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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

2 nci Birleşim 
3 Ekim 2006 Salı 

İ Ç İ N D E K İ L E R 
Savfa 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, geçen dört yasama yı

lı içerisinde Parlamentonun yapmış olduğu çalışmalara, Camiler ve Din 
Görevlileri Haftasına ilişkin gündem dışı konuşması 

2.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Büyükşehir Bele
diyesinin ilçe ve belde belediyelerine yaptığı kaynak aktarımındaki farklı 
uygulamalara, idarî yargıya taşınan projelere ve trafik sorununa ilişkin gün
dem dışı konuşması 

3.- Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun'un, Avrupa Birliği müza
kerelerinin birinci yıldönümünde gerçekleşen reformlara ve Avrupa Parla
mentosundaki Türkiye Raporuna ilişkin gündem dışı konuşması 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

1.7.2006 tarihli ve 5541 sayılı Kanun'un, bir kez daha görüşülmek üzere 
geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1117) 
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2.- Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Choudhry Amir Hussain'in davet
lisi olarak Pakistan'a resmî ziyarette bulunacak olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın beraberindeki Parlamento heyetini oluş
turmak üzere gruplarınca isimleri bildirilen milletvekillerine ilişkin Baş
kanlık Tezkeresi (3/1118) 87*88 

3.- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığının, 
Genel Kurul gündemine alınan 1057 sıra sayılı (1/1120) Elektronik Haberleş
me Kanunu Tasansının Komisyona geri verilmesine ilişkin tezkeresi (3/1119) gg 

4.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in (6/1702) esas numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/401) 88 

5.- Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztünç'ün Dilekçe Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/404) 96 

6.- (10/254,258) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkan
lığının, Komisyonun görev süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin tezkeresi 
(3/1123) 96 

7.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yaptığı resmî zi
yarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/1120) 96:97 

8.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a yaptığı resmî ziyarete 
katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/1121) 97 

9.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hırvatistan ve Makedonya'ya 
yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık Tezke
resi (3/1122) 97 

10.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Vergi Usul Kanu
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/692) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/402) 101 "105 

11.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Her Yıl Ekim Ayının İlk Hafta
sının Uyuşturucu ile Mücadele ve Eğitimi Haftası Olması Hakkında Kanun 
Teklifinin (2/308) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/403) 105 • 109 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 89:96 

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanı ve Antalya 
Milletvekili Deniz Baykal ile Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili 
Ali Topuz, İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Ha
luk Koç'un, nitelikli ortaöğretim kurumlarında atıl kapasite oluşturarak ka
mu kaynaklarını israf ettiği, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını işlevsiz-
leştirerek ders kitapları ve yardımcı kitapların içeriğinde sorunlar oluştur
duğu, YÖK ile çatışmaya girdiği, kadrolaşmak ve yargı kararlarını uygula
mamak suretiyle görevini kötüye kullandığı iddialarıyla, Millî Eğitim Ba
kanı Hüseyin Çelik hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/6) 8990 

2.- Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk ve 28 milletvekilinin, Antalya 
Lara Kent Parkının temalı parka dönüştürülmesinin ve tahsis sürecinin araş
tırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/375) 90:92 
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3.- Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 76 milletvekilinin, balıkçılık sek
törünün sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenme
si amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/376) 93 96 

IV.- ÖNERİLER 98 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 98:100 
1.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenme

sine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 98:100 
V.- SORULAR VE CEVAPLAR 109,127 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 109:126 
1.- Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talaba-

ni'nin Türkiye'deki statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/842) 109 

2.- Hatay Milletvekili İnal Batu'nun, Batılı bazı ülkelerin Türk vatan
daşlarına vize işlemlerinde çıkardığı güçlüklere ilişkin Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/865) 109 

3.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/892) 109 

4.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'm, Türkiye'ye girişlerinde ABD 
vatandaşlannın parmak izi ve fotoğraf kaydının alınıp alınmayacağına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/920) 109 

5.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Şabanözü kara yo
lundaki çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/938) 109 

6.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur ilindeki bir 
kara yolu güzergâhının değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 109 

7.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur ilindeki bir 
kara yolu güzergâhının değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) H0 

8.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkile
rine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 110 

9.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehir Bele
diyesi mücavir alanından bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) 110 

10.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 110 

11.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/993) H0 

12.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 110 

13.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, avcılık belgelerinden her 
yıl harç alınmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1008) ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı 110 
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14.- Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölü'nün 
kirlenmesinin önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1091) ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı 

15.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu kö
yündeki kamuya ait bir arazide yapılan tersaneye ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) ve Çevre ve Orman Bakanı 
Osman Pepe'nin cevabı 

16.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğal afetlerin tespitine yö
nelik radar sistemlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1199) ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı 

17.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bir fabrikanın çevreyi kirlet
tiği iddialarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1236) ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı 

18.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'm, Tunceli-Ovacık-Bilgeç böl
gesinde meydana gelen yangına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/1310) ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı 

19.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın, denizlerimizdeki 
kirliliğe ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/1478) ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı 

20.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezi'nde 
batan MV Ulla adlı gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1533) ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı 

21.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'deki Demir Çelik Fab
rikasının çevreye verdiği zarara ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/1545) ve Çevre ve Orman Bakanı 
Osman Pepe'nin cevabı 

22.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) 

23.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Atilla Koç'un cevabı 

24.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır ilçe ve belde beledi
yelerinin SSK ve Emekli Sandığı borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1021) 

25.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli ilçesine mü
ze açılıp açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1051) ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un cevabı 

26.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ ilinin turizm varlık
larına sahip çıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1057) ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un cevabı 

27.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, gümrük çıkış beyannamele
rine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 
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28.- Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'u bazı illere 
bağlayan yol yapım projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1063) 225 

29.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla iline bağlı köy
lerdeki inşaat yasağına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru öner-
gesi (6/1073) 1 2 6 

30.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Dış Ticaret Müsteşarlığının 
uluslararası zeytinyağı kodeksi uygulamasından doğacak mağduriyete iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 226 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 127-134 
1.- Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ'in, Gaziantep'te kamu 

kuruluşlarının temizlik ihalelerini kazanan şirketlere ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Abdulkadir AKSU'nun cevabı (7/16074) 127:128 

2.- Erzurum Milletvekili İbrahim ÖZDOĞAN'ın, FİSKOBİRLİK 
yönetimine ve fındık piyasasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ali COŞKUN'un cevabı (7/16733) 129:131 

3.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Sayıştayda boş bulunan üye
liklere ve seçim sürecine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/17799) 132:134 

VI.- KİT KOMİSYONU RAPORU 126 
1.- Kamu iktisadi teşebbüslerinin 2004 yılı denetimine ilişkin komis

yon raporu ( I. Il.Cilt) . - f i 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

TBMM Başkanı Bülent Annç, yeni yasama yılının ülkemize, milletimize ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine hayırlı olması temennisiyle bir konuşma yaptı. 

Genel Kurulu teşrif eden ve milletvekillerince ayakta alkışlanan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 
Sezer'e Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi. 

İstiklal Marşı okundu. 

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 22 nci Dönem Beşinci Yasama Yılı açış konuşmasını 
yaptı. 

3 Ekim 2006 Sah günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 16.34'te son verildi. 

Bülent Annç 
Başkan 

Bayram Özçelik Türkân Miçooğulları 
Burdur İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No.:l 
İL- GELEN KÂĞITLAR 

2 Ekim 2006 Pazartesi 
Rapor 

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun, kamu iktisadi 
teşebbüslerinin 2004 yılına ait bilanço ve netice hesapları ile faaliyet raporlarından denetimleri 
tamamlananlara dair raporu (Sayı 134) (Dağıtma tarihi: 2/10/2006) (Rapor, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 3/10/2006 tarihli 2 nci Birleşim Tutanak Dergisine eklenmiştir.) 

No.: 2 
3 Ekim 2006 Sah 

Tezkereler 
1.- "Kıyıların Kullanımının Planlanması ve Denetimi" Başlıklı Performans Denetimi 

Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1114) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2006) 

2.- "e-Devlete Geçişte Kamu Kurumları İnternet Siteleri" Başlıklı Performans Denetimi 
Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1115) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2006) 

3.- "e-Dönüşüm Türkiye Projesi Çerçevesinde Yürütülen Faaliyetler" Başlıklı Performans 
Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1116) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2006) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK ve 28 Milletvekilinin, Antalya Lara Kent Parkının 

temalı parka dönüştürülmesinin ve tahsis sürecinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/375) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/8/2006) 

2.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN ve 76 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/376) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 6/9/2006) 

Gensoru Önergesi 
1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz BAYKAL 

ile Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ, İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL ve 
Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, nitelikli ortaöğretim kurumlarında atıl kapasite oluşturarak kamu 
kaynaklannı israf ettiği, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını işlevsizleştirerek ders kitapları ve 
yardımcı kitapların içeriğinde sorunlar oluşturduğu, YÖK ile çatışmaya girdiği, kadrolaşmak ve yargı 
kararlarını uygulamamak suretiyle görevini kötüye kullandığı iddialarıyla, Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca bir gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi (11/6) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/10/2006) (Dağıtma tarihi: 3/10/2006) 
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3 Ekim 2006 Salı 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.04 

BAŞKAN : Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2'nci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Yeni yasama yılının ülkemize ve Türkiye Büyük Millet Meclisine hayırlı olmasını diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce 3 sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, Camiler ve Din Görevlileri Haftasıyla ilgili olmak üzere, Samsun Millet

vekili Sayın Musa Uzunkaya'ya aittir. 
Buyurun Sayın Uzunkaya. 
Süreniz 5 dakikadır. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya 'nın, geçen dört yasama yılı içerisinde Parlamentonun 

yapmış olduğu çalışmalara, Camiler ve Din Görevlileri Haftasına ilişkin gündem dışı konuşması 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Beşinci Yasama Yılı

mız, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu ve
sileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; içinde bulunduğumuz rahmet ve bereket ayı olan ramaza
nı şerifi, millî birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygulanmızı doruk noktaya çıkararak, ayrılık ve 
gaynlığa sebep olabilecek yanlışlara düşmeden, Yunus'un diliyle "Elif üstün ötürü, Pazar eyledik gö
türü; Yaradılanı hoş gördük, Yaradan'dan ötürü" diyebilecek bir ruh ve gönül coşkunluğu içerisinde 
birbirimizle kucaklaşabilecek sevgi halelerini, muhabbet tomurcuklarını yeşertebilecek bu güzel ik
limi, gerek Parlamentomuz ve gerekse yurdumuzun tüm zemin, mahfil ve makamlarında değerlen
dirmeye mecburuz. Millet olarak bu ay ve tüm zamanlarda yegâne muhtaç olduğumuz şey, sevgi, ba
rış, kardeşlik ve farklılıklarımızla beraber, birbirimize duyacağımız saygıdır. Başkalarına, bir insan, 
mükemmel bir varlık olarak, renk, inanç, düşünce ve yaşam biçimi ne olursa olsun, eğer gerekli say
gıyı gösteremiyorsak, kendimize duyulmasını istediğimiz saygı ve sevgiyi beklememiz elbette müm
kün değildir. Binaenaleyh, bulunduğumuz makam, görev, yetki ve sorumluluk, hiçbir şart ve ahval
de başkalarının haklarına, inanç ve değerlerine saldırma, onları istihfaf ve istiskale imkân vermez. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anaya
sa'mızm 77'nci maddesinin birinci fıkrası gereği, milletvekilliği seçimlerini beş yılda bir yapar. 
İkinci fıkrada ise, bir zaruret halinde Meclisin erken seçim kararı alması mümkün kılınmış; bu ne
denle de 1983 seçimlerinden bu zamana ilk defa, zamanında, yani, Anayasa'mızm öngördüğü beş 
yıllık bir sürede seçim yapılma yolu açılmıştır. Bu, ülkemizin ekonomik ve siyasal istikrarı açısın
dan önemli, iç ve dış piyasalara sağladığı güven bakımından da fevkalade mühimdir. Tabiatıyla, bu 
başarıyı iktidar ve muhalefetiyle temin eden Yüce Heyetinizi en kalbî duygularımla tekrar selamlı
yor ve milletim adına sizlere şükranlarımı ifade ediyorum. 
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Dört yasama yılı içerisinde olağanüstü gayretlerle 800 civarında hayati kanun çıkarıp, yürüt
menin ve tüm erklerinin önünü açan, işleyen demokrasi çarkına çomak sokmak, devrim ve reform 
niteliğindeki düzenlemeleri hafife almak, işleyen piyasa ekonomisini ürkütmek, var olduğu bilinen 
eli silahlı birkısım terör örgütleri ve gruplara rağmen hayalî birkısım düşmanlar uydurmak ve ihdas 
etmek, fevkalade sakıncalı, ülkenin geleceği açısından zararlı olduğu kanaatindeyim. 

Son zamanlarda, yetkili yetkisiz, sorumlu ve kendi ilgi alanı olmadığı için sorumsuz bir kısım 
eşhası muhteremin açıklamaları calibi dikkattir; hatta, biraz da hayret vericidir. Filhakika, toplum, 
bu tür yaklaşımları kanıksamış, yakın geçmişte yaşananı bir acı tecrübe olarak hafızasında hâlâ mu
hafaza etmektedir. Bizi biz yapan değerlerimizi suç odağı kapsamı içerisine almak, kaynaşma ve 
millet olma vasfımızı ifade eden dil, tarih ve millî değerlerimizle, vatan ve millet uğrunda fedayı 
can etmeyi cana minnet bilip, mertebelerin en yücesi şehit olmayı şereflerin en büyüğü sayan din 
ve onun kutsallarını dogmatik, çağı geçmiş, geriliğin ve geri kalmışlığın alameti sayıp "keşke Ana
dolu insanı Müslüman olmasaydı" diyecek kadar milleti ve onun manevî değerlerinden uzak aka
demik anlayışla, şu mübarek günlerde, tüm dünya coğrafyasında aynı lâhuti "Allahuekber" sedasıy-
la birliği tesis, "Allahuekber" sedalarıyla ezanı Muhammedi'deki bu duyguların tüm dünya coğraf
yasında bir anda yükseldiği bir zeminde "Allah Allah" sedalarının millî mücadelemizin askerleri
mizle verildiği o zeminin idrakinden uzak hale gelmesi fevkalade üzücüdür. Şahısların kişisel dü
şünce, kanaat ve inançları farklı ve çok da aykırı olabilir; ancak, temsil ettikleri makam ve mevki
lerin ulviyet ve mehabetine uygun düşmeyen yaklaşım ve üslupları, her şeyden evvel, o makamla
ra olan güven, sevgi ve saygıyı zaafa uğratır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Uzunkaya, mikrofonu açıyorum, lütfen, tamamlayın efendim. 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
Çünkü, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları bu milletin kendisidir, ayrılmaz parçasıdır. 

Kişisel inanç ve ihtiraslarımız, hiç de yasal hakkımız olmayan alanlarda bizi açıklama yapmaya 
zorlamamalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; toplumun hemen tüm kesimleri, şu üç konuda kendisini 
bilgili ve söz söylemede yetkili zannetmektedir: Bunlar, diyanet, tababet ve siyaset alanlarıdır. Her 
gün, kahve köşelerinde, ülke yönetiminde kendini söz sahibi sayıp, üç defa hükümet yıkıp, beş de
fa yeni kabine oluşturanlara elbette diyeceğimiz bir şey yoktur; ama, halkımızın "yarım hoca din
den, yarım tabip de candan eder" sözünün bir gerçek payı vardır. 

Değerli arkadaşlar, inanıyorum ki, yirmibir yıldan beri Diyanet İşleri Başkanlığımızca kutlanan 
Camiler ve Din Görevlileri Haftasının, din, din hizmetlisi, cami ve cemaat anlayışını 1-7 Ekim tarih
leri arası bir hafta süreyle toplumun gündemine taşıması, dinde cehaletin toplumu hangi badirelere 
sürükleyebileceği gerçeğini son olay ve açıklamaların perspektifinde daha iyi anlayabiliyoruz. Ana
yasa gereği toplumu din konusunda aydınlatma, neyin din ve neyin de din dışı bir yaşam, arzu ve ifa
de sorumluluğu olduğunu beyan etme yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığına verilmesine rağmen, diğer 
bir kısım şahıs ve kurumların Diyanet ve din adına beyanda bulunmaları, kanaatimizce, bir hukuk ih
lali ve huzursuzluk zeminine toplumu taşımak olur. Yüce Meclise ve anayasal kurum ve kuruluşlar 
ile ilgili kuruluşlara düşen görev, Diyanetin kurumsal, yasal ve personel açısından eksikleri varsa on
ları gidermeye çalışmak, din sahasında gerçek mütehassıs din bilginlerinin yetişmesini sağlamak ol
malıdır. Bugün, din hizmetlerinin verildiği camilerde ne nitelik ne de sayısal, nicelik yönünden ye
terlilik olmadığını kabul etmek zorundayız. Halen Diyanet İşleri Başkanlığının... 

BAŞKAN - Sayın Uzunkaya, lütfen son cümlenizi alayım. 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığımızın halen 

16.000 civarında imam, 2.000 civarındaki çok önemsediğimiz Kur'an kursu öğretmeni ve diğer 
alanlarda da ciddî kadro açığı olmasının yanında, yıllardır Yüce Parlamentoda zaman zaman gelip 
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giden, ta rahmetli Ozal'dan beri yakinen hatırladığım ve bildiğim Diyanet kanununun hâlâ bugüne 
kadar, 79'dan beri kadük olan Diyanet kanununun çıkarılamamış olması da ciddî bir eksikliktir. Do
layısıyla, bu yasama yılının başında, bu hayırlı ve bereketli ay içerisinde benim temennim odur ki, 
iktidar ve muhalefetiyle Yüce Parlamentomuz, hükümete gelmiş olan, Parlamentoya intikal ettiğini 
zannettiğim Diyanet kanununun, bir an önce teşkilat kanununun çıkarılarak, yaşanan sıkıntılarının 
giderilmesi ve din konusunda toplumu aydınlatmakla vazifeli kılınan bu anayasal Kurumun üzeri
ne düşen görevi kendisinin yapması; ama, başkalarının din adına hüküm ve beyanda, bir kısım ta
sarruflarda bulunmasından kaçınılmasının sağlanmasıdır. 

Bu duygu ve temennilerimle, yeni yasama yılının, aziz milletimize, içinde bulunduğumuz fe
yizli ay vesilesiyle hayırlı olmasını diliyor, bugüne kadar Diyanet camiasında hizmet vermiş -1-7 
Ekim arası vesilesiyle- ebediyete intikal eden -bir eski Diyanet mensubu olarak- meslektaşlarımı 
rahmetle, hayatta olanları minnet ve hayırlı hizmetlerinin devamı duygulan ve şükranla yâd ediyor, 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Uzunkaya. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı ikinci söz isteği, İstanbul ilinin sorunları ile ilgili olmak üze

re, İstanbul Milletvekili Sayın Berhan Şimşek'e aittir. 
Buyurun Sayın Şimşek. (CHP sıralarından alkışlar) 
2.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ilçe ve belde be

lediyelerine yaptığı kaynak aktarımındaki farklı uygulamalara, idarî yargıya taşınan projelere ve 
trafik sorununa ilişkin gündemdışı konuşması 

BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstanbul'un sorunları hakkında gündem dışı söz almış bu

lunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
İstanbul'u adaletli yönetiyor muyuz, kaynak dağılımına bir bakalım. İstanbul Büyükşehir Be

lediyesinin ilçe ve belde belediyelerine yaptığı ayni ve nakdî yardımlarda siyasi parti ayrımcılığı ya
pıldığı ortadadır. 15 000 nüfuslu AKP'li Boğazköy Belde Belediyesine 1 trilyon 739 milyar verilir
ken, CHP'li 63.000 nüfuslu Kadıköy Belediyesine 1 trilyon 356 milyar verildiği ortaya çıkmıştır. 
İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Avcılar'da, Kadıköy'de, Bakırköy'de yaşayan yurttaşlarımız bu ülkenin 
yurttaşları değil midir? 

Belediyelerde siyasi parti farkı gözetilmesi sadece kaynak dağılımında değil değerli arkadaşla
rım, İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü arkadaşımın yaptığı çalışmaya göre 16 büyükşehir belediyesi 
içinde AKP'li olan 12'sinin Meclis kararlarına neredeyse hiç itiraz edilmezken, İzmir Büyükşehir 
Belediyesinin tam 117 Meclis kararı idarî yargıya götürülmüştür. Haksızlık etmeyelim, İstanbul Bü
yükşehir Belediyesinin 2 Meclis karan da 5216 sayılı Yasanın verdiği yetkiyle valilik tarafından 
yargıya taşınmıştır; ama, bu 2 karar da CHP'li olan 2 belediyenindir; Bakırköy ve Avcılar Beledi
yelerinin imar kararlarıdır. 

Bir belediyenin bir projesinin idari yargıya taşınması, o projenin en az iki yıl gündemden düş
mesine neden oluyor. Bu durum, CHP'li belediyelerin çalıştırılmamasını ortaya çıkarıyor. İktidar 
desteğiyle çalışan belediyelerin ise, mesela, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından AKP İstan
bul İl Başkanı Müezzinoğlu'nun villasının bahçesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bah
çeler Müdürlüğüne ait bir kamyonda hazır çim ve fidan götürülmüş ve İl Başkanının villası yeni
lenmiştir. İl Başkanının evinin bulunduğu o bölge de deprem riski taşıdığından dolayı bütün bölge 
boşaltılıyor, İl Başkanının bahçesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından peyzaj işleri yapılıyor. 

Çalışan bir belediye başkanınız daha var; Kâğıthane Belediye Başkanı. Milletvekiliniz Vahit 
Kiler'in gökdelenine, jet hızıyla kaçak inşaatına ruhsat veriyor. 

Hakkını yemeyelim, bir belediye daha var, Maltepe Belediyesi. Kardeşine ait arazinin imar du
rumunu değiştirme konusunda hızla çalışmalanna devam etmektedir. 
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Sayın İçişleri Bakanına buradan soruyorum, "CHP'li belediyelere müfettişler gönderirken, ba
sına çıkan bu olaylarla ilgili görevlendirmeniz var mı" diye. 

Bu gerçekler bizi AKP'nin tek iktidar, tek parti iktidarı değil, parti-devlet iktidarıyla Türki
ye'nin genel ve yerel yönetimini ele aldığının en somut resmidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstanbul, 2010 yılı Dünya Kültür Başkenti seçildi. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Meclisinin Turizm ve Sanat Komisyonu, Eğitim, Kültür ve Gençlik Komis
yonu bugüne kadar bir kez toplanmadı. Yalnız, ballı komisyon 3.593 kez toplandı. Yani, İmar Ko
misyonundan bahsediyorum. 

İstanbul'un Dünya Kültür Başkenti ilan edilmesinden sonra, 2010 yılına kadar yapacağı çalış
malardan biri de, tarihî yarımadada yapılacak restorasyon çalışmalarıdır. Konuyla ilişkin Bakanlar 
Kurulu kararı yayımlandı. Bu kararda, yapılacak çalışmalara ilişkin bir danışma kurulunun oluşma
sı öngörüldü. Ancak, danışma kuruluna ve çalışmalarına ilişkin, şimdiye kadar, İstanbul'daki Mi
marlar Odası ve diğer odalar çağrılmadı. Acil Eylem Planında, Hükümet Programında, katılımcılık, 
şeffaflık, çoğulculuk gibi kavramlar anlatılırken, gerçekte, bunların rafa kalktığı ortaya çıkmıştır. 
"Herkes ipek kumaş dikemez" diyerek mimarlarımızı aşağılayan, Mimar Belediye Başkanı Sayın 
Topbaş'a kızmamak lazım; zira, o Genel Başkanı, doktorlarımızı iğne yapmayı bilmemekle suçla
mış ve yabancı doktor ithalini sağlıkta reform olarak tanıtmıştı. İstanbul Metropoliten Planlama Bü
rosunda çalışan 400 mimarımız kalın kumaşla mı elbise dikiyor Sayın Topbaş, size soruyorum. İkiz 
kulelerin hayalî olduğu, imara aykırı olduğu için yapılamayacağı bugünlerde gündeme gelmektedir. 
Bu durumu, maalesef, dört yılda öğrendik; AKP, önce ateş ediyor, sonra nişan alıyor ve onun için, 
dört yıllık yapılan bütün işler de alabildiğine çoğalıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, konuşmanızı tamamlayın efendim. 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - İstanbul'un otantik peyzajını bozacak, siluetini değiştirecek 

bir başka proje ise, Haydarpaşa Garının satılması ve buraya gökdelenlerin dikilme projesidir. Çok 
ilginçtir, İstanbul 5 nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, 3 Mayıs 2006 tarihinde, Hay
darpaşa ve çevresini sit alanı ilan etmiştir. 2863 sayılı Yasa'ya göre, alınan bu sit kararı, resmî du
yurularla, işleme alınmamıştır. Bu baskı nereden geliyor? Bu kararın yayınlanmaması ve hukuksuz
luğun giderilmesi için İstanbul'da onbinlerce imza toplanmıştır. Ben bir klasörünü yanımda getir
dim, 50-60 binden fazla İstanbullu Haydarpaşa için imza topladılar. İstanbullu milletvekillerine ve 
milletin vekillerine, sizlere duyuruyorum. 

Bu kararın işleme alınmaması, Kartal ve Küçükçekmece Projeleri, Galataport, Dubai Kuleleri 
gibi projeler İstanbul'un yağmalandığını göstermektedir. Kentsel dönüşüm rantsal dönüşüme dön
müştür. İstanbul'da, imar oyunları ile yeşil alanlar, okul alanları, park, konut alanlarına dönüştürü
lüp, ballı börekli siyaset yapılıyor. 

İstanbul'un altyapı sorunları dururken, 7 tepeli kente 7 tünel açılırken, tüneller, yağmur yağın
ca gölete dönüyor. 

Lale Devrinin devam ettiği İstanbul Belediyesinde Kamu İhalesi Bülteninde yer alan bir ihale
ye sonuç duyurusu ortaya çıkmıştır. Kamu İhale Bülteninde yayımlanma tarihi 20/6/2006. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ihale sonuç ilanı. İhale kayıt numarası: 2006/49 532. Konusu: Fotoğraf al
bümü ve anahtarlık seti alımı. 110.000 adet fotoğraf alımı ve 110.000 adet anahtarlık. Sözleşme be
deli: 2.480.700 YTL; yani, 2,5 trilyon lira. İhaleye bir firma katılmış ve o firmaya verilmiş. 

BAŞKAN - Sayın Şimşek, konuşmanızı, lütfen, tamamlayın. 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
BAŞKAN - Toparlamayalım da bitirelim. 
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BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Ne tesadüf değil mi? Bu tesadüfler, birçok ihalelerde yaşan
dığı gibi... 

Yağmur, kar yağdığında hayalet kente dönüşen İstanbul!.. 300 trilyon lira harcanan formula 
pistinde İstanbullular mayolanyla yüzmeye gidiyor sayenizde. 

Trafik sorunu: Bir yıldır, Olimpiyat Stadına maça gidenler evine dönemiyor. Anlayışınız, yerel 
yönetim ve belediyecilik anlayışınız da maalesef bu. 

Sayın Başbakana soruyorum ve söylüyorum: İstanbul sevdalısı Başbakan döneminde İstan
bul'a ihanet ediliyor. Kendi uhdesinde olan yetkileri Bayındırlık Bakanlığına devreden bir Büyük-
şehir Belediye Başkanı İstanbul'u iyi yönetiyor mu, sizlere soruyorum. İstanbul sevdalısı Başbaka
nın... 

BAŞKAN - Sayın Şimşek... 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
BAŞKAN - Efendim, 5 dakikalık konuşma hakkınız 3 dakikayı geçti. 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Hayır, biraz önce Sayın Hatip de 4 dakika... 
BAŞKAN - Ben onu da biliyorum, o da 3 dakika idi. Lütfen, toparlayın. 
ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Sayın Başkan, Meclisin ilk gününde serbest olsun lütfen. 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Sayın Başkan, hoşgörünüze teşekkür ediyorum, toparlıyorum. 
BAŞKAN - Lütfen, toparlayın. 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Türkiye'nin kalbinden, İstanbul'dan bahsediyorum Sayın 

Başkan. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sayın Uzunkaya'ya ne kadar verdiyseniz, o kadar eksüre vere

ceksiniz Sayın Başkan. 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Kendi uhdesinde olan yetkileri Bayındırlığa devrettiğini söy

ledim. 
İstanbul sevdalısı Başbakan Sevda Tepesi sevdalısı Arap şeyhlerine mi, yoksa İstanbulluya mı 

hizmet ettiği, zaman içinde ortaya çıkacaktır. 
Yeri gelmişken sormak istiyorum: Suudi Kralına, acaba, Sayın Başbakan, Osmanlı döneminde 

Mekke'nin korunması için kurulmuş Ecyad Kalesinin yıkılmasını sordu mu? 
Anlaşılan şu: İstanbul'u da yönetemediniz, Türkiye'yi de yönetemediniz, ortada; ama, İstanbul 

da bilmeli, Türkiye de bilmeli ki sahipsiz değildir. 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Şimşek. 
RECEP KORAL (İstanbul) - Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, arkadaşımız kendi söyle

dikleriyle çelişkili, İstanbul'la ilgili gerçek olmayan o kadar şey söyledi ki... Mesela "kar yağdığın
da İstanbul felç oluyor" dedi. (CHP sıralarından gürültüler) 

ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Bakanlar cevap veriyor... 
BAŞKAN - Efendim, bir vesileyle siz de söz istersiniz, açıklayabilirsiniz. 
RECEP KORAL (İstanbul) - Bunun mutlaka cevabının verilmesi için söylüyorum. Gerçekle

ri söyleyeceğiz... 
BAŞKAN - Efendim, İçtüzüğümüzde böyle bir cevap verme durumu yok. Sayın Bakan olsay

dı o konuda açıklama yapardı. 
Teşekkür ederim. 
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Üçüncü gündemdışı söz isteği, Avrupa Birliği hakkında olmak üzere, Aksaray Milletvekili Sa
yın Ali Rıza Alaboyun'a aittir. 

Buyurun Sayın Alaboyun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika efendim. 
ALİ RIZA ALABOYUN (Aksaray) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Uygun kullanmaya çalışalım. 
ALİ RIZA ALABOYUN (Aksaray) - Hayhay efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
3.- Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun 'un, Avrupa Birliği müzakerelerinin birinci yıldönü

münde gerçekleşen reformlara ve Avrupa Parlamentosundaki Türkiye Raporuna ilişkin gündem dı
şı konuşması 

ALİ RIZA ALABOYUN (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3 Ekim 2005 tari
hinde başlayan AB ile müzakerelerin birinci yıl dönümünde müzakere süreciyle ilgili görüşlerimi 
dile getirmek üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi, Avrupa Birliği süreci ülkemizin bir devlet politikası
dır. Bu devlet politikasının temelini de Yüce Atatürk'ün "muasır medeniyet seviyesine ulaşma" he
defi oluşturmaktadır. Bu hedef, Anayasa'mızın 174'üncü maddesinde "Türk toplumunu çağdaş uy
garlık seviyesinin üstüne çıkarmak" şeklinde tanımını bulmuştur. 

Değerli arkadaşlar, AB'yle ilişkilerin tarihsel sürecine bir bakacak olursak, her dönem parlamen
tolarının ve cumhuriyet hükümetlerinin bu doğrultuda büyük çabalar göstermiş olduğunu görürüz. 

1959 yılında, zamanın Menderes Hükümetinin girişimleriyle o zamanki AET'yle ilişkiler ku
rulmuş; daha sonra, 1963 yılında, İnönü Hükümeti zamanında Ankara Anlaşması imzalanmış; 1987 
yılında, Özal Hükümeti zamanında ilk üyelik başvurusu yapılmış; 1995 yılında, Çiller-Karayalçın 
ortaklığı döneminde Gümrük Birliği Anlaşması imzalanmış; 1999 yılında, Ecevit-Bahçeli ve Yıl-
maz'ın oluşturduğu Koalisyon Hükümeti döneminde adaylık statüsü alınmıştır. 

Ayrıca, bu dönemde, Sayın Bahçeli'nin başkanlığında, AB yolunda izleyeceğimiz yol haritası
nı ortaya koyan ulusal program hazırlanmış ve program çerçevesinde, idam cezasının kaldırılması, 
Kürtçe'nin serbest bırakılması yönünde yasal ve anayasal değişiklikler yapılmıştır. 

AK Parti İktidarı döneminde, iktidar ve muhalefet elbirliği içerisinde, AB'yle ilgili reformlar 
hızlandırılmış ve Kopenhag Kriterlerini yerine getirme konusunda olumlu adımlar atılarak, 3 Ekim 
2005 tarihinde müzakerelere başlama tarihi alınmıştır. 

Görüleceği gibi, bu sürece bütün iktidarlar katkıda bulunmuştur. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son günlerde tartışma yaratan Avrupa Parlamentosunda

ki Türkiye raporu konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. 
Raporun ne olduğunu anlamak için, öncelikli olarak, Avrupa Parlamentosu nedir, bunu iyi bil

memiz gerekir. Avrupa Parlamentosunun ne olduğunu anlamak için bir ulusal parlamentoyla karşı
laştırmakta yarar var diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, ulusal parlamentolar, iktidarı ve muhalefeti olan, bünyesinde bir hükümet 
çıkartabilen parlamentolardır. Ulusal parlamentolarda istikrar içirt bağlayıcı grup kararları, etkili 
mekanizmalardan biridir. Ulusal parlamentolarda, hükümet, kendi programına uygun, millî menfa-
atlarıyla uyumlu iç ve dış politika izler. Ancak, Avrupa Parlamentosunda durum ulusal parlamento
lardan oldukça farklıdır. Avrupa Parlamentosunda bir iktidar ve muhalefet kavramı yoktur, çoğun
luğa dayalı bir hükümet de bulunmamaktadır. Dolayısıyla, belli bir politik amaca yönelik, uyumlu 
ve sağlıklı politikalar üretilememektedir. Avrupa Parlamentosunda politik gruplar olmasına rağmen, 
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bağlayıcı grup kararları almaları da mümkün değildir. Avrupa parlamenterlerinin bireyselliği ön pla
na çıkmaktadır. Avrupa Parlamentosu, lobicilik faaliyetlerine aşın derecede açık ve bu konuda da 
zafiyeti olan bir parlamentodur ve bu Parlamentoda 25 aday ülkeden seçilen 732 parlamenter bu
lunmaktadır. Bazen, 732 kafadan 732 ayrı ses çıkabilmektedir. Biraz çaba gösteren her parlamenter 
istediği ifadeyi, istediği rapora dercettirebilmektedir. Hele, Camiel Eurling gibi, Türkiye'nin AB 
üyeliğine sıcak bakmayan bir parlamenterin, kendi taslak raporuna Dış İlişkiler Komisyonunda sa
hip çıkmaması sonucunda, kendi içinde çelişkiler ve zıtlıklar içeren, ipe sapa gelmez, tartışmalı bir 
rapor ortaya çıkabilmektedir. Avrupa Parlamentosu, Avrupa'nın en önemli kurumlanndan biri ol
masına rağmen, almış olduğu kararlar, hazırlamış olduğu raporlar, Avrupa Birliğinin karar mekaniz
maları olan Avrupa Birliği Komisyonunda, Avrupa Birliği Başkanlar Konseyinde ve Avrupa Birli
ği Adalet Divanında daima ihtiyatla karşılanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AB sürecinde, bir zamanlar, aday statüsü almak bizim 
hedefımizdi, onu aldık; daha sonra, müzakere tarihi almak hedef oldu, onu da aldık; müzakerelere 
başlayıp, başlayamayacağımız sorgulandı, müzakerelere başladık ve 35 bölümden oluşan başlıklar
dan birinin görüşülmesini de tamamladık. Şunu unutmamamız gerekiyor ki, AB yolunda yapılacak 
reformlar, kendi insanımız, kendi demokratik gelişimimiz içindir; AB'ye karşı verilmiş tavizler ola
rak asla algılanamaz, algılanmamalıdır. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Derogasyonlar ne oldu? 
ALİ RIZA ALABOYUN (Devamla) - Türkiye'nin AB süreci, elbette ki, diğer ülkelerden fark

lıdır. Biz, 70 milyon nüfuslu, farklı bir kültüre sahip, gelir düzeyi düşük bir ülkeyiz. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, konuşmanızı tamamlayın efendim. 
ALİ RIZA ALABOYUN (Devamla) - Bu nedenle, süreci, diğer ülkelerin AB süreciyle karşı

laştırmak doğru bir şey değildir. AB'yle ilişkilerimizi birtakım raporlar ve Avrupalı parlamenterlerin 
açıklamaları değil, Müzakere Çerçeve Belgesi ve bizim uzun vadeli millî menfaatlerimiz belirler. 

ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Müzakere Çerçeve Belgesi çok mu hoşunuza gitti, çok mu 
sevdiniz?! 

ALİ RIZA ALABOYUN (Devamla) - Önemli olan, bu süreçte, ülkemizi kalkınmış ülkeler seviyesine çı
karmak, demokrasimizi ve hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını geliştirmek temel hedefimiz olmalıdır. Bu sü
reçte, eğitimli, bilgili, kültürlü nesiller yetiştirmek en büyük kazancımız olacaktır. Türkiye, bu konuda da, Avru
pa Birliğinin Lizbon Stratejisi hedeflerine uygun hareket etmektedir. 

Değerli arkadaşlar "Avrupa Birliğine bizi alacaklar mı almayacaklar mı" gibi umut kırıcı gö
rüş ve dedikodular zaman zaman ön plana çıkarılmaktadır. Bu tür söylemlere asla prim verilmeme
lidir. On yıl veya onbeş yıl sonra Türkiye'nin ve Avrupa Birliğinin nerede olacağını hiç kimse bile
mez. Bundan altı yıl önce, 11 Eylül olaylarının olabileceğini kim tahmin edebilirdi ki? Ama, görü
yoruz ki, komşu ülkelerde cereyan eden olayların temelinde 11 Eylül olayları yatmaktadır. Bu ne
denle, umutsuzluğu körüklemek yerine, geleceğe bakmamız gerekiyor. Burada hepimize görev ve 
sorumluluk düşmektedir. Bizim için önemli olan, tam üyelik yolunda ev ödevlerimizi iyi yapmak, 
ülkemizi, Anayasa'mızda ifade edildiği gibi, çağdaş ülkeler seviyesinin üzerine çıkarmaktır. 

Ayrıca, şunu da unutmamak gerekir ki, sürecin sonunda AB'ye üye olmamız yalnız ve yalnız
ca 25 AB ülkesinin elinde değildir. Türkiye, millî menfaatleriyle örtüşmediği sürece, kendi istediği 
zaman AB sürecini askıya alabilir, bu süreçten vazgeçebilir. Bu konularda kendimize ve Parlamen
tomuza güvenmemiz gerekmektedir. 

Bu süreçte umutsuzluğun asla galip gelmemesini diliyor, Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Alaboyun. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 1.7.2006 tarihli ve 5541 sayılı 

Kanun 'un, bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi 
(3/1117) 

17.7.2006 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: 4.7.2006 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-17766/45789 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 1.7.2006 gününde kabul edilen 5541 sayılı 

"Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" incelenmiştir. 
Yasanın 1 inci maddesiyle 4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasa'sına eklenen ge

çici 53 üncü maddede, 
"1995 yılından itibaren Türkiye'ye göç eden Ahıska Türklerinden önlisans ve lisans diploma

sı sahiplerinin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Yükseköğretim Ku
ruluna müracaatları halinde seviye tespit sınavına tabi tutulmaksızın diploma ve belgeleri incelene
rek ilgili kişilere Diploma Denklik Komisyonunca Diploma Denklik Belgesi verilir." 

düzenlemesine yer verilmiştir. 
1- Anayasanın 131 inci maddesinin birinci fıkrasında, yükseköğretim kurumlarının öğretimini 

planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve 
bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek, bu kurumların yasada belirlenen amaç ve ilkeler 
doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere özgülenen kaynakların etkili biçimde 
kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak amacıyla 
Yükseköğretim Kurulu kurulacağı belirtilmiştir. 

Bu maddedeki Yükseköğretim Kurulunun kuruluş amacının öğeleri, aynı zamanda kurulun gö
rev ve yetki alanını da belirlemektedir. Buna göre, yükseköğretimin planlanması, düzenlenmesi, yö
netilmesi ve denetlenmesi yetkisi Yükseköğretim Kuruluna verilmiştir. Bu yetki, yükseköğretim 
alanının düzenlenmesine ilişkin yönetsel düzenleyici işlemleri de kapsamaktadır. 

Yükseköğretim Kurulunun yükseköğretimin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denet
lenmesi yetkisinin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış önlisans, lisans ve lisans üs
tü diplomaların denkliğini inceleyip kabul ya da reddetmeyi içerdiğinde kuşku bulunmamaktadır. 

Nitekim, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 7 nci maddesinin (p) bendinde, yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından alınmış önlisans, lisans ve lisansüstü diplomaların denkliğini kabul 
etmek Yükseköğretim Kurulunun görevleri arasında sayılmıştır. 

Yükseköğretim Kurulunun bu düzenlemeye dayalı olarak çıkardığı "Yurtdışı Yükseköğretim Dip
lomaları Denklik Yönetmeliği" ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış önlisans, lisans 
ve yüksek lisans diplomalarının denklik işlemlerinde uyulacak ilke ve yöntemler düzenlenmiştir. 

Yönetmelik ülke ya da üniversite bazında herhangi bir ayrıma yer vermemekte ve getirdiği dü
zenlemeler tüm yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınan önlisans, lisans ve yüksek lisans 
diplomalarını kapsamaktadır. 
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Yönetmelikte öngörülen süreç sonunda uygun görülenler, yine yönetmelik uyarınca oluşturu
lan Diploma Denklik Komisyonunun önerisi ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun kararı ile 
denklik belgesi verilmektedir. 

5541 sayılı Yasayla yasakoyucu, Anayasanın 131 inci maddesiyle Yükseköğretim Kurulunun 
yetki ve görev alanına bırakılan bir konuyu bir yasama tasarrufu ile doğrudan düzenlemektedir. 

Yapılan düzenlemede, yukarıda da belirtildiği gibi, önlisans ve lisans diplomalarının denkliği
ni belirleme konusunda, öncelikle Anayasanın 131 inci maddesiyle ve daha sonra 2547 sayılı Yasa
ya dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle Yükseköğretim Yürütme Kuruluna tanı
nan karar yetkisi, 1995 yılından itibaren Türkiye'ye göç eden Ahıska Türklerine ilişkin diplomalar 
yönünden, Diploma Denklik Komisyonuna bırakılmaktadır ki, bu düzenlemeyi Anayasanın 131 in
ci maddesiyle bağdaştırmak olanaksızdır. 

2- Anayasanın 6 ncı maddesinde, Türk Ulusunun egemenliğini, Anayasanın koyduğu ilkelere gö
re yetkili organları eliyle kullanacağı; hiçbir organın kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
ni kullanamayacağı belirtilmiş; Anayasanın 124 üncü maddesinde de, Başbakanlık, bakanlıklar ve ka
mu tüzelkişilerinin kendi görev alanlannı ilgilendiren yasalann ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak 
üzere yönetmelik çıkarabilecekleri vurgulanarak, yönetmelik çıkarma yetkisi yönetime verilmiştir. 

Yükseköğretim Kurulu, yukarıda da belirtildiği gibi, 2547 sayılı Yasanın 7 nci maddesinin (p) 
bendinin verdiği yetkiyle, yurtdışından alınan yükseköğretim diplomalarının denklik konusunu 
"Yurtdışı Yükseköğretim Diplomalan Denklik Yönetmeliği" ile düzenlemiştir. 

Yönetmelikte, yabancı ya da Türk uyruklu kişilerin yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından 
aldıklan diplomaların Türkiye'deki benzer eğitime denk olup olmadığı konusunda "tereddüde düşül
mesi" durumunda, Yükseköğretim Yürütme Kuruluna "...bir sınıf geçme, ders geçme sınavı niteli
ğinde olmayan, ancak, öğrencinin almış olduğu derslerin kapsamını ve öğrencinin kazanması gere
ken en az bilgi düzeyinin tespitini" amaçlayan "özel bir seviye tespit sınavı" yapılabilmesi konusun
da yetki verilmiştir. Anayasa ile Yükseköğretim Kuruluna bırakılan ve yönetmelikle Yükseköğretim 
Yürütme Kuruluna tanınan bu yetki, yasa koyucu tarafından lisans diploması sahibi olan ve yalnız
ca "1995 yılından itibaren Türkiye'ye göç eden Ahıska Türkleri" yönünden sona erdirilmektedir. 

Bu durum, Yükseköğretim Kurulunun Anayasa ile öngörülen düzenleme alanına yasama orga
nınca doğrudan karışılması anlamına gelmektedir ki, bunu, Anayasanın 6 ve 124 üncü maddeleriy
le bağdaştırmak olanaksızdır. 

3- Ayrıca, 5541 sayılı Yasa ile getirilen geçici 53 üncü maddede, yalnızca "1995 yılından iti
baren Türkiye'ye göç eden Ahıska Türkleri" kapsama alınmıştır. 

Böylece, Ahıska Türkleri ile bu kökenden olmayan Türkler ya da yabancı uyruklu diğer kişi
ler arasında yurtdışından alınan yükseköğretim diplomasının denkliğinin kabulü yönünden ayırım 
yapılmış olmaktadır. 

Anayasanın 2 nci maddesinde hukuk devleti ilkesi, Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri arasın
da sayılmış; 10 uncu maddesinde de, herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, 
din, mezhep ve benzeri nedenlerle ayınm gözetilmeksizin yasa önünde eşit olduğu belirtilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin birçok kararında da açıklandığı gibi, yasa önünde eşitlik, hukuksal du-
rumlan aynı olanlar için söz konusudur. Eşitlik ilkesi ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörül
mektedir. 

Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalarca aynı işleme bağlı tutulmala-
nnı sağlamak ve kişilere yasa karşısında ayırım yapılmasını ve ayncalık tanınmasını önlemektir. 

Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kişi ve topluluklara aynı kurallar uygulanarak, yasa karşı
sında eşitliğin zedelenmesi önlenmiştir. 
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Durum ve konumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları gerek
tirebilir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar ayrı kurallara bağlı tutulursa, Ana
yasada öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmiş olmaz. Ancak, nitelikleri ve durumları özdeş olanlar için 
değişik kurallar konulamaz. 

Buna karşın, 5541 sayılı Yasayla getirilen geçici maddede, 1995 yılından itibaren Türkiye'ye 
göç eden Ahıska Türklerine ayrıcalık sağlanmıştır. 

Haklı bir nedene dayanmayan bu ayrıcalık, Anayasanın 2 ve 10 uncu maddelerine uygun düş
memektedir. 

Yasanın genel gerekçesinde, bu özel düzenlemenin nedeni olarak "3835 sayılı Yasanın 3 üncü 
maddesinin (c) bendinde, göçmenlerin üretici duruma getirilebilmeleri için gerekli tedbirlerin alına
cağının belirtilmesine karşın Türkiye'ye gelen Ahıska Türklerinin birçok sorunla karşılaştığı; 1992-
1995 yılları arasında Yükseköğretim Kuruluna dilekçeyle müracaat eden Ahıska Türklerine önli-
sans ve lisans diplomalarının tanınarak 'Diploma Denklik Belgesi' verildiği, ancak 1995 yılından 
sonra diplomaların denkliğinin kabul edilmediği ve böylece aynı okulda, aynı sınıfta okumuş kişi
lerin birinin diplomasının tanındığı, diğerinin diplomasının ise tanınmadığı; böylece bu kişilerden 
biri mesleğini icra ederken, diğerinin edemez durumda kaldığı; getirilen düzenlemeyle bu mağdu
riyetin giderilmesinin yanı sıra önlisans ve lisans mezunları hakkında Yükseköğretim Kurulunun 
farklı uygulamalarından kaynaklanan eşitsizliklerin giderilmesi" gösterilmektedir. 

Yurtdışında yüksek öğretimini tamamlayıp Türkiye'ye gelen Ahıska Türklerinin salt işsizlik soru
nunu çözmek için onlara diploma denklik belgesi verilmesi kamu yararına ve hukuka uygun görülemez. 

Böyle bir tutumun özellikle halk sağlığını, gençlerin eğitimini, can ve mal güvenliğini ilgilen
diren konularda ne denli sakıncalar ve giderilmesi olanaksız sonuçlar yaratabileceği açıktır. 

Kaldı ki, işsizlik, yabancı ülkelerdeki yüksek öğretim kurumlarında eğitimlerini tamamlayıp 
yurda dönen, hatta Türkiye'de eğitim gören tüm Türk yurttaşları için de geçerli bir sorundur. 

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen "5541 sayılı Yükseköğretim 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun", Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha 
görüşülmesi için, Anayasanın değişik 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir. 

Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe, gündemin "Sözlü Sorular" 

kısmının 13, 14, 21, 22, 47, 48, 52, 58, 67, 80, 91, 95, 149, 188, 193, 194, 233 ve 254 üncü sırala
rındaki soruları birlikte cevaplandırmak isteğinde bulunmuştur. 

Sayın Bakanın bu isteği, sırası geldiğinde yerine getirilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. 
2.- Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Choudhry Amir Hussain 'in davetlisi olarak Pakistan 'a 

resmî ziyarette bulunacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç 'in beraberinde
ki Parlamento heyetini oluşturmak üzere gruplarınca isimleri bildirilen milletvekillerine ilişkin 
Başkanlık Tezkeresi (3/1118) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Cho

udhry Amir Hussain'in davetine icabet etmek üzere, beraberinde Parlamento heyetiyle, Pakistan'a 
resmî ziyarette bulunması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi 
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Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, Genel Kurulun 29 Haziran 2006 tarihin
deki 122 nci Birleşiminde kabul edilmiştir. 

Anılan Kanunun 2 nci maddesi uyarınca, heyetimizi oluşturmak üzere siyasi parti gruplarınca 
bildirilen isimler Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Bülent Anne 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
ADI SOYADI: SECİM ÇEVRESİ 
Mehmet Fehmi Uyanık Diyarbakır 
Recep Koral İstanbul 
Hakkı Ülkü İzmir 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi vardır; oku

tuyorum: 
3.- Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığının, Genel Kurul gündemine 

alınan 1057 sıra sayılı (1/1120) Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısının Komisyona geri verilme
sine ilişkin tezkeresi (3/1119) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca esas komisyon olarak görüşülerek Genel Kurul gündemine alman 1057 sıra 

sayılı ve 1/1120 esas numaralı Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısının, İçtüzüğün 88 inci mad
desi çerçevesinde Komisyona geri verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Demir 

Samsun 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN - Tasarı, İçtüzüğün 88'inci maddesi gereğince Komisyona geri verilmiştir. 
Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir tezkere vardır; okutuyorum: 
4.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in (6/1702) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi (4/401) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 319 uncu sırasında yer alan (6/1702) esas numaralı sözlü so
ru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Hüseyin Güler 

Mersin 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, bir gensoru önergesi vardır. 
Önerge daha önce bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi okutacağım gensoru 500 kelimeden fazla olduğu için, önergenin özeti okunacaktır. An
cak, önergenin tam metni Tutanak dergisine eklenecektir. 
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Okutuyorum: 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
L- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal 

ile Grup Başkanvekilleri istanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol ve Sam
sun Milletvekili Haluk Koç'un, nitelikli ortaöğretim kurumlarında atıl kapasite oluşturarak kamu 
kaynaklarını israf ettiği, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını işlevsizleştirerek ders kitapları ve 
yardımcı kitapların içeriğinde sorunlar oluşturduğu, YÖK ile çatışmaya girdiği, kadrolaşmak ve 
yargı kararlarını uygulamamak suretiyle görevini kötüye kullandığı iddialarıyla, Millî Eğitim Ba
kanı Hüseyin Çelik hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/6) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
11.6.2006 tarihinde yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı so

nucunda birinci ve ikinci yerleştirmelerden sonra Anadolu Liseleri, Fen Liseleri ve Anadolu Öğret
men Liselerinde 5 115, Anadolu Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında 30 178 olmak üze
re, toplam 35 293 boş kontenjanı üçüncü yerleştirme başvurusuna açmayıp, öğrencilerin nitelikli 
eğitim alma hakkını engellemek suretiyle kamu kaynaklarını israf eden; millî eğitim politikalarının 
belirlendiği, ders kitaplarının incelendiği Talim ve Terbiye Kurulunda yapılan yönetmelik değişik
likleriyle kurumu işlevsizleştiren, okullarda kullanılan ders kitapları ve 100 Temel Eser gibi yardım
cı kitapların içeriğini hurafe, argo, küfür, hakaret ve dinsel motiflerle donatarak okullara sokan, 
Millî Eğitim Bakanlığının tüm birimlerinde yapılan partizanca atamaları yargı kararlarına rağmen 
sürdürerek görevini kötüye kullanan Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik hakkında Anayasa
nın 98 ve 99 uncu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 106 ncı maddeleri gereğince genso
ru açılmasını arz ve talep ederiz. 

Deniz Baykal 
Antalya 

CHP Grup Başkanı 
Ali Topuz Kemal Anadol Haluk Koç 
İstanbul İzmir Samsun 

CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili 
Özet Gerekçe: 
OKS sınavı, yerleştirme boyutuyla tam bir skandala neden olmuştur. OKS sonucunda birinci 

ve ikinci yerleştirmelerden sonra boş kalan 35 293 kontenjan için üçüncü duyuruya çıkılmayarak bu 
okullarda devlet eliyle atıl kapasite oluşturulmuştur. Bu yolla, Anadolu Liseleri ve Fen Liselerinde 
5 115, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında 30 178 kontenjan boş bırakılmıştır. Türkiye'nin 
en nitelikli, en gözde Anadolu ve Fen Liseleriyle birlikte diğer Anadolu Liseleri yüzde 17,6'lık boş 
kapasiteyle eğitim-öğretime başlamıştır. 

Gerek kamu okullarının boş kapasiteyle çalışmasına neden olunmakla gerekse velilerin çocuk
larının nitelikli bir eğitim almaları için yıllardır binbir fedakârlıkla yaptıkları eğitim harcamaları ve 
emekleri dikkate alındığında büyük bir kaynak israfına yol açılmıştır. 

Öte yandan, Bakan Çelik, göreve gelir gelmez, bakanlığın en stratejik birimi olan Talim Terbi
ye Kurulunda görev yapan 167 uzmanı kuruldan uzaklaştırmış; ancak, bu uzmanların hemen hemen 
tümü yargı kararıyla göreve iade edilmiştir. Bunun üzerine, önce 3.12.2003 tarihinde 1739 sayılı 

(x) (11/6) esas numaralı gensoru önergesinin tam metni tutanağa eklidir. 
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Millî Eğitim Temel Kanununun 55 inci maddesini değiştirerek yardımcı ders kitaplarının ve eğitim 
araçlarının denetim ve inceleme yetkisini kuruldan almış, daha sonra da, 1.9.2006 tarihinde yaptığı 
yönetmelik değişikliğiyle de ders kitapları, çalışma kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarının ince
leme ve denetleme yetkisini kuruldan alarak kurulu bütünüyle işlevsizleştirmiştir. 

Bunun sonucunda ders kitaplarında, yardımcı ders kitaplarıyla ve eğitim araçlarında tam anla
mıyla bir başıboşluk yaratılmış, okullarımıza argo, küfür, hakaret dolu ifadelerin yer aldığı kitaplar 
girmiştir. 15.7.2005 tarihinde Bakan Çelik imzasıyla ilköğretim öğrencilerinin yararlanması için 
tavsiye edilen 100 Temel Eser belirlenmiştir. Bu eserler denetim dışı kaldığı için yabancı masal kah
ramanlarının İslamî söylem kullandığı, cumhurbaşkanına alenen hakaret edildiği manilerin yer al
dığı ve müstehcen içerikli bilmece kitapları okul kütüphanelerinde yer almıştır. 

Ayrıca 1999 yılında Talim Terbiye Kurulunun aldığı kararla yazarı ve eserleri belirlenerek 
okullara sokulamayacak kitaplar tekrar okullara girmeye başlamıştır. Tarikat liderlerinin takma ad
larla yazdığı ve daha önce yasaklanan kitapları okullara sokmak için yapılan yasal düzenlemeler la
ik Türkiye Cumhuriyetinde kabul edilemez. Bakan Çelik'in bu uygulamalarıyla cumhuriyet okulla
rına küfür, argo, hakaret, anti laik söylem ve eylem içerikli yayınlar girmiştir. 

Bu süreçte Millî Eğitim Bakanlığında olağanüstü boyutlarda kadro kıyımı yaşanmıştır. 4 573 
okul müdür yardımcısı, 4 013 okul müdürü, 416 ilçe-il millî eğitim müdürü, 552 ilçe-il millî eği
tim şube müdürü, 186 ilçe-il millî eğitim müdür yardımcısı ve 94 kadın yönetici olmak üzere 9 834 
yönetici atanmıştır. Bu uygulamayla okullarımızda tam bir kaos, kargaşa ve huzursuzluk ortamı ya
ratılmıştır. Okullarda başarısızlığın ve şiddetin yoğun bir şekilde yaşanması bu kadrolaşma süreciy
le paralel gelişmiştir. 

Yükseköğretim Kurumunun güvenlik gereksinmesi için talep ettiği ödeneği aktarmayarak 
önemli bir anayasal kurumun güvenliğini riske atacak kadar bu kurumla çatışma içinde olan Millî 
Eğitim Bakanı yurtdışında lisansüstü öğretim yapacak öğrencilerin seçimini kendi uhdesinde yürü
terek Anayasa suçu işlemektedir. 

Sonuç olarak Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in görev yaptığı dönemde; 
Okullara argo, hakaret, küfür, anti laik söylemler içeren kavramlar bulaşmış, 
Öğrencilerin geleceklerini kendileri ve aileleri adına Bakan Çelik şekillendirmeye başlamış. 
Bakan Çelik'in uygulamalarıyla kamunun büyük masraflarla kurduğu nitelikli eğitim kurum

larında atıl kapasiteler yaratılmıştır. 
Yukarıda belirtilen gerekçelerle görevini kötüye kullanan Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin 

Çelik hakkında Anayasanın 98 ve 99 uncu, TBMM İçtüzüğünün 106 ncı maddeleri gereğince gen
soru açılmasını arz ve talep ederiz. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önergenin görüşme günü Danışma Kurulunca daha sonra belirlenecek ve oylarınıza sunulacaktır. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 2 önerge vardır; ayrı ayrı okutacağım ve daha sonra bil

gilerinize sunacağım. 
Birinci önergeyi okutuyorum: 
2.- Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk ve 28 milletvekilinin, Antalya Lara Kent Parkının tema

lı parka dönüştürülmesinin ve tahsis sürecinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/375) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Antalya Lara bölgesindeki Lara Kent Parkı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca temalı parka dö

nüştürülmüş ve tahsis kapsamında ihaleye çıkarılmıştır. 
1997 yılında onaylanan planla halkın kullanımına açılan ve bu amaçla ayrılan park 3 500 dö

nümlük bir alanı kapsamaktadır. 
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Lara Kent Parkı Antalya halkının ortak kullanım alanıdır. 
Tahrip edilmemiş, yağmalanmamış bu alan benzeri dünyada çok az görülebilen özellikler taşı

maktadır. 
Kumulu, ekosistemi, florası, endemik türleri, kızılçamlan, türlü kuşlanyla çok özel bir doğa 

alanıdır. Şimdi bu alan AKP İktidarı döneminde, tartışmalı bir biçimde, üzerine gölgeler düşmüş bir 
ihaleyle elden çıkarılmaktadır. 

28.4.2006 tarihinde gerçekleştirilen ilk ihale LİMAK tarafından Lara Temalı Parkı tahsisi kap
samında alınmış ancak iptal edilmiştir. 

17.8.2006'daki ikinci ihalede ise, UDE Şirketine tahsisi gerçekleşmiştir. 
İhalenin hukukî temeli, ihaleye kadar uzanan süreç yanında, ihale aşamasındaki siyasal müda

halelerin de araştırılması gerekmektedir. 
Bu nedenle TBMM tarafından kapsamlı bir araştırmanın yapılabilmesi için bir Meclis araştır

masının yapılmasında zorunluluklar bulunmaktadır. 
Özellikle şu soruların yanıtları mutlaka ortaya konulmalıdır: 
Temalı projesine uygun alanın seçilmesinde bilimsel ve teknik çalışmalar yapılmış mıdır? 
a)Park alanı için, konusunda uzman kuruluşlar tarafından tüm kriterler dikkate alınarak özel fi

zibilite çalışmasının yapılması, 
b)Fizibilite sonuç raporlarına uygun master plan çalışmasının yapılması, 
c)Master plan ile belirlenecek konseptin belirlenmesi, 
d)Yeraltı su kaynaklarının ve yollarının belirlenmesi, 
e)Arazinin topografik ve jeolojik yapısına uygun olarak, master planda belirlenecek temelli ve 

temelsiz yapıların yerleştirilebileceği uygun alanların belirlenmesi gibi bilimsel ve teknik çalışma
lar yapıldıktan sonra temalı park kararının getirilmesi gerekir. 

Lara Kent Parkı ile ilgili olarak herhangi bir bilimsel ve teknik çalışma yapılmadan Temalı 
Park kararı getirilmiş ve tahsis edilmiştir. 

AKP İktidarının hiçbir plana ve projeye dayanmayan, sadece kamu alanlarını satmaya yönelik 
fırsatçı ve çevresini yararlandırmaya yönelik anlayışı karşısında, konunun ulusal gündeme taşınma
sı gerekmektedir. 

Sorulması gereken başka sorular da vardır. Bu konular da ayrıntılı biçimde araştırılmalıdır. 
Temalı park yapılması amacıyla tahsis edilmek istenen Lara Kent Parkı arazisi doğru bir seçim 

midir? 
1) Alanın bir ormanlık bölge olması ve özel bir peyzaj planlanmasına uygun mudur? 
2) Arazinin kumul yapıya sahip olması ve yeraltı su seviyesinin yüksek olması tartışılmış mıdır? 
3) Yurtdışı temalı parklarda, parklardaki temelli yapılar için yapı yoğunluğu araştırılmış mıdır? 
4) İhalenin gerçekleştiği 17.8.2006 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da ta

tildedir. Başbakanın kalmakta olduğu Rixos Otel Fettah Tamince'ye aittir ve söz konusu kişinin şir
keti olan UDE, aynı tarihteki ihalede, Lara Kent Parkının tahsisine ilişkin ihaleye katılarak, çok cü
zi bir miktar karşılığında sonuca ulaşmıştır. 

Tartışmalı tahsis ihalesini alan şirketin ve bu şirketin büyük ortaklarının da bu çerçevede araş
tırılması gerekmektedir. Şirket ve kurucularının çok kısa bir süreçte gösterdikleri olağanüstü geliş
me ile uluslararası ilişkileri de araştırma kapsamı içine alınmalıdır. 

Tahsis ihalesini alan şirketin ortaklarının, başka hangi şirketlerde benzer ortaklıkları olduğu ve 
bu şirketlerin ilişkileri de TBMM tarafından araştırılmalıdır. 
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İptal edilen ilk ihale ile ikinci ihalenin birbirini tamamlayan bir özellik taşıyıp taşımadığı ve 
her iki ihaleye katılan ya da çekilenlerin ilişkisi de kapsamlı biçimde araştırılmalıdır. 

Bu uygulama, cumhuriyet tarihinde eşine az rastlanılan bir şüpheyi gündeme getirmektedir. 
Kaldı ki, şüpheler ve gölgeler bununla da sınırlı değildir. Meclis Araştırması tüm bu sorunların ar
kasındaki gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. 

Bu gerekçelerle, Antalya Lara Kent Parkının tahsisiyle ilgili gelişmelerin araştırılması amacıy
la Anayasanın 98 inci maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 104-105 inci maddelerine göre Meclis araş
tırması açılmasını saygılarımızla talep ediyoruz. 21.8.2006 

1. - Tuncay Ercenk (Antalya) 
2. - Feridun Fikret Baloğlu (Antalya) 
3. - Nail Kamacı (Antalya) 
4. - Hüseyin Ekmekcioğlu (Antalya) 
5. - Atila Emek (Antalya) 
6. - Osman Kaptan (Antalya) 
7. - Osman Özcan (Antalya) 
8. - Haluk Koç (Samsun) 
9. - Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
10.-Mehmet Küçükaşık (Bursa) 
1 1 . - Mustafa Özyurt (Bursa) 
12. - Ahmet Küçük (Çanakkale) 
13.-Feridun Ayvazoğlu (Çorum) 
14. - Mustafa Gazalcı (Denizli) 
15.-Mesut Değer (Diyarbakır) 
16. - Rasim Çakır (Edirne) 
17. -Nejat Gencan (Edirne) 
18. - Erol Tınastepe (Erzincan) 
19.-Mehmet Ali Arıkan (Eskişehir) 
20. - Mehmet Vedat Yücesan (Eskişehir) 
2 1 . - Mustafa Yılmaz (Gaziantep) 
22. - Ahmet Yılmazkaya (Gaziantep) 
23. - Mehmet Işık (Giresun) 
24. - Fuat Çay (Hatay) 
25. - Gökhan Durgun (Hatay) 
26. - Abdulaziz Yazar (Hatay) 
27. - Yücel Artantaş (İğdır) 
28. - Halil Akyüz (İstanbul) 
29. - İsmet Atalay (İstanbul) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

meler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
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Şimdi, ikinci önergeyi okutuyorum: 
3.- Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 76 milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının araş

tırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/376) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye denizlerinin bağlı bulunduğu Akdeniz'de 5 000, Karadeniz'de 1 700 civarında canlı 

türünün yaşadığı bilinmektedir. Karadeniz'de 247, Marmara Denizinde 200, Ege Denizinde 300 ve 
Akdeniz'de 500 balık türü bulunmaktadır. 

Tüm bu zenginliklere rağmen, ülkemizde balıkçılıkla ilgili çağdaş, etkin politikalar geliştirile-
memesi, dünyada balıkçılık teknolojisinin gelişimine rağmen ülkemizde yeni uygulamaların haya
ta geçirilememesi, bilimsel bir kurumun böylesine önemli bir sektöre destek ve yön verememesi so
nucunda, balıkçılık sektörü verimsizlik ve yetersiz ortamına sürüklenmiştir. 

Dünya nüfusu ortalama kırk yılda 2 misli artmakta ve insanların üçte 2'si normal beslenmelerinin 
altında bir gıda yetersizliği içinde yaşamaktadır. Gelişmekte olan ülkeler, gıda gereksinimlerini karşıla
yabilecek ve ulusal kaynak gelirlerini artıracak önlemleri almakta; ekonomik, sosyal ve diğer koruyu
cu hizmetlerle bireylerin uygarca yaşamalarına çaba göstermektedir. Bu nedenle, balıkçılığın önemi 
ekonomik kaynak sağlamasından çok, insan beslenmesine olan yüksek düzeydeki protein katkısı nede
niyle de değerlendirilmelidir. Özellikle dengeli beslenmenin bilincinde olan uluslar, hayvansal protein 
kaynaklarını daha da zenginleştirmek için denizlerden yüksek oranlarda yararlanmanın yollarını sürek
li olarak aramakta, özellikle geleceğe bugünden yatırım yapmaktadırlar. 

Balıkçılık sektörü, hem ekonomik getirişi nedeniyle hem de balığı avlayan tekne, avlanan ürü
nün muhafaza, nakliye, işlenmesi ve pazarlama gibi bir dizi sektörle entegre olmuş ve bu sektörle
rin lokomotifi durumundadır. Sanayi kolları nedeniyle yaklaşık 30 000 kişiye iş sahası ve katmade-
ğer sağlayan bir sektör konumundadır. 

Ülkemizde halen balıkçılık alanında kaynak kullanımı, denetim ve kontrol, yapısal eylemler, 
pazar politikası, devlet yardımları ve balıkçılarımızın sosyal sorunları konularında ciddî bir boşluk 
yaşanmaktadır. 

Ülkemizde balıkçılık araştırmaları konusunda da ilgisizlik yaşanmaktadır. OECD ülkeleri 2000 
tarihli balıkçılık yönetimiyle ilgili harcamalara bakıldığında, Türkiye'de balıkçılık için ayrılan pa
rasal ödenekler ile diğer ülkelerin harcamaları arasında ciddî bir uçurum söz konusudur. Örneğin, 
İsveç'in 1997 yılında balıkçılıkla ilgili araştırma giderleri 20 170 000 USD iken, Türkiye, 2006 yı
lında 840 000 euroluk malî kaynakla araştırma ve proje faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaktadır. Yu
nanistan'ın 1997 yılında bu faaliyet için ayırdığı ödenek 36 110 000 USD'dir. OECD'nin yayımla
dığı tabloda, Türkiye'nin balıkçılık yönetimiyle ilgili harcamalarını içeren ödenek hanesi "bilgi alı
namadı" şeklinde gösterilmiştir. Oysa, Türkiye, İspanya dışında Akdeniz'e kıyısı olan tüm ülkeler
den daha fazla balık üretmekte ve bu konuda söz sahibi olması gereken bir ülkedir. AB sürecinde
ki Türkiye'nin en kısa zamanda canlı sucul kaynaklarının sağlıklı yönetimi için yeniden yapılan
mayla eksikliklerini giderip süreklilik arz eden araştırma programlanyla, mevcut üretim gücüyle 
uluslararası platformda yer alması gerekmektedir. Devletle balıkçılık sektör çalışanları arasında 
sağlıklı diyaloglar geliştirilmeli, araştırmalar için gereken altyapının ülkesel çerçevede yaşama ge
çirilmesi sağlanmalıdır. 

Bir yarımada ülkesi olan Türkiye'de balıkçılık yönetiminde Bakanlık, hiç olmazsa bir genel 
müdürlüğün olması gerekmektedir. Aksi halde balıkçılık sektörü önceki yıllarda olduğu gibi kim
liksiz ve sahipsiz olarak dağ gibi büyüyen sorunlarıyla bitme noktasına gelecektir. 

Balıkçılık sektörünün toplumsal beslenmeyi sağlayan, ekonomik yönden güçlü ve iyi bir istih
dam alanı yaratan özelliğine karşın, bu sektörün ülkesel boyuttaki sıkıntıları ve bununla ilgili dar
boğazların sürekliliği söz konusudur. 
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Balıkçılığımızın ulusal sorunlarına çıkış yolu bulabilmek ve konuyu parlamento çatısı altında 
tartışmaya açabilmek, çözüm önerileri üretebilmek ve ekonomik gücünü artırabilmek için ülkemiz
de balıkçılığın sorunları ve çözüm yollarının belirlenmesi için Anayasanın 98 inci ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açıl
masını arz ederiz. 

1 - Ali Arslan 
2 - Orhan Sür 
3 - Türkân Miçooğulları 
4 - Erdal Karademir 
5 - Ufuk Özkan 
6 - Sedat Uzunbay 
7 - Yılmaz Kaya 
8 - Enver Öktem 
9 - Harun Akın 
10 - Fahrettin Üstün 
11 - Muharrem İnce 
12 - Mevlüt Coşkuner 
13 - Mahmut Yıldız 
14 - Abdurrezzak Erten 
15 - Hüseyin Bayındır 
16 - Nail Kamacı 
17-Nadir Saraç 
18-Ali Cumhur Yaka 
19 - Nejat Gencan 
20 - Mehmet S. Kesimoğlu 

21-Salih Gün 
22 - Sefa Sirmen 
23 - İzzet Çetin 
24 - Ahmet Yılmazkaya 
25 - Mehmet Semerci 
26 - Feramus Şahin 
27 - Kemal Demirel 
28 - Nezir Büyükcengiz 
29 - İsmail Özay 
30 - Yücel Artantaş 
31-Kemal Sağ 
32 - Kemal Kılıçdaroğlu 
33 - Yüksel Çorbacıoğlu 
34 - Mehmet Vedat Yücesan 
35 - Nuri Çilingir 
36 - Yavuz Altınorak 

(Muğla) 
(Balıkesir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(Manisa) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(Zonguldak) 
(Muğla) 
(Yalova) 
(İsparta) 
(Şanlıurfa) 
(İzmir) 
(Kırşehir) 
(Antalya) 
(Zonguldak) 
(Muğla) 
(Edirne) 
(Kırklareli) 
(Kocaeli) 
(Kocaeli) 
(Kocaeli) 
(Gaziantep) 
(Aydın) 
(Tokat) 
(Bursa) 
(Konya) 
(Çanakkale) 
(İğdır) 
(Adana) 
(İstanbul) 
(Artvin) 
(Eskişehir) 
(Manisa) 
(Kırklareli) 
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37 - Ahmet Ersin 
38 - Rasim Çakır 
39 - Mehmet Nuri Saygun 
40 - Halil Ünlütepe 
41 - Erdoğan Kaplan 
42 - Yılmaz Ateş 
43 - Bihlun Tamaylıgil 
44 - İdris Sami Tandoğdu 
45 - Mehmet Ali Arıkan 
46 - Mahmut Duyan 
47 - V. Haşim Oral 
48 - N. Gaye Erbatur 
49 - Ali Rıza Bodur 
50 - Erol Tınastepe 
51-Hakkı Ülkü 
52 - Necati Uzdil 
53 - Şefik Zengin 
54 - Hasan Ören 
55 - Ali Kemal Kumkumoğlu 
56 - Cevdet Selvi 
57 - İsmet Atalay 
58 - Muharrem Kılıç 
59 - M. Akif Hamzaçebi 
60 - Ahmet Sırrı Özbek 
61-Halil Akyüz 
62 - Muharrem Toprak 
63 - Tuncay Ercenk 
64 - Mehmet İşık 
65 - Yakup Kepenek 
66 - Güldal Okuducu 
67 - Bayram Ali Meral 
68 - Atila Emek 
69 - Ramazan Kerim Özkan 
70 - Ali Rıza Gülçiçek 
71 - Osman Özcan 
72 - Mesut Değer 
73 - Mehmet Yıldırım 
74 - Gürol Ergin 
75 - Uğur Aksöz 
76 - Vahit Çekmez 
77 - Ali Oksal 

(İzmir) 
(Edirne) 
(Tekirdağ) 
(Afyonkarahisar) 
(Tekirdağ) 
(Ankara) 
(İstanbul) 
(Ordu) 
(Eskişehir) 

(Mardin) 
(Denizli) 
(Adana) 
(İzmir) 
(Erzincan) 
(İzmir) 
(Osmaniye) 
(Mersin) 
(Manisa) 
(İstanbul) 
(Eskişehir) 
(İstanbul) 
(Malatya) 
(Trabzon) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İzmir) 
(Antalya) 
(Giresun) 
(Ankara) 
(İstanbul) 
(Ankara) 
(Antalya) 
(Burdur) 
(İstanbul) 
(Antalya) 
(Diyarbakır) 
(Kastamonu) 
(Muğla) 
(Adana) 
(Mersin) 
(Mersin) 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

meler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Komisyondan istifa tezkeresi vardır; okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
5.- Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç'un Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 

önergesi (4/404) 
4.7.2006 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Başkanım; 
Seçmenlerimin yoğunluğu nedeniyle, komisyon çalışmalarına yeterli katkıda bulunamadığım

dan, Dilekçe Komisyonu üyeliğinden ve Kâtip Üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Fehmi Öztunç 
Hakkâri 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Kocaeli'nin Gebze ilçesinin Dilovası beldesindeki sanayi atıklarının çevre ve insan sağlığı üzerinde

ki olumsuz etkilerinin araştırılması amacıyla kurulan (10/254,258) esas numaralı Meclis Araştırması Ko
misyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

6.- (10/254, 258) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun gö
rev süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1123) 

14.6.2006 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kocaeli'nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki Sanayi Atıklarının Çevre ve İnsan Sağlığı 
Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan (10/254,258) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu 4.4.2006 tarihinde göreve baş
lamıştır. Anayasa ve İçtüzük gereği kendisine verilen 3 aylık süre içerisinde çalışmalarını tamamlaya
mayan Komisyonumuz 4 Ekim 2006 tarihinden itibaren 1 aylık ek süre istenmesine karar vermiştir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Eyüp Ayar 
Kocaeli 

Komisyon Başkanı 
BAŞKAN - İçtüzüğün 105'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Araştırmasını 3 ay içinde bi

tiremeyen komisyona 1 aylık kesin süre verilir" hükmü gereğince, Komisyona 1 aylık ek süre verilmiştir. 
Başbakanlığın, Anayasa'nın 82'nci maddesine göre verilmiş 3 tezkeresi vardır; ayrı ayrı oku

tup, oylarınıza sunacağım. 
7.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'in Yunanistan 'a yaptığı resmî ziyarete katılacak milletve

killerine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/1120) 
7.7.2006 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Selanik'te düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet/Hükümet Başkanları Zirve

sine katılmak üzere, bir heyetle birlikte 2-4 Mayıs 2006 tarihlerinde Yunanistan'a yaptığım resmî 
ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konuda
ki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 
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(Düzce) 
(Sakarya) 

Kabul edilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
LİSTE 

Yaşar Yakış 
Şaban Dişli 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler. 
İkinci tezkereyi okutuyorum: 
8.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'in Mısır'a yaptığı resmi ziyarete katılacak milletvekilleri

ne ilişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/1121) 
10.7.2006 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
20-22 Mayıs 2006 tarihlerinde Sharm Al Sheikh'te düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Or

tadoğu Toplantısına katılmak üzere bir heyetle birlikte Mısır'a yaptığım resmî ziyarete, ekli listede 
adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu 
kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
LİSTE 

Mustafa Eyiceoğlu (Mersin) 
Dengir Mir M. Fırat (Mersin) 
Abdullah Veli Şeyda (Şırnak) 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Üçüncü tezkereyi okutuyorum: 
9.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'in Hırvatistan ve Makedonya 'ya yaptığı resmî ziyarete ka

tılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/1122) 
13.7.2006 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 12-14 Haziran 2006 tarihlerinde bir heyetle birlikte Hırvatis

tan ve Makedonya'ya yaptığım resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak 
etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
LİSTE 

Ömer Çelik (Adana) 
Niyazi Pakyürek (Bursa) 
Nükhet Hotar (İzmir) 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 
IV.- ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Ku

rulu önerisi 
Danışma Kurulu Önerisi 

No:199 Tarihi:3.10.2006 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 12 nci 

sırasında yer alan 662 sıra sayılı Tohumculuk Kanunu Tasarısının bu kısmın 3 üncü sırasına alın
ması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesinin, 

Genel Kurulun; 
3.10.2006 Salı günkü (bugün) Birleşiminde Sözlü Sorular dışındaki diğer denetim konularının 

görüşülmemesi, 4.10.2006 Çarşamba günkü Birleşimde ise Sözlü Soruların görüşülmemesinin, 
Çalışma sürelerinin de 3.10.2006 Salı günkü Birleşimde saat 18.30'a kadar, 4.10.2006 Çarşam

ba ve 5.10.2006 Perşembe günlerinde ise saat 13.00'ten 18.30'a kadar olmasının, 
10.10.2006 Salı günü saat 14.00'te toplanmasının, 
Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Ali Dinçer 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 
Salih Kapusuz Ali Topuz Ömer Abuşoğlu 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili Anavatan Partisi Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisi üzerinde, aleyhte olmak üzere, şahsı adına, Hatay Millet

vekili Sayın Mehmet Eraslan; buyurun. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; öncelikle, hepinizi say

gıyla selamlıyorum. Beşinci Yasama Yılının ilk günü çalışmalarına başlamış bulunmaktayız; dolayısıy
la, Beşinci Yasama Yılı çalışmalarının, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 

Dört yasama yılını geride bıraktık ve Beşinci Yasama Yılında, son yasama yılında, Türki
ye'nin, hem iç politikada hem dış politikada karşı karşıya olduğu sorunların çözümü cihetinde bir 
gayret sarf edileceği temennisinde de ayrıca bulunmak istiyorum. 

Danışma Kurulunun aleyhinde söz aldım; çünkü, bu Danışma Kurulu önerisiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çalışma saatleri azaltılmış durumdadır. Salı günü, yani bugün 18.30'a kadar, çarşamba ve 
perşembe günleri de saat 13.00'te başlayan ve yine 18.30'da sona erdirilen bir yasama çalışması olacak. 

Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisini olağanüstü topladık ve Türkiye Büyük Millet Meclisini ola
ğanüstü toplamakla beraber gece 12'lere kadar çalıştık; doğru mu?! Peki, olağanüstü toplanan Mecli
sin gündemi bitmedi ki. Bakın, daha Tohumculuk Kanunu görüşülecek, Vakıflar Kanunu görüşülecek, 
Sayıştay Kanunu görüşülecek. Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplanmasının sebebi 
olan ve gündemdeki kanun tasarıları henüz bitmeden, daha biz bunların görüşmelerini bitirmeden, gelmişiz 
-hem olağanüstü Meclis toplandığı sırada gece 12'ye kadar çalışırken, yani 24.00'e kadar çalışırken- bugün, 
sadece, bu hafta, Türkiye Büyük Millet Meclisini 18.30'a kadar çalıştırıp ondan sonra tatil etme yönünde 
alınmış bir karar var. Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplansın gerekçesiyle gündem nerede; gün
dem yok. Gündem, bu hafta mı gelir -bu hafta gelmeyeceği kesin- haftaya mı gelir; belli değil. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin dört yasama yılını geride bıraktık. Muhalefet muhalefetini yap
tı, kendi görüşlerini ifade etti. Biz de toplumsal sorunlarla, sektörel sorunlarla ilgili ve dış politikay
la ilgili, elimizden geldiği kadarıyla, bu kürsüde, milletin kürsüsünde, milletin menfaatleri ve ülke
mizin menfaatleri doğrultusunda sorunları dile getirmeye çalıştık. Çok değerli İktidar milletvekili 
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arkadaşlarımız da kendilerince bu ülkeye yapmış oldukları katkıları dile getirdiler. Muhalefetin gö
revi belli, iktidarın görevi belli. Muhalefetin ana görevi, muhalefetin birinci görevi, aslolan görevi 
denetim mekanizması şeklinde kendini işletmesidir. İktidarın görevi de muhalefetin bu söylemleri
ne, telkin ve tavsiyelerine kulak vermesi ve bu telkin ve tavsiyeleri neticesinde alınması gereken 
tedbirlerin, önlemlerin iktidar tarafından alınmasıdır. Çalışmanın usulü, metodu, üslubu bu olmalı
dır; fakat, Türkiye'nin var olan sorunlarını görmezlikten gelip, hem içpolitikada hem dış politika
da, hangi konuyu alırsanız alın, gençliği alın, işsizliği alın; işsizlik oranı her geçen gün artıyor ise, 
suç işleme oranı her geçen gün artıyor ise, terör örgütünün eylemleri, bölücü örgütün eylemleri her 
geçen gün artıyor ise, cari açık 1,5 milyar dolardan 23 milyar dolara geliyor ise, dışticaret açığı 10 
milyar dolardan -son üç yılı söylüyorum, 2002 ile 2005'i kıyaslıyorum- eğer 43 milyar dolara gel
miş ise, eğer tarım sektörü çökme noktasına gelmiş, girdi maliyetlerinin yüksekliği, ürün fiyatları
nın da düşüklüğü dolayısıyla Türk tarımı eğer kan ağlıyor ise, Karadeniz'de eğer fındıkçı maalesef 
can çekişiyor ise, 7,5 milyon liraya alınacağı ifade edilen fındığın fiyatı eğer bugün 2-2,5 milyon 
dolaylarında ise ve eğer Türkiye'nin iç politikasında, KOBİ'lerinde, esnaf ve sanatkârlarında ve ya
tırımcısında bir sorun var ise, bu ülkede hâlâ eğer vergi oranları yüksek ve vergi yükü ağır ise ve 
biz, eğer vergi yükü ve vergi oranları açısından Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde üçüncü sırada isek, 
bunların tabiî ki ele alınması ve değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. 

Diğer yandan, Kuzey Irak'la ilgili bugüne kadar Türkiye bir şey yapamamış ise, bunun da dü
şünülmesi ve Danışma Kurulu önerileriyle, Türkiye'nin gündemine, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin gündemine getirilmesi gerekir diye düşünüyorum. 

Bakın, hem iç politikada hem dış politikada sorunlar var. Hiçbir şey yapılmadı, hiçbir şey ya
pılmıyor şeklinde bir söylem içerisinde değiliz. Mutlaka, her cumhuriyet hükümetinin, her Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti'ni idare etme yönünde gayret sarf eden bir hükümetin, mutlaka, bu ülkeye kat
kıları olmuştur. 59'uncu Cumhuriyet Hükümeti bugün işbaşındadır; ama, sürekli bardağın dolu ta
rafına bakarak bardağın boş tarafını görmemezlikten gelmek, bu ülkeye yapılacak ve bu millete ya
pılacak en büyük haksızlıktır diye düşünüyorum. 

Eğitimde sorunlarımız var, sağlıkta sorunlarımız var, ekonomide sorunlarımız var, Vergi Kanu-
nu'nda, Vergi Usul Kanunu'nda ve vergi politikalarında sorunlarımız var, gençliğimizin işsizlik so
runu var, çiftçimizin sektörel bazda sorunları var, tekstilcimizin, yatırımcımızın... Tekstilciler ge
çen gün ilan verdiler: "Başınız sağ olsun, tekstilci vefat etmiştir." 

Enerji fiyatları Avrupa Birliği ülkelerinde 3-4 sent iken, maalesef, Türkiye'de enerji fiyatları 
9-10 sent dolaylarındadır ve vergi yükü, maalesef, KOBİ'lerimizin, sanayicilerimizin sırtı üzerinde 
ağır bir yük oluşturur iken, global piyasalarda, dünya piyasalarında, maalesef, tekstilcimizi, sanayi
cimizi ve yatırımcımızı var etmek yönünde bir gayret sarf etmemiz imkânsız, olmamaktadır. Bütün 
bunlar ülkenin sorunları. 

Türkiye ekonomisinin yatırım, üretim ve istihdam, dolayısıyla, ihracat ve istihdam ekonomisi
ne geçmesi elzemdir. Yatırımın, üretimin, ihracatın, dolayısıyla istihdam ekonomisinin olmadığı 
yerlerde faiz-döviz-borsa üçgeni içerisine sıkışmış bir ekonomi, kısır döngü içerisine sıkışmış bir 
ekonomiyle karşılaşacağımız mutlaktır. Dolayısıyla, Türkiye'de yaşayan 73 milyon ülke insanının 
huzur ve mutluluğu, barışı, geleceği, istikbali ve ikbali için daha kararlı bir parlamento çalışması, 
daha kararlı yasama faaliyetleri, bu milletin gündemiyle, milletin sıkıntılı gündemiyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin gündemini örtüştürecek birtakım yasal altyapı çalışmalarının, yasal hazırlık
ların yapılması elzemdir. Aksi takdirde, geleceğe bakış açımız büyük bir umutsuzluk içerisinde ola
caktır, geleceğe bakarken umutla bakamayacağız. 

Bakın, suç işleme oranları her geçen gün artış gösteriyor. Az önce de ifâde ettim; Emniyet Ge
nel Müdürlüğünün verileri, 2004 yılı içerisinde işlenen suç oranlarının bir önceki yıla göre yüzde 
24 oranında arttığını ifade ediyor. Bunlar bizim sosyal huzurumuzu, sosyal mutabakatımızı, sosyal 
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güvenliğimizi bozan şeylerdir. Gençliğin, maalesef, gelirsizliği, işsizliği, parasızlığı, maalesef terör 
örgütüne yönlenmeleri için büyük bir etken olmuştur. Eğitimsizlik ve devlet yatırımlarının, devlet 
kaynaklarının, teşviklerinin gençliğe yönelik olmaması neticesinde maalesef gençliğimiz ya şehir
lerde suç işleme oranını artırıcı birtakım fiiller içerisine girmektedir veya bölücü terör örgütünün 
pençesine girmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, son cümlenizi rica edeyim. 
Buyurun. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Bunlar işte Türkiye'nin sorunlarıdır, bunlar toplumun so

runlarıdır, ülkemizin sorunlarıdır, sektörel bazda kan ağlayan vatandaşlarımızın sorunlarıdır. Bu so
runları çözmek, inşallah, 22 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin Beşinci Yasama Yılında 
yapacağı çalışmalarla mümkün olacaktır diyorum; mümkün olmasını da canıgönülden talep ediyo
rum, canıgönülden arzu ediyorum. 

Hiç bu ülkede sorun yok, hiçbir insanımızın sorunu yok, her şey güllük gülistanlık demekle 
hiçbir sorunu halledemeyiz ve hiçbir sorunun üstesinden bu şekilde gelemeyiz. Sektörel bazda so
runlar, iç politikada ve Türkiye'nin ulusal çıkarları, güvenliği, birlik ve beraberliğini ilgilendiren 
dış politikadaki sorunların Parlamento kürsüsünde tekrar ele alınması gerekir, Hükümet gündemin
de var olması gerekir ve bu sorunların çözümü cihetinde yapılacak olan yasal çalışmalar daha etkin 
yasal düzenlemelerle Parlamentoya gelmek suretiyle milletin geleceğinin, Türkiye'nin yannınm, 
Türkiye'nin geleceğinin rahatlatılması gerekir düşüncesindeyim. 

Tekrar, bu Yasama Yılının, Beşinci Yasama Yılının, Türkiye'ye, milletimize hayırlar getirme
sini temenni ediyorum ve bu çalışmaların ülke sorunlarının çözülmesi cihetinde olması temennisin
de bulunuyorum ve hepinizi saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Eraslan. 
Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulu önerisi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.16 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.19 

BAŞKAN : Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2 nci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşlarına devam edeceğiz. 
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş 2 adet doğrudan gündeme alınma önergesi vardır; 

ayrı ayrı okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
10.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler 'in, Vergi Usul Kanununun Bir Maddesinde De

ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/692) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin öner
gesi (4/402) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(2/692) esas numaralı kanun teklifimin Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 37 nci mad

desi gereğince doğrudan gündeme alınması hususunu saygılarımla arz ederim. 
Ali Kemal Deveciler 

Balıkesir 
BAŞKAN - Önerge sahibinin söz isteği var. 
Sayın Deveciler, süreniz 5 dakika. 
Buyurun. 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 23 Ocak 2006 

tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğum 213 sayılı Vergi Usul Kanu-
nu'na bir madde eklenerek malî tatil ilan edilmesiyle ilgili kanun teklifimin görüşülmesi için, Mec
lis İçtüzüğü'nün 37'nci maddesine göre söz almış bulunmaktayım; Yüce Meclisi, sevgi, saygılarım
la selamlıyorum. 

Ülkemizin bütçe gelirlerinin yüzde 90'ı vergi gelirlerinden oluşmaktadır. Bu vergi gelirlerinin 
beyannameyle düzenlenmesi, tüm evrakların kayıt altına alınması, defterlere işlenmesi, çıkan ver
gilerin tahakkukunun yapılması ve vergilerin tahsilatının yapılması, mükelleflerin, başta Maliye Ba
kanlığı olmak üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan ilişkilerinin yürütülmesinde, diğer 
çeşitli yasal yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilmesinde 3568 sayılı Kanun'a göre yet
ki almış meslek mensupları çok önemli bir rol oynamaktadırlar. Elde edilecek tüm gelirlerin beyan 
edilmesi ve bu vergilerin ödenmesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlanna verilmesi gereken beyan ve 
bildirimlerin düzenlenmesi, çeşitli yasal yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilmesi ve 
ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlıkların çözümü gibi ciddi ve önemli kavramlar olup, ilgili yasalar
da belirtilmiş bulunmaktadır. 

3568 sayılı Yasa'da sayılan meslek mensupları, mükelleflerin vergiyle ilgili tüm işlerini (Gelir 
Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergileri, Gümrük Vergileri ve mev
zuattan kaynaklanan diğer vergiler) Sosyal Sigortalar, BAĞ-KUR ve iş yasaları mevzuatlarından, 
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sendika yasalarından kaynaklanan işlemlerini, mükelleflerin gümrük ve kambiyo, dış ticaret mev
zuatlarından kaynaklanan işlemlerini takip ederken, yoğun bir iş temposu ve iş stresi içerisinde ya
şamak zorunda kalmaktadırlar. Meslek mensupları ve personeli başta olmak üzere, başta 3568 sayı
lı Meslek Yasası'nda belirtilen, sayılan işler olmak üzere, çeşitli yasalar nedeniyle meydana çıkan 
güncel, mali ve ekonomiyle ilgili işler nedeniyle yoğun ve yorucu bir iş temposuyla uğraşmakta ve 
çalışmakta, ruhen ve bedenen yorulmakta ve kendilerine ayrılan bir tatil zamanı olmadığından do
layı yeterince dinlenememektedirler. Bu durum, muhasebe işlemlerinin, mali işlemlerin ve diğer çe
şitli işlerin verimini düşürmekte, düzenli olarak yürütülmesini engellemekte, ülke ekonomisine ve 
sosyal hayata olumsuz etkileri olmaktadır. 

Anayasa'mızda belirtildiği üzere, devlet, çalışma hayatının standartlarını yükseltmek, çalışma 
hayatını geliştirmek ve çalışma barışını sağlamak, çalışmayı desteklemek ve çalışanları korumak 
için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Ayrıca, dinlenmenin her çalışanın hakkı olduğu da Anaya-
sa'mızca açıkça belirtilmiştir. 

Yasa teklifimde belirttiğim söz konusu mali tatil uygulamasıyla, başta Maliye Bakanlığı olmak 
üzere, Sosyal Sigortalar Kurumu, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile 3568 sayılı Yasa'da belirti
len meslek mensupları, vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumu çalışanları tatil yapabilecek olup, 
çalışmaların daha düzenli ve verimli olması sağlanacaktır. Tatil süresinin temmuz ayında üç hafta 
olarak belirlenmesi sebebiyle de, mevcut işlerde gecikme olmayacak, hizmetlerin aksaması ve dur
ması gibi bir durum ortaya çıkmayacak, asgarî düzeyde belirlenecek olan nöbetçi personeller vası
tasıyla yasal işlemlerin ve düzenlemelerin devam etmesi sağlanmış olacaktır. 

Ülke ekonomimizin temel taşlarından olan, bütçe gelirlerimizin yüzde 90'mı teşkil eden vergi 
gelirlerimizin tahakkuk ve tahsilatını yapan kutsal meslek mensuplarına, artık, adliye mensuplarına 
yıllardan beri verilen adli tatil hakkı gibi bir tatilin mali tatil olarak verilmesinin zamanı çoktan gel
miş ve geçmiştir bile. Bu hakkın kazanılabilmesi için, şu anda görüşmekte olduğumuz mali tatil ila
nıyla ilgili yasanın Meclisimizce kabul edilmesi gerekmektedir. 

Kaldı ki, 9-10 Ekim 2004 tarihinde yapılan TÜRMOB'un 15'inci Genel Kurulunda, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal konuş
malarında, her ikisi de, meslek mensuplarına mali tatil sözü vermişlerdir; açıkça, resmen mali tatil 
ilan etmişlerdir. Bakınız, aradan tam iki yıl geçti. Bu hafta sonu cumartesi-pazar günü 17'nci TÜR-
MOB Genel Kurulu var. Buradan AKP'li milletvekillerine ve AKP Grubuna sesleniyorum: İki yıl
dır neredeydiniz? İki yıl öncesinde 2004 Ekim ayında yapılan 15'inci TÜRMOB Genel Kurulunda 
Başbakanın vermiş olduğu mali tatil sözünün arkasında bugüne kadar neden durmadınız? Neden bu 
konuyla ilgili bir kanun teklifini bugüne kadar Meclise vermediniz? Neden geçen hafta, ancak dört 
beş gün kala -önümüzdeki hafta sonunda TÜRMOB'un Genel Kurulu var- kanun teklifini Meclise 
verebildiniz? Neden mi; şimdi, televizyonları başında bulunan tüm meslektaşlarıma buradan bunu 
açıklamak istiyorum. Şahsım, meslek mensubu olan bir Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ola
rak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanım Deniz Baykal'm 2004 Ekim ayında yapılan 15'inci 
TÜRMOB Genel Kurulunda vermiş olduğu mali tatil sözünü yerine getirmek ve gerçekleştirmek 
için 3 Ocak 2006 tarihinde, tam dokuz ay evvel mali tatil ilanıyla ilgili kanun teklifimi Türkiye Bü
yük Millet Meclisine verdim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Devamla) - Neden verdim; çünkü, Cumhuriyet Halk Partisi Ge

nel Başkanı Sayın Deniz Baykal 2004 yılında TÜRMOB'un 15'inci Genel Kurulunda Başbakanla 
birlikte mali tatil ilan edilmesi sözü vermişlerdi. Ben de Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili 
olarak ve 3568 sayılı Yasa'ya tabi bir meslek mensubu milletvekili olarak bu sözün gereğini yaptım 
ve dokuz ay evvel konuyu gündeme taşıdım ve bekledim. Tam 9 aydan beri bekliyorum, bu kanun 
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teklifini AKP ne zaman gündeme indirecek; ama, ne yazık ki, tam dokuz ay geçti ve İktidar da böy
le bir gündeme almadı. Ben de milletvekili olarak Meclis İçtüzüğünün 37'nci maddesine göre doğ
rudan gündeme alınma hakkımı kullandım. Kırkbeş gün geçtikten sonra gündeme alabiliyorsunuz. 
İçtüzüğün 37'nci maddesine göre kullandım ve doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisinde görü
şülmesi için geçen hafta başvuruda bulundum. Ve görüşme yapılabilmesi için geçen hafta perşem
be günü kabul edildi ve bu hafta salı günü gündeme alınması kabul edildi. Ve Meclis Genel Kuru
lunda görüşüleceği kesinleşince olanlar oldu. AKP'nin artık bu konuyu savsaklayacak hâli kalma
dı; çünkü, bu hafta sonu TÜRMOB'un 17'nci Genel Kurulu yapılacak. Başbakan, Maliye Bakanı, 
TURMOB Genel Kurulunda yapacağı konuşmasında ne diyecek? İki sene evvel vermiş olduğu söz
le ilgili ne diyecek? Hiçbir şey yok! Genel Kurulda meslek mensupları demezler mi: "Sayın Başba
kan, ne oldu bize iki yıl evvel vermiş olduğunuz söz? Tek başına iktidarsınız, hatta üçte 2 çoğun
luksunuz, istediğiniz kanunları 24 saat geçmeden bile Meclis gündemine getiriyorsunuz!" Onun 
için, bugün benim kanun teklifimin 37'nci maddeden görüşüleceği kesinleşince, AKP Grubunca, 
apar topar mali tatil yasa teklifleri dört beş gün evvel Türkiye Büyük Millet Meclisine verildi. Ba
kınız, burada, 25'inde, 28'inde, 29'unda veriliyor arkadaşlar. Verildi ve birleştirilerek yarın da Büt
çe Komisyonunda gündeme alınması birdenbire kabul ediliverdi. Neden kabul edildi? Biz Cumhu
riyet Halk Partililer olarak... Eğer ben kanun teklifimin 37'nci maddeden TURMOB Genel Kuru
lundan evvel bugün gündeme alınmasını istemeseydim böyle bir şey olacak mıydı, soruyorum siz
lere. Olmayacaktı. İki yıldan beri olmamış. 

BAŞKAN - Sayın Deveciler, son cümlenizi rica edeyim. 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Devamla) - Tamam. 
Neredeydiniz?! İki yıl evvel verdiğiniz sözü iki yıldır niye tutmadınız?! Tabii ki bu hafta sonu 

TURMOB Genel Kurulu yapılacak. CHP'li bir milletvekilince TURMOB Genel Kurulundan evvel 
mali tatil kanun teklifi gündeme getirildi ve görüşülecek ve karar verilecek!.. Sıkıştınız; ne yapaca
ğınızı şaşırdınız. Onun için birdenbire yarınki komisyon gündemine alıverdiniz. 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Teşekkür et... Teşekkür et... 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Devamla)- Şimdi soruyorum sizlere... Bakınız, yarınki komisyon 

gündeminin birinci sırasına benim kanun teklifimi almışsınız. Şu anda burada görüşüyoruz. Komis
yona gerek kalmaksızın, burada, eğer samimiyseniz... Çünkü, samimi olup olmadığınızı şimdi oy
lamada anlayacağım. Meclis gündemine, yarınki komisyon gündemine Ali Kemal Deveciler'in... 

BAŞKAN - Sayın Deveciler, 4 dakika oldu; son cümlenizi rica ediyorum. Maksat hâsıl olmuştur. 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Devamla) - Bitiriyorum. 
Kanun teklifi birinci sırada. Burada vereceğiniz oylarla samimi olup olmadığınızı anlayacağım. Ret 

mi edeceksiniz kabul mü edeceksiniz bilmiyorum; ama, ret verecek olursanız hiç inandırıcı olmayacak. 
Burada şunu söylemek istiyorum: İnşallah, hep beraber, vermiş olduğunuz, iki ayrı genel baş

kanın vermiş olduğu sözü burada tutarız, hep birlikte bu yasayı kabul ederiz ve sözde kalmaz. 
Mali Tatil Kanun Teklifi, başta TURMOB camiasına olmak üzere tüm meslektaşlarıma, vergi 

dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu personeline hayırlı olmasını diliyorum; sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Deveciler. 
Önerge üzerinde Mersin Milletvekili Sayın Özyürek'in de söz talebi var. 
Buyurun Sayın Özyürek. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; mali tatille ilgili 

kanun teklifinin gündeme alınması konusunda söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 
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Bu mali tatil ihtiyacı nereden çıktı, niçin böyle bir kanun teklifiyle karşı karşıyayız, izninizle, o 
konuda kısa bir bilgi vereyim: Avukat olan, meslekten gelen arkadaşlarımız, belki adli tatille bunu 
benzerlik kurarak bir yorum yapabilirler; ama, bu biraz daha farklı bir tatil yöntemi. Çünkü, özellikle 
serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler serbest çalı
şan insanlardır. O nedenle, bunlara şu tarihler arasında tatil yapacaksınız diye bir yasal düzenleme ol
maz. O, tatilini istediği gibi düzenler. Yalnız, mali tatil diye adlandırdığımız sürede, Özellikle meslek 
mensuplarına büyük angaryalar, yükler yükleyen vergi beyannameleri, çeşitli bildirgeler, vergi incele
meleri, SSK bildirgeleri, BAĞ-KUR bildirgeleri gibi görevleri o mali tatil süresinde erteleyen bir dü
zenlemeyle karşı karşıyayız. O ertelemeyi siz yaparsınız -Yüce Meclisin önüne gelen teklifin özü bu
dur- ondan sonra, serbest meslek mensubu olan mali müşavirler, diledikleri gibi tatillerini ayarlarlar. 

Bu konunun Yüce Mecliste konuşuluyor olması, bir kanun teklifi halinde gelmesi ve yarın Plan 
ve Bütçe Komisyonunda arkadaşlarımızla birlikte benim de verdiğim bir önergenin de görüşülüyor 
olmasından büyük mutluluk duydum; çünkü, bu "mali tatil" kavramını ilk ortaya atan kişi benim; 
TÜRMOB Genel Başkanlığı yaptığım dönemde, arkadaşlarımızla birlikte bu kavramı gündeme ge
tirdik. Bu kavram gündeme geldiğinde, pek çok çevre "nereden çıktı, mali tatil olur mu" dediler; fa
kat, ısrarlı taleplerimiz, her TÜRMOB genel kurulundaki açıklamalarımız çerçevesinde, bugün, bu 
noktaya kadar konuyu getirdik. 

Sayın Deveciler de açıkladılar, 2004 yılında, TÜRMOB Genel Kuruluna Sayın Başbakan ka
tılmıştı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal katılmıştı. Biz, Sayın Bay-
kal'la yan yana otururken, Sayın Başbakan dedi ki: "Bu mali tadilde çok ısrarlı camia, gördüğüm 
kadarıyla, böyle bir söz versek; yani, iktidar ve muhalefet olarak, mali tatili yasalaştıracağız sözü
nü versek ne derseniz" dedi. O da -Sayın Genel Başkan- "uygun olur" dedi. Sayın Başbakan bu sö
zü verdi, müthiş alkış aldı; Sayın Deniz Baykal bu sözü verdi, müthiş alkış aldı; aradan iki yıl geç
ti ortaya -tabii, Meclisimizin çalışma yöntemi itibariyle ne yazık ki, kanun tekliflerine pek itibar 
edilmiyor- bir tasarı gelmesi gerekirdi; o tasarı gelmedi. İşte, bu cumartesi günü TÜRMOB Genel 
Kurulu var. TÜRMOB Genel Kurulunda, ister istemez, bu konu gündeme gelecek; çünkü, Adalet 
ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı ve Başbakan söz vermiş, Anamuhafelet Partisinin Genel 
Başkanı söz vermiş; hâlâ engel ne? Sayın Genel Başkanımız Deniz Baykal da "böyle bir söz ver
miştik, ne oldu" diye, bana, zaman zaman sordu. Arkadaşlarımızın önergeleri var, bizim önergele
rimiz var, inşallah gündeme alınır diye bekliyoruz, diye cevaplar veriyordum. Şimdi, bu Genel Ku
rul vesilesiyle, işte, Sayın Deveciler'in bu teklifinin de Genel Kurula inmesi nedeniyle bir hız ka
zandı. Umuyorum ve diliyorum ki, bu kanun teklifini burada gündeme alırız ve hızlı bir şekilde ya
salaştırılmasını sağlarız. Bu, sadece meslek mensuplarına tanınan bir hak değil. Şimdi, vergi daire
si çalışanları, Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları, işte, işsizlik sigortasına filan bakan birimler de, 
özellikle yaz aylarında, işlerin yoğunluğu nedeniyle doğru dürüst bir tatil yapamıyorlar. Yaz ayları, 
biliyorsunuz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, tamamlayın. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - ...vergi denetim elemanlarının, Maliye müfettişlerinin, 

hesap uzmanlarının, gelirler kontrolörlerinin, vergi denetmenlerinin çok teftişe çıktığı, turneye çık
tığı aylardır ve tam tatile niyetlenen bir mükellefi, onun müşavirini derhal şeye davet ederler "ge
lin, vergilerinizi inceleyeceğiz, hesaplarınızı inceleyeceğiz..." O da tatilini yarım kesip gelmek du
rumuyla karşı karşıya kalır. Onun için, hiç yoksa -benim teklifim bir aydır, Sayın Deveciler'in tek
lifi üç haftadır- bazı teklifler var farklı farklı, bunlar üzerinde bir uzlaşma sağlanabilir; ama, üç haf
tadan az bir süreyi tatil ilan ediyoruz demek, bir şey yapıyormuş gibi görünüp hiçbir şey yapma
maktır. O nedenle, işte "ondört gün olsun" diye İktidar Partisine mensup bazı milletvekillerimizin 
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kanun teklifleri var. Bunlar, gerçekten bir aldatmaca olur; bu yola gitmemek lazım. Mademki bir ca
miaya iki partinin genel başkanı söz vermiştir, öyleyse, anlamlı bir düzenleme yapmamız lazım. Sırf 
genel başkanları aldatmak, onları, işte, söz vermiştiniz, bak bunun gereğini yapıyoruz deyip hiçbir 
şey yapmamak uygun olmaz, yakışık almaz. O nedenle, hem sadece vergi kanunlarından kaynakla
nan vergisel ödevleri değil, aynı zamanda SSK bildirgelerini, BAĞ-KUR'la ilgili bildirgeleri ve di
ğer bildirgeleri de üç haftalık sürede erteleyen bir düzenleme yaparsak, mali tatil yapmış oluruz ve 
bu çerçevede de, iki genel başkanın, hem Başbakan Sayın Erdoğan'ın hem de... 

BAŞKAN - Sayın Özyürek, lütfen... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Tamam Sayın Başkanım. 
...Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'ın verdikleri sözün gereği ye

rine getirilir. 
Bu talebimiz sadece iki genel başkanın verdiği sözün gereği olarak değil, bir ihtiyaç olarak, ser

best muhasebecilerin, serbest muhasebeci mali müşavirlerin, vergi dairesinde çalışanların, sosyal 
güvenlik kurumunda çalışanların ve vergi incelemesi yapacak kimselerin de insanca bir tatil yap
ması için zorunludur. 

Bu teklife anlayış göstereceğinizi, gündeme alacağınızı umuyor, Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özyürek. 
Önerge üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme

miştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 
İL- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, Her Yıl Ekim Ayının İlk Haftasının Uyuşturucu ile Müca

dele ve Eğitimi Haftası Olması Hakkında Kanun Teklifinin (2/308) doğrudan gündeme alınmasına 
ilişkin önergesi (4/403) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(2/308) esas numaralı kanun teklifimin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 37 nci 

maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması hususunu saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Ersin 

İzmir 
BAŞKAN - İzmir Milletvekili Sayın Ersin, önerge sahibi olarak söz istemiştir. 
Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
AHMET ERSİN (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünyanın önemli bir sorunu, 

Türkiye'nin çok önemli bir sorunuyla ilgili, uyuşturucu kullanımının yaygınlaşması sorunuyla ilgi
li ve bu sorunla mücadele etmeye bir katkı vermek amacıyla hazırladığım yasa teklifi nedeniyle, bu 
teklifi sizlere anlatabilmek umuduyla ve sizlerin desteğini istemek amacıyla söz aldım; hepinizi 
saygılarımla selamlıyorum. 

Ancak, değerli arkadaşlarım, izin verirseniz, bir üzüntümü de söylemek istiyorum. 
Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve bu Meclisi oluşturan milletvekil

lerinin başta gelen görevi yasa yapmak; ama, bu yasa yapmak terimi sadece hükümet tasarılarını ya
salaştırmak diye anlaşılıyor olmalı ki milletvekillerinin verdiği kanun teklifleri hiçbir şekilde kale 
alınmıyor. Bizler, özellikle muhalefet partisi milletvekilleri araştırmalarımızı yaparak, emek vererek 

- 1 0 5 -



TBMM B:2 3 .10 .2006 0 : 2 

bir kanun teklifi hazırlıyoruz, bir ihtiyaçtan doğan kanun teklifi hazırlıyoruz, bunu Meclis Başkan
lığına veriyoruz, Meclis Başkanlığı ilgili komisyona havale ediyor, ama ilgili komisyona giden ka
nun teklifi çöp kutusuna en yakın olan çekmeceye atılıyor ve öylece kalıyor. 

Değerli milletvekilleri, milletvekillerinin etkisiz konuma getirilmesine, milletvekillerinin zur
nanın son deliği olmasına izin vermek, bu yöntemi sürdürmek son derece yanlıştır. Yani, hazırlanan, 
özellikle de muhalefet milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifleri yıllarca ele alınmıyorsa, 
burada bir sorun var demektir. 

Şimdi size anlatacağım, anlatmaya çalıştığım kanun teklifinin, sizlere açıklamaya çalışacağım 
kanun teklifinin tarihi 6 Temmuz 2004 ve bu kanun teklifi uyuşturucu gibi Türkiye'nin çok önem
li bir sorununa, bu sorunla ilgili mücadeleye eğitim ayağıyla destek vermeyi amaçlayan bir kanun 
teklifi. Ama, yirmiyedi aydan beri ilgili komisyonda bekliyor ve bir türlü ele alınmıyor. 

Meclis Başkanlığına bir soru önergesiyle, bu dört yılda muhalefet milletvekilleri tarafından kaç 
tane kanun teklifi verildiğine ve bunların akıbetlerinin ne olduğuna ilişkin bir soru önergesi verece
ğim. Bakalım, sonuçta, muhalefet milletvekillerine verilen önemin, muhalefet milletvekillerini zur
nanın son deliği olarak değerlendiren anlayışın ne olduğunu bütün Türkiye öğrensin. 

Değerli arkadaşlarım, gerek Birleşmiş Milletler ve gerekse Emniyet Teşkilatımızın tespitlerine 
göre, Türkiye'de uyuşturucu kullanma yaşı 11'e, yani, ilköğretim sıralarına kadar inmiştir ve özel
likle de lise öğrencileri arasında esrar, eroin ve hap kullanımı hızla artmaktadır. 

Uyuşturucu trafiğinde Türkiye daha önce bir geçiş ülkesi, transit ülke iken, son birkaç yıldan 
beri, özellikle de son iki üç yıldan beri, Türkiye, dünyanın sayılı üretim ve depolama merkezi hali
ne geldi. Gerek Avrupa Birliğinin hazırladığı raporlardan, gerekse Birleşmiş Milletler tarafından ha
zırlanan raporlardan bu sonuçları çıkarabiliyoruz. 

Çocuk ve genç nüfusumuzun yoğunluğu, eğitimsizliği ve yaşanan sosyoekonomik sorunlar, 
uyuşturucu tacirleri için son derece uygun koşullar oluşturmakta ve iştahlarını kabartmaktadır. Do
layısıyla, Türkiye, uyuşturucu madde üreten ve satanlar için çok verimli bir pazar ve altın madeni 
durumundadır. 

Değerli arkadaşlarım, alınan önlemlerin yetersiz olması, sadece polisiye önlemlerle yetinilme-
si nedeniyle, ülkemizde uyuşturucu kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Nitekim, Emniyet rapor
larına göre, 2004 yılı itibariyle, ülkemizde, uyuşturucu madde kullananların sayısında, bir önceki 
yıla göre yüzde 200 artış var ve uyuşturucudan yaşamını yitirenlerin sayısında da, yine 2004 yılı iti
bariyle, bir önceki yıla göre yüzde 400 artış var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
AHMET ERSİN (Devamla) - Yani, çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirleyen ve dolayısıyla 

toplumu çürüten uyuşturucu tehlikesi bir çığ gibi büyüyerek üstümüze geliyor maalesef; ancak, dev
letimizin bu tehlikeyi fark ettiğini ve yeterli bir mücadele yürüttüğünü söylemek son derece zor. Sa
dece polisiye önlemlerle verilen mücadelenin uyuşturucu üretiminin ve kullanımının yaygınlaşma
sını önleyemediği ortada. 

Değerli milletvekilleri, polisiye önlemlerle zararsız hale getirilen üretici ve satıcıların yerini 
yenileri almaktadır ve bu yöntemle verilen mücadele bir kısır döngü olarak devam ediyor. 

Çağın vebası olan uyuşturucuya karşı polisiye önlemler, eğitimle desteklenerek mücadele edil
mesi gerekir. Oysa, devlet, maalesef, uyuşturucu hakkında, çocukların, gençlerin ve anne babaların 
eğitilmesi sorunuyla ilgilenmiyor ve bu sorumluluğunu tam olarak yerine getirmiyor. Eğitim ayağı 
kullanılmadığı ve sadece polisiye önlemlerle yetinildiği için de uyuşturucu ticaretinin gelişmesi ve 
kullanımının yaygınlaşması bir türlü engellenemiyor. 

Değerli arkadaşlarım, uyuşturucu... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Ersin, ek süre verdim, son cümlenizi rica edeyim. 
AHMET ERSİN (Devamla) - Sayın Başkan, 2 dakika daha, tamamlıyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
AHMET ERSİN (Devamla) - Teşekkür ederim. 
...kullanımının yaygınlaşmasına karşı verilen polisiye önlemlere katkı vermek için, bu müca

delenin eğitim ayağını da devreye sokabilmek için 6 Temmuz 2004 tarihinde bir kanun teklifi ver
dim. Bu kanun teklifim... Her yıl ekim ayının ilk haftasında, ilköğretim okullarının 6, 7 ve 8'inci 
sınıflarıyla, lise ve dengi okullarda, Millî Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının denetiminde ve 
gözetiminde, uyuşturucu maddeler hakkında çocuklarımızın ve gençlerimizin bilinçlendirilmesi, 
uyuşturucu maddelerin kendi bedenlerinde, ailelerinde ve toplumda ne tür sorunlara neden olduğu
na ilişkin bilinçlendirilmelerini sağlamak için bir kanun teklifi hazırladım ve verdim. Yirmiyedi ay
dan beri bu kanun teklifi komisyonda bekletiliyor. 

Değerli arkadaşlar, bunun, bu kanun teklifinin siyasi bir yanı yoktur. 
BAŞKAN - Sayın Ersin... 
AHMET ERSİN (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN - Sayın Ersin, bir dakikanızı rica edeyim. 
37'nci madde, süresinde komisyona gelmeyen bir yasanın Genel Kurula inme usulü. Burada 

yasayı müzakere etmiyoruz. Uzun uzun anlatmanıza gerek yok. 
Size 2 defa süre verdim. Rica ediyorum, son cümleniz. 
AHMET ERSİN (Devamla) - Son sözlerimi söylüyorum. 
BAŞKAN - Kanun görüşülürken istediğinizi söylersiniz. 
AHMET ERSİN (Devamla) - Kanunun görüşülüp görüşülmeyeceği belli değil ki Sayın 

Başkanım. 
O nedenle, değerli arkadaşlarım, bu kanun teklifinin gündeme alınması konusunda yardımcı ol

manızı rica ediyorum ve gündeme alındıktan sonra da kısa bir sürede kanunlaşması için yardımla
rınızı rica ediyorum. 

Çocuklarımızın ve gençlerimizin kurtarılmasında, bu çağın vebası olan uyuşturucu bataklığına 
düşmemeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi sayın milletvekillerinin de üzerlerine düşeni yap
maları gerekir diye düşünüyorum. 

Vereceğinizi umduğum desteğiniz için şimdiden teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ersin. 
Şahsı adına Denizli Milletvekili Sayın Mustafa Gazalcı. 
Buyurun Sayın Gazalcı. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İzmir Milletvekili Sa

yın Ahmet Ersin'in, ekim ayının ilk haftasının "Uyuşturucuyla Mücadele ve Eğitim Haftası" olma
sını, bunun gereği olarak da ilköğretimin 6, 7 ve 8'inci sınıflarında, ortaöğretim sınıflarında uyuş
turucu hakkında ekim ayında eğitim yapılmasını, televizyonlarda 20 dakikayı geçmeyecek biçimde 
bu konuda yayınlar yapılmasını isteyen bir önerisi var; ben de onu desteklemek için kişisel söz al
dım; tümünüzü saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, ateş düştüğü yeri yakar. Uyuşturucu ilköğretim okullarına kadar inmiştir. 
Bir bağımlılık, kötü alışkanlık, onu tanıyarak ancak yok edilebilir; bu da, eğitimle olur. Yani, siz, 
bu belayı, bu kötü alışkanlığı eğer çocuklara tanıtmazsanız, gençlere tanıtmazsanız, aileye tanıtmaz
sanız kendiliğinden bu alışkanlık yok olmaz. 
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Arkadaşım demin ticari yönlerini anlattı. Okulun içinde, okulun karşısında uyuşturucu satan 
büroların olduğunu zaman zaman basında duydunuz, okudunuz. 

Değerli arkadaşlar, geçen yıl okullarda şiddeti yaşadık ve beş ayın içinde 14 tane çocuğumuz 
şiddete kurban gitti. Unutmayalım, olaylar üstümüze geldiği zaman, yaşandığı zaman değil, önce
den önlemini alırsak bir anlamı var. Şiddet ile uyuşturucunun arasında üstelik, bir ilinti de var, bir 
bağ da var. Arkadaşımın yasa önerisi, aslında, Anayasa'nın devlete verdiği görevin bir gereği. Ba
kın, Anayasa'nm 58'inci maddesinde "Gençliğin korunması" başlığıyla verilen bölümde, "devlet, 
gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden korur, bu konuda gerekli tedbirleri, önle
mi alır" diyor. Peki, arkadaşım ne diyor? Gelin, bu konuda eğitim yapalım okullarda, bir hafta ya
palım ve Türkiye bunda örnek olsun, diyor. Değerli arkadaşlar, bundan daha güzel bir öneri olabi
lir mi, niçin desteklemiyoruz? 

Değerli arkadaşlar, sokak ne ise okul da onun bir parçasıdır. Sokakta eğer şiddet varsa, uyuş
turucu varsa, bu, okula da yansır. Bunu kaldırmanın yolu, hem sokakta önlem almaktır hem de okul
da önlem almaktır. 

Bakın, şiddet yayınlarının arttığı dönemde ya da uyuşturucuyu daha çok özendiren birtakım ya
yınların olduğu dönemde bu bağımlılık artar, şiddet de artar; ama, tersi, barış kültürünü getirirseniz, 
bunun eğitimini verirseniz, bu geriler. 

Geçen yıl Nisan ayında, Çankaya Belediyesi, Hacettepe Üniversitesiyle, bu madde bağımlılığı 
konusunda bir Amerikalı profesörü konuşturdu. Ben de, rastlantı, AKP'den bir milletvekili arkadaşım 
da vardı, onunla beraber o konferansı izledim ve sonunda, birçok üzücü şeyler anlattı profesör. Dedi 
ki: "Geri kalmış ülkelere, bu arada Türkiye'ye, sigaralar, içinde zift olan, Amerika'da satışı yasak olan 
birtakım sigaralar -maalesef bu sizin de ülkeniz başta olmak üzere- bu ülkelere gönderiliyor" dedi. 

Değerli arkadaşlar, bakın, dışta, içte, çocuklarımıza, gençlerimize bir saldırı var. Bunu önleme
nin yolu, bunun önlemini almaktır, eğitimini yapmaktır. Okulları, fiziki olarak, spor, sanat, kültür 
ortamına getirecek bir yapıya kavuşturacaksınız. Zaten, kalabalık sınıflar var, öğretmen eksikliği 
yaşanıyor, eğitimin içinde bin bir dert var. 

Sizin, bu arada, çocukların kötü alışkanlıklarını önleyecek bir yasa önerisine destek vermenizi 
ben diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, bakın, bugün -söylemeden edemeyeceğim- gazetenin birinde... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
..."hatada ısrar etmem" diye, Sayın Millî Eğitim Bakanının... Bu çok tartışılıyor: "Eğitim" di

ye, abdest suyunun alyuvarları artırma sorunu vardı; şiddetle kendisi sahip çıktı. Dedi ki: "Bu, Al
manya'da bir yazarın görüşünü, biz, aldık, geldik, koyduk." AKP içerisinden, teşekkür ediyorum, 
çok olumlu görüş bildiren, "bu bir hurafedir" diyen arkadaşlarım da çıktı "akla, bilime uygun de
ğil" diye. Bu gazete gitti, araştırma yaptı, orijinal metni buldu ve dün, onu yayımladı. Bugün, Sa
yın Bakan "Hatada ısrar etmem" diyor; ama, değerli arkadaşlar, diyor ki: "Bir genelge çıkaracağız, 
o metni yok sayacağız." Yani, kitabın içinde o metin duracak. Bakın... Yani, bu nasıl yok saymak?! 

Geçen hafta da, yine, bir Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürünün... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Bitiriyorum Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Gazalcı, siz, konunuz dışına çıktınız. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Bitiriyorum efendim, bitiriyorum. 
BAŞKAN - Son cümlenizi rica ediyorum. 
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MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Peki Başkanım, çok teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Son cümleler... 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Sayın Öner Güney'in dilekçesinde tahrifat olduğunu; ya

ni, bozma olduğunu Sayın Bakan kabul etmişti. 
Değerli arkadaşlar, bu mahkeme kararlarıyla, bu kararlarla -o kadar çok ki bunlar; inşallah, 

gensoruda da konuşulacak- gelsin, Sayın Bakan, bu eğitimin bu biçimde okullarda olmadığını ka
bul etsin, en büyük hatanın kendisi olduğunu, kendisinin tutumu olduğunu kabul etsin de, hem eği
timi hem de kamuoyunu rahatlatsın diyorum. 

Teşekkür ediyorum arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Gazalcı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

V.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki statüsü

ne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Bu önerge üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98'inci maddesinin son 

fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir/Önerge gündemden çıkarılmıştır. 
2.- Hatay Milletvekili İnal Botu 'nun, Batılı bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize işlemlerinde 

çıkardığı güçlüklere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/865) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Bu önerge üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98'inci maddesinin son 

fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir. Önerge gündemden çıkarılmıştır. 
3.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün 'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından söz

lü soru önergesi (6/892) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Bu önerge de üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98'inci maddesinin son 

fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir ve gündemden çıkarılmıştır. 
4.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç 'in, Türkiye 'ye girişlerinde ABD vatandaşlarının parmak 

izi ve fotoğraf kaydının alınıp alınmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/920) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
5.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Şabanözü kara yolundaki çalışmalara iliş

kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 
BAŞKAN - Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
6.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan 'in, Burdur ilindeki bir kara yolu güzergâhının 

değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 
BAŞKAN - Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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7.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan 'in, Burdur ilindeki bir kara yolu güzergâhının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 

BAŞKAN - Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
8.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin 'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet Baka

nından sözlü soru önergesi (6/959) 
BAŞKAN - Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
9.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından 

bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) 
BAŞKAN - Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
10.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin Dev

let Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 
BAŞKAN - Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
//.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün 'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından söz

lü soru önergesi (6/993) 
BAŞKAN - Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
12.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün 'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba

kanından sözlü soru önergesi (6/997) 
BAŞKAN - Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
13.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün 'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına iliş

kin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) ve Çevre ve Orman Bakanı Osman 
Pepe 'nin cevabı 

14.- Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölü'nün kirlenmesinin önlenme
sine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) ve Çevre ve Orman Bakanı 
Osman Pepe 'nin cevabı 

15.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki kamuya ait bir 
arazide yapılan tersaneye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe 'nin cevabı 

16.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğal afetlerin tespitine yönelik radar sistemlerine 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) ve Çevre ve Orman Bakanı Os
man Pepe 'nin cevabı 

17.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bir fabrikanın çevreyi kirlettiği iddialarına ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe 'nin cevabı 

18.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli-Ovacık-Bilgeç bölgesinde meydana gelen 
yangına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) ve Çevre ve Orman Bakanı 
Osman Pepe 'nin cevabı 
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19.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı 'nın, denizlerimizdeki kirliliğe ve alınacak ön
lemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478) ve Çevre ve Orman Baka
nı Osman Pepe 'nin cevabı 

20.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'in, İskenderun Körfez'inde batan MV Ulla adlı gemi
ye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1533) ve Çevre ve Orman Bakanı Os
man Pepe 'nin cevabı 

21.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'deki Demir Çelik Fabrikasının çevreye verdiği 
zarara ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1545) ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe 'nin cevabı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe, daha önce, gün
demde bulunan 18 sorunun tamamını cevaplandırmak istediğini bildirmiştir; ancak, çalışma saati
mizin daralması nedeniyle, Sayın Bakan, gündemin "Sözlü Sorular" kısmının sadece 13,22,47, 58, 
67, 95, 149, 188 ve 194 üncü sıralarında yer alan soruları cevaplandıracaklardır. 

Şimdi, sırasıyla soruları okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe'den sözlü olarak yanıtla
masını arz ederim. 

Fahrettin Üstün 
Muğla 

1- 492 sayılı Harçlar Kanunu ve ilgili 8 sayılı tarifesinde değişiklikler yapan 2 Ocak 2004 ta
rihinde yürürlüğe giren 5035 sayılı Kanunun ilgili maddesi, yeni oluşturulan ve kazanılan bir hak 
olan avcılık belgesinden her yıl harç alınacağına dair bir hüküm getirmediği halde, avcılık belgele
rinden her yıl harç alınacağına dair uygulamanız hukuka aykırı değil midir? 

2- Bu uygulamayla kaçak avlanmaya davetiye çıkarmıyor musunuz? 
3- Avcılık belgesi, aynı sürücü belgesi gibi veya doktorluk diploması gibi sınavla alınan bir 

belge olup, ancak ilk alındığında bir harç ödenmesi yapılabilir mi? Yoksa, bu durum kanunda fark
lı uygulamaların doğmasına neden olmayacak mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe tarafından sözlü olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Şevket Gürsoy 

Adıyaman 
1- Adıyaman'ın atıksularının Atatürk Baraj Gölü'nü kirletmesini önleyecek bir projeniz var mı? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe tarafından sözlü olarak yanıtlan

masını arz ederim. 3.6.2004 
Sedat Pekel 

Balıkesir 
Balıkesir'in Erdek İlçesine bağlı Tatlısu Köyü içinde mülkiyeti hazineye ait "köy gelişim ala

nı" olarak köy tüzelkişiliğine tahsisi istenen deniz kenarı dolgu alanı içinde şahsa ait tersane yapıl
maktadır. 1877 parsel nolu, 3875 metrekarelik hazine arazisi üzerinde yapılacak yatırım turistik bel
geli tesislere ve özellikle deniz, dağ ve orman potansiyeli yüksek yöreye zarar verebilecek nitelik
ler taşımaktadır. Buna göre; 
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1- Tersane için ÇED raporu verilmiş midir? 
2- Tersanenin tam kapasiteli çalışması durumunda turistik belgeli turizm işletmelerine ve çev

reye vereceği zararlar değerlendirmeye alınmış mıdır? 
3- Çevre ve turizme zararlarından ötürü yöre halkının itirazlarına karşın tersanenin yapımına 

yönelik bir izin vermeyi düşünüyor musunuz? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe tarafından sözlü olarak ya
nıtlanmasını arz ederim. 23.06.2004 

Sedat Pekel 
Balıkesir 

Ankara'nın Çubuk İlçesindeki hortum felaketi, meydana gelebilecek hortumların önceden ha
ber verilmesini sağlayan radar sistemlerinin güvenilirliğini tartışmaya açmıştır. Türkiye'de Balıke
sir, İstanbul, Elmadağ ve Zonguldak'ta olmak üzere 4 adet hortum radarı olduğu, bu radarlardan da 
İstanbul'da kurulu olanın 2004 yılı başından bugüne kadar çalışmadığı bilinmektedir. Bu nedenle; 

1- İstanbul'daki radarın kullanılmamasının büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyor musunuz? 
2- Balıkesir, Zonguldak ve Elmadağ'daki radarların faaliyetleri yeterli midir? 
3- Radar sistemlerinin bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmakta mıdır? 
4- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde fırtına izleme merkezî neden bulun

mamaktadır? 
5- Felaketlere yol açabilen meteoroloji olaylarını takip etmek için yeterli sayıda meteoroloji 

mühendisi istihdam edilmiş midir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe tarafından sözlü olarak ya
nıtlanmasını arz ederim. 

Orhan Sür 
Balıkesir 

Bandırma İlçesi sınırları içerisinde kurulu bulanan Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan'ın 
oğluna ait AB Gıda adlı pastörize yumurta fabrikasının arıtmasının olmamasının uzunca bir süredir 
bölgede çevre kirliliği oluşturduğu basına da yansımıştır. 

Balıkesir Jandarma Alay Komutanlığına bağlı Doğal Hayatı Koruma Timleri, işletme içinde te
mizlikte kullanılan kostik maddesinin Manyas Kuş Cennetine deşarj edildiğini saptamışlardır. Tu
tanakla belirlenen durum, 09.04.2004 tarihinde Balıkesir Valiliğine bildirilmiştir. 

1-Çeşitli defalar uyarılmasına rağmen çevreyi kirletmeyi sürdüren bu şirkete hangi yaptırımlar 
uygulanmıştır? 

2- Bu kuruluşun uzunca bir süredir çevreyi bu düzeyde kirletmesine göz yumulmasının nede
ni kabinedeki bir bakanın oğluna ait olması mıdır? 

3- Manyas Kuş Cenneti, böyle duyarsızlıklar yüzünden kaybettiği ve geçtiğimiz günlerde ye
niden almayı başardığı A Sınıfı Doğal SİT Alanı belgesini bu duyarsızlıklar sonucu tekrar kaybe
debilir mi? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe tarafından sözlü olarak ce

vaplandırılmasını arz ederim. 30.9.2004 
Hasan Güyüldar 

Tunceli 
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20.04.2004 tarihinde Tunceli-Ovacık-Bilgeç bölgesinde meydana gelen orman yangınında 
hektarlarca orman yanmıştır. Bölgede yaptığım inceleme sonucu, orman işletme, köy hizmetleri ve 
çevre belediyelerin ortak çalışması neticesinde yangın söndürülmüştür. 

Bahsettiğim yangın bölgesi ülkemizin bir doğa harikasıdır. Dünyanın ikinci büyük ve ülkemi
zin en büyük millî parkı olan Munzur Vadisinin devamıdır. 

Tunceli ormanla kaplı bir il olmasına rağmen; 
1- Bölge iller dahil, olabilecek bir yangına müdahale edebilecek uçak, helikopter ve teknik ele

man olmadığı görülmüştür. 
2- Yaşamı ormana bağlı Tunceli, personel eksikliği yüzünden mağdur olmaktadır. 
Sayın Bakanıma soruyorum: 
Tunceli'de orman köylüsü için tedbirler almayı, yetişmiş eleman göndermeyi düşünüyor mu

sunuz? 
Diğer bölgelere gösterilen hassasiyet Tunceli için neden geçerli değildir? Bir çifte standart var mı? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çevre ve Orman Bakam Sayın Osman Pepe tarafından sözlü olarak cevap

landırılması hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Reyhan Balandı 
Afyonkarahisar 

Soru: 
Başta Tuna Nehrinin geçtiği Karadeniz ülkeleri ile kıyı illerimizin çöp ve antmasız sanayi atık

ları bütün denizlerimizi kirletmektedir. Dolayısıyla denizlerimizdeki balık türlerini yok olma tehdi
di altında bırakan bu kirlenme karşısında, içeride ve uluslararası düzeyde bağlayıcı ne gibi tedbir
ler alınmıştır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe tarafından sözlü olarak ya

nıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 27 Nisan 2005 
Abdulaziz Yazar 

Hatay 
1- İskenderun Körfezinde dört yılı aşkın bir süredir demirli olarak beklemesinin ardından 6 Ey

lül 2004 tarihinde 2 200 ton "toksik atık" yüküyle batan İspanyol bandıralı MV Ulla adlı geminin 
batığı ne durumdadır? 

2- Ulaştırma Bakanlığı tarafından atıkların çıkarılması amacıyla açılan ihaleyi alan firma, iki 
ay gibi bir zaman geçmiş olmasına rağmen çalışmalarına neden başlayamamıştır? 

3- Söz konusu batık gemide yüklü olduğu bilinen, ağır metal niteliğinde olan kanserojen krom-
6 içeren termik santral baca külünün geminin cidarlarında ve gövdesindeki çürüme sonucu denize 
karışmasını engelleyecek tedbirler alınmış mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe tarafından sözlü olarak yanıt

lanmasını arz ederim. 
Vezir Akdemir 

İzmir 
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Toplumun sosyal ve endüstriyel anlamda gelişmesine paralel olarak artış gösteren sınaî tesis
lerinin atıkları çevreyi, doğal dengeyi ve insan sağlığını bire bir etkilemektedir. İzmir Foça yolu 
üzerindeki demir çelik fabrikasının katı atıklannın bertarafı ve depolanması, baza tozu ve cüruf 
atıklarının geri kazanımı konusunda yatırımlar yapılmamıştır. 

1- Demir çelik fabrikasının çağın gereklerine göre faaliyetini sürdürebilmesi için katı atıkların 
bertarafı ve depolanması, baza tozu ve cüruf atıklarının geri kazanımı konusunda yatırımın yapıl
ması şarttır. Özellikle baca tozunun (henüz nitelik kazanmamakla birlikte) uygun teknoloji kullanıl
ması durumunda ekonomiye kazandınlacağı gibi çevreye vereceği zarar da önlenmiş olacaktır. An
cak, İzmir ili Aliağa ilçesi civarındaki çelik fabrikaları yeterli teknolojiyle donatılmadığı için çev
reye büyük zararlar vermektedir. Bakanlık olarak bu konuda ne tür çalışmalarınız vardır? 

BAŞKAN - Soruları cevaplandırmak üzere, Sayın Çevre ve Orman Bakanımız Osman Pepe 
söz istemiştir; buyurun. 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; değerli milletvekili arkadaşlarımın sözlü sorularım cevaplamak üzere söz almış bulunuyo
rum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

İlk olarak, Adıyaman Milletvekili Sayın Şevket Gürsoy'un Atatürk Baraj Gölünün kirlenmesi
nin önlenmesiyle alakalı sorumuş olduğu soruyu cevaplandırıyorum: "Adıyaman'ın atık sularının 
Atatürk Baraj Gölünün kirletilmesini önleyecek bir projeniz var mı?" 2002 Ekim ayında, Atatürk 
Barajı Havzasında çevre sorunlannın tespitine yönelik yerinde inceleme yaptırılmış olup, Atatürk 
Barajı Havzasında Baraj Gölü'nü alıcı ortam olarak kullanan ve su sirkülasyonunun sınırlı olduğu 
koylar etrafında bulunan Adıyaman il merkezi, Kahta ilçesi ve Şanlıurfa ili Siverek ilçesi Çaylarba-
şı beldesi ve Bozova ilçesinde Göl'e ulaşan kirlilik etkisi gözlenmiştir. 

Adıyaman ilinin topografik yapısı nedeniyle kanalizasyon şebekesinin tek hat olarak tesis edi
lemediği, iki ayrı noktada toplanmakta olduğu; bunlardan, ilin sadece yüzde 10'luk kesimine hiz
met veren bölümüne ait atıklann arıtmaya bağlandığı, diğer kesimde ise herhangi bir arıtma işlemi
nin yapılamadığı tespit edilmiştir. 

Arıtma tesisi yapımı için İller Bankasıyla proje başlatılmış; ancak, daha sonra, işletme ve ya
pım maliyetinin yüksekliğinden dolayı projenin tamamlanamadığı ve ilin yüzde 90 kanalizasyonu
nun toplandığı, arıtma olmadan gözlemsel akım debisinin yaklaşık 5 litre/saniye olduğu ve İncesu 
Deresi'yle birleşerek direkt olarak Baraj Gölü'ne boşaltıldığı belirlenmiştir. 

Bakanlığımızca, Atatürk Barajı'nın mevcut su kalitesinin korunması ve temiz bir şekilde gelecek 
nesillere aktarılabilmesi amacıyla, içme ve kullanma suyu kaynağı olarak Atatürk Barajı'nın korun
ması projesi başlatılmış; ancak, yüklenici firma projeyi tamamlayamadığından, proje feshedilmiştir. 

Bakanlığımızın koordinatörlüğünde, baraj havzasındaki valiliklerin ve GAP İdaresinin aktif 
katılımıyla baraj havzasındaki sorunlann giderilmesine yönelik olarak koruma, kullanma esasları
nın belirlenmesi amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. 

İkinci olarak, Hatay Milletvekili Sayın Abdulaziz Yazar'ın İskenderun Körfezi'ndeki batan Ul-
la gemisiyle alakalı olarak vermiş olduğu sözlü soruyu cevaplıyorum: 

"Ulla" isimli gemi, 2.200 ton krom-6 bileşimi de içerisinde bulunan yüksek fırın tozlarıyla bir
likte, 6/9/2004 tarihinde, saat 15.00 civarında batmıştır. Olayın olduğu günden itibaren, akıntı yö
nünde farklı noktalardan su numuneleri alınmış ve Çevre Referans Laboratuvarı ile TÜBİTAK'ta, 
toplam krom analizleri karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarının değerlendirmesi 
sonucu, toplam krom değerinin, Dünya Sağlık Örgütünün ve TSE'nin içme su kriteri toplam krom 
sınırı değeri olan 0,050 miligram/litrenin altına düştüğü, dolayısıyla, insan ve çevre sağlığı için risk 
bulunmadığı tespit edilmiştir. 
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25/1/2005 tarihinde Bakanlığımızda düzenlenen toplantı sonucunda, Ulla gemisinde bulunan 
yükün çıkarılması ve İspanya'ya gönderilmesi, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünce ihaleye çıkarılarak yapılması kararlaştırılmış ve bu konudak, Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğü yetkilileri -bu konuyla alakalı olarak- bir tarafta, bir tarafta da Lafarge şirketinin yetki
lileri bir tarafta olmak üzere, Bakanlığımızın koordinasyonunda bir araya gelerek, Lafarge şirketin
den 1,5 milyon ABD doları katkıyla geminin içerisindeki atığın çıkarılmasıyla alakalı bir çalışma 
başlatılmıştır. 21/2/2005 tarihi itibariyle atık yükün çıkarılması amacıyla ihaleye çıkmış, 11/3/2005 
tarihi itibariyle ihaleyi kazanan firma belirlenerek, 21/3/2005 tarihinde, söz konusu firmayla sözleş
me imzalanmıştır. Bu arada, 16/3/2005 tarihinde, Bakanlığımızda, ilgili kurum, kuruluşlarla yapı
lan toplantıda Ulla gemisinde bulunan atık yükü İspanya'ya götürecek gemi veyahut gemilerin tip 
ve kapasiteleri belirlenmiş, söz konusu gemilerin temini konusunda Lafarge Aslan Anonim Şirke
tiyle bazı sıkıntılar yaşanmış olup; ancak, 23.5.2005 tarihinde operasyonu başlatmak üzere, toplam 
10.682 dead weight tonluk 2 adet tanker gemi temin edilebilmiştir. 

Bunun üzerine, aynı tarihte Bakanlığımızda yapılan toplantıda, teknik altyapının oluşturularak 
operasyonun başlatılması tarihi 1/6/2005 olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu gemideki atık yükün çıkarılması konusunda ihaleyi kazanan firma, 1/6/2005 tarihin
de operasyona başlamış; ancak, bazı teknik sorunlarla karşılaşılmıştır. Batık gemi içinde bulunan yü
kün taşlaşmış olması nedeniyle pompalar yetersiz kalmıştır. Bunun üzerine atık yükün gemiye hasar 
vermeden çıkarılmasına ilişkin operasyonun yapılabilirliği, nasıl yapılacağı ve teknik bilgi desteği 
konusunda ilgili kurumlardan görüş talep edilmiş, bilimsel bir raporun hazırlanması sağlanmıştır. 

Raporun değerlendirilmesi sonucunda, batık Ulla gemisinin ambarlarında, kenar ve köşelerin
de kalan katılaşmış formdaki atık yükten kaynaklanabilecek krom kirlenmesi, insan ve deniz orta
mında var olan canlı hayatını olumsuz yönde etkileyecek değerde bulunmamıştır. 

Ulla isimli geminin atık yükünün çıkarılması konusunda bugüne kadar yürütülen çalışmalara 
ilişkin 7 Eylül 2006 Cenevre'de Basel Sekreteryası Başkanlığında İspanya Çevre Bakanlığı temsil
cileri ile Bakanlığımız temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu yapılan toplantı en son toplantıdır. Bu toplantıda, İspanyol yetkililer 
operasyonun tamamlandığını, çıkarılacak maksimum atığın çıkarıldığını, bundan sonra yapılacak 
başka bir işlemin kalmadığını iddia etmişlerdir. 

Buna karşılık, Bakanlığımızca, atığın çoğunluğunun hâlâ gemide olduğu, 42 metre derinlikte 
olması nedeniyle operasyonun Türk tarafınca bitmiş sayılmasının mümkün olmadığı ve atığın tü
münün alınması gerektiği bir kez daha ortaya konmuştur. 

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığından, Basel Sözleşmesi Genel Sekreteri tarafından, bu 
konunun tekrar tartışılması ve sonuca ulaştırılması için COP-8 sürecindeki iki tarafın katılacağı ay
rı bir toplantı düzenleyebileceklerini belirtmişlerdir. İki taraf da bu öneriye ılımlı yaklaşmış olup, 
toplantı, herhangi bir karar alınmadan sona ermiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu konuyla alakalı, bizim üniversitelerin konuyla uzmanlık sahasına sa
hip olan hocalarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede, gemi içerisindeki atığın taşlaşmış ol
ması münasebetiyle ve bugünkü elimizdeki teknik donanımlarla bu atığı çıkarmanın mümkün ola
mayacağını gördüğümüzden, geminin kesilerek çıkarılması üzerinde durulmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, üçüncü sırada, Balıkesir Milletvekili Sayın Sedat Pekel'in doğal afetle
rin tespitine yönelik olarak sormuş olduğu soruyu cevaplıyorum: 

Yıldırım düşmesi sonucu hasar gören İstanbul'daki radarın tamir edilmesi yerine, yüklenici fir
manın garantisi altında, kamu menfaati göz önünde bulundurularak, tamamen yenilenmesi yoluna 
gidilmiş ve 22 Eylül 2004 tarihinde, hasar gören anten ve radon yeniden monte edilerek radar faal 
hale getirilmiş ve işletmeye alınmıştır. 

- 1 1 5 -



TBMM B:2 3 .10 .2006 0 : 2 

Balıkesir, Zonguldak ve Elmadağ radarlarının faaliyetleri kendi kapsadıkları alanlardaki mete
orolojik bilgilerin elde edilmesi açısından yeterlidir. Söz konusu radarlardan elde edilen meteorolo
jik bilgiler, kuruluş amaçlarına uygun olarak kısa süreli tahmin çalışmalarında kullanılmaktadır. 

Elmadağ radarı, 1 Şubat 2005 tarihinde meydana gelen arızanın giderilmesinin ardından yeni
den faaliyete başlamıştır. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğümüzün gözlem şebekesindeki tüm sistemler gibi, 
meteoroloji radarlarının da bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. Bu bakımlar, hem periyodik ola
rak üç ayda, altı ayda ve oniki ayda bir yapılan koruyucu ve önleyici bakım ve kalibrasyon hizmet
lerini hem de herhangi bir arıza durumunda yapılan arıza bulma ve giderme hizmetlerini kapsamak
tadır. Bu hizmetlerin en iyi şekilde yapılabilmesi için Genel Müdürlük bünyesinde bu konuda eği
tim almış uzman personelden oluşan özel bir birim kurulmuştur. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, merkez ve taşra teşkilatlarının tahmin 
birimleri bulunmaktadır. Merkezde ve yurt genelinde askerî ve sivil hava meydanları da 24 saat esa
sına göre, kara ve denizlerimizde yer ve yüksek atmosfer için meteorolojik gözlem sistemleri ku
rulmuş olup, bu sistemlerden elde edilen veri ve ürünler analiz edilerek tahminler üretilmektedir. Bu 
tahminlerle, hava sıcaklığı, yağış ve rüzgâr gibi önemli meteorolojik parametrelerin günlük, üç gün
lük ve bir haftalık periyotlar içerisinde değişkenlikleri ve etkileri raporlanmaktadır. Gerektiğinde, 
kuvvetli meteorolojik olaylar öncesinde meteorolojik uyanlar aynı şekilde raporlanmaktadır. Bu ra
porlar, basın ve diğer medya aracılığıyla halka, taşra birimlerimiz aracılığıyla ilgili yerel yönetim
lere ulaştırılmaktadır. Bu genel raporların dışında, özellikle hava meydanlarında uçuş emniyeti için 
kısa süreli tahminler hazırlanarak, uçuşta ilgili birimlere verilmektedir. Bununla beraber, ülkemiz 
çapında bölgesel tahmin merkezleri oluşturularak, etkin ve hızlı bölgesel tahmin ve uyarı sistemi 
kurulması için çalışmalar devam etmektedir. 

Mevcut tahmin ve uyarı sistemimiz dahilinde, merkezde 33, taşra tahmin birimlerinde ise 84 
olmak üzere toplam 117 meteoroloji mühendisi çalışmaktadır. 

Meteoroloji, atmosfer bilimleri içinde yer almakta olup, matematik, fizik ve muhtelif mühen
disliklerin uygulama alanına girmektedir. 

Bu bağlamda, meteoroloji, disiplinler arası bir bilim ve uygulamalı mühendislik alanıdır. Yurt dı
şındaki gelişmiş meteoroloji teşkilatlarının personel yapısına baktığımızda, meteoroloji işleri içerisin
de meteoroloji mühendisleri istihdam edilmemektedir. Personel profillerinde, meteoroloji, matematik, 
fizik mezunlarının yanı sıra, elektrik, elektronik, bilgisayar, nükleer fizik, çevre mühendislikleri gibi 
çeşitli alanlardan uzmanlar yer almaktadır. Bu nedenlerden, söz konusu Genel Müdürlüğümüzün sa
dece meteoroloji mühendislerinden değil, radar ve uydu sistemleri gibi teknolojilerin işletilmesi ve 
kullanılması, aynı zamanda sayısal model çalışmalarının yürütülmesi için, fizik, matematik, elektro
nik, bilgisayar dallarında master, hatta doktora yapmış teknik personele ihtiyaç bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Balıkesir Milletvekili Sayın Orhan Sür'ün, Manyas Kuş 
Cennetiyle alakalı sorusunu cevaplıyorum: 

Bahse konu AB Gıda Sanayi İşletmesinde, Bakanlık uzmanlarınca yapılan denetimler netice
sinde, pastörize yumurta üretimi yapıldığı tespit edilmiştir. 

Tesiste, üretimden kaynaklanan herhangi bir atık su oluşmamaktadır. Ancak, üretim sonucun
da tankların yıkanması ve tesis içi temizliğiyle, personelden kaynaklanan 10 metreküp/günlük atık 
suyun oluştuğu; söz konusu bu atık suyun, tesis bünyesinde yapılmış olan 3x30 metreküplük sızdır
maz beton foseptikte toplandığı, foseptikte toplanan bu atık suyun işletme ve Kızılköy Belediye 
Başkanlığı arasında yapılmış olan protokol gereği, belediyeye ait vidanjörle çekilerek Kızılköy Be
lediyesine götürüldüğü tespit edilmiştir. Ancak, belediye vidanjörlerinin yeterli olmaması sebebiyle, 
foseptiklerin zamanında boşaltılmaması sebebiyle istenmeyen taşmalar olmuş ve bu durum Bandırma 
Doğal Hayatı Koruma Timi tarafından yerinde tespit edilerek Balıkesir İl Çevre ve Orman Müdür
lüğüne bildirilmiştir. 
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Aynı durum Bakanlığımız uzmanlarının yerinde yaptığı incelemelerde dikkate alınmış; ancak, 
ilk tutanaktan sonra, işletmenin, foseptiği düzenli olarak boşalttırdığı görülmüştür. 

Denetimleri müteakiben, Balıkesir İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüz aracılığıyla işletmeye 
atık su arıtma tesisini yaptırması yolunda resmî uyarılar yapılmış; bunun üzerine, işletme yetkilile
ri, kapasite artırımlarını da göz önünde bulundurarak, 150 metreküp/gün kapasiteli atık su arıtma te
sisini 2004 yılı sonuna kadar yapmayı taahhüt etmişlerdir. 

AB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin atık su arıtma tesisi yapımına ilişkin imalatçı firma 
28/9/2004 tarihinde sözleşme imzalamış olup, arıtma tesisine ait iş termin planı il müdürlüğümüze 
sunulmuştur. 

İşletmenin yapmakla yükümlü olduğu atık su arıtma tesisinin projeleri 2004/3 sayılı genelge
miz kapsamında onaylanmak amacıyla, 24/1/2005 tarihinde Bakanlığımıza sunulmuş; ilgili genel 
müdürlüğümüzce incelenerek, 8/4/2005 tarihinde proje onayı yapılmıştır. 

Firmanın atık su arıtma tesisi yapımına ilişkin süreç yakından takip edilmektedir. 
Manyas Gölü'nün yönetim planı, Ramsar Sözleşmesi çerçevesinde 2001 yılında tamamlana

rak uygulamaya aktarılmıştır. 
Kuş Cenneti Millî Parkı, Avrupa Konseyi tarafından, bir seferde 25.000'den fazla su kuşu bu

lunduran alanlara verilen (A) sınıfı diplomayla ilk kez 1976 yılında ödüllendirilmiş ve ödüllendir
me, 2001 yılma kadar, her beş yılda bir olmak üzere 5 kez yenilenmiştir. 2001 yılında, Avrupa Kon
seyi diplomayı askıya almıştır. Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği Göl Yönetim Planında yer alan 
özellikle Sığırcı Deresi'nden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve 
yönetim planının Bakanlığımız tarafından etkin bir şekilde uygulanması sonucu, göle ulaşan kirli
lik yükü önemli oranda azalmış ve alanda belirgin bir iyileşme süreci başlamıştır. Bunun sonucu 
olarak, Avrupa Komisyonu uzmanları alanı tekrar incelemeye almışlar ve yapmış oldukları incele
me sonucunda, diplomanın iade edilmesine karar vermişlerdir; diploma, Mayıs 2004 tarihinde ül
kemize iade edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tunceli Milletvekili Sayın Hasan Güyüldar'ın Tunceli -
Ovacık- Bilgeç bölgesinde meydana gelen yangınlarla alakalı soru önergesini cevaplıyorum: 

Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Bütçesinden Bakanlığımızca yapılan ferdî kredi uygulama
ları için illere tahsis edilen miktarların dağılımı, ilin orman varlığı, orman köyü sayısı, orman köy
lüsü nüfusu, gelişmişlik durumu göz önünde bulundurularak elde edilen puan sistemine göre yapıl
makta olup, kredilendirme çalışmaları bu ödenekler doğrultusunda yapılmaktadır. Belirtilen bu kri
terlerin dışında farklı bir kriter uygulanmamaktadır. 

Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Bütçesinden, 1989-2004 yıllan arasında, Tunceli ilimize, ferdî 
krediler kapsamında, fennî arıcılık, süt sığırcılığı ve süt koyunculuğu için toplam 632 aileye, 2004 
yılı deflatör katsayısına göre 2 trilyon 342 milyar değerinde ferdî kredi verilmiş olup, bu çerçevede, 
Tunceli ilimize, 2005 yılında uygulanmak üzere 350 milyar ödenek tahsis edilmiştir. Bakanlığımız
ca yetişmiş eleman sıkıntısı bulunan taşra birimlerimizin eleman ihtiyacı, bütçe imkânları çerçeve
sinde karşılanmaya çalışılmakta olup,bu konuda herhangi bir çifte standart söz konusu olamaz. 

Değerli milletvekilleri, Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Reyhan Balandı'nın denizlerimizde-
ki kirliliğe ve alınacak önlemlere ilişkin sözlü sorusunu cevaplıyorum: 

Konuya ilişkin yapılan çalışmaları, uluslararası düzeyde ve ulusal düzeyde yapılan çalışmalar 
şeklinde iki grupta incelemek mümkündür. Uluslararası düzeyde yapılan çalışmalar: Karadeniz'in 
Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi (Bükreş Sözleşmesi) 21 Nisan 1992 tarihinde Bükreş'te, 
Karadeniz'e kıyısı bulunan Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna tarafın
dan imzalanarak 6 Mart 1994 tarihli 21869 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Sözleşmeye taraf ülkelerin çevreden sorumlu Bakanları, Nisan 1993-Odessa'da, doğal kaynakların 
rasyonel yönetimi ve iyileştirilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli çevresel hedefleri içeren bir dek
larasyon imzalamışlardır. Bu sözleşme ve deklarasyon çerçevesinde, Küresel Çevre İmkânı (GEF), 
Karadeniz'in Çevresel Yönetimi ve Korunması Programını başlatmış ve bu program çerçevesinde, 
organizasyon, kurumsal yapının geliştirilmesi, kirlilik izleme, acil müdahale, biyoçeşitlilik ve kıyı 
yönetimi gibi alanlarda birçok ulusal ve uluslararası çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların 
neticesinde 30-31 Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Bakanlar Konferansında Karade
niz'in Rehabilitasyonu ve Korunması İçin Stratejik Eylem Planı kabul edilmiştir. 

Sözleşmenin amacı, Karadeniz havzasında sürdürülebilir kalkınma için iş birliği yapmak ve 
Karadeniz'in kaynaklarının yoğun kullanımından dolayı su kalitesinin bozulmasına, biyolojik çeşit
liliğin azalmasına engel olmak; Karadeniz'in su kalitesini, deniz ve kıyı ekosistemini iyileştirmek, 
bölgede sürdürülebilir kalkınma sağlamak ve Karadeniz çevresinin ve canlı kaynaklarının Karade
niz ülkeleri tarafından ortak bir çabayla korunmasını sağlamaktır. 

Organize eden uluslararası kuruluşlar: Küresel Çevre Fonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu, Uluslararası 
Denizcilik Örgütü gibi bölgesel ve uluslararası kuruluşlardır. 

Karar organları: Koordinasyon, âkit tarafların icra organı niteliğinde Karadeniz'e kıyıdaş her 
bir ülkeden bir temsilcinin yer aldığı Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonuna destek 
sağlamak üzere kurulmuş olan Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Daimi Sekre-
teryasınca yürütülmektedir. Sekreteryanın merkezi de İstanbul'dadır. 

Ulusal düzeyde yapılan çalışmalar: 
Karadeniz'de Kirlilik İzleme Projesi: Proje, Türkiye'nin de taraf olduğu Karadeniz'in Kirlili

ğe Karşı Korunması Sözleşmesi ve ek protokollerinin uygulanması amacıyla, Karadeniz stratejik 
eylem planı kapsamında, proje alanında yürütülen çalışmalarla uyumlu olarak gerçekleştirilmekte
dir. Ülkelerin stratejik eylem planı programı kapsamında belirtilen aktiviteleri yerine getirme zorun
luluğu getirilmiştir. Gerek stratejik eylem planı kapsamında gerekse Karadeniz'in Kirliliğe Karşı 
Korunması Sekretaryası tarafından düzenlenen bütün toplantılarda, ülkelerden, kirliliğin izlenme
siyle ilgili olarak yapılan çalışmalar değerlendirilmektedir. 

Proje faaliyetleri içinde, Bakanlığımızca 2004 yılı çalışmaları kapsamında yapılması planlanan 
faaliyetler: Kirlilik izleme ve değerlendirme raporlarında yer alan parametre ve istasyonlarda, bu
nunla birlikte, 1996 yılında teşhise dayalı analiz bölgesinde belirtilen Zonguldak, Bartın, Sinop, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin olmak üzere toplam 9 sıcak nokta da göz önüne alı
narak, açık denizde, kıyıda ve karada belirlenecek istasyonlarda, teknik şartname ekinde verilen pa
rametrelere göre mevsimlik periyotlarla analiz yapılarak kirliliğin izlenmesini yapmakla yükümlü 
olacak Karadeniz'de kirlilik izleme konulu ihaleye çıkılmıştır. İhale, 10 Haziran 2004 tarihinde ger
çekleştirilmiş ve 18 Haziran 2004 tarihinde sonuçlandırılarak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakülte
si Mezun ve Mensupları Vakfı İktisadi İşletmesine verilmiştir. 

İzleme frekansları, tüm Karadeniz boyunca en batıda İğne Ada'dan Hopa'ya kadar tüm kıyı şe
ridini içermektedir. Bu kapsamda toplam 21 nokta belirlenmiş olup, bu 21 noktanın 20 metre, 50 
metre, 100 metre kontorlannda dikey hat halinde istasyonlar yerleştirilmiştir. Bu şekilde çalışma, 
toplam 63 istasyonda şu anda sürdürülmektedir. 

Biz Bakanlığı devraldığımızda, 3 noktada izleme yapılabiliyordu Karadeniz'de. Şu anda, 63 is
tasyonda Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin şehirleri, Ka
radeniz Eylem Planı kapsamında sıcak noktalar olarak seçildiğinden, özellikle dikkate alınmış ve 
çalışmalar bu sahalarla sınırlı tutulmayıp, muhtemel riskli alanlarda da istasyonlar inşa edilmiştir. 
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İlave olarak, Tuna Nehrinin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı, dolayısıyla Marmara Denizi'ne 
olan etkilerinin tespiti için aylık olarak KO, mevsimsel olarak Kİ ve K3 istasyonlannda çalışmalar 
yürütülmektedir. Dolayısıyla, bu projeyle, kıyıda 66 noktada izleme istasyonları yapılmakta ve Tür
kiye, Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında en çok izleme istasyonuna sahip ülke konumuna gel
miştir. Bu projenin devamı, esas olarak, Bakanlığımız 2006 yatırım programında da yer almaktadır. 

Sayın milletvekilleri, İzmir Milletvekili Sayın Vezir Akdemir'in İzmir'deki demir-çelik fabrikası
nın çevreye verdiği zararlarla alakalı ve alınacak tedbirlerle alakalı sözlü soru önergesini cevaplıyorum: 

Bakanlığımızca, EAO'lu tesislerin yoğun olarak bulunduğu İzmir-Aliağa, Kocaeli'deki cüruf 
ve baca gazı tozlarının bertarafına ilişkin bazı çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla, 24/11/2004 tari
hinde yapılan demir-çelik sektöründen kaynaklanan cüruf ve baca gazı tozlarının çevreye verdiği 
zararlar ve bertaraf yöntemlerinin tartışıldığı toplantıda yörede mevcut olan sektörlerden kaynakla
nan baca külü, cüruf atıkların yaklaşık 6-7 milyon ton civarında bulunduğu, bu atıklar baca külle-
riyle karşılaştırıldığında tehlikeli özellik kazandıklarından karışımların önlenmesi, karışık toplanan 
söz konusu atıkların ayrıştırma işleminin ekonomik olmaması nedeniyle kısa vadede çözüme yöne
lik geçirimsizliği sağlayan uygun yerlerde kullanılmayan taş ve maden ocağı ve benzeri yerlerde de
polanmak suretiyle bertarafların sağlanması, faaliyet sahipleri tarafından il müdürlüklerimizle ko-
ordineli olarak bulundukları il veya yakın illerde bulunan alternatif depolama alanlarıyla, kullanıl
mayan taş ve maden ocağı ve benzer alanların mülkiyet durumlarının araştırılarak tespit edilmesi ve 
alanların zemin yapısının depolamaya uygunluğu konusunda fizibilite çalışması yapılması, bu hu
susta da termin planının hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilmesi, baca küllerinin Tehlikeli Atıkla
rın Kontrolü Yönetmeliği'nin geçici depolama hükümleri doğrultusunda güvenli olarak depolanma
sı ve Bakanlığımızdan lisans almış geri kazanım tesislerine veya bertaraf tesislerine lisanslı araçlar
la gönderilmesi, buna ilişkin bilgi ve belgelerin periyodik olarak ilgili valiliğe gönderilmesi gerek
tiği hususlarında kararlar alınmış olup, bu çerçevede çalışmalar sürdürülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, konuya ilişkin olarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma 
ve Uygulama Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, cürufların agrega olarak kullanılabilmesi için 
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında uygunlaştırılmış ilgili şartnamelerde belirtilen şartları 
haiz olmalan gerektiği belirtilmiş olup, söz konusu yazı, sektörü bilgilendirmek üzere Demir Çelik 
Üreticileri Derneğine ve Aliağa bölgesinde bulunan demir-çelik fabrikalarına gönderilmiştir. 

Ayrıca, Aliağa'daki Zincox firmasının baca tozu geri kazammına ilişkin kuracağı tesisin ÇED 
çalışmaları devam etmektedir. Tesis kuruluncaya kadar baca tozlarının yürürlükteki mevzuata uy
gun bir şekilde fabrika sahasına geçici olarak depolanması için gerekli... 

HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Sayın Bakanım, konuşmanız anlaşılmıyor... 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Değerli arkadaşlar, okuyacak ol

duğum, cevaplayacak olduğumuz çok soru olunca, biraz seri gitmemiz lazım. 
ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Biriktirmeseydiniz Sayın Bakanım... 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Ayrıca, Aliağa'daki Zincox fir

masının baca tozu geri kazanıma ilişkin kuracağı tesisin ÇED çalışmaları devam etmektedir. Tesis 
kuruluncaya kadar baca tozlarının, yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde fabrika sahasına geçi
ci olarak depolanması için gerekli çalışmaların yapılması hususu bölgede bulunan demir çelik tesis
lerine de bildirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Balıkesir Milletvekili Sayın Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu kö
yündeki kamuya ait bir araziyle alakalı tersaneye ait soruları vardır; onları cevaplıyorum: 

Söz konusu projeye ait proje tanıtım dosyası 11/6/2004 tarihinde Bakanlığımıza intikal ettiril
miştir. Dosya ekinde yer alan proje yerinin çekek ve tekne imal yeri olarak tahsis edilmesinin uy
gun olduğuna ve bu amaçla kullanılmak üzere kiralandığına dair Denizcilik Müsteşarlığının 
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27/5/2004 tarih 1504 sayılı Millî Emlak Genel Müdürlüğünün 13/4/2004 tarih ve 11699 sayılı ya
zıları doğrultusunda proje hakkında ÇED Yönetmeliği'nin 16'ncı maddesi kapsamında inceleme ve 
değerlendirme yapılmıştır. Yapılan inceleme ve değerlendirme süreci sonunda projeyle ilgili olarak 
13/7/2004 tarihinde "ÇED gerekli değildir" kararı verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Muğla Milletvekili Sayın Fahrettin Üstün'ün, avcılık belgeleriyle alaka
lı sorusunu cevaplıyorum: 

Avcılık belgeleri için her yıl harç yatırılması uygulaması Bakanlığımızın inisiyatifi yetkisinde 
yapılan bir uygulama olmayıp, 492 sayılı Harçlar Kanunu ile Maliye Bakanlığının bu husustaki ge
nelgeleri ve görüşleri doğrultusunda yapılan bir uygulamadır. 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği av
cılık belgelerinden her yıl harç bedeli alınması uygulamasının kaçak avlanmaya davetiye çıkarabi
leceği endişesi Bakanlığımızca da paylaşılmakta olup, bu hususta gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Avcılık belgelerinin Türk vatandaşlarının avcı eğitimine katılıp başarılı olmaları halinde bir se
fere mahsus verileceği 4915 sayılı Kanun'un 13'üncü maddesinde belirtilmiştir. Ancak, bu belge
nin her yıl vize edilmesi gerekmektedir. Vize işlemleri ise yıllık harcın yatırılması halinde yapıla
bilmektedir. 

Avcılık belgelerinin Türk vatandaşlarının avcı eğitimine katılıp, başarılı olmalarında bir sefere 
mahsus verileceği... Biraz önce de ifade ettiğim gibi, bu, belli bir kurs neticesinde, belli bir saat kur
su dolduran avcı adaylarına verilmektedir. Tabii, bu verdiğimiz belgeler de her yıl vize edilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 9 adet sözlü soru önergesini cevaplamış bulunuyorum. 
Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Soru önergeleri cevaplandırılmıştır; teşekkür ediyorum. 
Ancak, Sayın Pekel'in, yerinden, İçtüzüğe göre bir açıklama talebi var. 
Buyurun Sayın Pekel. 
SEDAT PEKEL (Balıkesir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Haziran 2004 tarihinde verdiğim, yani, ikibuçuk yıl önce verdiğim sözlü soru önergelerinden 

2'sine, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Pepe'nin cevap verdiği iki konuyla ilgili kısa görüşlerimi be
lirtmek için söz aldım. 

Bunlardan bir tanesi, millî park kimliğinde, özellikle Bandırma'nın yazlığı, sayfiyesi konumun
daki o Kapıdağ eteklerinde kurulan tersaneyle ilgilidir. Bu konu gündeme geldiğinde, başta köy muh
tarlığı olmak üzere, köy halkı ve Bandırmalılann yoğun tepkisine rağmen çeşitli bakanlıklardan izin
lerin alındığını biz de biliyoruz. Ancak, bunun uygun olmadığı cihetiyle muhtarlığın yargıya gittiği
ni, önce Danıştay 6. Dairesinin bu itirazı reddettiğini; ama, Danıştay Üst Kurulunda yürütmeyi dur
durma kararma rağmen bu uygulamanın sürdürülmesinin mantığını anlamadığımı öncelikle ifade et
meliyim. Yani, yöre halkının tüm şiddetli itirazlarına rağmen, yargının hukuka aykırı olduğunu ka
bul etmesine rağmen, hazineye çok önemli bir katkı sunmayacak ve özellikle çevreye vereceği zarar
ları dikkate almadan böyle bir uygulamanın hâlâ sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusunda, ben, Sa
yın Bakandan net ifadeler almak isterdim ve bölgemize giden, özellikle turizm ağırlıklı, Bandırma ve 
çevresinde, Balıkesir'in önemli yerlerinde bu tür kararların alınması sırasında çok daha titiz bir ça
lışmanın, bizim o bölgenin geleceğiyle direkt ilgili olduğunun altını çizmek isterim. 

İkincisi, bu 19 Haziran 2004 tarihinde Ankara'nın Çubuk ilçesi Sünlü köyünde bir hortum olayı 
yaşandı, 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Bunların önlenmesiyle ilgili, önlemle
rin alınmasına yönelik de Sayın Bakan ayrıntılı bilgi verdi; ben, kendisine teşekkür ediyorum; ancak, 
bu hortum da sel, taşkın, çığ gibi, yani, meteorolojik karakterli doğal afetler olduğundan ve bunların 
diğer doğal afetlerden farkının da daha önceden tahmin edilebilir olmasından kaynaklanıyor. O neden
le de, bu ve benzeri donanımların uygun yerlerde acilen tamamlanması ve hepsinden önemlisi de on
ları kullanacak insanların görevlerinin başında olmasının altını çizme gereğini duydum. 

Fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Pekel. 
Şimdi, Sayın Üstün'ün bir açıklama talebi var; buyurun. 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - İkibuçuk yıl sonra soruma yanıt aldığım için teşekkür ediyo

rum Sayın Bakanıma. 
Yalnız, bu Harçlar Kanunu'na göre, avlanma belgelerinden harç alınıyor. Ayrıca, avlanma için 

yine de bankalardan tekrar ikinci kez bir harç alınıyor. Bunların ikisinin avcı üzerinde müthiş bir 
ekonomik baskısı var; bunlardan birisi kaldırılamaz mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Üstün. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 13, 22, 47, 58, 67, 95, 149, 188 ve 

194 üncü sıralarındaki soru önergeleri Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmıştır. 
22.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün 'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman Baka

nından sözlü soru önergesi (6/1009) 
BAŞKAN - Şimdi, 14 üncü sırada yer alan, Muğla Milletvekili Sayın Fahrettin Üstün'ün, ya

pılan atamalara ilişkin, Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi... 
Sayın Bakan, 14 üncü soruyu cevaplandıracak mısınız? 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Cevaplandırmayacağım. 
BAŞKAN - Cevaplandırmıyorsunuz... 
Ertelenmiştir. 
23.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün 'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Baka

nından sözlü soru önergesi (6/1017) ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un cevabı 
BAŞKAN- Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan? Burada. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Fahrettin Üstün 
Muğla 

1- 58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde size bağlı kuruluşlarda kaç atama yapılmıştır? 
2- Bakanlığınıza bağlı kuruluşlarda idarî görevlere her iki hükümet döneminde vekâleten, ted-

viren ve görevlendirmeyle kaç atama yapılmıştır? 
3- İdarî görevlerde bulunan idarecilerden kaçı başka yerlere görevlendirilmiştir? 
Görevlendirilenlerin aldıkları harcırah miktarı ne kadardır? 
4- 58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde asil veya vekil kaç idareci görevden alınmıştır? 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Aydın) - Sayın Başkanım, sayın milletve

killerini; 58'inci Hükümet döneminde mülga Kültür Bakanlığına bağlı kuruluş olan Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdürü, Devlet Tiyatrolan Genel Müdürü ve DÖSİM Müdürü kadrolanna atama 
yapılmamıştır. Mülga Kültür Bakanlığında 58 kişinin ataması yapılmıştır. Mülga Turizm Bakanlı
ğınca da 10 kişinin ataması yapılmıştır. 

59'uncu Hükümet döneminde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak 1 kişinin ataması 
yapılmıştır. 59'uncu Hükümet döneminde ise, toplam 2.227 kişinin ataması yapılmıştır. 388 kişi 
açıktan atanmıştır; bunlar, KPSS sınavı, özürlü sınavı, uzman yardımcısı ve unvan değişiklikleri 
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dolayısıyla olmuştur. Kurum içinde ise 1.446 tane atama yapılmıştır. Mahkeme kararı, teftiş kurulu 
raporu ve yurt içi, yurt dışı yer değişiklikleridir bunlar. Kurum dışından ise 147 atama yapılmıştır. 
Özelleştirme İdaresinden de bize 246 memur atanmıştır; ceman 2.227 kişi. 

İkinci sorusuna gelince Sayın Milletvekilimizin: 58'inci Hükümet döneminde, Bakanlığıma 
bağlı kuruluş olan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlü
ğü kadrosuna vekâleten atama yapılmamıştır. Boş bulunan DÖSİM Müdürü kadrosuna vekâleten 
atama yapılmıştır. 

58'inci Hükümet döneminde, mülga Kültür Bakanlığınca idari görevlere görevlendirme yapıl
mamış olup, 27 kişinin vekâleten veya tedviren ataması yapılmıştır. Yine, 58'inci Hükümet döne
minde, mülga Turizm Bakanlığınca idari görevlere görevlendirme yapılmamış olup, 5 kişinin 
vekâleten veya tedviren ataması yapılmıştır. 

59'uncu Hükümet döneminde ise, 551 kişinin vekâleten veya tedviren ataması yapılmıştır. Bir
leşmeyle, görevi düşen merkez ve taşra personeli bu sayıyı yükseltmektedir. 59'uncu Hükümet dö
neminde Bakanlığın bağlı kuruluşu olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü kadrosu ile DÖSİM Mü
dürü kadrosuna vekâleten atama yapılan personel, her iki personel de halen görev yapmaktadırlar. 

Sayın Milletvekilimizin üçüncü sorusunu şöyle cevaplandırıyorum: İdari görevlerde bulunan 
idarecilerden 5 kişinin başka yerlere görevlendirilmesi yapılmıştır. Yolluk ve harcırahların ödenme
si 5018 sayılı Kanun uyarınca tüm birimlerin bütçesini oluşturduğundan bu konuya Bakanlığımız
ca ayrıca cevap verilmesi lüzumu görülmemiştir. 

Dördüncü soruya cevap ise; 58'inci Hükümet döneminde mülga Kültür Bakanlığınca 1 kişi gö
revinden alınmıştır. 58'inci Hükümet döneminde mülga Turizm Bakanlığından 1 kişi görevinden 
alınmıştır. 59'uncu Hükümet döneminde 418 asil, mahkeme, teftiş, bakanlık birleşmesi dolayısıyla 
vekâlet görevinden alınmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Üstün, bir açıklama yapacak mısınız? 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Daha sonra yazılı soru soracağım efendim. 
BAŞKAN - Tamam, teşekkür ederim. 
24.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır ilçe ve belde belediyelerinin SSK ve Emekli 

Sandığı borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1021) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
25.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli ilçesine müze açılıp açılmayacağına 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla 
Koç 'un cevabı 

BAŞKAN - Sayın Bakan, cevaplayacak mısınız? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Aydın) - Evet, cevaplayacağım. 
BAŞKAN - Buyurun. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 

arz ederim. 
Nuri Çilingir 

Manisa 
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Dünya tarihinde para ilk defa Lidyalılar tarafından basılmıştır. Bu bölge Manisa İli Salihli İl
çesi Sait beldesidir. Medeniyetlere ev sahipliği yapan bölgede birçok tarihî eser bulunmaktadır. Ka
zılarak çıkartılan tarihî eserler sergilenememekte, Sart'ta kapalı mekânlarda bekletilmektedir. Eser
lerin çıkarıldığı yerde sergilenmesi esastır. 

Buna göre: 
1- Manisa İli Salihli İlçesinde tarihî eserlerin sergilenebilmesi için çok önemli ihtiyaç olan mü

ze açmayı düşünüyor musunuz? 
2- Salihli İlçesine müze yapılmasıyla ilgili Bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Manisa Milletvekilimiz Saym Nuri Çilingir'in sorularını cevaplandırıyorum: 
Manisa ilinde Bakanlığıma bağlı bölgenin arkeolojik ve etnografik eserlerinin sergilendiği ve 

korunduğu bir müze ve Salihli ilçesinde de Sardes ören yeri bulunmaktadır. 
İkinci soruyu şöyle cevaplandırıyorum: Bakanlığım, politikaları kapsamında her ilçede bir mü

ze açmak yerine, kısıtlı olan kaynaklarımızın uzman personel, bekçi, koruma, güvenlik görevlisi, 
ödenek vesaire gibi mevcut müzelerimizin desteklenmesi yönünde kullanılarak çağdaş müzecilik 
anlayışıyla örtüşebilecek müze olgusunun yerine getirilmesine yönelik çalışmalarımız sürdürül
mektedir. Amma, Manisa'nın özel durumu dikkate alınarak, Manisa merkezde 1 olmak üzere, Sa
lihli'de ve diğer bir ilçemizde 3 tane müze yapmak üzere çalışmalar devam etmektedir. İlk aşama
da Manisa'da başlayacağız, arkasından Salihli'de, sonra da Akhisar'da müze yapmak istiyoruz. 
Çünkü, o bölgenin eserleri üzerinde yaptığımız kazılarda yeni bulgulara ve buluntulara rastlanmış
tır. O sebepten bu ihtiyaç doğmuştur. Bunun da çalışmalarını yapmaktayız. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
NURİ ÇİLİNGİR (Manisa) - Sayın Başkan, söz talep ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Çilingir, buyurun, açıklamalarınızı yapın. 
NURİ ÇİLİNGİR (Manisa) - Sayın Bakana teşekkür ediyorum; ancak, biraz çok hafif geçti gi

bi geldi bana. 
Şart, Lidyalıların başkenti, paranın basıldığı yer, turizm açısından çok önemli bir yer; ama, bu

raya müzenin bir an önce kazandırılması gerekiyor. Çünkü, oradan çıkan eserler şu anda Manisa 
Müzesinde depolarda bekliyor. Yani, turizmi canlandırmak istiyorsak -ki kendisi Ege Bölgesinde 
turizmi canlandırmak için bir gayret içerisinde- mutlak surette acil olarak Salihli içerisinde, yani, 
ören yerine yakın bir yerde değil de, Salihli sınırları içerisinde, karayolunun kenarında bir müzeye 
acilen ihtiyacımız vardır. 

Kendilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Çilingir. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
26.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemirin, Elazığ ilinin turizm varlıklarına sahip çıkılmasına 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) ve Kültür ve Turizm Bakanı Atil
la Koç 'un cevabı 

BAŞKAN - Buyurun, okuyun efendim. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hu

susunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dursun Akdemir 
İğdır 

Elazığ İlindeki turizm varlıklarına sahip çıkılması ve ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak; 
1 - Doğa harikası Hazar Gölünün kirlilikten kurtarılması için Bakanlığınızın herhangi bir ça

lışması var mıdır? Varsa hangi aşamadadır? 
2 - Harput'un inanç turizmine açılması için Bakanlığınızca bir plan yapılmış mıdır? 
3 - Hazarbaba Kayak Merkezinin yurt genelinde tanıtımının yapılması için Bakanlık olarak 

herhangi bir katkıda bulunacak mısınız? 
BAŞKAN - Soruyu Sayın Bakan cevaplandıracak. 
Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Aydın) - Sayın Başkanım, sayın milletve

killeri; önce, bölgemin milletvekili Sayın Nuri Bey'e bir cevap vermek isterim. Ben, zaten ağır bir 
adam olduğum için, hiçbir şeyi hafif bulmam merak etmeyin! 

Onun ötesinde, son zamanlarda, Manisa'ya, özellikle termal turizm alanında da ayrı bir önem 
atfetmekteyiz. Onunla beraber, kazılara da büyük yatırımlar yaptık. Dediğiniz hususlar doğrudur; 
ama, tekrar, sizi teyit etmek isterim ki, hiçbir meseleyi hafife aldığım yok. 

AHMET ERSİN (İzmir) - Hiç inandırıcı değil, Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Devamla) - Zaten vücudum buna müsait 

değil, beynim de değil! 
Gelelim İğdır Milletvekili Sayın Dursun Akdemir'in sorularına cevap vermeye. Evet, hakika

ten bir doğa harikasıdır. Bu hususta yaptığımız çalışmaları zatıâlilerinize arz etmek isterim. 
Elazığ Hazar Gölü çevresinde, Bakanlığımız önerisiyle, Bakanlar Kurulunca ilan edilen 1997 

gün ve 23133 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elazığ Hazar Gölü Güneyköy-
Sivrice Turizm Merkezi bulunmaktadır. Söz konusu turizm merkezi ilan edilirken, bu alanda eko
nomik ve ekolojik verimlilik çerçevesinde koruma ve kullanma dengesinin sağlanması hedeflen
mişti; söz konusu turizm merkezi sınırlarını da kapsayan alanda, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 
25/8/1989 tarihinde onanan 1/25.000 ölçekli Elazığ Hazar Gölü Çevre Düzeni Planı yürürlüktedir. 
Bu planın bir kısmında turizm merkezi sınırlarını da kapsayan alanlarda Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığınca, Elazığ Hazar Gölü Çevre Düzeni Planı kısmi revizyonu yapılmış olup, 2003 tarihinde 
onaylanmıştır. 

Ayrıca, Hazar Gölü çevresinin korunması için Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun 91 gün, 856 sayılı karanyla doğal sit alanı kararı getirilmiştir. Bu alanlarda Diyarbakır 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca, uygun görülen 6 ölçekli planlara göre uygulama ya
pılmakta, altyapı sistemlerini gerçekleştirerek, Gölün kirlenmemesi için gerekli tedbirleri almakta
yız. Söz konusu turizm merkezi kapsamında olan 307 parselle ilgili 1/25.000 ölçekli plan değişikli
ği ile 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli plan yapımı çalışmalan Bakanlığım tarafından sürdürülmektedir. 

Sayın Dursun Akdemir'in ikinci sorusuna cevap olarak şunu söyleyebilirim: Bakanlığımızca 
yürütülen inanç turizmi projesi kapsamında Harput'ta bulunan tarihî ve kültürel değerlerin korun
ması, geliştirilmesi ve tanıtılması planlanmıştır. Aynca, Elazığ ili merkez ilçesi Harput beldesi sınır
lan içerisinde 2005 gün, 25692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elazığ Harput 
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Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi bulunmaktadır. Bölgede planlama çalışmalarına baş
lanmış olup, kurum görüşleri alınmaktadır. Ayrıca, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri 
kapsamında iletilen öneriler yönünde turizm potansiyelinin etüt edilmesi çalışmaları da sürdürül
mektedir. Harput'un tanıtımına ilişkin olarak Bakanlığımızca hazırlanan tanıtıcı yayınlar için de 
2006 yılı bütçe imkânlarımız nispetinde destek sağlanması da mümkün olmuştur. 

Üçüncü soruya gelince: Hazarbaba Kayak Merkeziyle ilgilidir. Elazığ Hazarbaba Dağı'nın kış 
sporları turizmine elverişliliği nedeniyle bu amaçla planlaması çalışmalarına valilikçe başlanılmıştır. 
Bakanlığımız ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden maddi katkı ve teknik destek verilerek tamam
lanması sağlanmıştır. Bu alanda mekanik tesisler valilik tarafından yaptırılmış ve hizmet vermektedir. 
Kış turizmine hizmet verecek konaklama ünitelerinin yürürlükteki planlar uyarınca gerçekleştirilmesi 
ve gelişiminin sağlanması yönünde Bakanlığımızca teknik destek ve yönlendirme yapılmaktadır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Akdemir, buyurun. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Efendim, Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. 
Tabii, bu geçen süre içerisinde -iki yıl önce sormuştum ben soruyu- iki yıl içerisinde önemli 

şeyler yapılabildiği görülüyor; ama, hâlâ Hazar Gölü'nün kirliliğinin devam ettiği benim aldığım 
bilgiler içerisindedir. O konuda yeni bilgi var mı sizde? 

Teorik olarak, tabii, söylediklerinizi doğru kabul ediyoruz; ama, sit alanında yapılmış konutlar 
nedeniyle kirlilik devam etmektedir. 

BAŞKAN - Evet Sayın Bakan... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Aydın) - İsterseniz oradan cevap vereyim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ATİLLA KOÇ (Aydın) - Sayın Milletvekilim, haklısınız; 

ama, şunu kabul etmek gerekir ki, burada açık açık söylersem turizme zarar verir düşüncesiyle açık
lamak istemiyorum; ama, bu bir, genel, büyük problemimizdir. Özel bir bütçeyle halledilmesi gere
kir ve onun için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Doğrusu, bu sene, bu çevre kirlenmeleri ve de
niz kirlenmeleri meselesinde en büyük ağırlığı Antalya'ya vermiş bulunmaktayız; ama, Hazar Gö
lü'nün çevre kirlenmesinin yanında... Tarihî su altı arkeolojik araştırmaları da yapıyoruz. Zannedi
yorum 2007 yılında bu kirlilikten kurtulacağız; ama, tekrar hepinize arz etmek isterim ki, bu, zan
nettiğimizden daha büyük bir problem turizm açısından ve Türkiye suları açısından, hem iç sular 
hem de deniz suları açısından. 

Bu açıklamaya fırsat verdiğiniz için zatıâlinize teşekkür ederim efendim. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Ben teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Soru, böylece, cevaplandırılmıştır. 
27.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet Baka

nından sözlü soru önergesi (6/1060) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
28.- Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu 'nun, Çorum 'u bazı illere bağlayan yol yapım pro

jelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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29.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka 'nın, Muğla iline bağlı köylerdeki inşaat yasağına iliş
kin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
30.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası zeytinyağı ko

deksi uygulamasından doğacak mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi, soruları cevaplandıracak sayın bakanlar Genel Kurulda 

bulunmamaktadır. Çalışma süremizin bitmesine de az bir zaman kalmış olduğundan, alınan karar 
gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 4 Ekim 2006 Çarşamba günü saat 
13.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.04 

VI.- KİT KOMİSYONU RAPORU 
1.- Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2004 yılı denetimine ilişkin komisyon raporu (x) 

(x) KİT Komisyonu raporu tutanağa eklidir. 
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V.- SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1.- Gaziantep Milletvekili Abdülkadir ATEŞ'in, Gaziantep 'te kamu kuruluşlarının temizlik iha

lelerini kazanan şirketlere ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/16074) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

23 Haziran 2006 

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 99. 
maddeleri uyarınca İçişleri Bakanı sayın Abdülkadir AKSU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 

Saygılarımla. /// . y y 

^ ^ / ^ ^ 

Abdülkadir ATEŞ , ' 
Gaziantep Milletvekili 

Gaziantep'te kamu kuruluşlarının temizlik ihalelerinin aynı şirketler 
ya da aynı kişiler tarafından kurulmuş değişik isimli şirketler tarafından 
kazanıldığı öne sürülmektedir. 

1 - Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Doğum Hastanesi, Gaziantep 
PTT Başmüdürlüğü, BAG-KUR, Milli Piyango Müdürlüğü ve Gaziantep 
Devlet Hastanesi'nin temizlik ihalelerini hangi firmalar kazanmıştır? 

2 - Adı geçen kuruluşların ihalelerine kaç firma katılmıştır, verilen 
teklifler nelerdir? 

3 - İhalelerin karara bağlanmasında hangi ölçütler uygulanmıştır? 
İhale komisyonları kimlerden oluşmuştur? 
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TC. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

Sayı : B050MAH065000/ S2^°i *£/.?./2006 
7/16074 Esas numaralı 

Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 10/07/2006 tarihli ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02. 
23602-7/16074-24007-57186 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen; Gaziantep 
Milletvekili Sayın Abdulkadir ATEŞ'in 7/16074 sayılı yazılı soru önergesi hakkında yapılan 
araştırma neticesinde; 

Gaziantep Üniversitesinin, Bağkur İl Müdürlüğünün ve 75 inci Yıl Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Hastanesinin temizlik ihalesini Delta Hizmet Org. Taah. Tic. Ltd. Şti'nin ve 
Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesinin ihalesini ise Avrasya Org. İnş. Tur. Elek. Tar. Gıda. 
Eğit. Hiz. San.Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişim Firmasının aldığı, 

Sözkonusu ihalelere birden fazla firma katılmış olup, ihalelerin karara 
bağlanmasında, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Kurumunun 
öngördüğü ilke ve kurallara uyulduğu, iş deneyimleri de dikkate alınarak ekonomik açıdan en 
düşük teklifi veren firmaya ihale edildiği, 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

töülkadir AKSU 
Bakan 
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2.- Erzurum Milletvekili İbrahim ÖZDOĞAN'ın, FİSKOBİRLİK yönetimine ve fındık piya
sasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/16733) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali Coşkun 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

İbrahim ÖZDOĞAN 
Anavatan Partisi 
Erzurum Milletvekili 

< v. ^ 
1- FİSKOBİRLİK'in mevcut durumu nedir? Bakanlığınız ilebirlik 

yönetiminin ilişkileri olması gereken düzeyde midir 

2-AKP hükümetinin FİSKOBİRLİK yönetimine kendi yandaşlarını getirme 
amaçlı olarak müdahalede bulunduğu iddiaları aylardır kamuoyunun gündemini 
meşgul etmektedir. İlgili bakanlık ve hükümetin önemli bir parçası olarak, üzerinizdeki 
bu şaibeyi kaldırmak için, burada, yüce meclisimizin huzurunda sunabileceğiniz somut 
kanıtlarınız mevcut mudur? 

3- FİSKOBİRLİK hakkında bazı asılsız iddialar ortaya atılarak, bu yolla 
fındık piyasasında da spekülasyon yapılmaya çalışıldığı iddiaları ayyuka çıkmıştır. 
Hatta fıskobirlik kurumsal internet sitesinde bu spekülasyonları önlemeye yönelik 
duyurular yapmaktadır. Fındık piyasasındaki fiyat oluşumu hakkında bilgi verir 
misiniz, hükümet, bu piyasalarda spekülasyonları engellemek, sağlıklı fiyat oluşumunu 
teşvik etmek için hangi düzenlemeleri yapmıştır, ne tür tedbirler almıştır? . 

4-AKP hükümetinin başbakan danışmanı Cüneyd Zapsu, Las Vegas'taki 
Uluslar arası Ağaç Yemişi konseyinde yönetim kurulu başkanı olarak söz almış, bundan 
sonra Türkiye'de ürünün değil, üreticinin destekleneceğini ilan etmiştir. Bu cümle tam 
olarak neyi ifade etmektedir, biz bunu hükümetin hangi uygulamasının bir ifadesi 
olarak kabul etmeliyiz? Fındık üreticisi bu durumdan nasıl istifade edecektir? 

5-Fındık piyasasında dış pazar bulma sıkıntısının çekildiği bilinen bir gerçektir. 
AKP hükümeti bu sorunu aşmak üzere ne tür düzenlemeler yapmıştır? 

6- Başbakanın başdanışmanı Cüneyd Zapsu ürünü değil, üreticiyi destekleme 
söylemiyle neyi kast etmektedir? Cüneyd Zapsu, ürünü değil, üreticiyi destekleyecek ki 
üretici daha çok üretsin, bazı art niyetli büyük tüccarlar da spekülasyonlarla üreticinin 
elinden ucuza daha çok mal kapatsın. Bu ifade Cüneyd Zapsu'nun kötü niyetini 
göstermez mi? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI :B140BHİ0000002-5?3 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

-09- 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 

İLGİ: 14.09.2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/16733-244110/58003 sayılı 
yazınız. 

Erzurum Milletvekili ibrahim ÖZDOĞAN'ın, Tiskobirlik yönetimine ve fındık 
piyasasına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/16733) esas nolu 
yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

AftCOŞKÛI 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

EK: önerge cevabı 
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ERZURUM MİLLETVEKİLİ SAYIN İBRAHİM ÖZDOĞAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

16.06.2000 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4572 sayılı Tarım 
Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun ile bu kuruluşların yeniden yapılandırılması 
için yasal bir çerçeve oluşturulmuş, bu kooperatif ve birliklerin etkin ve sürdürülebilir bir 
şekilde özerk ve mali yönden bağımsız kuruluşlar olması öngörülmüştür. 

Bu noktadan hareketle, yukarıda bahsi geçen kuruluşlardan birisi olan Fiskobirlik de 
yönetim kurulunu kendi genel kurulu tarafından seçmekte, seçilen yönetim kurulu ise 
birlik genel müdürünü atamaktadır. Bu itibarla Fiskobirlik, 12 Eylül 2006 tarihinde yapmış 
olduğu olağanüstü genel kurul toplantısında ortakların iradesi doğrultusunda yeni yönetim 
kurulu ve denetim kurulu üyelerini seçmiştir. Bu çerçevede, Fiskobirlik ürün alımı, satımı, 
fiyat politikaları ve ürün bedellerinin ödenmesi gibi konular da dahil olmak üzere 
faaliyetlerini yetkili organlarının almış oldukları kararlar çerçevesinde yürütmektedir. 
Bakanlığımızın ise fındık konusunda faaliyet gösteren Fiskobirlik üzerinde sadece 1163 
sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında denetim yetkisi bulunmaktadır. 

2006/2007 sezonunda, fındık üreticisinin mağduriyetlerinin giderilmesi ve fiyat 
hareketlerinden korunması amacıyla, 31 Ağustos 2006 tarih ve 2006/10865 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile, 2006/2007 sezonunda, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık 
alımı ile görevlendirilmiştir. Bu kapsamda, TMO tarafından alımı yapılacak Giresun 
mahsulü kabuklu tombul fındığın (50 randıman) alım fiyatı 4 YTL/Kg olarak belirlenmiş ve 
ürün alımına başlanmıştır. 

Fındık piyasaları ve ihraç fiyatlarında istikrar sağlanabilmesi açısından fındık 
ticaret ve pazarlama alt yapısının güçlendirilmesi son derece önemli görülmektedir. Bu 
ihtiyaçtan hareketle, ülkemizde ürün ihtisas borsaları ve lisanslı depoların 
kurulmasına imkan sağlayan mevzuat düzenlemeleri Bakanlığımızca tamamlanmış 
olup, 2 Ağustos 2006 tarihinde de Fındık Lisanslı Depo Yönetmeliği Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. Ayrıca, bölgede faaliyet gösterecek bir lisanslı depo şirketinin 
kurulmasına dönük çalışmalar Bakanlığımızca sürdürülmektedir. 

Ülkemiz dünya fındık üretiminin yaklaşık % 80'ini, ticaretinin ise yaklaşık % 85'ini 
gerçekleştirmektedir. İhracat verilerimiz incelendiğinde, yapılan ihracatın büyük 
bölümünün özellikle çikolata sanayi gelişmiş olan Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığı 
görülmektedir. 2005/2006 ihraç sezonunda önemli tarımsal ihraç ürünlerimizden birisi olan 
fındık ürününde 239.365 ton ürün ihracı gerçekleştirilerek karşılığında 1.952.767.266 $ 
ihracat geliri elde edilmiştir. Bununla birlikte, mevcut ihracat potansiyelinin artırılması ve 
ihraç pazarlarının çeşitlendirilmesine teminen Fındık Tanıtma Grubu da iç ve dış 
tüketiminin arttırılmasına yönelik reklam ve tanıtım" faaliyetlerini organize etmekte ve 
yürütmektedir. 
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3.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Sayıştayda boş bulunan üyeliklere ve seçim sürecine 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/17799) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının TBMM Başkanı Sn. Bülent Arınç tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını TBMM İçtüzüğünün 103. maddesi gereğince 
saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

58 ve 59. Hükümetler döneminde, kamu yönetiminde kararlı bir şekilde 
kadrolaşma hareketinin sürdürüldüğü bilinmektedir. Bu kapsamda, özellikle yasal ve anayasal 
denetim mekanizmalarını "bağımlı hale getirmek" amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Teftiş 
Kurulları ve Üst Kurullar etkisiz hale getirilmiş, soruşturma izni kurumu keyfi ve sorumsuz bir 
şekilde kullanılmaya başlanmış, kamu avukatlığı kurumu ise pasifize edilmiştir. 

Gelinen aşamada anayasal denetim kurumu olan Sayıştay'ın bağımlı hale getirilmesi 
çalışmalarına hız verilmiştir. Boş olan 5 üyelik için Sayıştay Genel Kurulu tarafından her üyelik 
için 4 adayın tespit edildiği, bu isimlerin Meclis Başkanlığına gönderildiği kamuoyuna yansıyan 
bilgiler arasındadır. 

Ocak 2006 tarihinde bu listeler Meclis Başkanlığına intikal ettiği halde, Başkanlık 
Makamı tarafından olayın Plan Bütçe Komisyonuna intikal ettirilmediği ve seçimin bilinçli 
olarak geciktirildiği ifade ve iddia edilmektedir. 

Oluş şekline ve haricen alınan bilgilere göre, TBMM Başkanlığının, Hükümet'in 
talep ve telkinleri doğrultusunda seçim sürecini geciktirdiği yolunda ciddi kuşkular doğmuştur. 

Bu gelişmeler karşısında aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını talep etmek 
gereği doğmuştur; 

1- Sayıştay'da halen kaç üyelik boştur? Boş olan bu üyelikler için 832 sayılı 
yasanın 6/3. maddesinde sözü edilen şekilde, Sayıştay Genel Kurulu tarafından her üyelik için 4 
aday tespit edilmiş midir? 

2- Sayıştay Genel Kurulu tarafından bu şekilde tespit edilen adaylar kaç gün içinde 
TBMM Başkanlığına bildirilmiştir? TBMM Başkanlığı bu yolla intikal eden adaylar arasından 
üye seçimini bugüne kadar neden yapmamıştır? Bu listeler, Plan ve Bütçe Komisyonu'na 
gönderilmiş midir?Bu seçimin bekletilmesi veya geciktirilmesi söz konusu mudur? 832 sayılı 
yasanın ek 8. maddesinin gereği neden yapılmamaktadır? 

3- Sayıştay ile ilgili yasa teklifinin Komisyonda görüşülmesi sebebiyle, TBMM 
Başkanlığının süreci geciktirdiği yolunda kamuoyunda doğmuş olan eleştiri ve endişeler 
hakkındaki değerlendirmeniz nedir? 

TBMM İçtüzüğünün 14/6. maddesinden doğan denetleme görevini, İçtüzük ve 
Anayasa'daki amacına uygun bir şekilde neden yerine getirmiyorsunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/17799 -26223/61054 

Konu: 

0 2 Ekim 2006 

Sayın Atilla KART 
Konya Milletvekili 

İlgi: 27/9/2006 tarihli yazılı soru önergeniz. 

Sayıştay'da boş bulunan Üyeliklere ve seçim sürecine ilişkin, ilgi önergenizde yer alan 
sorularınız ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

İsmail ALPTEKİN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 

EK: Soru cevabı 
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CEVAPLAR: 

Cevap: 1, 2 ve 3.- Sayıştay'da halen yedi üyelik boş bulunmaktadır. Sayıştay Genel 
Kurulu tarafından her boş yer için dörder aday olmak üzere, toplam yirmisekiz adayın seçimi 
29/12/2005, 30/12/2005,2/1/2006 ve 4/1/2006 tarihlerinde yapılmıştır. 

Seçilen adayların listesi 6/1/2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına bildirilmiştir. Başkanlık 20/1/2006 tarihinde konuyu Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale etmiştir. 

Komisyon Başkanlığından edinilen bilgiye göre; Komisyon gündeminin yoğunluğu 
nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunulmak üzere boş üyelik sayısının 
iki katı kadar adayı bugüne kadar belirleyememiştir. 

(7/2826) esas numaralı yazılı soru önergesine verilen cevapta belirtildiği üzere, 
Sayıştay üyelikleri ve Başkanlığı için daha önceki yıllarda Plan ve Bütçe Komisyonunda 
yapılan seçimlerin süreleri de incelenmiş ve seçimin değişik sürelerde sonuçlandmldığı 
belirlenmiştir, örneğin; 

- 9 üye seçimine dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 19/11/1990 tarihinde Komisyona 
havale edilmiş, seçim 2 gün sonra 21/11/1990 tarihinde, 

- 1 Başkan ve 15 üye seçimine dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 7/1/1998 tarihinde 
Komisyona havale edilmiş, seçim 2 ay 13 gün sonra 26/3/1998 tarihinde, 

- 6 üye seçimine dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 16/7/1998 tarihinde Komisyona 
havale edilmiş (Genel seçimlerin de yapılması nedeniyle), seçim 1 yıl 7 gün sonra 23/7/1999 
tarihinde, 

- Sayıştay 1 inci Başkam seçimine dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 17/9/2001 
tarihinde Komisyona havale edilmiş, seçim 7 ay 15 gün sonra 2/5/2002 tarihinde, 

sonuçlandırılmıştır. 
25/2/2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen Sayıştay 

Kanunu Teklifi, Başkanlıkça 4/3/2005 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 
edilmiştir. Sayıştay Kanunu Teklifi, 2/6/2005 tarihinde Komisyon gündemine alınmış ve 
öncelikle bir alt komisyonda ele alınması kararlaştırılmıştır. Alt komisyon ilk toplantısım 
7/12/2005, son toplantısını 13/2/2006 tarihinde yapmıştır. Alt komisyon raporu 19/9/2006 
tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine dağıtılmış ve Komisyon gündemine alınmıştır. 
Teklifin görüşülmesine Plan ve Bütçe Komisyonunda halen devam edilmektedir. 

Dolayısıyla Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sayıştay Kanunu Teklifinin görüşülmesine, 
Sayıştay Başkanlığının üye seçimine ilişkin tezkeresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına bildirilmesinden altı ay önce başlanmıştır. Dolayısıyla Sayıştay Kanunu Teklifi 
nedeniyle, seçim sürecinin Başkanlıkça geciktirildiği yönündeki iddialar gerçeği 
yansıtmamaktadır. 

Plan ve Bütçe Komisyonu aday belirleme işlemini tamamlayıp, sonuçlan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildirdiği takdirde, Genel Kurulda Sayıştay üyeliklerine 
seçim yapılacaktır. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 

TBMM (Esas No.: 11/6) 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanı ve 
Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Grup Başkanvekilleri 
İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Nitelikli 
Ortaöğretim Kurumlarında Atıl Kapasite Oluşturarak 
Kamu Kaynaklarını İsraf Ettiği, Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığını İşlevsizleştirerek Ders Kitapları ve Yardımcı 
Kitapların İçeriğinde Sorunlar Oluşturduğu, YÖK ile 
Çatışmaya Girdiği, Kadrolaşmak ve Yargı Kararlarını 
Uygulamamak Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı 
İddialarıyla, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik Hakkında 
Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 106 ncı Maddeleri 
Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi 

(Başkanlığa Geliş Tarihi: 1/10/2006) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

11.06.2006 tarihinde yapılan Ortaöğretim Kurumlan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı so
nucunda birinci ve ikinci yerleştirmelerden sonra Anadolu Liseleri, Fen Liseleri ve Anadolu Öğret
men Liselerinde 5 bin 115, Anadolu Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında 30 bin 178 olmak 
üzere toplam 35 bin 293 boş kontenjanı üçüncü yerleştirme başvurusuna açmayıp, öğrencilerin nite
likli eğitim alma hakkını engellemek suretiyle kamu kaynaklarını israf eden, millî eğitim politikala
rının belirlendiği, ders kitaplarının incelendiği Talim ve Terbiye Kurulunda yapılan yönetmelik deği
şiklikleriyle kurumu işlevsizleştiren, okullarda kullanılan ders kitapları ve 100 Temel Eser gibi yar
dımcı kitapların içeriğini hurafe, argo, küfür, hakaret ve dinsel motiflerle donatarak okullara sokan, 
Millî Eğitim Bakanlığının tüm birimlerinde yapılan partizanca atamalan yargı kararlarına rağmen 
sürdürerek görevini kötüye kullanan Millî Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin Çelik hakkında Anayasanın 
98 ve 99. TBMM İçtüzüğünün 106. maddeleri gereğince gensoru açılmasını arz ve talep ederiz. 

Deniz Baykal 
Antalya 

CHP Grup Başkanı 
Ali Topuz Kemal Anadol Haluk Koç 
İstanbul İzmir Samsun 

CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili 
ÖZET GEREKÇE: 
OKS sınavı yerleştirme boyutuyla tam bir skandala neden olmuştur. OKS sonucunda 1. ve 2. yerleş

tirmelerden sonra boş kalan 35 bin 293 kontenjan için 3. duyuruya çıkılmayarak bu okullarda devlet eliyle 
atıl kapasite oluşturulmuştur. Bu yolla Anadolu Liseleri ve Fen Liselerinde 5 bin 115, mesleki ve teknik or
taöğretim kurumlarında 30 bin 178 kontenjan boş bırakılmıştır. Türkiye'nin en nitelikli, en gözde Anadolu 
ve Fen liseleriyle birlikte diğer Anadolu liseleri % 17,6'lık boş kapasiteyle eğitim-öğretime başlamıştır. 
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Gerek kamu okullarının boş kapasiteyle çalışmasına neden olunmakla, gerekse velilerin çocuk
larının nitelikli bir eğitim almaları için yıllardır binbir fedakarlıkla yaptıkları eğitim harcamaları ve 
emekleri dikkate alındığında büyük bir kaynak israfına yol açılmıştır. 

Öte yandan Bakan Çelik göreve gelir gelmez bakanlığın en stratejik birimi olan Talim Terbiye 
Kurulunda görev yapan 167 uzmanı kuruldan uzaklaştırmış, ancak bu uzmanların hemen hemen tü
mü yargı kararıyla göreve iade edilmiştir. Bunun üzerine önce 3/12/2003 tarihinde 1739 sayılı Millî 
Eğitim Temel Kanununun 55. maddesini değiştirerek yardımcı ders kitaplarının ve eğitim araçları
nın denetim ve inceleme yetkisini kuruldan almış daha sonra da 1/9/2006 tarihinde yaptığı yönet
melik değişikliğiyle de ders kitapları, çalışma kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarının inceleme 
ve denetleme yetkisini kuruldan alarak kurulu bütünüyle işlevsizleştirmiştir. 

Bunun sonucunda ders kitaplarında, yardımcı ders kitaplarıyla ve eğitim araçlarında tam anla
mıyla bir başıboşluk yaratılmış, okullanmıza argo, küfür, hakaret dolu ifadelerin yer aldığı kitaplar 
girmiştir. 15/7/2005 tarihinde Bakan Çelik imzasıyla İlköğretim öğrencilerinin yararlanması için 
tavsiye edilen 100 Temel Eser belirlenmiştir. Bu eserler denetim dışı kaldığı için yabancı masal kah
ramanlarının islami söylem kullandığı, cumhurbaşkanına alenen hakaret edildiği manilerin yer al
dığı ve müstehcen içerikli bilmece kitapları okul kütaphanelerinde yer almıştır. 

Ayrıca 1999 yılında Talim Terbiye Kurulunun aldığı kararla yazarı ve eserleri belirlenerek 
okullara sokulamayacak kitaplar tekrar okullara girmeye başlamıştır. Tarikat liderlerinin takma ad
larla yazdığı ve daha önce yasaklanan kitapları okullara sokmak için yapılan yasal düzenlemeler la
ik Türkiye Cumhuriyetinde kabul edilemez. Bakan ÇELİK'in bu uygulamalarıyla Cumhuriyet okul
larına küfür, argo, hakaret, anti laik söylem ve eylem içerikli yayınlar girmiştir. 

Bu süreçte Millî Eğitim Bakanlığında olağanüstü boyutlarda kadro kıyımı yaşanmıştır. 4 bin 573 okul 
müdür yardımcısı, 4 bin 13 okul müdürü, 416 ilçe-il millî eğitim müdürü, 552 ilçe-il millî eğitim şube mü
dürü, 186 ilçe-il millî eğitim müdür yardımcısı ve 94 kadın yönetici olmak üzere 9 bin 834 yönetici atan
mıştır. Bu uygulamayla okullarımızda tam bir kaos, kargaşa ve huzursuzluk ortamı yaratılmıştır. Okullar
da başarısızlığın ve şiddetin yoğun bir şekilde yaşanması bu kadrolaşma süreciyle paralel gelişmiştir. 

Yükseköğretim kurumunun güvenlik gereksinmesi için talep ettiği ödeneği aktarmayarak 
önemli bir anayasal kurumun güvenliğini riske atacak kadar bu kurumla çatışma içinde olan Millî 
Eğitim Bakanı yurtdışında lisansüstü öğretim yapacak öğrencilerin seçimini kendi uhdesinde yürü
terek anayasa suçu işlemektedir. 

Sonuç olarak Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in görev yaptığı dönemde; 
Okullara argo, hakaret, küfür, anti laik söylemler içeren kavramlar bulaşmış, 
Öğrencilerin geleceklerini, kendileri ve aileleri adına Bakan ÇELİK şekillendirmeye başlamış, 
Bakan ÇELİK'in uygulamalarıyla kamunun büyük masraflarla kurduğu nitelikli eğitim kurum

larında atıl kapasiteler yaratılmıştır. 
Yukarıda belirtilen gerekçelerle görevini kötüye kullanan Millî Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇE

LİK hakkında Anayasanın 98 ve 99. TBMM İçtüzüğünün 106. maddeleri gereğince gensoru açıl
masını arz ve talep ederiz. 

GEREKÇE 
2006 yılında ilk defa ilköğretim okulları 8. sınıf öğrencilerinin tümü (798 bin 307) Ortaöğretim 

Kurumlan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına zorunlu olarak girmişlerdir. Sınava giren öğren
cilerin 73 bin 746'sı sıfır ve değerlendirmeye alınmayacak puan almıştır. Bakan bu başarısızlığın so
rumlusu olarak öğretmenleri ve öğretmenleri yetiştiren üniversiteleri göstererek hedef saptırmıştır. 

OKS sınavı yerleştirme boyutuyla tam bir skandala neden olmuştur. OKS sonucunda 1. ve 2. 
yerleştirmelerden sonra boş kalan 35 bin 293 kontenjan için 3. duyuruya çıkılmayarak bu okullar
da devlet eliyle atıl kapasite oluşturulmuştur. Bu yolla Anadolu Liseleri ve Fen Liselerinde 5 bin 
115, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 30 bin 178 kontenjan boş bırakılmıştır. Türki
ye'nin en nitelikli, en gözde Anadolu ve Fen Liseleriyle birlikte diğer Anadolu Liseleri % 17,6'lık 
boş kapasiteyle eğitim-öğretime başlamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Esas No.: 11/6) 
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OKS sınavı yerleştirme işleminde Bakanlık, 5. tercih dışında kalan 6. tercih olarak hiçbir okul 
türünü tercih etmeyen YİBO öğrencilerini imam-hatip liselerine yerleştirmiştir. Bakanlık yaptığı 
açıklamada bu işlemin pansiyonlar için yapıldığını belirterek başka bir skandala neden olmuştur. 
Çünkü öğrenciler okula yerleşmek için sınava girerken bakanlık pansiyon yerleştirmesi yaparak 
başka bir yanlışa neden olmuştur. Bu yönde 20 bini aşkın YİBO mezunu öğrenci imam hatip lise
lerine kanalize edilmiştir. 

Bakanlığın 3. yerleştirme yapmayarak mağdur ettikleri öğrencileri özel öğretim kurumlarına 
yönlendirdiği bilinen bir gerçektir. Hatta kimlik ve iletişim bilgileri MEB Eğitim Teknolojileri Ge
nel Müdürlüğünde olan çocuklarımızın bilgileri özel öğretim kurumlarına verilmiş, bu okulların yö
neticileri tarafından veliler yakın takibe alınmıştır. 

Gerek kamu okullarının boş kapasiteyle çalışmasına neden olunmakla, gerekse velilerin çocuk
larının nitelikli eğitim almaları için yıllardır binbir fedakârlıkla yaptıkları eğitim harcamaları ve 
emekleri dikkate alındığında büyük bir kaynak israfına yol açılmıştır. 

Öte yandan Bakan Çelik göreve gelir gelmez bakanlığın en stratejik birimi olan Talim Terbiye 
Kurulunda görev yapan 167 uzmanı kuruldan uzaklaştırmış, ancak bu uzmanların hemen hemen tü
mü yargı kararıyla göreve iade edilmiştir. Bunun üzerine önce 3/12/2003 tarihinde 1739 sayılı Millî 
Eğitim Temel Kanununun 55. Maddesini değiştirerek yardımcı ders kitaplarının ve eğitim araçları
nın denetim ve inceleme yetkisini kuruldan almış daha sonra da 01.09.2006 tarihinde yaptığı yönet
melik değişikliğiyle de ders kitapları, çalışma kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarının inceleme 
ve denetleme yetkisini kuruldan alarak kurulu bütünüyle işlevsizleştirmiştir. 

Bunun sonucunda gerek ders kitaplarında, gerek yardımcı ders kitaplarıyla eğitim araçlarında 
tam anlamıyla bir başıboşluk yaratılmış ve okullarımıza argo, küfür, hakaret dolu ifadelerin yer al
dığı kitaplar girmiştir. 15.07.2005 tarihinde Bakan Çelik imzasıyla ilköğretim öğrencilerinin yarar
lanması için tavsiye edilen 100 Temel Eser belirlenmiştir. 2003 yılındaki düzenleme nedeniyle bu 
eserler denetim dışı kaldığı için yabancı masal kahramanlarının islami söylem kullandığı, cumhur
başkanına alenen hakaret edildiği manilerin yer aldığı ve parlamento kürsüsünden dile getirileme
yecek müstehcen içerikli bilmece kitapları okul kütüphanelerinde yer almıştır. 

Ayrıca 1999 yılında Talim Terbiye Kurulunun aldığı kararla yazan ve eserleri belirlenerek 
okullara sokulamayacak kitaplar tekrar okullara girmeye başlamıştır. Tarikat liderlerinin takma ad
larla yazdığı ve daha önce yasaklanan kitapları okula geri döndürmenin yolu için yapılan yasal dü
zenlemeler laik Türkiye Cumhuriyetinde kabul edilemez. Bakan ÇELİK'in bu uygulamalarıyla 
cumhuriyet okullarına küfür girmiştir, argo girmiştir, hakaret girmiştir, anti laik söylem ve eylem 
içerikli yayınlar girmiştir. 

Diğer yandan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğine göre okul
lara alınacak malzemelerin ihaleden önce incelenip uygunluk karan alındıktan sonra ihale edilmesi ge
rekirken, 14 Kasım 2005 tarihinde İlköğretim Okullan 4. ve 5. sınıflarda kullanmak için açtığı labora-
tuvar malzemesi alım ihalesinin TTK incelenmesi 6 Aralık 2005 günü istenmiştir. Yani ihale daha ön
ce yapılmış, daha sonra malzemenin uygunluğu standart ve ders programlanna uygunluğu istenmiştir. 

Su süreçte Millî Eğitim Bakanlığında olağanüstü boyutlarda kadro ve personel kıyımı yaşan
mıştır. 4 bin 573 okul müdür yardımcısı, 4 bin 13 okul müdürü, 416 ilçe-il millî eğitim müdürü, 552 
ilçe-il millî eğitim şube müdürü, 186 ilçe-il millî eğitim müdür yardımcısı ve 94 kadın yönetici ol
mak üzere 9 bin 834 yönetici atanmıştır. Bu uygulamayla okullanmızda tam bir kaos, kargaşa ve 
huzursuzluk ortamı yaratılmıştır. Okullarda şiddetin yoğun bir şekilde yaşanması bu kadrolaşma sü
reciyle paralel gelişmiştir. 

Aynı şekilde bu uygulamalara dayalı büyük bir basan çöküntüsü bütün okullarımızda yaşan
maktadır. 

Bu dönemde bakanlık üst düzey yönetici atamalarında ehliyet, liyakat, uzmanlık, deneyim göz 
ardı edilerek bölgecilik ve etnik köken temel kriter olarak alınmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığınca genel müdür yardımcılığı dahi veto edilen bir yönetici vekaleten müste
şar yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. 
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Bazı uluslararası basın organlarında bakanlığın bazı üst düzey bürokratlarıyla ilgili olarak be
lirli bir tarikatın önde geleni nitelemesi yapılabilinmektedir. 

Bakanın bilgisi dahilinde bazı genel müdürlerin, üst düzey genel müdürlerinin evraklarında 
sahtekarlık yaptıkları mahkemelerce tespit edilmiştir. 

Bakan, müsteşarı ve genel müdürlerinden bazıları yargı kararlarını uygulamadıklarından dola
yı tazminata ve adli cezaya çarptırılmaktadır. 

Yükseköğretim kurumun güvenlik gereksinmesi için talep ettiği ödeneği aktarmayarak önem
li bir anayasal kurumun güvenliğini riske atacak kadar bu kurumla çatışma içinde olan Millî Eğitim 
Bakanı yurtdışında lisansüstü öğretim yapacak öğrencilerin seçimini kendi uhdesinde yürüterek 
anayasa suçu işlemektedir. 

MEB-YÖK çatışması ve çekişmesi Millî eğitim sistemimizde derin ve telafisi güç sorunların 
doğmasına ve artmasına yol açmaktadır. 

İlköğretim müfettişleri yönetmeliğinde yapılan değişiklikle müfettişlerin sadece yaz Kuran 
kurslarını denetlemekle görevlendirmesi diğer Kuran kurslarını denetim dışı bırakarak Türk Millî 
Eğitim Sisteminin temel amaçlarının yerine getirilmesi bakımından bir görev ihmali ve kusurudur. 

Bakan ÇELİK'in döneminde özellikle ilköğretim kademesi için okullaşma oranlannda ciddi 
bir düşüş yaşanmaktadır. 2001-2002 öğretim yılında ilköğretim kademesinde % 99,4 olan okullaş
ma oranı 2005-2006 öğretim yılında % 95,5'e düşmüştür. İlköğretim çağ nüfusunun % 4,5'ünün sis
tem dışında kalması, okula gitmemesi Bakan ÇELİK'in açık bir görev kusurudur. 

Her türlü pedagojik ve eğitbilimsel alt yapıyı kazanarak, KPSS sınavını geçerek öğretmen ol
maya hak kazanan gençlerimizi kadrosuzluk nedeniyle asil olarak atamayıp, sözleşmeli öğretmen 
uygulamasını çıkararak öğretmenler arasında huzursuzluk yaratılmıştır. Bir ihtisas mesleği olan öğ
retmenliği farklı kadrolar yoluyla değerlendirmek her şeyden önce pedagojik bir yaklaşım değildir. 
Okullarda ve öğretmenler arasındaki olumlu iklim bozulmuştur. Bu bozulma kariyer basamakları 
uygulamasıyla daha da derinleşmiştir/Öğretmene rütbe veren bu uygulama okullardaki ahenk ve 
uyumu olumsuz yönde etkilemiştir. 

Camiadaki yaşanan olumsuz gelişmeler okul ortamının ahengini bozmuş bu da öğretmenlerin 
hızla emekli olmasına yol açmıştır. 2002 yılında 9 bin 794 öğretmen emekliye ayrılmış, 2005 yılın
da bu sayı 17 bin 173'e tırmanmıştır. Bakan Çelik uygulamalarıyla öğretmenleri de okul ortamın
dan soğutmuş ve kopartmıştır. 

Hiçbir fizikî altyapı hazırlığı gözetilmeden apar topar alınan bir kararla liselerin 4 yıla çıkarıl
ması ortaöğretimi tıkamıştır. 3 yıllık liseye göre okuyan öğrencilerimizin sınıf tekrarı yapması du
rumunda ve sınıf tekrarı yapacak 8 öğrenci bulunamaması halinde (3 yıllık sisteme göre sınıf bu
lunmadığı için) öğrenciler ya bir yıl dışarıda beklemeye alınmakta ya açık liseye sevk edilmekte ya 
da başka bir okulda oluşan sınıfa yönlendirmektedir. Bakanlığın yayımladığı 2006/76 numaralı ge
nelge tam bir utanç vesikasıdır. Anayasanın 42 nci maddesinde yer alan "hiç kimse eğitim öğretim 
hakkından yoksun bırakılamaz" hükmüne açıkça aykırı bir durum yaşanmaktadır. 

Sonuç olarak Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in görev yaptığı dönemde; 
Türk millî eğitim sisteminde okullar ve bölgelerarası eşitsizlik had safhaya çıkmış, 
Okullardaki güven ve huzur ortamı yerini şiddet ortamına bırakmış, 
Sistem, bütünüyle güvenirliğini yitirmiş, 
Her kademede ve aşamada büyük bir başarısızlık ve nitelik sorunu yaşanmış, 
Okullara argo, hakaret, küfür, anti laik söylemler içeren kavramlar bulaşmış, 
Öğrencilerin geleceklerini kendileri ve aileleri adına Bakan Çelik şekillendirmeye başlamış. 
Bakan Çelik'in uygulamalarıyla kamunun büyük masraflarla kurduğu nitelikli eğitim kurum

larında atıl kapasiteler yaratılmıştır. 
Yukanda belirtilen gerekçelerle Millî Eğitim Bakam Sayın Hüseyin Çelik hakkında Anayasanın 98 

ve 99 uncu, TBMM İçtüzüğünün 106 nci maddeleri gereğince gensoru açılmasını arz ve talep ederiz. 
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KAMU İKTİSADI TEŞEBBÜSLERİNİN 
2004 YILI DENETİMİNE İLİŞKİN 

KOMİSYON RAPORU 

I. CİLT 

T.B.M.M. Basımevi 
Ankara 





Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 

SAYI: A.01.1.KİT-5462 06/07/2006 
KONU: Komisyon Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Anayasanın 165 inci maddesi ile Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Mil
let Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince, Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri ile Müessese, Bağlı Ortaklıklar ile İştiraklerinin 2004 yıllarına ait bilanço ve 
netice hesaplan ile faaliyet raporlarının denetim çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuzun; 22 nci Yasama Dönemi 4 üncü Yasama Yılında yaptığı 38 birleşimde 118 adet 
kuruluşun 200 adet hesap dönemi görüşülmüştür. Söz konusu hesapların, 1 adedi 1995, 1 adedi 1996, 
1 adedi 1997, 1 adedi 1998, 1 adedi 1999, 2 adedi 2000, 2 adedi 2001, 30 adedi 2002,42 adedi 2003, 
110 adedi 2004 ve 9 adedi de 2005 yılına ait olmuştur. Toplam 200 adet hesap döneminin; 93 ade
di ibra, 107 adedi genel görüşme usulüne tabi olmuştur. 93 adet ibraya tabi hesap döneminden; 
55 kuruluşun 85 hesap dönemi ibra edilmiş, 6 kuruluşun 6 adet hesap dönemi şartlı ibra edilmiş, 
1 kuruluşun 2 adet hesap dönemi ibra edilmemiştir. 63 kuruluşun 107 adet hesap dönemi genel 
görüşmeye sunulmuştur. 

Komisyonumuzca denetimleri tamamlanan tasvibe ve genel görüşmeye tabi Kamu İktisadî Te
şebbüslerini kapsayan bütün raporlar 3346 sayılı Kanunun 7 nci maddesi son fıkrası gereğince ba
sılıp TBMM Üyelerine dağıtılmak ve Hükümete iletilmek üzere ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Nurettin Canikli 
Giresun Milletvekili 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Komisyonu Başkanı 
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I Ç I N D E K I L E R 
Konular 
İçindekiler 
KİT'lerin Denetim Esaslarını ve Denetlenen Yıllarını Gösterir Liste 
Üst Komisyon Denetimi Tamamlanamayan Kuruluşlar 
KİT Komisyonu Raporu 
EK - 1 : Kuruluşlara İlişkin Denetim Sonuçlarını Toplu Halde Gösterir Liste 
(A,B,C,D) 
EK - 2 : KİT Komisyonu Denetimi Sonuçları ile İlgili 134 Adet Rapor 
(Sıra No ile Gösterilmiştir.) 

Sayfa No. 
5,979 

9 
15 
17 

21 

27 

EK - 2 KAPSAMINDA YER ALAN RAPORLAR 

Sıra No. Kuruluş. Müessese. Bağlı Ortaklık ve İştirakler Sayfa No. 

I. CİLT 
BAŞBAKANLIĞA BAĞLI KURULUŞLAR 29 

1 TC. Ziraat Bankası (2004) 31 
2 Türkiye Halk Bankası A.Ş. (2004) 46 
3 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (2004) 58 
4 Radyo Televizyon Üst Kurulu (2004) 80 
5 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (2004) 102 
6 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı (2004) 110 
7 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (2002) 118 
8 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (2003) 125 
9 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (2004) 137 

10 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. (2004) 150 
11 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (2002) 163 
12 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (2003) 171 
13 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (2004) 179 
14 PE RE JA İleri Kimya Sanayii A.Ş. (2004) 187 
15 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. (2004) 195 
16 Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. (2004) 208 
17 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (2004) 219 
18 Bileşim Ziraat Halk Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. (2004) 235 
19 Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (2004) 243 
20 Başak Emeklilik A.Ş. (2004) 250 
21 Başak Sigorta A.Ş. (2004) 257 
22 Betonsan Konut San. A.Ş. (01.01.2004-31.05.2004) 264 
23 Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (2004) 271 
24 Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. (2004) 281 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 291 
25 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (2004) 293 
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ra No. 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 -

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

Kuruluş. Müessese. Bağlı Ortaklık ve iştirakler 
MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (2002) 

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (2003) 

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (2004) 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Fonu (2004) 

Devlet Malzeme Ofisi ile Bağlı Müesseseleri (2003) 

Devlet Malzeme Ofisi ile Bağlı Müesseseleri (2004) 

Türk Hava Yolları A.O. (2004) 

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (2004) 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (2002) 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (2003) 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (2004) 

Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. (2004) 

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (2004) 

TEKEL Genel Müdürlüğü ile Müessese ve Bağlı Ortaklıkları (2002) 

TEKEL Genel Müdürlüğü ile Müessese ve Bağlı Ortaklıkları (2003) 

TEKEL Genel Müdürlüğü ile Müessese ve Bağlı Ortaklıkları (2004) 

Petrol Ofisi A.Ş. (1995) 

Petrol Ofisi A.Ş. (1996) 

Petrol Ofisi A.Ş. (1997) 

Petrol Ofisi A.Ş. (1998) 

Petrol Ofisi A.Ş. (1999) 

Petrol Ofisi A.Ş. (01.01.2000-21.07.2000) 

Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. (01.01.2002-17.05.2002 ) 

Sümer Holding A.Ş. ile Bağlı Ortaklıkları (2004) 

Ataköy Otelcilik A.Ş. (2004) 

Ataköy Otelcilik A.Ş. (01.01.2005-28.02.2005) 

Ataköy Turizm Tes. ve Tic. A.Ş. (2004) 

Ataköy Turizm Tes. ve Tic. A.Ş. (01.01.2005-28.02.2005) 

Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. (2004) 

Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. (01.01.2005-28.02.2005) 

Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. ile Bağlı Ortaklıkları (2004) 

Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları A.Ş. (2004) 

Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü (01.01.2003-06.05.2003) 

Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü (07.05.2003-31.12.2003) 

Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü (2004) 

Divriği Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2003) 

Divriği Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (01.01.2004-15.04.2004) 

Gerede Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü (01.01.2003-17.12.2003) 

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü (2004) 

Savfa No. 

311 
313 
324 
336 
348 
361 
381 
400 
409 
416 
428 
440 
449 
456 
464 
541 
603 
646 
655 
663 
673 
683 
692 
700 
708 
750 
759 
765 
776 
786 
796 
803 
823 
835 
845 
855 
866 
875 
887 
900 
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Sıra No. Kuruluş. Müessese. Bağlı Ortaklık ve İştirakler Sayfa No. 

65 Eti Alüminyum A.Ş. (2004) 910 

66 Eti Alüminyum A.Ş. (01.01.2005-29.07.2005) 918 

67 Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. (2004) 923 

68 YASATAŞ Turistik Tesisler Sanayi Ticaret Nakliyat İnşaat A.Ş. (2004) 930 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 937 

69 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (2004) 939 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 949 

70 İller Bankası (2003) 951 

71 İller Bankası (2004) 962 

72 Doğuser Yapı Gereçleri San. A.Ş. (2004) 971 

II. CİLT 

73 Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2002) 983 

74 Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2003) 991 

75 Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2004) 999 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 1009 

76 Türk Telekomünikasyon A.Ş. (2002) 1011 

77 Türk Telekomünikasyon A.Ş. (2003) 1042 

78 Türk Telekomünikasyon A.Ş. (2004) 1071 

79 Türk Telekomünikasyon A.Ş. (01.01.2005-14.11.2005) 1102 

80 Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. (2001) 1121 

81 Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. (2002) 1145 

82 Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. (2003) 1185 

83 Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. (01.01.2004-19.02.2004) 1205 

84 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (2004) 1212 

85 T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Bağlı Ortaklıklan (2004) 1220 

86 Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü (2000) 1256 

87 Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü (2001) 1264 

88 Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü (2002) 1274 

89 Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü (2003) 1283 

90 Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü (2004) 1292 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 1301 

91 Toprak Mahsulleri Ofisi (2004) 1303 

92 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (2004) 1318 

93 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (2004) 1336 

94 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (2004) 1344 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 1367 

95 Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ile Bağlı Mües. (SSK) (2002) 1369 

96 Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ile Bağlı Mües. (SSK) (2003) 1388 

97 Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ile Bağlı Mües. (SSK) (2004) 1407 
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Sıra No. Kuruluş. Müessese. Bağlı Ortaklık ve iştirakler Sayfa No. 

98 BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü (2002) 1426 

99 BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü (2003) 1438 

100 BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü (2004) 1449 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 1461 

101 Türk Patent Enstitüsü (2004) 1463 

102 Sümer Halı - Sümer Halıcılık ve El Sanatları ve Ticaret A.Ş. (2004) 1470 

103 Milli Prodüktivite Merkezi (2004) 1492 

104 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile Bağlı Ortaklıkları (2004) 1499 

105 Küçük ve Orta Ölçekli San. Gel. ve Destek. İdaresi Başkanlığı (2002) 1518 

106 Küçük ve Orta Ölçekli San. Gel. ve Destek. İdaresi Başkanlığı (2003) 1527 

107 Küçük ve Orta Ölçekli San. Gel. ve Destek. İdaresi Başkanlığı (2004) 1536 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 1547 

108 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (2004) 1549 

109 Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (2002) 1557 

110 Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (2003) 1568 

111 Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (2004) 1579 

112 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (2004) 1591 

113 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (2003) 1602 

114 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ile Bağlı Mües. (2004) 1615 

115 Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Bağlı Müesseseleri (TTK) (2004) 1655 

116 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (2004) 1686 

117 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Bağlı Ortaklıkları (2004) 1696 

118 Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. ile Bağlı Ortaklıkları (2002) 1717 

119 Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. ile Bağlı Ortaklıkları (2003) 1743 

120 Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. ile Bağlı Ortaklıkları (2004) 1763 

121 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (2002) 1788 

122 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (2003) 1797 

123 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (2004) 1805 

124 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (2002) 1812 

125 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (2003) 1823 

126 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (2004) 1835 

127 Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş. (2003) 1849 

128 Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş. (2004) 1856 

129 Yeniköy Elektrik Üretim A.Ş. (2003) 1863 

130 Yeniköy Elektrik Üretim A.Ş. (2004) 1872 

131 Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü (2002) 1882 

132 Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü (2003) 1890 

133 Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü (2004) 1899 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 1907 

134 Özel Çevre Koruma Fonu (2004) 1909 
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Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Tâbi Oldukları Denetim Esasları ve Denetlenen Yıllarını Gösterir Liste 

KİT'lerin Bağlı Olduğu Bakanlık Sıra No. Kuruluş. Müessese. Bağlı Ortaklık ve İştirakler 

Başbakanlık 

Milli Savunma Bakanlığı 

Maliye Bakanlığı 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 

Radyo Televizyon Üst Kurulu 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 

PE RE JA İleri Kimya Sanayii A.Ş. 

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 

Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. 

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Bileşim Ziraat Halk Alternatif Dağıtım Kanalları ve 

Ödeme Sistemleri A.Ş. 

Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Başak Emeklilik A.Ş. 

Başak Sigorta A.Ş. 

Betonsan Konut San. A.Ş. 

Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. 

Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 

28 T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 

29 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Fonu 

30 Devlet Malzeme Ofisi 

DMO Basım Müessesesi 

DMO İmalat Müessesesi 

Devlet Malzeme Ofisi 

DMO Basım Müessesesi 

Türk Hava Yollan A.O. 
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Görüşülen Hesap Yılları 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2002 

2003 

2004 

2004 

2002 

2003 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

01.01.2004-31.05.2004 

2004 

2004 

2004 

2002 

2003 

2004 

2004 

2003 

2003 

2003 

2004 

2004 

2004 

Denetim Esasları 

_ 

İbra 

•• 
İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

-
İbra 

İbra 

İbra 

-
-

-

--
-
~ 
İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

-
Genel Görüşme 

-

-
--
-
Genel Görüşme 

--
-

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

-
--
-
•-

-
-
-
• -

Genel Görüşme 
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Sıra No. 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

ibra 

Kuruluş. Müessese. Bağlı Ortaklık ve İştirakler Görüşülen Hesap Yılları Denetim Esasları 

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 2004 - Genel Görüşme 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri 2002 - Genel Görüşme 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri 2003 - Genel Görüşme 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri 2004 - Genel Görüşme 

Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. 2004 -- Genel Görüşme 

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 2004 -- Genel Görüşme 

TEKEL A.Ş. Genel Müdürlüğü 2002 İbra -

TEKEL Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticaret Müessesesi 2002 İbra -

TEKEL Sigara Sanayi ve İşletmeleri Müessesesi 2002 İbra -

TEKEL Alkollü İçkiler Sanayi Müessesesi 2002 İbra -

TEKEL Tuz Sanayi Müessesesi 2002 İbra -

TEKEL Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi 2002 

Kristal Tuz Rafinerisi Sanayii ve Ticaret A.Ş. 2002 

TEKEL A.Ş. Genel Müdürlüğü 2003 

TEKEL Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. 2003 

Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2003 

Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. 2003 

TEKEL Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. 2003 

TEKEL Kristal Tuz Rafinerileri ve Ticareti A.Ş. 2003 

TEKEL Sigara Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi 2003 

TEKEL Sigara Sanayi İşletmeleri Müessesesi 2003 

TEKEL Alkollü İçkiler Sanayii Müessesesi 2003 

TEKEL Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesi 2003 

TEKEL Tuz Sanayii Müessesesi 2003 

TEKEL A.Ş. Genel Müdürlüğü 2004 

TEKEL Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. 2004 

TEKEL Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. 2004 

TEKEL Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2004 

TEKEL Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. 2004 

Kristal Tuz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2004 

Kristal Tuz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.01.2005-10.02.2005 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

TEKEL Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesi 2004 

TEKEL Tuz Sanayii Müessesesi 2004 

Petrol Ofisi A.Ş. 1995 

Petrol Ofisi A.Ş. 1996 

Petrol Ofisi A.Ş. 1997 

Petrol Ofisi A.Ş. 1998 

Petrol Ofisi A.Ş. 1999 

İbra 

İbra 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Gene! Görüşme 
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KİT'lerin Bağlı Olduğu Bakanlık Sıra No. Kuruluş. Müessese. Bağlı Ortaklık ve İştirakler Görüşülen Hesap Yılları Denetim Esasları 

Maliye Bakanlığı 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

74 Petrol Ofisi A.Ş. 01.01.2000-21.07.2000 

75 Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. 01.01.2002-17.05.2002 

76 Sümer Holding A.Ş. 2004 

77 Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş. 2004 

78 Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayi T.A.Ş. 2004 

79 Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş. 2004 

80 SİDAŞ - Sivas Dokuma Sanayi A.Ş. 2004 

Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş. 01.01.2005-10.02.2005 

Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayi TAŞ. 01.01.2005-14.07.2005 

Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş. 01.01.2005-13.07.2005 

Ataköy Otelcilik A.Ş. 2004 

Ataköy Otelcilik A.Ş. 01.01.2005-28.02.2005 

Ataköy Turizm Tes. ve Tic. A.Ş. 2004 

Ataköy Turizm Tes. ve Tic. A.Ş. 01.01.2005-28.02.2005 

88 Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. 2004 

89 Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. 01.01.2005-28.02.2005 

90 Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. 2004 

91 Samsun Gübre Sanayii A.Ş. 2004 

92 Kütahya Gübre Sanayii A.Ş 2004 

93 Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları A.Ş. 2004 

94 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü 01.01.2003-06.05.2003 

95 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü 07.05.2003-31.12.2003 

96 Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2004 

97 Divriği Hekimhan Madenleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. 2003 

98 Divriği Hekimhan Madenleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. 01.01.2004-15.04.2004 

Gerede DemirÇelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü 01.01.2003-17.12.2003 

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü 2004 

Eti Alüminyum A.Ş. 2004 

Eti Alüminyum A.Ş. 1.1.2005-29.07.2005 

Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. 2004 

YASATAŞ Turistik Tesisler Sanayi Ticaret Nakliyat İnşaat A.Ş. 2004 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 2004 

İller Bankası 2003 

İller Bankası 2004 

Doğuser Yapı Gereçleri San. A.Ş. 2004 

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2002 

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2003 

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2004 

99 

Gene 

Gene 

Genel 

Genel 

Gene 

Gene 

Gene! 

Gene! 

Geneı 

Gene' 

Gene 

Gene: 

Gene 

Gene 

Gene 

Genel 

Gene 

Gene 

Genel 

Genel 

Genel 

Genel 

Genel 

Genel 

Gene! 

Gene! 

Genel 

Gene! 

Gene 

Gene 

Gene 

Genel 

Genel 

Gene! 

Genel 

Genel 

Gene! 

Gene! 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

\ Görüşme 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

:1 Görüşme 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

I Görüşme 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

I Görüşme 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

1 Görüşme 

\ Görüşme 

1 Görüşme 

:1 Görüşme 
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KİT'lerin Bağlı Olduğu Bakanlık 

Ulaştırma Bakanlığı 

" 
« 
" 
" 
« 
U 

W 

« 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

" 
" 
" 

Sıra No 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 134 

« 
« 
-
" 
« 
« 
" 
" 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

« 
u 

• 

" 
" 
-

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

Kuruluş. Müessese. Bağlı Ortaklık ve İştirakler Görüşülen Hesap Yılları 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 

2002 

2003 

2004 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 01.01.2005-14.11.2005 

Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. 15.01.2001-31.12.2001 

Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş, 

Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. 

2002 

2003 

Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. 01.01.2004-19.02.2004 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

TC. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi 

Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi 

Türkiye Demiryolu Makinalan Sanayii Anonim Şirketi 

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Toprak Mahsulleri Ofisi 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Tanm İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı (SSK) 

SSK İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayi Müessesesi 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı (SSK) 

SSK İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayi Müessesesi 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı (SSK) 

SSK İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayi Müessesesi 

BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü 

BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü 

BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü 

Türk Patent Enstitüsü 

Sümer Halı - Sümer Halıcılık ve El Sanatları ve Ticaret A.Ş. 

Milli Prodüktivite Merkezi 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 

Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. 

Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. 

Küçük ve Orta Ölçekli San. Gel. ve Destek. İdaresi Başkanlığı 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2002 

2002 

2003 

2003 

2004 

2004 

2002 

2003 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2002 

Denetim Esasları 

-

--
--
İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

-

-

--
• • 

-
--
-
-
--
-

--
-
-

-
Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

-

- 1 2 - I. CİLT 



2004 

2002 

2003 

2004 

2004 

2003 

2004 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

KİT'lerin Bağlı Olduğu Bakanlık Sıra No. Kuruluş. Müessese. Bağlı Ortaklık ve İştirakler Görüşülen Hesap Yılları Denetim Esasları 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 150 Küçük ve Orta Ölçekli San. Gel. ve Destek. İdaresi Başkanlığı 2003 İbra -

" 151 Küçük ve Orta Ölçekli San. Gel. ve Destek. İdaresi Başkanlığı 2004 İbra -

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 152 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

153 Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 

" 154 Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 

" 155 Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 

" 156 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

" 157 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 

" 158 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 

159 TKİ Ege Linyitleri İşletme Müessesesi 01.04.2004-31.12.2004 İbra 

160 TKİ Garp Linyitleri İşletme Müessesesi 01.04.2004-31.12.2004 İbra 

161 TKİ Güney Ege Linyitleri İşletme Müessesesi 01.04.2004-31.12.2004 İbra 

162 TKİ Seyitömer Linyitleri İşletme Müessesesi 01.04.2004-31.12.2004 İbra 

" 163 Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 

" 164 TTK Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 

" 165 TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 

" 166 TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 

" 167 TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 

" 168 TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 

" 169 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

" 170 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

171 Eti Bor A.Ş. 

" 172 Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

173 Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. 

174 Hamitabat Elektrik Üretim A.Ş. 

" 175 Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş. 

176 Soma Elektrik Üretim A.Ş. 

177 Yeniköy Elektrik Üretim A.Ş. 

" 178 Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. 

179 Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. 

180 Hamitabat Elektrik Üretim A.Ş. 

181 Soma Elektrik Üretim A.Ş. 

" 182 Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. 

183 Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. 

184 Hamitabat Elektrik Üretim A.Ş. 

185 Soma Elektrik Üretim A.Ş. 

" 186 Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. 

" 187 Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş. 
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2004 

2004 

2004 

2004 

2004 
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01.01.2004-31.01.2004 

2004 

2002 
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2004 
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İbra 

İbra 
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-
-
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•• 
-
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-
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-
-
-
-
-
-
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-• 
Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

-
Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

-
Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 



KİT'lerin Bağlı Olduğu Bakanlık Sıra No. Kuruluş. Müessese. Bağlı Ortaklık ve İştirakler Görüşülen Hesap Yılları Denetim Esasları 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 188 Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş. 

189 Yeniköy Elektrik Üretim A.Ş. 

190 Yeniköy Elektrik Üretim A.Ş. 

191 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 

192 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 

193 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 

" 194 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 

" 195 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 

" 196 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 

" 197 Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü 

" 198 Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü 

199 Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü 

Çevre ve Orman Bakanlığı 200 Özel Çevre Koruma Fonu 

2004 

2003 

2004 

2002 

2003 

2004 

2002 

2003 

2004 

2002 

2003 

2004 

2004 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

İbra 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

Genel Görüşme 

-

-

-
.. 
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ÜST KOMİSYON DENETİMİ TAMAMLANAMAYAN KURULUŞLAR 

DENETİMİ YAPILACAK KURULUŞLAR DENETİM YILLARI 

1 - T. Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) 2004 

2- TEDAŞ Elektrik Dağıtım Müesseseleri (64 adet) 2004 

3 - Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 2004 

4- Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 2004 

5- Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş. 2004 

6- Körfez Elektrik Dağıtım A.Ş. 2004 

7- Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 2004 

8- Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. 2004 

9- Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 2004 

10- Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2004 

11 - Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2004 

12- İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu 2004 

13- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 2004 

14- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2003-2004 

15- İşsizlik Sigortası Fonu 2003-2004 

16. Turksat Uydu Haberleşme ve İşletme A.Ş. 2004 

17. T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı 2004 
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Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 06/07/2006 

Esas No. : A.01.1.KİT-3/917-5462 
Karar No. : 76 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz, 22 nci Yasama Dönemi Dördüncü Yasama Yılında, 18.10.2005-22.06.2006 
tarihleri arasında yoğun bir denetim gerçekleştirmiş; denetimleri tamamlanan KİT'leri kapsayan 
raporumuz hazırlanmıştır. 

DENETİM SÜRECİ: 
Komisyonumuz, 22 nci Dönem 4 üncü Yasama Yılı faaliyetlerine, 3 üncü Yasama Yılında de

netimleri tamamlanamayan 10 kuruluşun 2003 ve daha önceki dönemlerine ait hesap ve işlemle
rinin denetimi ile başlamış ve 18.10.2005-27.10.2005 tarihleri arasında yaptığı 6 birleşimde bu de
netimleri tamamlamıştır. 

Kuruluşların 2004 yılına ilişkin faaliyetlerinin denetimi ile ilgili çalışmalar ise, Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu raporlarının 16.11.2005 tarihinde bütün Komisyon Üyelerine dağıtılma-
sıyla başlamıştır. Komisyon Başkanlığı, 3346 sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde denetlenecek 
olan kuruluşları tespit etmiş; kuruluşların 2004 yılına ilişkin Yüksek Denetleme Kurulu Raporları 
16.11.2005 tarihinde bütün Komisyon üyelerine dağıtılmıştır. 

Daha sonra, Alt Komisyon Başkanları 22.11.2005 tarihinde Komisyon salonunda toplanmış, 
toplantı tarihlerinin çakışmaması ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla, koordineli olarak, incele
me yerlerini ve tarihlerini tespit etmişlerdir. 

Alt Komisyonlar, 2004 yılına ait Alt Komisyon denetimlerine 30.11.2005 tarihinde başlamış, 
25.04.2006 tarihinde de tamamlamıştır. Merkezi Ankara dışında olan kuruluşların Alt Komisyon 
incelemeleri Ankara dışında yapılmış; incelemelere Alt Komisyon üyelerinin yanı sıra, incelenen 
kuruluşların yöneticileri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun üye ve denetçileri, ilgili ba
kanlıkların, Hazine Müsteşarlığının, Devlet Planlama Teşkilatının ve özelleştirme kapsamında olan 
kuruluşlarda da Özelleştirme İdaresi Başkanlığının temsilcileri katılmıştır. 

Komisyonumuz, 15.06.2006 tarihinde yapılan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 
2003 yılı hesap ve işlemlerinin denetim görüşmelerinde aldığı karar uyarınca, GAP İdaresinin 2004 
yılı Alt Komisyon toplantısını 17.04.2006-20.04.2006 tarihleri arasında Şanlıurfa'da yapmış ve ay
rıca İdare Başkanlığı'nın bölgede yaptığı çalışmaları yerinde incelemiştir. 

Alt Komisyonlar, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu ve bu Rapora kuruluşlar ta
rafından verilen cevaplar, aynca üyeler tarafından tespit edilen diğer hususlar dikkate alınarak, Ku
rulun sunduğu sekretarya hizmetlerinin katkılarıyla Alt Komisyon Raporlarını hazırlamış; Kuru
luşların genel durumlarını, mali ve idari bünyelerini, işletme çalışmalarını, kuruluşların yaşadıkla
rı sorunların giderilmesine katkı sağlayacak temennileri, bilançolarını, gelir-gider tablolarını içeren 
bu raporlar, Alt Komisyon üyeleri tarafından imzalanarak Komisyon Başkanlığına sunulmuştur. 

Komisyonumuz, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2004 yılına ilişkin Alt Komisyon incelemele
rinin tamamlanmasını müteakip, 18.10.2005-27.10.2005 tarihleri arasında 6, 04.04.2006-
22.06.2006 tarihleri arasında 32 olmak üzere toplam 38 toplantı yapmış, bu toplantılarda bazı ku
ruluşların geçmiş yıllardan kalan hesap ve işlemleri ile 2004 yılına ilişkin hesap ve işlemlerini de
netlemiştir. 
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Yoğun denetim programının tamamlanması için, Komisyon ve Alt Komisyonlar, içtüzüğün 
35 inci maddesi uyarınca, TBMM Başkanlık Divanından alınan uygun görüş kararı çerçevesinde, 
Genel Kurulun çalışma saatlerinde de çalışmalarını sürdürmüştür. 

Komisyonumuzda yapılan denetim çalışmalarına, üyelerimizin yanı sıra, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulunun ilgili üye ve denetçileri, denetlenen kuruluşların yöneticileri, Hazine Müs
teşarlığının, ilgili Bakanlığın Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının ve özelleştirme kapsamın
da olan kuruluşlar için de Özelleştirme İdaresi Başkanlığının temsilcileri katılmışlardır. 

Alt Komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar esas alınarak yapılan denetim toplantılarında, 
Yüksek Denetleme Kurulu Raporları, kuruluşlar tarafından Alt Komisyon Raporlarına verilen ce
vaplar, Üyelerimizin ayrıca yaptıkları tespitlere ve dile getirdikleri sorulara verilen cevaplar ve za
man zaman karşılaşılan özel inceleme veya diğer soruşturma raporları da dikkate alınmıştır. 

Denetim toplantıları sırasında üyelerimiz tarafından sorulan sorulara sözlü ve yeterli cevap ve
rilememesi durumunda cevapların yazılı olarak Komisyona iletilmesi talep edilmiş; kuruluşlar ta
rafından verilen yazılı cevaplar soru sahibi üyelere ulaştırılmıştır. 

Petrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, petrol sektöründe yer alan kuruluşlar hariç, diğer ku
ruluşların denetimi basına açık yapılmış, tüm görüşmeler tam tutanakla kayıt altına alınarak, çözü
mü yapılan görüşmeler Komisyon Arşivinde korunmuştur. 

Komisyonumuzun çalışmalara başladığı 18.10.2005 tarihinden, bu rapor kapsamını oluşturan 
22.06.2006 tarihine kadarki süre içerisinde üyeliklerde değişimler olmuştur. 

Üyelikten istifa eden, Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın yerine Yozgat Milletvekili 
Mehmet ERDEMİR, 22. Yasama Dönemi 3 üncü Yasama Yılında Komisyon üyeliğinden istifa eden 
Amasya Milletvekili Hamza ALBAYRAK ile Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin BÖRÜ 
yerine 4 üncü Yasama Yılında Zonguldak Milletvekili Polat TÜRKMEN ve Van Milletvekili Cüne-
yit KARABIYIK seçilmiştir. Seçilen yeni üyeler, üyeliği sona eren milletvekillerinin alt komisyon
lardaki görevlerini üstlenmişlerdir. 

DENETİM SONUÇLARI : 

Komisyonumuz ibra esaslarına tabi kuruluşların yönetim kurullarının ibrasının kabulü veya 
reddi yönünde karar vermiş, genel görüşmeye tabi kuruluşlar ise 3346 sayılı Kanunun 9 uncu mad
desi uyarınca sadece genel görüşme konusu olmuş; bunların ibra edilmesi veya edilmemesi yönün
de herhangi bir oylama yapılmamıştır. 

Yapılan denetimler üzerine hazırlanan raporumuzda, Kamu İktisadi Teşebbüsleriyle ilgili ra
por sistematiği korunmuş; sayı numaralarıyla ayrılan raporlarda kuruluşların genel durumları, ida
ri ve mali bünyeleri, işletme çalışmaları, öneriler, denetim sonuçları, bilançoları ve gelir-gider he
sapları yer almıştır. Kamu İktisadi Teşebbüsleriyle ilgili olarak hazırlanan raporlar, ayrı ayrı sayı 
numarası verilmek suretiyle Ek-2'de sunulmuştur. 

Komisyonumuz, kuruluşların durumunu, ulusal ekonomiye faydalı olabilmeleri için özerk bir 
tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrul
tusunda yönetilerek, kuruluş amaçlarına ulaşmalarını teminen; faaliyetlerinin mevzuata, uzun va
deli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına uygunluğu yönlerinden incelemiş; bu çer
çevede Alt Komisyon raporlarında yer alan öneriler değerlendirilmiştir. 

Söz konusu önerileri tek tek inceleyen Komisyonumuz, bunların bir kısmının gündemden çıkarıl
masını, bir kısmının Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından izlenmeye devam edilmesini 
ve bir kısmının da gündemde kalmasını kararlaştırmıştır. Şöyle ki; gereği tamamen yerine getirilen ve
ya çözümü tamamlanmak üzere olan önerilerle, Komisyonun, yapılan müzakereler sonucunda, talep 
edilmesini yararlı görmediği öneriler gündemden çıkarılmış; Komisyonumuzda yeniden görüşülmeye-
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cek olan söz konusu öneriler raporlann ilgili bölümlerinde belirtilmiştir. Görüşmeler sırasında, talep 
edilmeleri uygun görülen, kuruluşların katıldığı ve çözülmeleri yönünde gelişmeler kaydedilen öneri
ler bir sonraki dönemde, gerektiğinde Komisyon huzuruna yeniden gelebilmelerini teminen, sonuçla
rıyla birlikte Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından izlenmeye devam edilmeleri kararlaş
tırılmıştır. Teftiş ve soruşturmalar başta olmak üzere önemlerine binaen bir sonraki dönemde yeniden 
görüşülmeleri ve sonuçlarının talep edilmesi uygun görülen öneriler ise gündemde bırakılmıştır. Gele
cek dönemde zorunlu olarak görüşülecek olan ve Kuruluşlarca ayrıca cevaplandınlmalan beklenen bu 
önerilerle, izlemede bırakılan temenniler, raporlann ilgili bölümlerinde gösterilmiştir. 

Denetim faaliyetlerinin yanı sıra, 4 üncü Yasama Yılında Komisyonumuz, Tarım İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü (TİGEM)'ne ait Şanlıurfa/Ceylanpınar İşletmesinde mevcut bulunan bir sorunu 
yasal düzenlemeyle çözüme kavuşturma yönünde çalışmalar yapmıştır. İşletme arazisini yasadışı 
olarak işgal eden ve mahallinde "göçer" olarak adlandınlmalanna rağmen, İşletme arazisinin 25 ayn 
yerinde yerleşik olarak ve çok kötü koşullarda yaşamlarını sürdüren ailelerin bir başka yerde iskân 
edilmesiyle çözülebilecek olan bu sorun, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından, 1995 
yılından bu yana, TİGEM ile ilgili olarak hazırlanan bütün denetim raporlarında dile getirilmiş ve 
bu sorunun biran önce çözüme kavuşturulması yönünde önerilere yer verilmiştir. Buna rağmen, so
run çözülememiş, İşletme arazisini işgal eden göçerlerin tahliyesine ilişkin olarak TİGEM tarafın
dan idari ve hukuki yollara başvurulmuş, 84 adet müdahalenin men-i kararı çıkmasına karşın, böl
genin özellikleri nedeniyle bu kararlar uygulanamamıştır. 

Göçer sorunu, Komisyonumuzun 1999 yılındaki toplantısında ayrıntılı olarak görüşülmüş, bu 
konunun çözümü ile ilgili olarak alınan tavsiye kararı ilgili kuruluşlara bildirilmiş, bu kuruluşlarla 
TİGEM arasında bir çok toplantılar yapılmasına rağmen, sorunun siyasi ve sosyal boyutlarının bü
yüklüğü karşısında, o dönemde göçer sorunu bir çözüme kavuşturulamamıştır. 

Göçer sorunu, Komisyonumuzun 2003 yılındaki toplantısında tekrar ele alınmış ve bu toplan
tıda, göçerlerle ilgili kalıcı iskân sorununun biran önce çözümlenmesine yönelik olarak alınan tav
siye kararı Başbakanlık ve ilgili Bakanlıklara 05.06.20003 tarihinde bildirilmiştir. Bu yazı üzerine 
bir çalışma yapan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, söz konusu göçerlerin göçebe hayatı yaşama
dığı, İşletme arazisinde yerleşik ve işgalci konumda oldukları, bu nedenle 2510 sayılı İskan Kanu
nu çerçevesinde göçebe sayılamayacakları, dolayısıyla İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği uya
rınca hak sahibi olabilmelerinin ve 2510 sayılı Kanun kapsamına alınarak iskân edilmelerinin 
mümkün olamayacağını bildirmiştir. 

Komisyonumuzun 25.11.2004 tarihinde yaptığı toplantıda, bir önceki yıl alınan tavsiye kara
rı neticesinde, sorunun mevcut mevzuatla çözülemeyeceğinin anlaşılması üzerine, yeni bir yasal 
düzenleme çalışması yapılması gereği üzerinde durulmuştur. Ayrıca, yine bu toplantıda kabul edi
len bir önerge ile, TİGEM'in 2003 yılı hesaplarıyla ilgili Alt Komisyon toplantısının Ceylanpı-
nar'da yapılması ve göçer halinde yaşayan insanların sorunlarının yerinde incelenmesi kararlaştı
rılmıştır. Anılan karar gereğince, 19-21 Nisan 2005 tarihlerinde Ceylanpınar'da yapılan Alt Komis
yon toplantısında, göçer sorunu yerinde incelenmiş ve soruna kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla 
bir yasal düzenleme çalışması yapılması kararlaştırılmıştır. 

Nihayet, Komisyonumuzun 01.06.2005 tarihli toplantısında TİGEM'in hesaplarının denetimi 
sırasında yeniden gündeme gelen göçer sorununun çözümü için, yasalara aykırı işgalin ortadan kal
dırılması, maddi durumu iyi olmayan göçerlerin, İşletme arazisi dışında uygun bir alanda iskân 
edilmeleri ve kendilerine hayvanlarını otlatabilecekleri uygun bir alan sağlanması için yapılacak 
yasal düzenleme için çalışmalara başlanmıştır. 

Komisyon üyemiz Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun başkanlığında, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Ba-
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kanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Toplu Ko
nut İdaresi Başkanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Baş
kanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve TİGEM temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan ko
misyon, yaptığı bir dizi toplantı neticesinde, sorunun apayrı bir yasal düzenleme yapmak yerine, 
mevcut 2510 sayılı İskan Kanununa bir ek madde eklenmesi suretiyle çözümlenebileceği, getirilen bu 
ek madde ile ana çerçeve belirlendikten sonra, İskan Kanununun diğer hükümleri ile İskan Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasıyla göçerlerin başka bir alanda iskânının sağlana
bileceği ortaya çıkmıştır. Komisyon tarafından bu yönde bir yasa teklifi taslağı hazırlanmış, bu taslak 
metin daha sonra tekrar ilgili Bakanlıkların ve kuruluşların görüşüne sunulmuş, gelen görüşler doğrul
tusunda son şekli verilen "2510 Sayılı İskan Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi", Komisyon üyelerimizin imzasıyla, 16.06.2006 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştur. Tek
lif, TBMM Başkanlığınca, 22.06.2006 tarihinde, esas olarak Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonuna, tali olarak da Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna havale edilmiştir. 

Raporumuzun kapsamını oluşturan denetimlerle ilgili istatistiki bilgiler şöyledir: Komisyonumuz 
22 nci Yasama Dönemi 4 üncü Yasama Yılında, 38 toplantı yapmış ve 118 adet kuruluşun 200 
adet hesap dönemini görüşmüştür. Söz konusu 200 adet hesap döneminin 1 adedi 1995, 1 adedi 
1996, 1 adedi 1997, 1 adedi 1998, 1 adedi 1999, 2 adedi 2000, 2 adedi 2001, 30 adedi 2002, 42 
adedi 2003, 110 adedi 2004 ve 9 adedi de 2005 yılına ait olmuştur. Toplam 200 adet hesap döne
minin; 93 adedi ibra, 107 adedi genel görüşme usulüne tabi olmuştur. 93 adet ibraya tabi hesap dö
neminden; 55 kuruluşun 85 hesap dönemi ibra edilmiş, 6 kuruluşun 6 adet hesap dönemi şartlı ib
ra edilmiş, 1 kuruluşun 2 adet hesap dönemi ibra edilmemiştir. 63 kuruluşun 107 adet hesap döne
mi de genel görüşmeye sunulmuştur. 

Bazı kuruluşların 2004 ve önceki yıllardan kalan denetimleri tamamlanamamıştır. Bu kuruluş
ların denetimleri yeni yasama yılında, gerektiğinde 2004 yılına ilişkin denetim programlarıyla bir
leştirilerek ele alınacaktır. 

Raporumuzun Ek-l/A bölümünde ibra edilen kuruluşların listesi; Ek-l/B bölümünde şartlı ib
ra edilen kuruluşlar listesi; Ek-l/C bölümünde ibra edilmeyen kuruluşlar listesi; Ek-l/D bölümün
de ise genel görüşmeye sunulan kuruluşlarla ilgili, genel durumlarını, idari ve mali bünyelerini, iş
letme çalışmalarını, denetim sonuçlarını, bilançolarını ve gelir-gider hesaplarını gösteren 134 adet 
rapor sayı numaralan verilmek suretiyle gösterilmiştir. 

EKLER: 

EK - 1 Kuruluşlara ilişkin denetim sonuçlarını toplu halde gösterir liste (A, B, C, D) 
EK - 2 KİT Komisyonu denetimi sonuçları ile ilgili 134 adet rapor 
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EK-l/A - BİLANÇOLARIYLA NETİCE HESAPLARI TASVİP EDİLMEK SURETİYLE 
YÖNETİM KURULLARI İBRA EDİLEN KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ 

Sıra No. Denetlenen Kuruluş ve Müesseseler Görüşülen Hesap Yılları 

1 Devlet Malzeme Ofisi 2003-2004 

2 DMO Basım Müessesesi 2003-2004 

3 DMO İmalat Müessesesi 2003 

4 Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri 2000-2003-2004 

5 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2002-2003-2004 

6 KOSGEB İdaresi Başkanlığı 2002-2003-2004 

7 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 2004 

8 Toprak Mahsulleri Ofisi 2004 

9 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 2004 

10 Özel Çevre Koruma Kurumu 2004 

11 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 2004 

12 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 2004 

13 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Fonu 2004 

14 Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) 2004 

15 T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 2002-2003-2004 

16 BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü 2002-2003-2004 

17 Elektrik İşleri Etüd İdaresi 2002-2003-2004 

18 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2004 

19 Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. 2002-2003-2004 

20 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 2002-2003-2004 

21 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 2002-2003-2004 

22 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2004 

23 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 2004 

24 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 2004 

25 Tekel Sigara Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi 01.01.-05.06.2003 

26 Tekel Sigara Sanayi İşletmeleri Müessesesi 01.01.-04.06.2003 

27 Tekel Alkollü İçkiler Sanayii Müessesesi 01.01.-04.06.2003 

28 Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Mües. 2003-2004 

29 Tekel Tuz Sanayii Müessesesi 2003-2004 

30 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2004 

31 Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) 2002-2003-2004 

32 SSK İlaç ve Tıbbi Malzeme San. Mües. 2002-2003-2004 

33 Sümer Halıcılık, El Sanatları San. ve Tic. A.Ş. 2004 

34 T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi 2004 

35 Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. 2004 
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ra No. 

36 
37 
38 
39 

40 
41 

42 

43 
44 

45 
46 

47 
48 

49 
50 
51 
52 
53 

54 

Denetlenen Kuruluş ve Müesseseler 

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

GAP İdaresi Teşkilatı 

Türk Patent Enstitüsü 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

TTK Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 

TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 

TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 

TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 

TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 

TKİ Ege Linyitleri İşletme Müessesesi 

TKİ Garp Linyitleri İşletme Müessesesi 

TKİ Güney Ege Linyitleri İşletme Müessesesi 

TKİ Seyitömer Linyitleri İşletme Müessesesi 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Görüşülen Hesap Yılları 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2003-2004 

01.04.-31.12.2004 

01.04.-31.12.2004 

01.04.-31.12.2004 

01.04.-31.12.2004 

2002-2003-2004 

2002-2003-2004 

2004 

• ı 
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EK-l/B - BILANÇOLARIYLA NETİCE HESAPLARI (AÇILMIŞ VE AÇILACAK 
İNCELEME VE SORUŞTURMA SONUÇLARI SAKLI KALMAK KAYDIYLA) 

TASVİP EDİLMEK SURETİYLE YÖNETİM KURULLARI İBRA EDİLEN 
KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ 

Sıra No. Denetlenen Kuruluş ve Müesseseler Görüşülen Hesap Yılları 
1 TEKEL A.Ş. Genel Müdürlüğü 2002 
2 TEKEL Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticaret Mües. 2002 

3 TEKEL Sigara Sanayi ve İşletmeleri Müessesesi 2002 
4 TEKEL Alkollü İçkiler Sanayi Müessesesi 2002 
5 TEKEL Tuz Sanayi Müessesesi 2002 
6 TEKEL Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi 2002 

EK-l/C BİLANÇOLARIYLA NETİCE HESAPLARI TASVİP EDİLMEMEK 
SURETİYLE YÖNETİM KURULLARI İBRA EDİLMEYEN 

KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ 

Sıra No. Denetlenen Kuruluş ve Müesseseler Görüşülen Hesap Yılları 
1 Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri 2001-2002 
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EK-l/D BILANÇOLARIYLA NETİCE HESAPLARI GENEL GÖRÜŞMEYE SUNULAN 
KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ 

Sıra No. Denetlenen Kuruluşlar. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Görüşülen Hesap Yılları 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 

29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 

Petrol Ofisi A.Ş. 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Divriği-Hekimhan Madenleri San. ve Tic. A.Ş. 

Gerede Çelik Konstrüksiyon Teçh. San. A.Ş. 

Milli Prodüktivite Merkezi 

Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. 

Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. 

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü 

YASATAŞ Turistik Tesisler Sanayi Ticaret Nakliyat A.Ş. 

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 

Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Betonsan Konut Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları (SEKA) 

Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. (AC1SELSAN) 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) 

Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. 

Ataköy Otelcilik A.Ş. 

Ataköy Turizm Tes. ve Tic. A.Ş. 

Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. 

Sümer Holding A.Ş. 

Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş. 

Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii T.A.Ş. 

Manisa Pamuklu Mensucat Sanayii A.Ş. 

Sivas Dokuma Sanayii A.Ş. (SİDAŞ) 

Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. 

Kütahya Gübre Sanayi A.Ş. 

Samsun Gübre Sanayi A.Ş. 

Hamitabat Elektrik Üretim A.Ş. 

Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş. 

Soma Elektrik Üretim A.Ş. 

Yeniköy Elektrik Üretim A.Ş. 

Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 

1995-1996-1997-1998-1999-2000 

01.01 .-06.05.2003-07.05.-31.12.2003-2004 

2003-01.01.-15.04.2004 

01.01.-17.12.2003 

2004 

2004 

1.1.-30.9.2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

01.01-31.05.2004 

2004 

2004 

2002-2003-2004 

1.1.-17.05.2002 

2004-01.01.-28.02.2005 

2004-01.01.-28.02.2005 

2004-01.01.-28.02.2005 

2004 

2004-1.1-10.2.2005 

2004-1.1-14.7.2005 

2004-1.1-13.7.2005 

2004 

2004 

2004 

2004 

2002-2003-2004 

2002-2003-2004 

2002-2003-2004 

2002-2003-2004 

2002-2003-2004 

2004 

Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. 2004 

Fintek- Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. 2004 
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Sıra No. 

36 

37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 

63 

Denetlenen Kuruluşlar, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler 

Eti Alüminyum A.Ş. 

Eti Bor A.Ş. 

Eti Zeolit Kimya San. Tic. A.Ş. 

Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 

Kristal Tuz Rafinerisi Sanayii ve Ticaret A.Ş. 

TEKEL A.Ş. Genel Müdürlüğü 

TEKEL Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. 

Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. 

Tekel Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. 

İller Bankası 

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Doğuser Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. 

Başak Sigorta A.Ş. 

Başak Emeklilik A.Ş. 

Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. 

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 

PEREJA İleri Kimya Sanayi A.Ş. 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 

Türk Hava Yolları A.O. 

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 

Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 

Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. 

Görüşülen Hesap Yılları 

2004-1.1-29.7.2005 

01.01-31.01.2004 

2004 

2004 

2004 

2002-2003-2004-. 01.01.-10.02.2005 

2003-2004 

06.06.-31.12.2003-2004 

05.06.-31.12.2003-01.01-27.02.2004 

06.06.-31.12.2003-01.01 .-27.02.2004 

05.06.-31.12.2003-2004 

2003-2004 

2002-2003-2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2002-2003-2004-01.01.-14.11.2005 

2001 -2002-2003-01.01.-19.02.2004 
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EK-2 
Kuruluşlara (Kuruluş, Müessese, 

Bağlı Ortaklık ve iştirak) Ait 
Denetim Sonuçları ile İlgili 

134 Adet Rapor 
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BAŞBAKANLIĞA 
BAĞLI KURULUŞLAR 
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SAYI:1 

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN 2004 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 

KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 06.06.2006 tarihli 30 uncu Birleşiminde T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin 2004 yılına ait 
hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesi
nin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan 
söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Rapo
ru, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında 
Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde ulaşılan 
tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKİŞ: 

Banka 1888 yılında Ticaret ve Nafıa nezaretinin kontrolü altında bir devlet müessesesi olarak kurulmuştur. 

19.03.1924 gün ve 444 sayılı kanun ile Banka devlet müessesesi olmaktan çıkarılarak, Ziraat Bankası 
Anonim Şirketi kurulmuştur. Faaliyet alanı zirai kredi işlemleri dışında, diğer bankacılık işleriyle de genişle
miştir. 

04.06.1937 tarih ve 3202 sayılı kanun ile T.C. Ziraat Bankası adıyla Bankaya, bu kanunda belirtilenler 
dışında özel hukuk hükümlerine tabi, hükmi şahsiyeti haiz bir devlet kuruluşu statüsü verilmiştir. 

Banka, kuruluş kanunu ve değişiklikleri ile 3460,23,440 ve 468 sayılı kanunlara tabi bir kamu iktisadi 
teşebbüsü olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 

20.05.1983 tarihinde yürürlüğe giren ve 440 sayılı kanunu yürürlükten kaldıran 60 sayılı KHK'de ve bu 
KHK'nin bazı maddelerini değiştirerek kabul eden 19.10.1983 gün ve 2929 sayılı kanunda Banka, iktisadi 
devlet teşekkülü olarak belirlenmiş, 17.06.1982 tarih ve 2680 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, 
Bankanın yeniden düzenlenmesi 10.10.1983 gün ve 107 sayılı KHK ile yapılmış, kuruluş kanunu ek ve tadil
leri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 

18.06.1984 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı KHK ile, 2929 sa
yılı kanun ve 107 sayılı KHK yürürlükten kalkmış, 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenen Banka Ana Statüsü 
09.11.1984 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 

Bu Ana Statüye göre Banka, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sı
nırlı bir iktisadi devlet teşekkülüdür. 

T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Bankası A.Ş.'nin yeniden yapılandırılarak özel
leştirilmesine ilişkin 4603 sayılı kanun 25.11.2000 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu kanunla anılan ban
kaların çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre çalışmaları ve özelleştirmeye hazırlan
malarını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmaları ve hisselerinin tamamının özel hukuk hükümlerine ta
bi gerçek ve tüzel kişilere satışının gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

4603 sayılı yasaya göre, yeniden yapılandırma ve hisse satış işlemleri 15.11.2000 tarihinden itibaren 3 
yılda tamamlanacak olup bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile 1,5 yıla kadar uzatılabilecektir. 16.07.2004 tarih 
ve 5230 sayılı kanun ile üç yıllık süre beş yıla çıkartılmıştır. 4603 sayılı yasaya göre, hisse satış işlemleri 4046 
sayılı Özelleştirme Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 
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4603 sayılı kanun ile kamu bankaları KİT'lere ilişkin 233 sayılı KHK kapsamından çıkarılıp, Bankalar 
Kanununa ve özel hukuk hükümlerine tabi kılınmıştır. 

4603 sayılı yasadan sonra Banka Ana Sözleşmesi 22.02.2001 tarihinde kabul edilmiş olup daha sonra çe
şitli değişikliklere uğramıştır. Ana Sözleşmeye göre, Bankanın amacı, mevduat kabulü dahil her türlü banka
cılık faaliyetlerini yürütmek olup Banka amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Bankalar Kanunu ve diğer mevzu
at hükümleri saklı kalmak üzere Ana Sözleşmede belirlenen faaliyetlerde bulunacaktır. 

12.04.2005 tarihli Olağan Genel Kurul'da değiştirilen Banka Ana Sözleşmesinin Geçici l'inci maddesi
ne göre, kamu hisseleri yüzde ellinin (% 50) altına düşünceye kadar, Banka zirai kredileme faaliyetleri faiz 
oranları Banka kaynak maliyetinin altında olmamak kaydıyla devam edecektir. 

Bankanın son beş yıllık faaliyetine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 
Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Mad. dur. varlık birikmiş amortismanı 
Yatırımlar için yap.nakdi ödemeler 
Yatınmlann gerçekleşme oranı (nakdî) 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü gelirleri 
Mevduat 
Plasmanlar 
İhtisas kredileri 
Ticari krediler bireysel krediler 
Takipteki alacaklar (Brüt) 
Mali plasmanlar 
Teminat ve kefalet mektuplan 
Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin : 
Memurlar için yapılan giderler 
Memur başına aylık ortalama gider 
Sözleşmeliler için yapılan gider 
Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
İşçiler için yapılan giderler 
İşçi başına aylık ortalama gider 
Şube 
Dönem kârına İlişkin vergi ve diğer yasal 
yükümlülükler 
Taahhuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı(üretici fiyatlarıyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fıyatlanyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) 
Ekonomik kârlılık 
Dönem kân (Vergi Öncesi) 
Bilanço kân veya zararı 
Konsolide: 
Dönem kân (Vergi öncesi) 
Bilanço kân veya zaran 

Ölçü 
Milyar TL 

Milyar TL 
% 

Milyar TL 

Milyar TL 

Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 

Adet 

Milyar TL 

% 
Milyar TL 

Milyar TL 

2000 
350.000 
261.305 
492.660 

15.848.101 
3.440.053 

209.230 
61.514 

3.075 
18,1 

73.054 
4.246 

12.695.067 
5.520.109 
3.268.625 
1.056.314 

191.299 
891.618 
145.359 

3.632 
33.273 

114 
258.635 

29.796 
684 

223.586 
560 

1.280 
936 

1.286 

55.773 
1.055.436 

484.228 
713.905 
713.905 

21,4 
118.141 
64.631 

-

2001 
2.500.000 
2.221.978 
3.719.153 

32.795.048 
12.800.579 

1.378.102 
729.609 

236.483 
14.086 

26.854.732 
29.089.538 

4.105.295 
1.494.067 
2.950.511 

20.539.665 
1.015.492 

3.985 
35.597 

155 
485.318 

76.356 
1.596 

330.733 
774 

8.823 
1.585 
1.493 

368.011 
8.242.637 
2.187.248 
2.229.410 
2.229.410 

19,8 
29,0 

363.849 
(4.349.278) 

329.855 
(4.408.708) 

2002 
2.500.000 
2.221.978 
4.735.019 

35.357.577 
8.463.500 
1.571.812 

864.970 

329.702 
5.112 

31.854.963 
30.905.404 

2.770.754 
1.858.345 
2.816.868 

23.459.437 
947.189 

986 
30.599 

37 
737.744 

703.472 
1.856 
2.879 
6.483 
1.140 

528.235 
2.318.561 
2.337.858 
2.411.940 
2.411.940 

4,0 
24,5 

706.321 
(5.494.389) 

732.459 
(5.572.966) 

2003 
2.500.000 
2.221.978 
5.390.345 

40.251.065 
7.070.500 
1.743.896 

955.319 
20.569 

51,8 
342.620 

8.129 
38.536.997 
40.885.523 

3.650.766 
2.530.856 
2.710.287 

31.993.616 
861.457 

102 
22.330 

8 
677.791 

676.514 
2.586 

248 
6.820 
1.132 

746.900 
4.271.101 
3.343.539 
3.343.539 
3.343.539 

19,1 
19,1 

2.071.195 
122.922 

2.128.404 
1.158.718 

2004 
2.500.000 
2.221.978 
5.074.683 

48.603.776 
5.354.220 
1.683.151 

951.523 
20.230 

24,8 
329.470 

7.481 
45.382.201 
45.431.881 

3.738.506 
5.334.688 

381.458 
35.977.229 

1.021.494 
72 

21.579 
5 

692.890 

691.940 
2.663 

122 
2.033 
1.137 

697.142 
1.215.441 
3.118.256 
3.462.087 
3.462.087 

30,0 
12,8 

2.227.807 
1.530.665 

2.224.761 
1.509.110 

Son İki 
yıl farkı 

(315.662) 
8.352.711 

(1.716.280) 
(60.745) 

(3.796) 
(339) 
27,0 

(13.150) 
(648) 

6.845.204 
4.546.358 

87.740 
2.803.832 

(2.328.829) 
3.983.613 

160.037 
(30) 

(751) 
(3) 

15.099 

15.426 
77 

(126) 
4.787 

5 

(49.758) 
(3.055.660) 

(225.283) 
118.548 
118.548 

10,9 
(6,3) 

156.612 
309.743 

96.357 
350.392 

Artış veya 
azalış 

% 

(5,9) 
20,8 

(24,3) 
(3,5) 
(0.4) 
(1,6) 

(3,8) 
(8,0) 
17,8 
11,1 
2,4 

110,8 
(859,3) 

12,5 
18,6 

(29,4) 
(3,4) 

(37,5) 
2,2 

2,3 
2,9 

(50,8) 
(70,2) 

0,4 

(6,7) 
(71,5) 

(6,7) 
3,5 
3,5 

7,5 
25,3 

4,5 
30,2 



Yıllar itibariyle tarım kesimine kullandırılan kredilerin tamamına yakını Ziraat Bankasınca verildiğin
den, Bankanın bu kesimin finansmanını tek başına karşıladığı ifade edilebilir. 

Banka, kuruluş amacına uygun olarak tarım kesimini kredilendirirken zaman zaman kaynak maliyetinin 
altında kalan faiz oranları ile bu fonksiyonunu sürdürmüş, ayrıca Tarım Kredi Kooperatiflerinin de finansman 
ihtiyacını karşılamıştır. 

Banka, tarım sektörünün desteklenmesine yönelik olarak kanun ve kararnamelerle verilen görevleri, üst
lendiği misyon çerçevesinde yerine getirerek üreticilere katkı sağlamıştır. 

Bankanın yeni Ana Sözleşmesi uyarınca kaynak maliyeti altında tarımsal kredi verme imkânı bulunma
maktadır. 

Kamu bankalarının yeniden yapılandırılmasında öncelik, bu bankaların finansal yapılarının güçlendiril
mesine verilmiştir. Bu çerçevede; görev zararları alacaklarının tasfiyesi, kısa vadeli yükümlülüklerin azaltıl
ması, kamu bankalarına sermaye desteği sağlanması, mevduat faizlerinin piyasa faizlerine uyumlu hale geti
rilmesi ve kredi portföyünün etkin yönetimi alanlarında yoğunlaşmıştır. 

Sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kamu bankalarına hem menkul kıymet hem de nakit ola
rak kaynak aktarımı yapılmıştır. Bu kapsamda T.Emlak Bankası'nm Ziraat Bankası'na devri nedeniyle oluşan 
menfî farkın karşılanması amacıyla Temmuz/2001 ayında Hazinece Bankaya 1,7 katrilyon liralık DİBS veri
lerek ödenmiş sermaye tutan 2,2 katrilyon liraya yükselmiştir. 

Kamu bankalarının sermaye yeterlilik rasyolarında da önemli iyileşmeler gerçekleşmiştir. Sermaye ye
terlilik rasyolanndaki iyileşmede, yapılan sermaye aktarımlarının yanı sıra, kamu bankalarının aktifleri için
de risk ağırlığı sıfır olan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) payının artması etkili olmuştur. 

2001 yılı içinde 12,1 katrilyon lira tutarında özel tertip tahvil verilmek suretiyle bankanın Hazine'den gö
rev zararı alacakları ve bu zararlara tahakkuk etmiş faiz tutarının tamamı menkul kıymetlere bağlanmıştır. 
Tekrar görev zararı oluşumunu engellemek amacıyla bu zararların oluşumuna yol açan Kanunların ve Bakan
lar Kurulu Kararlarının yürürlükten kaldırılmasına yönelik yasal düzenleme 3 Temmuz 2001 tarihinde gerçek
leştirilmiştir. 

Hazine Müsteşarlığı, kâğıt değiştirme ve nakit ödeme suretiyle erken itfa yoluyla kamu bankalarının na
kit girişlerinin ve likidite pozisyonlarının düzenli bir yapıda gelişmesine ve böylece bu bankaların kısa vade
li borçlanma faiz oranları üzerindeki baskıların azalmasına katkıda bulunmuştur. 

Görev zararı alacakları ve sermayeye mahsuben Hazinece Bankaya verilen tahvillerin piyasa değeri 2003 
yılı sonunda 21,0 katrilyon lira iken, 2004 yılı sonunda 20,0 katrilyon liradır. 

Hazinece bu kıymetler için 2003 yılındaki kupon ödemelerinin, 7,1 katrilyon lirası nakit olarak tahsil 
edilmiş, 2,6 katrilyon lirası karşılığında yeni DİBS alınmışken, 2004 yılında 4,6 katrilyon lirası nakden tahsil 
edilmiş ve 1,1 katrilyon lirası için DİBS alınmıştır. Ancak, reeskont uygulaması nedeniyle bu tutarların ilgili 
yıl gelirlerine intikali farklı olmaktadır. 

Banka'nın finansal ve operasyonel yapılanması tamamlanmış olup yeniden yapılandırma ve özelleştir
meye hazırlık işlemleri sürdürülmektedir. 

T.C. Ziraat Bankası'nm özelleştirme sürecine hazırlanabilmesi amacıyla öncelikle danışman bir firma 
ile çalışılmıştır. 

Uluslararası Para Fonu'na sunulan 11.05.2005 tarihli Niyet Mektubunda; kamu bankaları için spesifik 
stratejilerin hazırlanmakta olduğu, bu stratejilerin hem hükümet hem de kamu bankalarının yönetim kurulla
rı tarafından 2005 yılı Haziran ayı sonuna kadar kabul edileceği belirlenmiştir. 

Banka Yönetim Kurulu'nun 21.06.2005 tarih ve 15/219 sayılı kararı ile, Bankanın Makro Stratejileri ve 
2005-2010 yıllan bütçe hedefleri saptanmıştır. Buna göre, T.C. Ziraat Bankası'nm öncelikli stratejisi, sürdürü
lebilir bir yapı çerçevesinde özelleştirme sürecine etkin bir şekilde hazırlanabilmesi olup bu süreçte Banka'nın 
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sağlıklı bir mali bünye ve kârlılıkla çalışmasının devamını teminen oluşturulan makro stratejileri ve 2010 yı
lına kadar 5 yılı kapsayan hedefleri belirlenmiştir. 

Bu süreçte Ziraat Bankası'nda temel alınan noktalar, organizasyon yapısının daha etkin çalışmayı sağla
yacak hale getirilmesi, sektörel mukayeseler ve kârlılık prensipleri doğrultusunda işleyişin sağlanması ve 
Banka'nın haksız rekabet yaratan kamu yük ve ayrıcalıklarından arındırılacak olması nedeniyle bilanço sek
tör payının kademeli bir şekilde azaltılması olarak özetlenmiştir. 

II. İDARİ BÜNYE: 

233 sayılı KHK hükümlerine tabi olarak faaliyetini sürdüren Banka; 4603 sayılı kanun ile bu KHK kap
samından çıkarılarak özel hukuk hükümlerine tabi kılınmıştır. 

Bankanın teşkilatı; Genel Müdürlük, Merkez Şubeler, yurtiçi şubeler, büro ve özel işlem merkezleri ile 
yurtdışı şube ve temsilciliklerden oluşmuştur. 

2004 yıl sonu itibariyle Bankanın; 33 Daire Başkanlığı, 24 Bölge Başkanlığı, 1137 Şube, 29 Büro, 69 Özel 
İşlem Merkezi bulunmaktadır. 

4603 sayılı kanuna göre kabul edilen Ana Sözleşmesine göre Banka'nın yetkili organları; Genel Kurul, 
Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Kredi Komitesi, Genel Müdür ve Denetçiler olarak belirlenmiştir. 

2004 yılında, Yönetim Kurulu 11 üyeden, İcra Kurulu Yönetim Kurulu'nun seçtiği 5 üyeden oluşmuştur. 

12.04.2005 tarihinde yapılan Genel Kurulda Murahhas Üyelik uygulamasının kaldırılması nedeniyle, 
03.06.2005/12-18 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Bankanın Organizasyon şeması değiştirilmiştir. 

26.04.2005/8-143 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu karan ile T.C. Ziraat Bankası Yönetim Organları Tü
züğü iptal edilerek, yeniden hazırlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Organları Yönetmeliği kabul edil
miş; Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, İç Denetim işlevinin sürdürülmesinde görevli Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Genel Müdür'ün görev, yetki ve çalışma esasları belirlenmiştir. 

Bankada 2004 yılı sonunda çalışan personel önceki yıldakine göre % 4,4 oranında 965 kişi noksanı ile 
21.172 kişidir. Bunun; 21.119'u özel hukuk hükümlerine göre çalışan sözleşmelilere, 49'u memurlara ve 4'ü 
işçilere aittir. 

Personele 2004 yılında yapılan harcamalar 2003 yılındakine göre % 2,2 oranında 15,1 trilyon lira fazla
sı ile 692,9 trilyon liradır. 

III. MALİ BÜNYE: 

Banka'nın mali bünyesini incelemek üzere, Ziraat Bankası'nın bilançosu, Ziraat Bank International 
A.G., Başak Sigorta A.Ş., Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.'nin bilançoları ile konsolide edilmiştir. 

Banka'nın konsolide sadeleştirilmiş bilançolarına göre kaynak ve varlıkları 2004 yılında % 17,6 oranın
da 8.037,0 trilyon lira fazlası ile 53.678,5 trilyon liraya yükselmiştir. 

Kaynakların; % 90,5 oranında 48.603,8 trilyon lirası öz, % 9,5 oranında 5.074,7 trilyon lirası yabancı 
kaynaklara aittir. Yabancı kaynakların, % 90,0 oranında 43.736,8 trilyon lirası kısa, % 10,0 oranında 4.867,0 
trilyon lirası uzun sürelidir. 

Banka'nın 2.500 trilyon lira tutarındaki nominal sermayesinin 2.222,0 trilyon lirası ödenmiştir. 

Varlıkların; % 45,1 oranında 24.190,2 trilyon lirası dönen varlıklara, % 54,9 oranında 29.488,3 trilyon 
lirası bağlı ve uzun sürede paraya çevrilebilir değerlere aittir. 

Bankanın finansal ve operasyonel yeniden yapılandırılmasının olumlu sonuçları kârlılık performansına 
da yansımıştır. Nitekim, enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş verilere göre, 2001 yılında 875 trilyon li
ra kar eden Banka 2002 yılında 620 trilyon lira, 2003 yılında 1,8 katrilyon lira ve 2004 yılında 2,2 katrilyon 
lira vergi öncesi kâr elde etmiştir. 
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Son dört yılda Banka bilanço aktiflerinin önemli bölümleri görev zararı alacaklarının tasfiyesini teminen 
verilen menkul değerlerden oluşmuş, bunlardan sağlanan gelirler, faiz gelirleri içinde en büyük paya sahip ol
muş, Hazinece bunların kuponları için yapılan ödemelerle gerçekleştirilen likidite ile pasif maliyeti düşürül
müş bütün bu gelişmeler Bankanın kârlılığının yüksek tutarlarda oluşumunda başlıca etkenler olmuştur. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI: 

Bankanın toplam mevduatı 2003 yılındakine göre % 34,1 oranında 11.530,4 trilyon lira artarak 45.382,2 
trilyon liraya yükselmiştir. Mevduatın, % 19,8 oranında 9.007,4 trilyon lirası vadesiz, % 80,2 oranında 
36.374,8 trilyon lirası vadelidir. 

Mevduatın, % 76,6 oranında 34.766,2 trilyon lirası TL mevduata, % 23,4 oranında 10.616,0 trilyon lira
sı döviz tevdiata aittir. 

2004 yılında Banka mevduatının genel mevduat içindeki payı 2,0 puan artarak % 23'e yükselmiş olup 
bu pay ile Banka'nın bankalar arasındaki yeri önceki yıllardaki gibi l'inci sırada olmuştur. 

2004 yılında Ziraat Bankası'nın seyyal kredileri % 46,8 oranında 2.891,6 trilyon lira fazlası ile 9.073,2 
trilyon liraya yükselmiştir. 

2004 yılında Banka'nın ticari ve bireysel kredileri % 110,8 oranında 2.803,8 trilyon lira artarak 5.334,7 
trilyon liraya, ihtisas kredileri % 2,4 oranında 87,7 trilyon lira artarak 3.738,5 trilyon liraya ulaşmıştır. 

Tarımsal kredilerin % 28,8 oranında 1.075,3 trilyon lirası Banka kaynaklı, % 71,2 oranında 2.663,2 tril
yon lirası fon kaynaklı kredilere aittir. 

Banka kaynaklı kredilerin % 38,4 oranında 412,6 trilyon lirasını 2004/6840 sayılı kararname kapsamın
da kullandırılan sübvansiyonlu krediler oluşturmuştur. 

Fon kaynaklı kredilerin % 84,7 oranında 2.255,9 trilyon lirası Destekleme Fiyat İstikrar Fonundan Ta
rım Satış Kooperatif ve Birliklerine kullandırılmıştır. 

Takipteki brüt alacaklar 2003 yılındakine göre % 84,0 oranında 1.999,3 trilyon lira azalarak 381,5 tril
yon liraya inmiştir. Azalışta, T. Emlak Bankası'nın Bankaya devrinden oluşan ve takip hesaplarında izlenen 
alacak tutarının bilanço dışına alınması etkili olmuştur. 

2004 yılında Banka'nın mali plasmanları % 12,5 oranında 3.983,6 trilyon lira artarak 35.977,2 trilyon li
raya inmiştir. 

V. YATIRIMLAR: 

4603 sayılı yasa ile KİT statüsü sona eren ve özel hukuk hükümlerine tabi olan Banka yatırımlar konu
sunda, plan disiplini ve yıllık yatırım programı kapsamı dışında kalmıştır. 

Banka, yapım konusundaki ihaleler için 2002 yılında yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabidir. 

2004 yılında proje tutarı 12.850 milyar lira olan Banka yatırımları için 762 milyar lira harcama yapılmış 
olup gerçekleşme % 5,9 oranında olmuştur. 

762 milyar liralık harcamanın; 32 milyar lirası etüd proje giderlerine, 154 milyar lirası inşaat giderleri
ne ve 576 milyar lirası 2004 yılında kesin hesaba bağlanan işler için yapılan giderlere aittir. 

2004 yılında menkuller için 19.469 milyar lira harcama yapılmış olup bunun başlıca bölümleri 8.003 
milyar lirası Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığının, 7.590 milyar lirası Satınalma ve İnşaat Daire Başkanlı
ğı 'nın ihtiyacına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. 

VI. İŞTİRAKLER: 

Banka'nın yurt içi iştirak sayısı 2 azalarak 15'e inmiş, 9 olan yurt dışı iştirak sayısında ise bir değişiklik 
olmamıştır. 
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İştiraklere ödenen sermaye tutarı 2003 yılındakine göre % 4,7 oranında 17,1 trilyon lira noksanı ile 343,3 
trilyon liraya inmiştir. Azalışta; 30.12.2004 tarihinde bedelsiz olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığına dev
redilen Başak Sigorta A.Ş. ile Başak Emeklilik A.Ş.'deki Ziraat Bankasına ait hisseler etkili olmuştur. 

Bu iştiraklere ait hisse tutarlarının çıkışı, 5 iştirakte sermaye artışı, 1 iştirakte apel ödemesi sonucu yurt 
içi iştiraklere ödenen sermaye tutarı % 43,7 oranında 32,4 trilyon lira azalarak 41,8 trilyon liraya inmiştir. 

2004 yılı iştirak kâr paylarının, 2004 yıl sonu itibariyle yurt içi iştiraklere ödenen sermayeye oranı % 6,63 
olup bu oran alternatif yatırım araçları getirilerinin çok altındadır. 

Yurtdışı iştiraklerin tamamı 2004 yılını kârla kapatmış olup bunlardan 4'ü temettü dağıtma kararı almış, 
diğerleri ise kârlarını bünyelerinde bırakmışlardır. 

1983 yılında tasfiye edilen üç Bankadan Bankaya devredilen şirket sayısı 2004 yılında 1 azalarak 5'e in
miştir. Bunlardan en önemlisi olan Pereja İleri Kimya San. A.Ş.'deki sermaye payının bir an önce satışına ça
ba gösterilmelidir. 

VII. ÖNERİLER: 

A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bırakılmıştır. 

1- TBMM KİT Komisyonu'nun 01.03.2005 tarihli kararı uyarınca Yüksek Denetleme Kurulu'nca gerek
li inceleme ve değerlendirmelerin yapılabilmesi için, Ziraat Bankası A.Ş.'nin sermayesinin yarısından fazla
sına iştirak ettiği yurt dışı iştirakler olan Kazakhstan Ziraat International Bank, Ziraat Bank Moscow, Ziraat 
Bank International A.G. ve Turkisch Ziraat Bank Bosnia DD.'ye ilişkin teftişlerin ve düzenlenecek raporların 
en geç ilgili yılı izleyen Temmuz ayı sonuna kadar sonuçlandırılmasını teminen yıllık teftiş programlarında 
anılan bankaların teftişlerine öncelik verilmesi, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır : 

1- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine geti
rilmesi. 

C) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

1- 4603 sayılı Kanun ile Bankaya anonim şirket niteliğinde özel statü kazandırıldığı, anılan Kanun uya
rınca Bankanın yeniden yapılandırılması ve nihai olarak özelleştirilmesi amaçlandığından, özelleştirmeye ha
zırlık aşamasındaki Bankanın piyasa değerini azaltacak işlemlere yer verilmemesi gerektiği, diğer yandan 
4603 sayılı Kanunun 3/1 maddesinde yer alan Bankaya bedeli önceden ödenmeden görev verilemeyeceği şek
lindeki hüküm dikkate alınarak, Başak Sigorta A.Ş. ve Başak Emeklilik A.Ş.'deki Ziraat Bankasına ait pay
ların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devri nedeniyle oluşan, enflasyona endekslenmiş 75,6 trilyon liranın 
Hazine Müsteşarlığından tahsili yönündeki girişimlerin sürdürülmesi, 

2- 06.06.2003 tarih ve 4876 sayılı Kanun kapsamında borçları yeniden yapılandırılan tarımsal kredi 
borçlularının vadelerinde ödeyemedikleri taksit tutarları ile anılan kanun kapsamında yapılandırılmayan ala
cakların, Banka Yönetim Kurulu'nun 16.03.2005 tarih ve 3/93 sayılı ile 25.05.2005 tarih ve 11/176 sayılı ka
rarı uyarınca uygulamaya konulan iyileştirme olanakları da dikkate alınarak, tahsiline çaba gösterilmesi, 

SONUÇ: 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin 12.04.2005 tarihindeki kendi Genel Kurulu'nda kabul edilen 2004 yılı bi
lançosu ve 1.530.665 milyar lira net dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU 

AKTİE KALEMLER 

1. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 

1.1.Kasa 

l.2.Efcklif Deposu 

I.3.T.C. Merkez Bankası 

l.4.Diğcr 

II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Nel) 

2.1.Devlet Borçlanma Senetleri 

2.1.1.Dcvlet Tahvili 

2.1.2.Hazine Bonosu 

2.1 .3.Diğcr Kamu Borçlanma Senetleri 

2.2.HİSSC Senetleri 

2.3.Diğer Menkul Değerler 

III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR 

3.1.Bankalar 

3.1.1. Yurtiçi Bankalar 

3.1.2.Yurtdışı Bankalar 

3.1.3. Yurtdışı Merkez ve Şubeler 

3.2.Diğer Mali Kuruluşlar 

IV. PARA PİYASALARI 

4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 

4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 

4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 

V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Nel) 

'5.1.Hisse Senetleri 

5.2.Diğer Menkul Değerler 

VI. KREDİLER 

6.I.Kısa Vadeli 

6.2.0rta ve Uzun Vadeli 

6.3.Takiptcki Krediler 

6.4.ÖZCİ Karşılıklar (-) 

VII. FAKTORİNC ALACAKLARI 

VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) 

8.1 .Devlet Borçlanma Senetleri 

S.l.l.Dcvlet Tahvili 

8.1.2.Hazine Bonosu 

8.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri 

8.2.Diğcr Menkul Değerler 

IX. İŞTİRAKLER (Net) 

9.1.Mali iştirakler 

9.2.Mali Olmayan İştirakler 

X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 

10.1.Mali Ortaklıklar 

l0.2.Mali Olmayan Ortaklıklar 

XI. DİĞER YATİRİMLAR (Net) 

XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) 

!2.I.Fİnansal Kiralama Alacakları 

12.2.Kazanılmamış Gelirler ( - ) 

XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 

XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 

XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI 

15.1.Kredilcrin 

15.2.Mcnkul Değerlerin 

l5.3.Diğcr 

XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Nel) 

l6.I.Dcftcr Değeri 

l6.2.Biriknıiş Amortismanlar! - ) 

XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 

17.1.Şcrctiyc 

l7.2.Diğcr 

17.3.Birikmiş Amortismanlar ( - ) 

XVIII. DİĞER AKTİFLER 

AKTİF TOPLAMI 

TP 

1.117.617 

228.158 

889.459 

1.166.842 

1.089.132 

1.083.387 

5.745 

77.710 

382.000 

382.000 

345.000 

37.000 

1.800.000 

1.800.000 

5.573.283 

42.663 

5.530.620 

8.325.954 

4.180.477 

4.083.852 

373.431 

311.806 

22.236.424 

19.591.247 

19.591.247 

2.645.177 

14.779 

10.674 

4.105 

37.7M 

37.708 

• 

871.949 

349.587 

2.172.347 

179.867 

1.936.393 

56.087 

727.262 

1.672.028 

944.766 

4.806 

.9 
7.233 

2.436 

185.529 

44.966.087 

CARİ DÖNEM 
(31/12/2004) 

YP 

95.083 

93.572 

1.505 

6 
2.320.172 

2.316.484 

2.316.484 

3.688 

2.450.158 

2.450.158 

137.505 

2.312.653 

2.542.743 

2 
2.542.741 

809.195 

642.091 

166.776 

8.027 

7.699 

2.180.431 

646.343 

646.343 

1.534.088 

17.736 

17.736 

2M.29» 

269.290 

-

1.115.610 

3.225 

191.057 

7.600 

180.195 

3.262 

4.366 

11.123 

6.757 

79 
125 

m 
240 

29.132 

12.028.277 

MİLYAR TÜRK LİRASI 

Toplam 

1.212.700 

228.158 

93.572 

890.964 

6 
3.487.014 

3.405.616 

3.399.871 

5.745 

81.398 

2.832.158 

2.832.158 

482.505 

2.349.653 

1.800.000 

1.800.000 

8.116.026 

42.665 

8.073.361 

9.135.149 

4.822.568 

4.250.628 

381.458 

319.505 

24.416.855 

20.237.590 

20.237.590 

4.179.265 

32.515 

28.410 

4.105 

306.998 

306.998 

1.987.559 

352.812 

2.363.404 

187.467 

2.116.588 

59.349 

731.628 

1.683.151 

951.523 

4.885 

134 
7.427 

2.676 

214.661 

56.994 J 6 4 

ÖNCEKİ DÖNEM 

TP 

1.076.778 

341.661 

735.117 

4.869.154 

4.869.129 

3.388.255 

1.480.874 

25 
294.200 

294.200 

286.877 

7.323 

3.016.766 

3.016.766 

728.835 

33.0% 

695.739 

5.583.581 

2.638.350 

2.867.435 

2.703.376 

2.625.580 

19.509.324 

18.101.322 

18.101.322 

1.408.002 

27.424 

20.066 

7.358 

100.295 

100.295 

786.755 

369.887 

3.405.972 

68.608 

3.255.750 

81.614 

783.383 

1.731.295 

947.912 

3.208 

10 
4.671 

1.473 

897.808 

41.453.370 

(31/12/2003) 

YP 
94.909 

94.818 

46 
45 

3.117.649 

3.080.971 

3.080.971 

36.678 

2.437.618 

2.437.618 

190.295 

2.247.323 

763.043 

763.043 

675.857 

617.664 

58.178 

6.911 

6.896 

3.038.720 

715.731 

715.731 

2.322.989 

19.678 

19.678 

289.262 

289.262 

1.062.374 

3.525 

135.710 

7.135 

125.241 

3.334 

5.194 

12.601 

7.407 

116 
134 
210 
228 

15.301 

11.658.956 

Toplam 

1.171.687 

341.661 

94.818 

735.163 

45 
7.986.803 

7.950.100 

6.469.226 

1.480.874 

36.703 

2.731.818 

2.731.818 

477.172 

2.254.646 

3.016.766 

3.016.766 

1.491.878 

33.096 

1.458.782 

6.259.438 

3.256.014 

2.925.613 

2.710.287 

2.632.476 

22.548.044 

18.817.053 

18.817.053 

3.730.991 

47.102 

39.744 

7.358 

389.557 

389.557 

1.849.129 

373.412 

3.541.682 

75.743 

3.380.991 

84.948 

788.577 

1.74.1.896 

955.319 

3.324 

144 

4.881 

1.701 

913.109 

53.112J26 

- 3 8 - I. CİLT 



T.C. ZİRAAT BANKASİ A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU 

PASİF KALEMLER 

1. MEVDUAT 

1.1 .Bankalararası Mevduat 

1.2.Tasamıf Mevduatı 

1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatı 

1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatı 

1 S.Diğcr Kuruluşlar Mevduatı 

I.6.DÖVİZ Tevdiat Hesabı 

1.7.Kıymetli Madenler Depo Hesaplan 

11. PARA PİYASALARI 

2.1.Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 

2.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 

2.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 

111. ALINAN KREDİLER 

3.1 .T.C. Merkez Bankası Kredileri 

3.2.Alınan Diğer Krediler 

3.2.1.Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 

3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 

IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KİYMETLER (Net) 

4.1. Bonolar 

4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 

4.3.Tarıvillcr 

V. FONLAR 

VI. MUHTELİF BORÇLAR 

VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 

VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 

IX. FAKTORİNG BORÇLARI 

X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Ncl) 

lO.I.Fİnansal Kiralama Borçlar' 

10.2.Erlelcnmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 

XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 

11.1. Mevduatın 

11.2.Alınan Kredilerin 

II.3.Repo İşlemlerinin 

11.4. Diğer 

XII. KARŞILIKLAR 

12 1.Genel Karşılıklar 

12 2.Kıdem Tazminatı Karşılığı 

12.3.Vcrgi Karşılığı 

l2.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 

12.5.Diğer Karşılıklar 

XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 

XIV. ÖZKAYNAKLAR 

14.1.Ödenmiş Sermaye 

14.2.Scrmayc Yedekleri 

14.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri 

14.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları 

14.2.3.Menkul Değerler Değer Artış Fonu 

14.2.4.Ycnidcn Değerleme Fonu 

14.2 5.Yeniden Değerleme Değer Artışı 

l4.2.6.Diğer Sermaye Yedekleri 

l4,2.7.Ödcnmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 

l4.3.Kâr Yedekleri 

14.3.1.Yasal Yedekler 

l4.3.2.Statü Yedekleri 

I4.3.3.0lağanüstü Yedekler 

!4.3.4.Diğcr Kâr Yedekleri 

14.4.Kâr veya Zarar 

14.4.1.Gcçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 

14.4.2.Dönem Ncl Kâr ve Zararı 

PASİF T O P I 4 M I 

TP 
34.359.667 

9.221 

22.170.949 

3.925.688 

4.687.368 

3.566.441 

436.521 

436.521 

17.673 

17.673 

17.673 

3.589.865 

504.972 

158.261 

95.280 

268.676 

267.501 

847 
328 

778.965 

124.313 

312.114 

256.196 

86.342 

5.006.669 

2.221.978 

630.905 

86.935 

488 

543.482 

623.121 

534.312 

90.121 

(1.312) 

1.530.665 

1.530.665 

45.216.549 

CARİ DÖNEM 
(31/12/2004) 

YP 
11.022.534 

406.525 

10.616.009 

452.890 

452.890 

932 

932 
924 

8 

129.838 

74.159 

61 

3.928 

4.202 

274 
51.469 

51.461 

8 

1.897 

352 

1.545 

40.107 

40.107 

31.736 

8.371 

11.777.815 

MİLYAR TÜRK LİRASI 

Toplatis 

45.382.201 

415.746 

22.170.949 

3.925.688 

4.687.368 

3.566.441 

10.616.009 

889.411 

452.890 

436.521 

18.605 

18.605 

18.597 

8 

3.589.865 

634.810 

232.420 

95.341 

3.928 

4.202 

274 
320.145 

318.962 

855 
328 

780.862 

124.665 

312.114 

256.196 

87.887 

5.046.776 

2.221.978 

671.012 

118.671 

8.859 

543.482 

623.121 

534.312 

90.121 

(1.312) 

1.530.6*5 

1.530.665 

56.994.364 

TP 
28.373.866 

6.902 

17.092.582 

3.312.802 

3.834.002 

4.127.578 

467.217 

467.217 

6.595 

6.595 

6.595 

4.030.942 

528.657 

52.071 

117.670 

351.932 

350.855 

429 
644 

4 
I.207J51 

62.967 

269.971 

852.548 

21.865 

6.516.906 

2.122.102 

3.175.362 

3.175.362 

(1.480) 

(1.480) 

1.220.922 

1.220.922 

41.653.207 

ÖNCEKİ DÖNEM 
(31/12/2003) 

YP 
10.163.131 

338.692 

9.824.439 

903.545 

903.545 

1.676 

1.676 

1.657 

19 

1.960 

143.048 

68.684 

323 

47.824 

47.814 

10 

5.480 

527 

4.953 

123.448 

99.876 

23.572 

23.572 

11.459.119 

Toplanı 

38.536.997 

345.594 

17.092.582 

3.312.802 

3.834.002 

4.127.578 

9.824.439 

1.370.762 

903.545 

467.217 

8.271 

8.271 

8.252 

19 

4.032.902 

671.705 

120.755 

117.993 

399.756 

398.669 

439 
644 

4 
1.212.831 

63.494 

269.971 

852.548 

26.818 

6.640.354 

2.221.978 

3.198.934 

23.572 

3.175.362 

(1.480) 

(1.480) 

1.220.922 

1.220.922 

53.112.326 
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KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO DIŞI HESAPLAR 

MİLYAR TÜRK LİRASI 
CARI DONEM 

(31/12/2004) 
TP YP 

ÖNCEKİ DONEM 
(31/12/2003) 

TP YP 
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (l+ll+lll) 
I. GARANTİ ve KEFALETLER 
1.1.Teminat Mektupları 
1.1.1.Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 
l.l.2.Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 
I. 1.3.Diğer Teminat Mektupları 
1.2.Banka Kredileri 
1.2.1.İthalat Kabul Kredileri 
1.2.2.Diğcr Banka Kabulleri 
l.3.Akrcditiflcr 
1.3.1 -Belgeli Akreditifler 
1.3.2.Diğer Akreditifler 
l.4.Garanti Verilen Prcfinansmanlar 
l.5.Cirolar 
I.5.I.T.C Merkez Bankasına Cirolar 
1.5.2.Diğer Cirolar 
1.6.Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 
1.7.Faktoring Garantilerinden 
1.8.Diğer Garantilerimizden 
1.9.Diğcr Kefaletlerimizden 
II. TAAHHÜTLER 
2.1 Cayılamaz Taahhütler 
2.1.1. Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri 
2.1.2.Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri 
2.1.3. İştir, ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 
2.1.4.Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 
2.l.5.Mcn. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 
2.1 ö.Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 
2.1 7.Çcklcr için Ödeme Taahhütlerimiz 
2.1 .«.İhracat Taahhüt. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yüküml. 
2.1.9.Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 
2.1.10.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Alacaklar 
2.1.11 .Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Borçlar 
2.1.12.Diğer Cayılamaz Taahhütler 
2.2.Cayılabilir Taahhütler 
2.2.1 .Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 
2.2.2.Diğcr Cayılabilir Taahhütler 
III. TÜREV KİNANSAL ARAÇLAR 
3.1 .Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 
3.1.1.Vadeli Döviz Alım İşlemleri 
3.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri 
3.2.Para ve Faiz Svvap İşlemleri 
3.2.1 .Swap Para Alım İşlemleri 
3.2.2.Svvap Para Satım İşlemleri 
3.2.3.Swap Faiz Alım İşlemleri 
3.2.4.Swap Faiz Satım İşlemleri 
3.3.Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 
3.3.1.Para Al ım Opsiyonları 
3.3.2.Para Satım Opsiyonları 
3.3.3.Faiz Alım Opsiyonları 
3.3.4.Faiz Satım Opsiyonları 
3.3.5.Menkul Değerler Alım Opsiyonları 
3.3.6.Menkul Değerler Satım Opsiyonları 
3.4.Futurcs Para İşlemleri 
3.4.1.Futurcs Para Alım İşlemleri 
3.4.2.Futurcs Para Satım İşlemleri 
3.5.Futurcs Faiz Alım-Satım İşlemleri 
3.5.1 .Futurcs Faiz Alım işlemleri 
3.5.2.Futurcs Faiz Satım işlemleri 
3.6.Diğcr 
B. EMANET VE REHİNLİ KİYMETLER (IV+V+VI) 
IV. EMANET KIYMETLER 
4.1 .Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 
4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler 
4.3.Tahsile Alınan Çekler 
4.4.Tahsilc Alınan Ticari Senetler 
4.5.Tahsilc Alınan Diğer Kıymetler 
4.6.İhracına Aracı Olunan Kıymetler 
4.7.Diğer Emanet Kıymetler 
4.8.Emanet Kıymet Alanlar 
V. REHİNLİ KIYMETLER 
5.1.Menkul Kıymetler 
5.2.Tcminat Senetleri 
5.3.Emtia 
5.4.Varant 
5.5.Gayrimenkul 
5.6.Diğcr Rehinli Kıymetler 
5.7.Rchinli Kıymet Alanlar 
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 

2.283.827 
273.596 
273.596 
49.385 
191.818 
32.393 

2.010.23 
1.515.72 

19.426.247 
11.089.887 

9.128.596 
310.162 
226.731 

4.478 
2.971 

1.408.082 
8.867 

8J36.360 
195.206 

1.041.128 
888.947 

5.510.102 
689.548 

11.429 

3.049.437 
1.353.158 

747.906 
589.120 

158.786 
3.592 
3.592 

601.660 
601.326 

334 

1.521.263 
34.562 
34.562 

757.098 
2.891 

42.848 
494.510 
492.495 

2015 
-

1.486.701 
1.486.701 

175.016 
256 
128 
128 

174.760 
87.380 
87.380 

757.098 
2.891 

42.848 
I.98I.2II 
1.979.196 

2.015 
175.016 

256 
128 
128 

174.760 
87.380 
87.380 

1.356.692 
693.473 

584.313 
5.484 

30.550 
10.617 

62.509 

663.219 
3.595 

393.545 
11.050 

188.187 
61.674 

5.168 

5.333.264 
1.626.754 
1.021.502 

638.505 
191.818 
191.179 

3.592 
3.592 

601.660 
601.326 

3.531.494 
1.550.283 

34.582 

20.782.939 
11.783.360 

9.712.909 
315.646 
257.281 
15.095 
2.971 

1.470.591 
8.867 

8.999.579 
198.801 

1.434.673 
899.997 

5.698.289 
751.222 
16.597 

2.774.232 
272.498 
272.498 
61.618 
195.173 
15.707 

2.410.654 
1.848.340 

50.615 
562.314 
560.256 
2.058 

91.080 

91.080 
45.540 
45.540 

12.502.203 
9.321.681 

6 
8.522.319 
446.785 
149.030 

1.326 
3.032 

194.807 
4.376 

3.180.522 
6.18! 

416.781 
1.057.231 

1.491.151 
208.377 

3.471.640 
1.199.097 
540.149 
478.022 

62.127 
1.275 
1.275 

657.673 
647.364 
10.309 

1.427.308 
1.427.308 

845.233 
126.227 
63.076 
63.151 

719.006 
359.503 
359.503 

1.801.154 
1.324.165 

1.245.779 
5.836 
14.752 
31.810 

25.988 

175.238 
30.543 

2.273 
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T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU 

GELİR VE GİDER KALEMLERİ 

1. FAİZ GELİRLERİ 
1.1.Kredilerden Alınan Faizler 
1.1.1 .TP Kredilerden Alınan Faizler 
1.1.1.1.Kısa Vadeli Kredilerden 
1.1.1.2.Orla ve Uzun Vadeli Kredilerden 
1.1.2.YP Kredilerden Alınan Faizler 
1.1.2.1 .Kısa Vadeli Kredilerden 
1.1.2.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 
1.1.3.Takipteki Alaeaklardan Alınan Faizler 
1.1.4.Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler 
1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 
1.3.Bankalardan Alınan Faizler 
1.3.1 .T.C. Merkez Bankasından 
1.3.2.Yurtiçi Bankalardan 
1.3.3.Yurtdışı Bankalardan 
1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 
1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler 
1.5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 
1.5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 
1.5.3. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 
1.6.Diğer Faiz Gelirleri 
II. FAİZ GİDERLERİ 
2.1.Mevduata Verilen Faizler 
2.1.I.Bankalararası Mevduata 
2.1.2.Tasarruf Mevduatına 
2.1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatına 
2.1 ATicari Kuruluşlar Mevduatına 
2.1.5. Diğer Kuruluşlar Mevduatına 
2.1.6.Döviz Tevdiat Hesaplarına 
2.1.7.Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 
2.2.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 
2.3.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 
2.3.1.T.C. Merkez Bankasına 
2.3.2.Yurtiçi Bankalara 
2.3.3.Yurtdışı Bankalara 
2,3.4.Yurtdışı Merkez ve Şubeler 
2.3.5.Diğer Kuruluşlara 
2.4.İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 
2.5.Diğer Faiz Giderleri 
111. NET FAİZ GELİRİ (1 - II) 
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 
4.1. Alınan Ücret ve Komisyonlar 
4.1.1.Nakdi Kredilerden 
4l.2.Gayri Nakdi Kredilerden 
4.l.3.Diğer ,. 
4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar/ 
4.2.1.Nakdi Kredilere Verilen i 
4.2.2.Ciayri Nakdi Kredilere Verilen 
4.2.3.Diğer 
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 
5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 
5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 
6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 
6.1.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı 
6.1.1.1 .Türev Finansal Araçlardan Kârlar 
6.1.1.2.Diğer 
6.1.2.Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-) 
6.1.2.1.Türev Finansal Araçlardan Zararlar 
6.l.2.2.Diğer 
6.2.Kambiyo İşelmlerinden Kâr/Zararı (Net) 
6.2.1.Kambiyo Kârı 
6.2.2.Kambiyo Zararı (-) 
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 
VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (1II+1V+V+V1+VII) 
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 
X. DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-) 
XI. FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X) 
XII. BAĞLİ ORTAKLİKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR 
XIII. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI 
XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (X1+XII+XI1I) 
XV. VERGİ KARŞILIĞI (-) 
XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV-XV) 
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR 
17.1 .Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 
17.1.1.Olağanüstü Gelirler \, 
17.1.2.Olağanüstü Giderler (-) 
17.2.Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) 
XVIII. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XV1I) 
Hisse Başına Kâr / Zarar 

M İ L Y A R T Ü R K L İ R A S I 
CARİ DÖNEM 

(1/01/2004-31/12/2004) 
9.032.206 
1.125.449 

982.574 
678.183 
304.391 

31.119 
26.466 

4.653 
111.756 

243.149 
72.791 

5 
27.116 
45.670 

297.247 
7.263.890 

994.920 
1.056.419 
5.212.551 

29.680 
5.354.220 
5.244.067 

7.293 
3.547.014 

312.020 
517.839 
619.251 
240.650 

105.091 
1.683 

1.552 
2 

129 

3.379 
3.677.986 

408.403 
438.090 

61.749 
10.936 

365.405 
29.687 

106 

29.581 
0 

276.883 
123.553 
134.136 

3.962 
130.174 

10.583 
2.224 
8.359 

153.330 
234.034 

80.704 
230.888 

4.594.160 
182.842 

1.367.240 
3.044.078 

6.294 
-822.565 

2.227.807 
697.142 

1.530.665 
0 
0 

1.530.665 
689 

ÖNCEKİ DÖNEM 
(1/01/2003-31/12/2003) 

12.023.268 
850.256 
588.025 
554.114 

33.911 
34.319 
27.795 

6.524 
201.597 

26.315 
342.444 

64.304 
5 

29.457 
34.842 

878.240 
9.866.473 

882.142 
40.401 

8.943.930 
21.551 

8.049.072 
7.770.937 

6.435 
5.401.991 

458.005 
625.369 

1.055.236 
223.901 

255.986 
21.907 

9.239 

12.668 

242 
3.974.196 

272.305 
321.276 

26.371 
10.567 

284.338 
48.971 

106 

48.865 
0 

673.370 
622.944 
625.959 

6 
625.953 

3.015 
35 

2.980 
50.426 

544.850 
494.424 
222.529 

5.142.400 
787.727 

1.675.732 
2.678.941 

15.157 
-622.903 

2.071.195 
850.273 

1.220.922 
0 
0 

1.220.922 
549 
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T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU 

AKTİF KALEMLER 

1. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 
1.1.Kasa 
1.2.Efektif Deposu 
I.3.T.C. Merkez Bankası 
1.4.Diğer 
II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) 
2.1.Devlet Borçlanma Senetleri 
2.1.1.Devlet Tahvili 
2.1.2.Hazine Bonosu 
2.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri 
2.2.Hisse Senetleri 
2.3.Diğer Menkul Değerler 
III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR 
3.1. Bankalar 
3.1.1. Yurtiçi Bankalar 
3.1.2. Yurtdışı Bankalar 
3.1.3. Yurtdışı Merkez ve Şubeler 
3.2.Diğer Mali Kuruluşlar 
IV. PARA PİYASALARI 
4.1 .Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 
4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 
4.3.Ters Repo işlemlerinden Alacaklar 
V. SATILMAYA HAZİR MENKUL DEĞERLER (Net) 
5.1.Hisse Senetleri 
5.2.Diğer Menkul Değerler 
VI. KREDİLER 
6.1.Kısa Vadeli 
6.2.Orta ve Uzun Vadeli 
6.3.Takipteki Krediler 
6.4.Özel Karşılıklar (-) 
VII. FAKTORlNG ALACAKLARI 
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) 
8.1 .Devlet Borçlanma Senetleri 
8.1.1.Devlet Tahvili 
8.1.2. Hazine Bonosu 
8.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri 
8.2.Diğer Menkul Değerler 
IX. KONSOLİDASYON DIŞI İŞTİRAKLER (Net) 
9.1.Mali İştirakler 
9.2.Mali Olmayan İştirakler 
X. KONSOLİDASYON DIŞI BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 
10.1.Mali Ortaklıklar 
l0.2.Mali Olmayan Ortaklıklar 
XI. KONSOLİDASYON DIŞI YATIRIMLAR (Net) 
XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) 
12.1.Finansal Kiralama Alacakları 
12.2.Kazanılmamış Gelirler ( - ) 
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 
XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI 
15.1.Kredilerin 
l5.2..Menkul Değerlerin 
l5.3.Diğer 
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 
16.1. Defter Değeri 
16.2.Birikmiş Amortismanlar ( - ) 
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 
17.1 .Şerefiye 
17.2.Diğer 
17.3.Birikmiş Amortismanlar ( - ) 
XVIII. DİĞER AKTİFLER 

AKTİF TOPLAMI 

TP 

1.117.617 
228.158 

0 
889.459 

0 
1.166.842 
1.089.132 
1.083.387 

5.745 
0 
0 

77.710 
382.047 
382.047 
345.047 

37.000 
0 
0 

1.800.000 
1.800.000 

0 
0 

5.573.283 
42.663 

5.530.620 
8.325.954 
4.180.477 
4.083.852 

373.431 
31 i.806 

0 
22.237.223 
19.591.247 
19.591.247 

0 
0 

2.645.976 
21.609 
17.504 
4.105 

15.287 
15.287 

0 
0 

11.777 
15.719 
3.942 

871.949 
351.007 

2.173.751 
179.867 

1.936.393 
57.491 

727.426 
1.674.039 

946.613 
4.875 

9 
7.699 
2.833 

186.254 

44.966.901 

MİLYAR TÜRK LİRASI 
CARİ DÖNEM 
(31/12/2004) 

YP 

98.709 
0 

97.198 
1.505 

6 
2.320.172 
2.316.484 
2.316.484 

0 
0 
0 

3.688 
2.581.774 
2.581.774 

154.039 

2.427.735 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2.615.862 
2 

2.615.860 
926.622 
702.968 
223.295 

15.973 
15.614 

0 
2.180.431 

646.343 
646.343 

0 
0 

1.534.088 
32.806 
32.806 

0 
53.211 
53.211 

0 
0 

60.685 
72.695 
12.010 

1.115.610 
5.587 

193.307 
8.353 

181.569 
3.385 
6.872 

22.737 
15.865 

79 
125 
194 
240 

34.831 

12.226.558 

Toplam 
1.216.326 

228.158 
97.198 

890.964 
6 

3.487.014 
3.405.616 
3.399.871 

5.745 
0 
0 

81.398 
2.963.821 
2.963.821 

499.086 
2.464.735 

0 
0 

1.800.000 
1.800.000 

0 
0 

8.189.145 
42.665 

8.146.480 
9.252.576 
4.883.445 
4.307.147 

3K9.404 
327.420 

0 
24.417.654 
20.237.590 
20.237.590 

0 
0 

4.180.064 
54.415 
50.310 
4.105 

68.498 
68.498 

0 
0 

72.462 
88.414 
15.952 

1.987.559 
356.594 

2.367.058 
188.220 

2.117.962 
60.876 

734.298 
1.696.776 

962.478 
4.954 

134 
7.893 
3.073 

221.085 

57.193.459 

ÖNCEKİ DÖNEM 

TP 

1.076.798 
341.680 

0 
735.118 

0 
4.869.153 
4.869.128 
3.388.254 
1.480.874 

0 
0 

25 
294.364 
294.364 
287.041 

7.323 
0 
0 

3.019.759 
3.016.766 

0 
2.993 

731.356 
33.752 

697.604 
5.583.580 
2.638.350 
2.867.435 
2.703.375 
2.625.580 

0 
19.616.016 
18.200.528 
18.101.323 

99.205 
0 

1.415.488 
77.909 
19.786 
58.123 
34.695 
34.695 

0 
0 

283 
371 

88 
786.754 
468.167 

3.418.955 
68.608 

3.268.735 
81.612 

805.723 
1.770.526 

964.803 
4.943 

10 
7.836 
2.903 

900.427 

41.688.882 

(31/12/2003) 

YP 

97.997 
0 

97.905 
47 
45 

3.117.648 
3.080.970 
3.080.970 

0 
0 
0 

36.678 
2.529.202 
2.529.202 

214.451 
2.314.751 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

868.183 
0 

868.183 
773.795 
705.262 
68.479 
15.652 
15.598 

0 
3.038.720 

715.731 
715.731 

0 
0 

2.322.989 
19.898 
19.898 

0 
47.745 
47.745 

0 
0 

33.643 
41.400 

7.757 
1.062.374 

19.156 
138.650 

8.471 
127.569 

2.610 
8.480 

27.088 
18.608 

116 
134 
211 
229 

20.979 

11.776.586 

Toplam 

1.174.795 
341.680 
97.905 

735.165 
45 

7.986.801 
7.950.098 
6.469.224 
1.480.874 

0 
0 

36.703 
2.823.566 
2.823.566 

501.492 
2.322.074 

0 
0 

3.019.759 
3.016.766 

0 
2.993 

1.599.539 
33.752 

1.565.787 
6.357.375 
3.343.612 
2.935.914 
2.719.027 
2.641.178 

0 
22.654.736 
18.916.259 
18.817.054 

99.205 
0 

3.738.477 
97.807 
39.684 
58.123 
82.440 
82.440 

0 
0 

33.926 
41.771 

7.845 
1.849.128 

487.323 
3.557.605 

77.079 
3.396.304 

84.222 
814.203 

1.797.614 
983.411 

5.059 
144 

8.047 
3.132 

921.406 

53.465.468 
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T.C.ZlRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU 

PASİF KALEMLER 

1. MEVDUAT 
I.I.Bankalararası Mevduat 
1.2.Tasamıf Mevduatı 
1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatı 
lATieari Kuruluşlar Mevduatı 
1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatı 
1.6.Döviz Tevdiat Hesabı 
1.7.Kıymetli Madenler Depo Hesapları 
II. PARA PİYASALARI 
2.1.Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 
2.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 
III. ALINAN KREDİLER 
3.1.T.C. Merkez Bankası Kredileri 
3.2.Alınan Diğer Krediler 
3.2.1.Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 
3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KİYMETLER (Net) 
4.1.Bonolar 
4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 
4.3.Tahviller 
V. FONLAR 
VI. MUHTELİF BORÇLAR 
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 
lÜ.l.Finansal Kiralama Borçları 
10.2.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 
11.1.Mevduatın 
ll.2.Alınan Kredilerin 
11.3.Repo İşlemlerinin 
UADiğer 
XII. KARŞILIKLAR 
12.1.Genel Karşılıklar 
12 2.Kıdem Tazminatı Karşılığı 
12.3.Vergi Karşılığı 
12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 
12.5.Diğer Karşılıklar 
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 
XIV. AZİNLİK HAKLARI 
XV. ÖZKAYNAKLAR 
lS.l.Ödenmi; Sermaye 
15.2.Sermaye Yedekleri 
15.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri 
15.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları 
15.2.3.Menkul Değerler Değer Artış Fonu 
15.2.4.Yeniden Değerleme Fonu 
15.2.5.Yeniden Değerleme Değer Artışı 
l5.2.6.Diğer Sermaye Yedekleri 
15.2.7.Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 
15.3.Kâr Yedekleri 
15.3.1.Yasal Yedekler 
15.3.2.Statü Yedekleri 
I5.3.3.0lağanüstü Yedekler 
15.3.4.Diğer Kâr Yedekleri 
15.4.Kâr veya Zarar 
15.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 
15.4.1.1.Grubun Payı 
15.4.1.2.Azınlık Hakları 
15.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı 
15.4.2.1.Grubun Payı 
15.4.2.2.Azınlık Hakları 

PASİF TOPLAMI 

TP 
34.359.633 

9.221 
22.170.949 

3.925.688 
4.687.334 
3.566.441 

0 
0 

436.521 
0 
0 

436.521 
17.710 

17.710 
17.673 

37 
0 
0 
0 
0 

3.589.865 
505.702 
160.587 
95.375 

0 
0 

268.676 
267.501 

847 
328 

0 
779.146 
124.313 
312.295 
256.196 

0 
86.342 

0 
44.274 

4.980.023 
2.221.978 

630.905 
0 
0 

86.935 
0 

488 
0 

543.482 
624.854 
536.045 

0 
90.121 
-1.312 

1.502.286 
-17.264 

7.947 
-25.211 

1.519.550 
1.518.589 

961 

45.237.512 

MİLYAR TÜRK LİRASI 
CARİ DÖNEM 
(31/12/2004) 

YP 
11.137.247 

411.213 
0 
0 
0 
0 

10.726.034 
0 

452.890 
452.890 

0 
0 

1.848 

1.848 
924 
924 

0 
0 
0 
0 
0 

129.969 
75.959 

227 
0 
0 

52.702 
52.694 

8 
0 
0 

10.445 
7.878 

0 
0 
0 

2.567 
0 
0 

94.660 
0 

40.107 
0 
0 

31.736 
0 

8.371 
0 
0 

47.729 
47.729 

0 
0 
0 

6.824 
174 
174 

0 
6.650 
6.650 

0 

11.955.947 

Toplam 
45.496.880 

420.434 
22.170.949 
3.925.688 
4.687.334 
3.566.441 

10.726.034 
0 

889.411 
452.890 

0 
436.521 

19.558 
0 

19.558 
18.597 

961 
0 
0 
0 
0 

3.589.865 
635.671 
236.546 

95.602 
0 
0 
0 
0 

321.378 
320.195 

855 
328 

0 
789.591 
132.191 
312.295 
256.196 

0 
88.909 

0 
44.274 

5.074.683 
2.221.978 

671.012 
0 
0 

118.671 
0 

8.859 
0 

543.482 
672.583 
583.774 

0 
90.121 
-1.312 

1.509.110 
-17.090 

8.121 
-25.211 

1.526.200 
1.525.239 

961 

57.193.459 

ÖNCEKİ DÖNEM 

TP 
28.370.978 

6.903 
17.092.582 
3.312.802 
3.831.113 
4.127.578 

0 
0 

467.217 
0 
0 

467.217 
6,596 

6.596 
6.596 

0 
0 
0 
0 
0 

4.030.943 
549.464 

52.069 
119.533 

0 
1 
1 
0 

351.930 
350.853 

429 
643 

5 
1.388.801 

62.967 
271.642 
854.955 
177.372 
21.865 

0 
114.553 

6.485.495 
2.122.102 
3.175.362 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

3.175.362 
32.195 
19.337 

0 
14.339 
-1.481 

1.155.836 
-116.112 

-79.478 
-36.634 

1.271.948 
1.281.608 

-9.660 

41.937.580 

(31/12/2003) 
YP 

10.151.627 
305.289 

0 
0 
0 
0 

9.846.338 
0 

903.545 
903.545 

0 
0 

12.781 

12.781 
11.970 

811 
0 
0 
0 
0 

1.960 
146.178 
71.486 

501 
0 
0 
0 
0 

47.039 
46.832 

207 
0 
0 

16.505 
10.275 

0 
0 
0 

6.230 
0 
0 

176.266 
99.876 
23.572 

0 
0 

23.572 
0 
0 
0 
0 

49.936 
49.936 

0 
0 
0 

2.882 
101 
101 

0 
2.781 
2.781 

0 

11.527.888 

Toplam 
38.522.605 

312.192 
17.092.582 
3.312.802 
3.831.113 
4.127.578 
9.846.338 

0 
1.370.762 

903.545 
0 

467.217 
19.377 

0 
19.377 
18.566 

811 
0 
0 
0 
0 

4.032.903 
695.642 
123.555 
120.034 

0 
1 
1 
0 

398.969 
397.685 

636 
643 

5 
1.405.306 

73.242 
271.642 
854.955 
177.372 
28.095 

0 
114.553 

6.661.761 
2.221.978 
3.198.934 

0 
0 

23.572 
0 
0 
0 

3.175.362 
82.131 
69.273 

0 
14.339 
-1.481 

1.158.718 
-116.011 

-79.377 
-36.634 

1.274.729 
1.284.389 

-9.660 

53.465.468 
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KONSOLİDE BİLANÇO DIŞI HESAPLAR 

A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+HI) 
1. GARANTİ ve KEFALETLER 
1.1 .Teminat Mektupları 
1.1.1 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 
1.1.2.Dış Ticaret işlemleri Dolayısıyla Verilenler 
1.1.3.Diğer Teminat Mektupları 
1.2.Banka Kredileri 
1.2.1.İthalat Kabul Kredileri 
1.2.2.Diğer Banka Kabulleri 
1.3.Akreditifler 
1.3.1.Belgeli Akreditifler 
1.3.2.Diğer Akreditifler 
1.4.Garanti Verilen Prefinansmanlar 
1,5.Cirolar 
1.5.1.T.C. Merkez Bankasına Cirolar 
1.5.2.Diğer Cirolar 
1.6.Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 
1.7.Faktoring Garantilerinden 
1.8.Diğer Garantilerimizden 
l.9.Diğer Kefaletlerimizden 
II . TAAHHÜTLER 
2.1 .Cayılamaz Taahhütler 
2.1.1. Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri 
2.1.2. Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri 
2.1.3.İştir, ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 
2.1.4.Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 
2.1.5.Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 
2.l.ö.Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 
2.1.7.Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz 
2.1.8.İhracat Taahhüt. Kaynaklanan Vergi ve Kon Yüküml. 
2.l.9.Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 
2.1.10.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Alacaklar 
2.1.11.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Borçlar 
2.1.12.Diğer Cayılamaz Taahhütler 
2.2.Cayılabilir Taahhütler 
2.2.1 .Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 
2.2.2.Diğer Cayılabilir Taahhütler 
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 
3.1.Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 
3.1.1.Vadeli Döviz Alım İşlemleri 
3.1.2.Vadeli Döviz Satım İşlemleri 
3.2.Para ve Faiz Swap İşlemleri 
3.2.1 .Swap Para Alım İşlemleri 
3.2.2.Swap Para Satım İşlemleri 
3.2.3.Swap Kaiz Alım İşlemleri 
3.2.4.Swap Faiz Satım İşlemleri 
3.3.Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 
3.3.1 .Para Alım Opsiyonları 
3.3.2.Para Satım Opsiyonları 
3.3.3.Faiz Alım Opsiyonları 
3.3.4.Faiz Satım Opsiyonları 
3.3.5.Menkul Değerler Alım Opsiyonları 
3.3.6.Menkul Değerler Satım Opsiyonları 
3.4.Futures Para İşlemleri 
3.4.1 Futures Para Alım İşlemleri 
3.4.2.Futures Para Satım İşlemleri 
3.5.Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 
3.5.1.Futures Faiz Alım İşlemleri 
3.5.2.Futures Faiz Satım İşlemleri 
3.6.Diğer 
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 
IV. EMANET KIYMETLER 
4.1 .Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 
4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler 
4.3.Tahsile Alınan Çekler 
4.4.Tahsile Alınan Ticari Senetler 
4.5.Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 
4.6.İhracına Aracı Olunan Kıymetler 
4.7.Diğer Emanet Kıymetler 
4.8.Emanet Kıymet Alanlar 
V. REHİNLİ KIYMETLER 
5.1.Menkul Kıymetler 
5.2.Teminat Senetleri 
5.3.Emtia 
5.4.Varant 
5.5.Gayrimenkul 
5.6.Diğer Rehinli Kıymetler 
5.7.Rehinli Kıymet Alanlar 
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+BJ 

MİLYAR TÜRK LİRASI 
CARI DONEM 

TP 
2.284.132 

273.901 
273.596 

49.385 
191.818 
32.393 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

305 
0 

2.010.231 
1.515.721 

20 
0 
0 
0 
0 
0 

712.864 
0 

757.098 
2.891 

0 
42.848 

494.510 
492.495 

2.015 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

19.426.247 
11.089.887 

0 
9.128.596 

310.162 
226.731 

4.478 
2.971 

1.408.082 
8.867 

8.336.360 
195.206 

1.041.128 
888.947 

0 
5.510.102 

689.548 
11.429 

0 

21.710.379 

(31/12/2004 
YP 

3.232.957 
1.400.123 

773.022 
589.120 

0 
183.902 
21.860 

3.592 
18.268 

605.241 
604.907 

334 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.521.263 
34.562 
34.562 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.486.701 
1.486.701 

0 
311.571 

256 
128 
128 

311.315 
158.453 
152.862 

0 
0 
0 

0 

0 

1.356.692 
693.473 

0 
584.313 

5.484 
30.550 
10.617 

0 
62.509 

0 
663.219 

3.595 
393.545 

11.050 
0 

188.187 
61.674 

5.168 
0 

.. 4.589.649 

Toplanı 
5.517.089 
1.674.024 
1.046.618 

638.505 
191.818 
216.295 

21.860 
3.592 

18.268 
605.241 
604.907 

334 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

305 
0 

3.531.494 
1.550.283 

34.582 
0 
0 
0 
0 
0 

712.864 
0 

757.098 
2.891 

0 
42.848 

1.981.211 
1.979.196 

2.015 
311.571 

256 
128 
128 

311.315 
158.453 
152.862 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

20.782.939 
11.783.360 

0 
9.712.909 

315.646 
257.281 

15.095 
2.971 

1.470.591 
8.867 

8.999.579 
198.801 

1.434.673 
899.997 

0 
5.698.289 

751.222 
16.597 

0 

2<Uft0.028 

ÖNCEKİ DÖNEM 

TP 
2.938.141 

436.408 
436.408 

61.617 
195.172 
179.619 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2.410.653 
1.848.339 

0 
0 
0 

54 
0 

II 
528.709 

0 
1.268.946 

4 
0 

50.615 
562.314 
560.256 

2.058 
91.080 

0 
0 
0 

91.080 
45.540 
45.540 

0 
0 
0 

0 

0 

12.516.787 
9.336.264 

7 
8.522.319 

458.078 
152.317 

1.326 
3.032 

194.808 
4.377 

3.180.523 
6.180 

416.782 
1.057.231 

0 
1.491.151 

208.378 
801 

0 

15.4S4.928 

(31/12/2003) 
YP 

3.621.590 
1.226.891 

564.207 
478.022 

0 
86.185 

1.275 
1.275 

0 
661.409 
651.101 

10.308 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.427.310 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.427.308 
1.427.308 

0 
967.389 
126.227 
63.075 
63.152 

841.162 
423.668 
417.494 

0 
0 
0 

0 

0 

1.801.157 
1.324.168 

0 
1.245.779 

5.837 
14.753 
31.810 

0 
25.989 

0 
476.989 

4.280 
264.656 

0 
0 

175.238 
30.542 

2.273 
0 

5.422.747 

Toplam 
6.559.731 
1.663.299 
1.000.615 

539.639 
195.172 
265.804 

1.275 
1.275 

0 
661.409 
651.101 

10.308 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3.837.963 
1.848.341 

0 
0 
0 

56 
0 

II 
528.709 

0 
1.268.946 

4 
0 

50.615 
1.989.622 
1.987.564 

2.058 
1.058.469 

126.227 
63.075 
63.152 

932.242 
469.208 
463.034 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

14.317.944 
10.660.432 

7 
9.768.098 

463.915 
167.070 
33.136 

3.032 
220.797 

4.377 
3.657.512 

10.460 
681.438 

1.057.231 
0 

1.666.389 
238.920 

3.074 
0 

20.877.675 



T.C.ZİRAAT BANKASI A.S. KONSOLİDE GELİR TABLOSU 

GELİR VE GİDER KALEMLERİ 

1. FAİZ GELİRLERİ 
1.1 .Kredilerden Alınan Faizler 
1.1.1 .TP Kredilerden Alınan Faizler 
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 
1.1. l.2.0rta ve Uzun Vadeli Kredilerden 
I.1.2.YP Kredilerden Alınan Faizler 
1.1.2.1.Kısa Vadeli Kredilerden 
l.l.2.2.0rta ve Uzun Vadeli Kredilerden 
1.1.3.Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 
1.1.4.Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler 
1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 
1.3.Bankalardan Alınan Faizler 
I.3.1.T.C Merkez Bankasından 
1.3.2.Yurtiçi Bankalardan 
1.3.3.Yurtdışı Bankalardan 
1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 
1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler 
1.5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 
1.5.2.Satılmaya Hazır Menkul Defterlerden 
1.5.3.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 
1.6.Diğer Faiz Gelirleri 
II. FAİZ GİDERLERİ 
2.1 .Mevduata Verilen Faizler 
2.1.1 .Bankalararası Mevduata 
2.1.2.Tasarruf Mevduatına 
2.1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatına 
2.1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatına 
2.1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatına 
2.1.6.Döviz Tevdiat Hesaplarına 
2.1.7.Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 
2.2.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 
2.3.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 
2.3.1.T.C Merkez Bankasına 
2.3.2.Yurtiçi Bankalara 
2.3.3.Yurtdışı Bankalara 
2.3.4.Yurtdışı Merkez ve Şubeler 
2.3.5.Diğer Kuruluşlara 
2.4.İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 
2.5.Diğer Faiz Giderleri 
III. NET FAİZ GELİRİ ( l - l l ) 
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 
4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar 
4.1.1 .Nakdi Kredilerden 
4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden 
4.1.3.Diğer 
4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar 
4.2.1.Nakdi Kredilere Verilen 
4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen 
4.2.3.Diğer 
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 
5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 
5.2.Satılınaya Hazır Menkul Değerlerden 
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 
6.1 .Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 
6.1.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı 
6.1.1.1 .Türev Finansal Araçlardan Kârlar 
6.1.1.2.Diğer 
6.1.2.Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-) 
6.1.2.1 .Türev Finansal Araçlardan Zararlar 
6.l.2.2.Diger 
6.2.Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 
6.2.1. Kambiyo Kârı 
6.2.2.Kambiyo Zararı (-) 
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 
VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (IH+IV+V+VI+VII) 
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 
X. DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-) 
XI. FAALİYET KÂRI (VIII-1X-X) 
XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR 
XIII. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI 
XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+X11+XIII) 
XV. VERGİ KARŞILIĞI (-) 
XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV-XV) 
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR 
17.1 .Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 
17.1.1.Olağanüstü Gelirler 
I7.l.2.01ağanüstü Giderler (-) 
17.2.Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) 
XVIII. KONSOLİDASYON DIŞI ORTAKLIKLAR KÂR/ZARARI (-) 
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII-XVIII) 
19.1 .Grubun Kârı / Zararı 
19.2.Azınlık Hakları Kârı / Zararı 
Hisse Basına Kâr / Zarar 

M İ L Y A R T Ü R K L İ R A S I 
CARI DONEM 

(1/01/2004-31/12/2004) 
9.045.887 
1.126.914 

982.574 
678.183 
304.391 

32.584 
26.710 
5.874 

111.756 
0 

243.149 
78.800 

5 
27.861 
50.934 

297.247 
7.264.244 

995.274 
1.056.419 
5.212.551 

35.533 
5.355.023 
5.244.944 

6.696 
3.547.014 

312.020 
517.739 
619.251 
242.224 

0 
105.322 

1.717 
0 

1.552 
36 
0 

129 
0 

3.040 
3.690.864 

416.683 
446.474 

62.199 
10.943 

373.332 
29.791 

106 
0 

29.685 
0 
0 
0 

276.737 
123.343 
134.136 

3.962 
130.174 
10.793 
2.224 
8.569 

153.394 
250.673 
97.279 

235.077 
4.619.361 

183.057 
1.389.898 
3.046.406 

6.297 
-827.942 

2.224.761 
698.561 

1.526.200 
0 
0 

1.526.200 
1.525.239 

961 
687 

ÖNCEKİ DONEM 
(1/01/2003-31/12/2003) 

12.070.257 
852.364 
588.025 
554.114 
33.911 
36.427 
27.947 
8.480 

201.597 
26.315 

342.444 
68.551 

5 
30.806 
37.740 

878.240 
9.897.705 

882.142 
46.394 

8.969.169 
30.953 

8.048.531 
7.769.409 

4.977 
5.401.991 

458.005 
624.710 

1.055.236 
224.490 

0 
255.986 

22.894 
0 

10.178 
48 

0 
12.668 

0 
242 

4.021.726 
278.954 
327.975 

27.595 
10.432 

289.948 
49.021 

135 
0 

48.886 
163 

0 
163 

669.057 
622.918 
625.959 

6 
625.953 

3.041 
35 

3.006 
46.139 

544.850 
498.711 
871.378 

5.841.278 
748.307 

2.332.902 
2.760.069 

18.113 
-649.778 

2.128.404 
853.675 

1.274.729 
0 
0 

1.274.729 
1.284.389 

-9.660 
574 
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SAYI: 2 
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.'NİN 2004 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE 

İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 11.05.2006 tarihli 22 nci Birleşiminde Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin 

2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiş
tir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırla
nan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafın
dan verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak 
gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 
1933 yılında kurulması öngörülen ve 1938 yılında sermayesine Hazine iştiraki sağlanarak fa

aliyete başlayan Türkiye Halk Bankası A.Ş., 2004 yılında 67 nci faaliyet dönemini tamamlamıştır. 
Banka'nın Ana Statüsünde amacı; çağdaş bankacılığın gerektirdiği bir çalışma düzeni içinde 

ülkenin tasarruf birikimine katkıda bulunmak, esnaf, sanatkâr, küçük ve orta ölçekli sanayi ve di
ğer sanayi kuruluşlarını kredilendirmek, aynı zamanda küçük ve orta ölçekli sanayi sektörünün kal
kınma bankası görevini yürütmek olarak tanımlanmıştır. Banka faaliyetleri, 2000 yılına kadar bu 
statüye göre sürdürülmüştür. 

25.11.2000 tarih ve 24241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15.11.2000 tarih ve 4603 sayılı 
"T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Bankası A.Ş. Hakkındaki Kanun" ile ban
ka yeniden yapılandırma sürecine girmiştir. Bu kanunla anılan bankaların, çağdaş bankacılığın ge
reklerine göre çalışmalarını ve özelleştirmeye hazırlanmalarını sağlayacak şekilde yeniden yapı
landırılmaları ve hisse satışlarına ilişkin düzenlemelerin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 
3.4.2001 tarih ve 24362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/2202 Sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarı Eki " T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Bankası A.Ş.'nin Yeniden 
Yapılandırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslar" ile, bankaların yeniden yapılandırılması ve özelleştir
meye hazırlanması görevi bankaların yönetim kurullarına verilmiştir. 

3.7.2001 gün ve 24451 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4684 sayılı Kanunla 4603 sayılı 
Kanun'da bazı değişiklikler yapılmış, bu kapsamda 16.8.2001 tarihinde toplanan Genel Kurul'da 
Banka'nın Ana Sözleşmesi'nde gerekli değişiklikler yapılmıştır. Ana Sözleşme'nin, Banka'nın 
amacı başlıklı maddesindeki "... esnaf, sanatkâr, küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarını kredi
lendirmek" hükmüne yer verilmemiş; sözleşmenin esnaf ve sanatkâr ile küçük ve orta ölçekli sa
nayi işletmelerinin kredilendirilmesine değinilen tek maddesi olan Geçici 2 nci maddede; "Kamu 
hisseleri yüzde ellinin (% 50) altına düşünceye kadar, Banka'nın esnaf ve sanatkâr ile küçük ve 
orta ölçekli sanayi işletmelerini kredilendirme faaliyetleri, doğrudan ve/veya Esnaf Sanatkârlar 
Kredi Kooperatifleri aracılığı ile açacağı kredilerle sınırlı olmak ve faiz oranları Banka kaynak 
maliyetinin altında olmamak kaydıyla devam eder" denilmekte ve özelleştirme sürecinin sonun
da, Banka'nın misyonu ile esnaf, sanatkâr ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman mode
linde önemli değişiklikler olacağı ortaya konulmaktadır. 

31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazetede, Pamukbank Türk Anonim Şirketi'nin Tür
kiye Halk Bankası Anonim Şirketi'ne Devri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
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5230 sayılı Kanun yayımlanmıştır. Yönetimi ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na inti
kal etmiş olan Pamukbank'ın Halkbank'a devri ile; Halkbank'ın mevcut personel ihtiyacının Pa-
mukbank çalışanlarının istihdamı ile giderilmesi, birleşmenin sinerji yaratması yoluyla verimlilik 
göstergelerinin yükseltilmesi ve Pamukbank'ın teknolojik alt yapısının Halkbank'a aktarılması so
nucu avantaj sağlanması amaçlanmıştır. Pamukbank'ın Halkbank'a devir işlemleri 17.11.2004 ta
rihi itibariyle tamamlanmıştır. 

5230 sayılı Kanun'la 4603 sayılı Kanun'un bazı maddelerinde de değişiklikler yapılmıştır. Bu 
kapsamda, 4603 sayılı Kanun'un 2 nci maddesinde yer alan "Yeniden yapılandırma ve hisse satış 
işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıl içinde tamamlanır. Bakanlar Kurulu 
bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere yarısı kadar uzatabilir" hükmündeki "üç yıl" ibaresi 
"beş yıl" olarak değiştirilmiştir. Buna göre, 2005 yılı sonunda dolacak olan Halkbank'ın özelleş
tirilmesi için tanınan sürenin, Bakanlar Kurulu kararıyla 2008 yılının Mayıs ayına kadar uzatıla-
bilmesine imkân tanınmıştır. 27.12.2005 tarih ve 2005/9841 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu 
süre 2008 yılının Mayıs ayına kadar uzatılmıştır. 

2004 yılı sonu itibariyle Pamukbank'ın devralınmasıyla Bankanın toplam şube sayısı 707'ye 
ulaşmıştır. Şubelerden ikisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, bir Off-Shore şubesi Bahreyn'de, 
704 şube yurt içinde faaliyet göstermektedir. 2005 yılında Pamukbank'tan devralınan şubelerin 
Halkbank şubesine dönüştürülmesi kapsamında bazı şubeler birleştirilmiş, bazı şubeler kapatılmış, 
Ağustos 2005 itibariyle toplam yurt içi şube sayısı 561'e inmiştir. Şubeler dışında Banka'nın yurt 
içinde 18 özel işlem merkezi ile 12 bürosu, yurt dışında 9 temsilciliği mevcuttur. 

Halkbank, 2004 yıl sonu itibariyle Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar sıralamasında; aktif 
büyüklüğü bakımından 5 inci, mevduatta 4 üncü, verilen kredilerde 8 inci sırada bulunmaktadır. 

Özel görev hesaplarının tasfiyesi amacıyla Banka'ya verilmiş olan Devlet İç Borçlanma Se
netlerinden kalan tutarlara, Pamukbank'ın devralınması nedeniyle intikal eden Devlet İç Borçlan
ma Senetlerinin eklenmesi sonucunda Banka'nın menkul değerleri toplamı 2004 yılında 17,2 kat
rilyon liraya ulaşmıştır. Menkul değerler aktif toplamının % 66,9'unu oluşturmaktadır. 

Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler 

Ödenmiş Sermaye (Kayrth değer) — 
Özkaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Verilen faizler 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Birikmiş amortismanı (-) 
iştiraklere ödenen sermaye (net) 
İştirakler temettü gelirleri 
Mevduat 
Plasmanlar: 
-İhtisas kredileri 
-Ticari krediler 
-Mali plasmanlar 
-Takipteki krediler (brüt) 
-Takipteki krediler karşılığı 
-Net takipteki krediler 
Teminat ve kefalet mektupları 
Alınan faizler 
Şube sayısı (yurtiçi, yurtdışı) 
Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
-Memurlar için yapılan giderler 
-Memur başına aylık ortalama gider 
-Sözleşmeliler için yapılan giderler 
-Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
-İşçiler için yapılan giderler 
-İşçi başına aylık ortalama gider 
Dönem karma ilişkin vergi ve diğer yasal 
yükümlülükler 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYİH'ya katkı(alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Mali karlılık (Özkaynak yönünden) 
Ekonomik kârlılık 
Dönem kân - zararı 
Bilanço kârı - zararı 
Konsolide dönem karı 
Konsolide bilanço kan 

OIçü 
Milyar TL 

" 
Milyar TL 

Adet 
Kişi 

Milyar TL 

Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 

Milyar TL 

% 
% 
Milyar TL 

•• 

31.12.2004 tarihindeki satınalma gücüne göre enflasyona 
uyarlanmış tutarlar 

2000 
145.545 
1.024.620 
32.819.977 
10.328.781 
485.810 
74.354 
84.176 
4.135 
27.905.435 
7.677.373 
2.915.533 
1.714.775 
1.843.949 
1.203.116 
387.496 
815.620 
1.384.681 
11.224.713 
801 
2.285 
12.524 

328.662 

65.159 
2.423 
257.387 
1.715 

73.976 
1.443.735 
695.976 
2.066.314 
2.066.314 
1,5 
30,6 
88.323 
14.868 

: 

2001 
1.150.000 
1.389.444 
24.350.474 
10.519.542 
861.840 
282.125 
88.008 
3.332 
17.377.311 
21.944.657 
1.383.144 
608.018 
18.068.231 
1.885.264 
1.876.164 
9.100 
1.285.315 
12.997.746 
899 
1.657 
12.225 
548 
286.085 

37.213 
1.872 
209.137 
1.426 
7.353 
1.118 

555.910 
1.208.989 
1.764.899 
1.764.899 

(1.470.950) 
(3.748.986) 

: 

2002 
1.150.000 
2.270.846 
20.211.388 
7.473.147 
879.880 
349.994 
101.439 
5.770 
14.873.999 
20.507.817 
1.188.271 
365.638 
17.473.251 
1.480.657 
1.469.725 
10.932 
1.168.983 
7.473.147 
546 
484 
6.248 
6.388 
396.730 

13.756 
2.369 
138.735 
1.851 
210.621 
2.747 

169.923 
232.096 
509.488 
582.763 
582.763 
32,5 
33,4 
1.376.058 
(2.978.859) 

: 

2003 
1.150.000 
2.923.583 
19.117.077 
4.002.630 
884.936 
356.719 
93.640 
2.751 
15.733.726 
17.298.668 
1.918.088 
910.975 
14.431.504 
1.308.909 
1.270.628 
38.281 
1.003.035 
5.554.621 
527 
121 
450 
8.256 
305.785 

3.618 
2.491 
8.679 
1.607 
287.487 
2.902 

377.810 
497.134 
377.809 
497.840 
497.840 
24,5 
22,1 
(930.942) 
553.132 
990.160 
609.802 

2004 
1.150.000 
3.008.927 
22.700.395 
2.793.341 
1.442.076 
736.959 
104.546 
2.023 
19.453.294 
21.541.076 
2.686.563 
1.611.519 
17.200.727 
1.219.372 
1.176.952 
42.420 
2.121.220 
4.088.915 
707 
47 
1 10 
8.211 
284.010 

1.366 
2.421 
2.293 
1.737 
274.493 
2.786 

241.669 
293.170 
970.929 
1.022.430 
1.022.430 
19,8 
12,9 
708.615 
527.723 
707.223 
525.255 

Son iki 
yıl farkı 

85.344 
3.583.318 
1.209.289 
557.405 
380.240 
10.906 
(728) 
3.719.568 
4.242.408 
768.475 
700.544 
2.769.223 
(89.537) 
(93.676) 
4.139 
1.118.185 
(1.465.706) 
180 
(74) 
(340) 
(45) 
(21.775) 

(2.252) 
(70) 
(6.386) 
130 
(12.994) 
(116) 

(136.141) 
(203.964) 
593.120 
524.590 
524.590 
(4,7) 
(9,2) 
(222.327) 
(25.409) 
(282.937) 
(84.547) 

Artış veya 
azalış 
% 
2,9 
18,7 
(30,2) 
62,9 
106,6 
11,6 
(26,5) 
23,6 
24,5 
40,1 
76,9 
19,2 
(6,8) 
(7,4) 
10,8 
111,5 
(26,4) 
34,1 
(61,1) 
(75,6) 
(0,5) 
(7,1) 

(62,2) 
(2,8) 
(73,6) 
8,1 
(4,5) 
(3,4) 

(36,0) 
(41,0) 
156,9 
105,4 
105,4 
(19,2) 
(41,6) 
(23,9) 
(4,6) 
(28,6) 
(13,9) 



II. İDARİ BÜNYE 
27.1.1938 tarih ve 3331 sayılı Kanunla kurulan Banka, 2000 yılına kadar 233 sayılı Kamu İk

tisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşeb
büsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanuna tabi kamu iktisadi teşebbüsü olarak faaliyetini sürdürmekte iken; 25.11.2000 tarih ve 
24241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak 
Bankası A.Ş. hakkındaki 15.11.2000 tarih ve 4603 sayılı Kanun ile yönetim ve denetim açısından 
yeni bir mevzuata tabi tutulmuştur. 

4603 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde; bu bankaların 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların 
Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamından 
çıkarılması hükme bağlanmıştır. Bu hüküm ile ilgili bankalar KİT statüsünden çıkarılmış ve dene
timlerinin bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılması ve denetim raporlarının bankaların genel 
kurullarına sunulması öngörülmüştür. 3.7.2001 tarih ve 24451 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
4684 sayılı Kanun ile bu bankaların TBMM denetimine tabi olmasını teminen 4603 sayılı yasa 
metninden 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun bu bankalara uygulanamayacağına ilişkin hü
küm çıkarılmıştır. Kanunun geçici 1 inci maddesi gereğince 24.2.2001 tarihinde yapılan Genel Ku
rul ile Banka Ana Statüsü kabul edilmiştir. 

4603 sayılı Kanun gereğince çıkarılan 3.4.2001 tarih ve 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarıyla bankaların yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar yürürlüğe konulmuştur. Bu 
Karar gereğince 14.4.2001 tarihli Genel Kurulda Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu başkan 
ve üyeleri seçilmiş ve Banka'da yeniden yapılandırma çalışmaları başlamıştır. 

31.1.2002 tarih ve 4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'un 6 ncı maddesiyle 4603 sayılı Kanun'un 
geçici 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile; bankalarda 31.12.2002 
tarihinden sonra özel hukuk hükümlerine tabi olmayan personel çalıştırılamayacağı, özel hukuk 
hükümlerine göre çalışmayı kabul etmeyen veya özel hukuk hükümlerine göre çalışması uygun 
görülmeyip sözleşme imzalanmayan personelin bankaların yönetim kurullarınca Devlet Personel 
Başkanlığı'na bildirileceği hükmü getirilmiştir. 

Banka'nın yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında dikey, yatay ve çapraz ilişkileri ifade 
eden "Fonksiyonel Matriks Organizasyon Yapısı" oluşturulmuştur. Buna göre Banka'nın fonksi
yonları; pazarlama, krediler, şube dışı kâr merkezleri, destek hizmetleri, risk yönetimi ve iç dene
tim olmak üzere 5 ana gruba ayrılmış, her grup bir murahhas yönetim kurulu üyesine bağlanmış, 
organizasyonel yapı bu gruplar itibariyle oluşturulmuştur. Aynı zamanda Halkbank Yönetim Ku
rulunu oluşturan Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından seçtiği 5 murah
has üyeden meydana gelen ve işlevi alt yönetim kurulu niteliğinde olan bir icra kurulu kurmuştur. 

12.4.2005 tarihinde 2004 yılı faaliyetlerini görüşmek üzere toplanan Olağan Genel Kurulda 
Halkbank'in Ana Sözleşmesi değiştirilmiş; Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu ve murahhas üye
lik sistemi kaldırılmış, yeniden hiyerarşik örgüt yapısına dönülmüştür. 13.4.2005 tarih ve 8/05 sayı
lı Yönetim Kurulu kararıyla Organizasyon Şemasından murahhas üyeler çıkarılmış, tüm birimler ilgi
li genel müdür yardımcılıklarına, tüm genel müdür yardımcılıkları da genel müdüre bağlanmıştır. 

Yeniden yapılandırma çalışmalarının başlatıldığı 2001 yılından itibaren Banka'nın organizas
yon yapısı sık aralıklarla değiştirilmekte, faaliyetleri yürüten birimler kaldırılmakta, yeni birimler 
kurulmakta, mevcut birimler birleştirilmekte veya ayrı birimler halinde yeniden düzenlenmektedir. 
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Teşkilat yapısının ve bu yapıyı oluşturan birimlerin sık aralıklarla yeniden düzenlenmesi Banka fa
aliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Pamukbank Türk Anonim Şirketi 'nin Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'ne Devri ve Ba
zı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5230 sayılı Kanun 31.7.2004 tarih ve 25539 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 3 üncü maddesi ile; Pamukbank'ın 
bilançosundaki tüm aktif ve pasifleri ile bilanço dışı yükümlülüklerinin Pamukbank, TMSF ve 
Halkbank arasında düzenlenecek bir protokolle Halkbank'a devredileceği, Pamukbank bilanço
sundaki özkaynak açığından kaynaklanan menfi farkın devir tarihine kadar Hazine tarafından 
TMSF'ye ikrazen Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (ÖTDİBS) verilmek suretiyle TMSF 
tarafından ödeneceği, TMSF ve Halkbank'in devir işleminin gerçekleşmesinin ardından ortaya 
çıkacak kesin özkaynak açığı üzerinden mahsuplaşacakları öngörülmüştür. 

5230 sayılı Kanun'un 7 nci maddesi ile 4603 sayılı Kanuna tabi bankalarda uygulanmayacak 
mevzuata; 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzen
lemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
KHK eklenmiştir. Yine aynı maddede; 399 sayılı KHK'ye tabi personelden başka kurumlara nak
li gerçekleştirilemeyenlerin ilgili mevzuat gereğince haklarında işlem tesis edilmesi ve başka ku
rumlara nakli için Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilmeleri öngörülmüştür. 

Banka'nın 2004 yıl sonu itibariyle personel sayısı 11.132 düzeyinde olup, yıl içinde yapılan 
personel harcamaları toplamı 284 trilyon liradır. Yapılan düzenlemeler sonucunda personel sayısı 
Ağustos-2005 itibariyle 10.711'e inmiştir. 

III. MALİ BÜNYE 
Mali bünye incelemesine uygun olarak sadeleştirilen bilanço verilerine göre 2004 yılında 

25.677 trilyon lira olan varlık ve kaynaklar toplamı, önceki yıla göre % 22,9 oranında 4.789 tril
yon lira artmıştır. 2004 yılında 5230 sayılı Kanun ile Pamukbank'ın T. Halk Bankası A.Ş.'ye dev
rinin gerçekleştiği ve Pamukbank'ın 12.11.2004 tarihli devre esas bilançosunda aktif toplamının 
6.245.005 milyar lira olduğu dikkate alındığında; Halkbank'm sadeleştirilmiş bilançosunda aktif 
toplamında önceki döneme göre meydana gelen artışın büyük bir kısmının Pamukbank'ın devrin
den kaynaklandığı görülmektedir. 

Varlıklarda; hazır değerler ve kısa sürede paraya çevrilebilir değerler % 15,6 oranında 691 tril
yon lira; bağlı ve uzun sürede paraya çevrilebilir değerler % 24,9 oranında 4.098 trilyon lira art
mıştır. Kaynaklar bölümünde ise; önceki yıla göre yabancı kaynaklar % 25,2, özkaynaklar % 6,4 
oranında artmıştır. Yabancı kaynakların toplam içindeki payı 1,7 puan artarken; özkaynakların pa
yı % 11,9'dan % 10,2 seviyesine gerilemiştir. 

Varlıkların hangi oranda yabancı kaynakla karşılandığını gösteren mali kaldıraç oranı, 2004 
yılında önceki yıla göre 1,7 puan artarak % 89,7 olarak gerçekleşmiştir. Yabancı kaynakların 2004 
yılında % 84,5'ini oluşturan mevduat toplamı, Pamukbank'tan 12.11.2004 tarihinde devralınan 
1.715 trilyon liralık mevduatın da etkisiyle önceki döneme göre 3.720 trilyon lira artmıştır. Bu du
rum mali kaldıraç oranının artmasında etkili olmuştur. 

T. Halk Bankası A.Ş.'nin sermaye yeterliliği standart rasyosu, 31.12.2004 tarihi itibariyle % 59,2 
düzeyindedir. Toplam risk ağırlıklı varlıkların önceki döneme göre % 89 oranında artarken; özkay
nakların yalnızca % 3 oranında artması bu oranın 2003 yılma göre 40,2 puan azalış göstermesine 
neden olmuştur. Bu azalışta 2004 yılında Pamukbank'ın Halkbank'a devredilmiş olmasının risk 
ağırlıklı varlıkları artırması etkili olmuştur. 

Bankanın takipteki alacaklarının özkaynaklara oranı 2003 yılında % 44 iken; bu oran 2004 yı
lında % 39,9'a düşmüştür. Bu durum takipteki alacakların düşüşü ile özkaynakların artışına para
lel olarak ortaya çıkmıştır. 
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IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Bankanın Ana Sözleşmesinin 18 inci maddesinde yıllık çalışma programını ve bütçeyi hazır

layıp onaylama görevi Yönetim Kurulu'na verilmiştir. 2004 yılı Bütçesi Yönetim Kurulu'nun 
17.12.2003 tarih ve 32/3 sayılı kararıyla kabul edilerek uygulamaya konulmuştur. 

2004 yılı Kasım ayında Pamukbank'ın T. Halk Bankası A.Ş.'ye devredilmesi nedeniyle kay
naklar toplamı ilk bütçede öngörülen tutarın % 13,8 oranında fazlasıyla 25,8 katrilyon lira, mevduatı 
% 12,6 oranında fazlasıyla 19,5 katrilyon lira, vadeye kadar elde tutulacak menkul değerleri % 30,7 
oranında fazlasıyla 16,8 katrilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Banka'nın faiz dışı giderlerinin öngö
rülenden % 8 oranında fazlasıyla 1,1 katrilyon lira ve faiz dışı gelirlerinin % 31,3 oranında eksiğiy
le 349,9 trilyon lira olarak gerçekleşmesine rağmen, faiz giderlerinin öngörülenden % 8,2 oranında 
az ve faiz gelirlerinin % 1,2 oranında fazla gerçekleşmesi nedeniyle dönem net kârı ilk bütçede ön
görülen tutardan % 11,1 oranında fazlasıyla 527,7 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. 

2004 yılında bankacılık sektöründeki toplam mevduatta geçen yıla göre % 22,7 oranında artış 
meydana gelirken, Halkbank mevduatında Pamukbank birleşmesinin de etkisiyle % 40,8 oranında 
artış olması sonucunda, Halkbank'ın toplam mevduat içindeki payı 1,3 puan artarak % 9,9 oranı
na yükselmiştir. 

T. Halk Bankası A.Ş.'nin toplam kredileri, 31.12.2004 tarihi itibariyle 1,2 katrilyon lira olan 
brüt takipteki kredilerle birlikte 5,5 katrilyon liraya ulaşmıştır. 2004 yıl sonu itibariyle bankacılık 
sektöründe krediler % 30,4 oranında 23,9 katrilyon lira artarken, TMSF bankaları dahil kamu 
mevduat bankalarında % 40,8 oranında 6,2 katrilyon lira, T. Halk Bankası A.Ş.' de ise krediler 
% 53,6 oranında 1,5 katrilyon lira artmıştır. 2004 yılında, T. Halk Bankası A.Ş.'nin kredilerden al
dığı pay % 3,6'dan, % 4,2'ye, brüt takipteki kredilerden aldığı pay % 13,3 'den % 19,2'ye yük
selmiştir. 

Geçen yıla göre; KOBİ sanayi kredilerinde % 38,5 oranında, fon kredilerinde % 26,3 ora
nında, kooperatif kredilerinde % 54,4 oranında, bu üç kredi grubunun toplamında % 40,1 oranın
da artış meydana gelmiştir. Buna karşılık, ticari kredilerde geçen yıla göre % 60,6 oranında, birey
sel kredilerde % 106,2 oranında artış olmuş, KOBİ kredileri başlığı altında değerlendirilen kredi 
gruplarının 2003 yılında % 67,8 olan toplam krediler içindeki payı 2004 yılında % 62,5 oranına 
inmiştir. 

2003 yıl sonu itibariyle 1.149,8 trilyon lira olan takipteki krediler hesabına 2004 yılı içersinde 
76,5 trilyon lirası Pamukbank'tan devir olmak üzere toplam 149,7 trilyon liralık giriş olmuş, 68,3 
trilyon liralık tahsilat ve 11,8 trilyon liralık krediler hesabına aktarma olmak üzere toplam 80,1 tril
yon liralık çıkış sonucunda 2004 yıl sonu itibariyle 1.219,4 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. 

Bankacılık sektörünün takipteki krediler (brüt) tutarı 2004 yıl sonu itibariyle 6,4 katrilyon li
ra olup toplam kredilerin % 6,2'sini oluştururken; T. Halk Bankası A.Ş.'de takipteki krediler 1,2 
katrilyon lira ile toplam kredilerin % 28,4'ünü oluşturmaktadır. 

31.1.2002 tarih ve 24657 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan "4743 sayılı Mali Sek
töre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun" un iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlar reel sektör ile bankacılık sektörünün yeni
den yapılandırılmasıdır. 

Kanunun "Finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları" başlıklı 2 nci maddesi gere
ğince BDDK tarafından hazırlanan "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının 
Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik" 11.4.2002 
tarih ve 24723 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin uygulana
cağı krediler 4743 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 31.1.2002 tarihinden önce açılmış olan kre-
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diler olup, bankalar ve ilgili diğer kuruluşlar bu kredilerle ilgili olarak vadeleri uzatmak, krediyi 
yenilemek, ilave kredi vermek, ana para ve/veya faiz indirmek vb. gibi işlemleri diğer bankalarla 
birlikte yapabilecektir. 

Çerçeve Anlaşması 25 Banka, 18 Banka dışı mali kurum ile Tasfiye Halinde Emlak Bankası 
A.Ş. ve TMSF tarafından imzalanarak Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereğince 3.6.2002 tarihinde 
BDDK'nın onayına sunulmuş ve Kurul'un 4.6.2002 tarih ve 718 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

FYY Çerçeve Anlaşmasının sona erdiği 5.6.2005 tarihi itibariyle geçen 3 yılık süre içerisinde 
35'i grup 219 büyük ölçekli firma, 112'si küçük ölçekli firma olmak üzere toplam 331 firma FYY 
Programı kapsamına alınmıştır. Bu firmalardan 30'u grup 221 büyük ölçekli firma, 101'i küçük öl
çekli firma olmak üzere toplam 322 firma ile FYY Anlaşması imzalanmıştır. 5.373,7 milyon $'ı 
büyük ölçekli firmalara, 646,9 milyon $'ı küçük ölçekli firmalara ait olmak üzere toplam 6.020,6 
milyon $ borç yeniden yapılandırılmıştır. 

4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında Bankaca, FYY Çerçeve Anlaşmasının sona erdiği 
5.6.2005 tarihine kadar Pamukbank'tan devreden 5 grup/firma ile birlikte toplam 51 grup /firma 
FYY Programı kapsamına alınmıştır. Bu grup/firmalardan 3'ünün talebi ret edilmiş, 3 grup/firma 
ile FYY sözleşmesi görüşmeleri süre bitimi olan 5.6.2005 tarihine kadar bitirilememiş, 3 grup/fir
ma ile imzalanan FYY sözleşmesi Banka tarafından imzalanmamış, 42 grup/firma ile FYY sözleş
mesi imzalanmıştır. Bu grup/firmalardan bir tanesi ile hem Halkbank hem de Pamukbank FYY 
sözleşmesi imzaladığından riskler birleştirilmiş, 1 firma borcunu Mart-2005 ayında defaten öde
miş, 6 grup/firma ile imzalanan FYY sözleşmeleri de şartlara uyulmaması üzerine fesh edilmiştir. 

Banka ile FYY Sözleşmesi imzalayan 34 grup/firmadan 30.6.2005 tarihi itibariyle 24,2 mil
yon $ tahsilat sağlanmış, FYYS kalan faizli bakiye 372,6 milyon $'dır. 

V. İŞTİRAKLER 
Halkbank'ın 2004 yılı sonunda; 2'si bağlı ortaklık, 1 'i birlikte kontrol edilen ortaklık, 11 'i iş

tirak, 10'u satılmaya hazır menkul değer niteliğinde olmak üzere 24 şirketin sermayesinde iştirak 
payı bulunmaktadır. 

5230 sayılı Kanun gereğince Pamukbank'ın tüm aktif ve pasifleriyle devralınması kapsamın
da, Pamukbank'm; İMKB sermayesinde mevcut 1,8 trilyon liralık, Bankalararası Kart Merkezi 
A.Ş. sermayesindeki 1,1 trilyon liralık, Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. sermayesinde mevcut 1,7 trilyon 
liralık, ALİDAŞ Alanya Liman İşletmeleri Denizcilik Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. sermayesin
deki 11 milyar liralık ve gayrifaal durumda bulunan Pamuk International Financial Services 
Ltd'nin 268 milyar liralık iştirak payları Halkbank'a intikal etmiştir. 

Bankanın 2004 yılında birlikte kontrol edilen ortaklığının değeri 62,1 trilyon lira, bağlı ortak
lığının değeri 10,3 trilyon lira, iştiraklerinin değeri 74,9 trilyon lira ve satılmaya hazır menkul de
ğerlerinin toplamı 4,3 trilyon liradır. 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin yeniden yapılandırma ve özelleştirme
ye hazırlık planlarının uygulama esas ve usullerine ilişkin 12.1.2002 tarih ve 2002/3555 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararının 3 üncü maddesinde "4603 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 1 inci fık
rası hükmü uyarınca, bankaların yönetim kurulları, kârlılık ve verimlilik ilkelerini dikkate alarak, 
yeniden yapılandırma çalışmalarında yapacakları değerlendirmelere göre, bu Kararın 1 nolu eki 
kapsamında yer alan ve iştigal konuları 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nda tanımlanmış olan iştirak -
lerindeki payları konusunda; kontrol güçlerinin bulunup bulunmadığı, bunların sunduğu hizmetler
den maliyet avantajı elde edilip edilmediği hususlarını dikkate alarak, paylarını artırmak amacıyla 
yeni hisse edinmeye ve yeniden yapılandırma çalışmalarında ihtiyaç duyacakları 1 nolu ekte yer 
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alan iştiraklerini birleştirmek suretiyle yenilerini kurmaya ve birbirlerinin anılan ekte bulunan işti
raklerine katılmaya yetkilidirler. Bankaların yönetim kurullarınca; birinci fıkrada belirtilen kıstas
lar dikkate alınarak, bankaların iştirak portföylerinden çıkarılmalarına karar verilen iştirak hisse
leri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilir" denilmiştir. 

2002/3555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının sözkonusu 3 üncü maddesi ile bu bankaların ye
ni iştirak edinmeleri sınırlandırılmış, elden çıkarılmasına karar verilen iştirak hisselerinin Özelleş
tirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmesi hükme bağlanmış, bu hisselerin normal piyasa koşulla
rında Bankaca satışı engellenmiştir. 2004 yıl sonu itibariyle iştiraklerden Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığı'na devredilen bulunmadığı gibi, verimliliği ve kârlılığı düşük bulunan veya Banka açısın
dan elde tutulması zorunlu görülmeyen iştirak paylarının satışı da gerçekleştirilememiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.3.2003 tarihinde yayımlanan Borsa Dışı Teşkilatlan
mış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik hüküm
lerine göre; başta küçük ve orta büyüklükteki işletmeler olmak üzere gelişme ve büyüme potansi
yeline sahip işletmelerin sermaye piyasalarından fon sağlamalarına imkân tanıyacak piyasaları 
oluşturmak amacıyla "Gelişen İşletmeler Piyasaları A.Ş." adıyla bir şirket kurulması öngörülmüş
tür. Halkbank Yönetim Kurulu'nun 23.02.2005 tarih ve 03/07 sayılı kararıyla bu şirkete iştirak 
edilmesi kabul edilmiştir. Ancak; 2002/3555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na ekli listede Gelişen 
İşletmeler Piyasaları A.Ş.'nin yer almaması nedeniyle, bu Şirkete iştirak edilmesi sözkonusu Ba
kanlar Kurulu Kararı'na aykırı bulunmaktadır. T. Halk Bankası A.Ş. tarafından kârlılığı düşük bu
lunan veya elde tutulması zorunlu görülmeyen iştirak paylarının satışı ve yeni iştirak edinimi hu
suslarını düzenleyecek çalışmalara Bankaca devam edilmektedir. 

VI. ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki öneriler, sonuçlan gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı

rakılmıştır. 

1-2004 yıl sonu itibariyle Bankanın toplam kredilerinin toplam aktife oranının, % 33,7 olan 
sektör ortalamasının altında % 14,9 oranında, mevduatın krediye dönüşme oranının yine sektör or
talaması olan % 52,3 oranının altında % 22,3 oranında gerçekleştiği ve Bankanın 4603 sayılı Ka
nun ile ticari nitelikli bir Banka haline getirildiği dikkate alınarak; 

-Bankanın 2004 yıl sonu itibariyle 4,3 katrilyon lira olan toplam kredileri içinde % 21,9 ora
nında 941 trilyon liralık payı bulunan ticari kredilerin Devlet İç Borçlanma Senetlerinden elde edi
len kaynaklardan da yararlanarak arttırılması için yapılmakta olan çalışmaların devam ettirilmesi, 

- Kamu bankalarının yeniden yapılandırılması ile ilgili 4603 sayılı Kanunun geçici 1 inci mad
desine göre yürürlüğe konulan T. Halk Bankası A.Ş. Ana Sözleşmesinin geçici 2 nci maddesinde; 
banka sermayesindeki kamu hissesi % 50'nin altına düşünceye kadar, Banka'nın esnaf ve sa
natkârlar ile küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerini kredilendirme faaliyetleri, doğrudan ve/ve
ya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kooperatifi aracılığı ile açacağı kredilerle sınırlı olmak ve faiz 
oranları Banka kaynak maliyetinin altında olmamak kaydıyla devam eder hükmü gereğince, küçük 
ve orta boy sanayi işletmelerinin (KOBİ) kredilendirilmesine yönelik faaliyetlerden kazanılan de
neyimlerle oluşan bilgi altyapısından yararlanılarak, üretim ve istihdam sorununa çözüm getiril
mesi ve ülke kalkınmasına katkı sağlanması için KOBİ'lerin kredilendirilmesi yönündeki faaliyet
lerin etkin şekilde sürdürülmesine devam edilmesi, 

2- Banka'nın 2003 yıl sonu itibariyle 1.149,8 trilyon lira olan takipteki kredilerinin, Firmalarla 
FYY Sözleşmesi imzalanması ve Yönetim Kurulu kararları ile yeniden yapılandırma ile tahsilat sağ
lamasına rağmen meri risklerin takibe intikali ve Pamukbank'tan devralınan takipteki krediler so
nucu 31.12.2004 tarihi itibariyle 1.219,4 trilyon lira, 30.6.2005 tarihi itibariyle 1.200 milyon YTL 
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(1,2 katrilyon lira) olarak gerçekleştiği göz önüne alınarak; 4389 sayılı Bankalar Kanunu'na 5020 
Sayılı Kanunla eklenen Ek 5 inci madde ile kamu bankalarının takipteki kredilerinin tahsil işlemle
rinde Fon ve Hazine alacaklarına ilişkin takip ve tahsil hükümlerinin uygulanacağı hususunun getir
diği imkânlarından da yararlanarak başlanmış olan takiplerin etkin bir şekilde sürdürülmesi, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmış
tır: 

1- Kredi işlemlerinde sorumluluğu tespit edilen; 
- Banka eski yöneticileri aleyhine C. Savcılıklarına; Hazine Müsteşarlığınca, Banka Genel 

Müdürlüğünce ve TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu Başkanlığınca yapılan suç duyuru-
larıyla ile ilgili olarak sadece 12 gruba kullandırılan kredilerde sorumluluğu bulunanlar aleyhinde 
açılan ceza davalarının derdest olduğu, diğerlerinin 4616 sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İş
lenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıvermeye Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun Gereğin
ce ve zamanaşımı nedeniyle takipsizlik kararı verildiği göz önüne alınarak, 4616 Sayılı Kanunun 
1 inci maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince erteleme tarihinden itibaren 5 yıl içinde aynı suçtan da
va açılıp hüküm verilmesi halinde ertelenen davaların tekrar açılacak olması nedeniyle derdest on 
iki davanın yakından takibi ile verilecek kararlara göre erteleme kararı verilen diğer davalarla ilgi
li gereken işlemlerin yapılması, 

- Banka yöneticileri aleyhine asliye hukuk mahkemelerinde açılan mali sorumluluk davaları
nın yaklaşık 2 yıllık sürenin sonunda Yargıtay'ın kararı ile Asliye Ticaret Mahkemelerinin görevli 
oldukları yönündeki kararı doğrultusunda asıl mahkemelere gönderilecek olması nedeniyle dava
ların yakınen takibi ile bundan sonra açılacak davaların görevli mahkemelerde açılması, 

2- 4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca T. Bankalar Birliği'nce hazırlanıp bankalar ve diğer 
fınans kuruluşlarınca imzalanarak yürürlüğe giren Finansal Yeniden Yapılandırılma Çerçeve An
laşmasının süresinin Haziran-2005 ayında sona erdiği göz önüne alınarak, bu tarih itibariyle; 

- 34 grup/firma ile Banka'nın FYY Sözleşmesi imzaladığı dikkate alınarak bu grup/firmaların 
sözleşmeye aykırı davranışları durumunda temerrüt durumunun söz konusu olacağından firmaların 
yakından izlenerek borçların tahsil ve tasfiyesine çalışılması, 

- Yenişehir Şubesinin 353 Sabit Nolu Firması ile Halkbank dışında diğer alacaklılar arasında 
25.10.2002 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren FYY sözleşmesinin imzalanmasının üzerinden 3 
yıla yakın bir sürenin geçmesine rağmen Bankaca firma ile ilgili herhangi bir karar alınamadığı gö-
zönüne alınarak, firmanın dahil olduğu grup hakkında Banka çıkarına en uygun kararın biran önce 
alınarak uygulanması, 

- Yenişehir Şubesinin 516 Sabit Nolu firması ile imzalanan FYY Sözleşmesine göre firmanın 
borcunun % 96,4'ünün Halkbank'a ait olduğu göz önüne alınarak; firmaya ait turizm tesislerini 
kiralayan Taksim Otelcilik A.Ş.nin 2004-2005 turizm sezonunda zarar ettiği gerekçesi ile Firmaya 
kira ödemesi yapmaması nedeniyle Firma tarafından da FYY Sözleşmesi gereğince Halkbank'ın 
kullandırdığı işletme ve yatırım kredilerinin 2005 yılı taksitlerinin ödenmemesi üzerine riskin tah
sil ve tasfiyesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması, 

3-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerinde yerine getirilmesi. 
SONUÇ 
T. Halk Bankası A.Ş.'nin 12.04.2005 tarihinde yapılan kendi Genel Kurulu'nda kabul edilen 

2004 yılı bilançosu ve 527.723 milyar lira net dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Türkiye Halk Bankası A.Ş. 
2004 Yılı Enflasyona Göre Düzeltilmiş Bilançosu 

AKTİF KALEMLER 
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASİ 
1.1.Kasa 
1.2.Efektif Deposu 
1.3.T.C. Merkez Bankası 
1.4.Diğer 
II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) 
2.1.Devlet Borçlanma Senetleri 
2.1.1.Devlet Tahvili 
2.1.2.Hazine Bonosu 
2.1.3 Diğer 
2.2.Hisse Senetleri 
2.3.Diğer Menkul Değerler 
III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR 
3.1.Bankalar 
3.1.1.Yurtiçi Bankalar 
3.1.2.Yurtdışı Bankalar 
3.2.Diğer Mali Kuruluşlar 
IV. PARA PİYASALARI 
V. S ATI LM AY A HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) 
VI. KREDİLER 
6.1.Kısa Vadeli 
6.2.0rta ve Uzun Vadeli 
6.3.Takipteki Krediler 
6.4.Özel Karşılıklar (-) 
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) 
8.1.Devlet Borçlanma Senetleri 
8.1.1.Devlet Tahvili 
8.1.2 Diğer 
8.2.Diğer Menkul Değerler 
IX. İŞTİRAKLER (Net) 
9.1.Mali İştirakler 
9.2.Mali Olmayan İştirakler 
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 
10.1.Mali Ortaklıklar 
10.2.Mali Olmayan Ortaklıklar 
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 
XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) 
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 
XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI 
15.1.Kredilerin 
15.2.Menkul Değerlerin 
15.3.Diğer 
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 
16.1.Defter Değeri 
16.2.Birikmiş Amortismanlar ( - ) 
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 
17.1. Şerefiye 
17.2.Diğer 
17.3.Birikmiş Amortismanlar ( - ) 
XVIII. DİĞER AKTİFLER 
AKTİF TOPLAMI 

Milyar TL 
157.677 
60.035 
53.611 
44.013 

18 
445.231 
444.778 
386.116 

16.745 
41.917 

453 
820.082 
820.082 
59.508 

760.574 

71.020 
4.367 

4.340.349 
1.403.983 
2.893.946 
1.219.372 
1.176.952 

. 
16.755.496 
16.755.205 
13.286.256 
3.468.949 

291 
28.375 
27.270 

1.105 
9.670 
9.670 

62.134 
-

971.408 
209.169 
857.983 
125.719 
708.114 
24.150 

705.117 
1.442.076 

736.959 
243 

1.426 
1.183 

271.001 
25.709.322 
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Türkiye Halk Bankası A.Ş. 
2004 Yılı Enflasyona Göre Düzeltilmiş Bilançosu 

PASİF KALEMLER 
I. MEVDUAT 
1.1 .Bankalararası Mevduat 
1.2.Tasarruf Mevduatı 
1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatı 
1 ATicari Kuruluşlar Mevduatı 
1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatı 
1 .ö.Döviz Tevdiat Hesabı 
II. PARA PİYASALARI 
2.1.Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 
2.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 
2.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 
III. ALINAN KREDİLER 
3.1.T.C Merkez Bankası Kredileri 
3.2.Alınan Diğer Krediler 
3.2.1.Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 
3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 
V. FONLAR 
VI. MUHTELİF BORÇLAR 
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 
lO.l.Finansal Kiralama Borçları 
10.2.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 
11.1.Mevduatın 
11.2.Alınan Kredilerin 
11.3.Repo İşlemlerinin 
HADiğer 
XII. KARŞILIKLAR 
12.1.Genel Karşılıklar 
12.2.Kıdem Tazminatı Karşılığı 
12.3.Vergi Karşılığı 
12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 
12.5.Diğer Karşılıklar 
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 
XIV. ÖZKAYNAKLAR 
14.1.Ödenmiş Sermaye 
14.2.Sermaye Yedekleri 
14.2.1Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 
14.3.Kâr Yedekleri 
14.3.1.Yasal Yedekler 
14.3.2.Statü Yedekleri 
14.3.3.01ağanüstü Yedekler 
14.3.4.Diğer Kâr Yedekleri 
14.4.Kâr veya Zarar 
14.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 
14.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı 
PASİF TOPLAMI 

Milyar TL 
19.453.294 

22.986 
8.914.227 

454.987 
2.044.011 
2.707.929 
5.309.154 

869.528 
688.164 

-
181.364 
256.160 

-
256.160 
53.601 

202.559 
-

872.943 
179.952 
125.333 
58.029 

-
1.627 
1.694 

67 
245.089 
233.127 

2.869 
103 

8.990 
638.440 
26.627 

192.268 
242.428 

70.000 
107.117 

-
3.008.927 
1.150.000 
1.220.451 
1.220.451 

110.753 
63.572 

-
47.181 

-
527.723 

-
527.723 

25.709.322 
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Türkiye Halk Bankası A.Ş. 
2004 Yılı Enflasyona Göre Düzeltilmiş Gelir Tablosu 

GELİR VE GİDERLER 
I. FAİZ GELİRLERİ 
1.1 .Kredilerden Alınan Faizler 
1.1.1.TP Kredilerden Alınan Faizler 
1.1.2.YP Kredilerden Alınan Faizler 
l.U.Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 
1.1.4.Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler 
1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 
1.3.Bankalardan Alınan Faizler 
1.3.1.T.C Merkez Bankasından 
1.3.2.Yurtiçi Bankalardan 
1.3.3.Yurtdışı Bankalardan 
1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 
1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler 
1.5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 
1.5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 
1.5.3.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 
1.6.Diğer Faiz Gelirleri 
II. FAİZ GİDERLERİ 
2.1.Mevduata Verilen Faizler 
2.2.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 
2.3.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 
2.4.İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 
2.5.Diğer Faiz Giderleri 
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 
4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar 
4.1.1.Nakdi Kredilerden 
4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden 
4.1.3.Diğer 
4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar 
4.2.1 .Nakdi Kredilere Verilen 
4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen 
4.2.3.Diğer 
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 
6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 
6.2.Kambiyo İşlemlerinden Kâr/Zararı (Net) 
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 
VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 
X. DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-) 
XI. FAALİYET KÂRI (VI1I-IX-X) 
XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR 
XIII. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI 
XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII) 
XV. VERGİ KARŞILIĞI (-) 
XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV-XV) 
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR 
XVIII. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII) 

Milyar TL 
4.088.915 

971.157 
866.220 

17.682 
87.255 

-
102.962 
50.164 

195 
35.283 
14.686 

130.167 
2.826.030 

108.271 
-

2.717.759 
8.435 

2.793.341 
2.681.607 

55.618 
9.424 

-
46.692 

1.295.574 
111.159 
133.730 
21.991 
18.725 
93.014 
22.571 

47 
4 

22.520 
194 

88.249 
2.792 

85.457 
148.479 

1.643.655 
90.249 

526.213 
1.027.193 

1.829 
(320.407) 

708.615 
180.892 
527.723 

-
527.723 
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SAYI : 3 
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 2004 

YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 17.05.2006 tarihli 24 üncü Birleşiminde Türkiye Radyo-Televizyon Ku

rumunun 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük 
Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denet
lenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak ha
zırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş ta
rafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü ola
rak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 

Türkiye'de ilk radyo yayınlarına 06.05.1927 yılında başlanmıştır. PTT Genel Müdürlüğü ta
rafından yurtdışı haberleşmesi için Ankara-Babaharman ve İstanbul-Osmaniye'de 1925 yılında ku
rulmaya başlanan telsiz verici istasyonlarından radyo yayınlarının da yapılması gündeme gelmiş ve 
gerekli teçhizat ilavelerinin yapılması kararlaştırılmıştır. 

Bu yayınları yapmak üzere kurulan Türk Telsiz Telefon A.Ş.nin "Nizamname-i Dahilîsi" 
06.01.1926 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış ve "Dâhiliye Bakanlığı" tarafından 
08.09.1926 tarihinde imzalanan bir işletme ruhsatnamesi ile bu Şirkete 10 yıllığına radyo yayını 
yapma hakkı verilmiştir. İlk düzenli radyo yayınlarında Sirkeci'deki Büyük Postane'de oluşturulan 
stüdyo kullanılmıştır. 

09.06.1937 tarihinde yürürlüğe giren 3222 sayılı Telsiz Kanunu ile özel kişi ve kuruluşların 
telsiz kullanma izni kaldırıldığından bu Şirketin ruhsatnamesi uzatılmamış ve radyo yayınları PTT 
tarafından yapılmaya başlanmıştır. 1940 yılında yürürlüğe giren 3837 sayılı yasa ile radyo yayın
larının yapılması sorumluluğu PTT'den alınarak Matbuat Umum Müdürlüğüne verilmiş, bu sorum
luluk daha sonra, 1961 Anayasası'nın 121 inci Maddesine istinaden 24.12.1963 tarihinde kabul 
edilen 359 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanunu gereğince 01.05.1964 tarihinde kurulan TRT 
Kurumuna devredilmiştir. 31.01.1968'de ise ilk televizyon yayını başlatılmıştır. 

11.11.1983 tarihinde kabul edilen 2954 sayılı "Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu" ile 359 
sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış, radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesine, "Radyo ve 
Televizyon Yüksek Kurulu" ile "Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu"nun kuruluş, görev, yetki ve 
sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

TRT Anayasa'nın 133 üncü maddesinin "Radyo ve Televizyon istasyonları ancak devlet eliy
le kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde düzenlenir" hükmüne dayanarak 2954 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile devlet tekeline dönüşmüştür. 

Bilahare bu tekelin 2954 sayılı yasanın 4 üncü maddesinde belirtilen "verici istasyonlarının 
kurulması, işletilmesi" kısmı kaldırılarak 12.01.1989 tarih 3517 sayılı Kanunla TRT'ye ait verici 
istasyonlarının yatırım, işletme ve bakım görevi PTT Genel Müdürlüğüne, PTT Genel Müdürlüğü
nün ikiye ayrılması sonucu da 4000 sayılı Kanunla Türk Telekom A.Ş.'ye devredilmiştir. 

TRT'ye ait tekel hakkı Anayasa'nın 133 üncü maddesini değiştiren ve 08.07.1993 tarihinde 
kabul edilen 3913 sayılı Kanunla kaldırılmış, bu durum "Radyo ve televizyon istasyonları kurmak 
ve işletmek kanunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbesttir." İfadeleri ile şekil bulmuştur. 
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Gene aynı maddede "Devletçe kamu tüzel kişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon ku
rumu ile kamu tüzel kişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınların tarafsız
lığı esastır." hükmü yer almıştır. 

"Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi" 22.11.1993 tarihli 93/5038 sayılı Kararname ile 
onaylanmış, 12.12.1993 tarihli 21786 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Anayasa Mahkemesinin 18.05.1990 tarihli ve E. 1989/9, K. 1990/8 sayılı kararıyla 3517 sayı
lı Kanunun bazı maddelerinin iptal edilmesi nedeniyle 06.07.1999 tarihli 4397 sayılı Kanun 10 
Temmuz 1999 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş böylece daha önce TRT ta
rafından devredilen bütün radyo ve televizyon verici ve aktarıcı istasyonlarının 31.12.1999 tarihi
ne kadar TRT Kurumuna devredilmesi öngörülmüştür. Devir işlemleri hazırlanan protokolleri çer
çevesinde 31.12.1999 tarihi itibariyle yapılmıştır. 

TRT, kamu yayın hizmeti yapan bir kuruluştur. 
Genel bir deyişle Kamu Yayın Kurumunun öncelikli sorumluluğu, ait olduğu ülkenin sınırla

rı içerisinde yaşayan topluma karşıdır. 
Zamanla kamu radyo ve televizyonu tanımı genellikle kamu tarafından finansmanı sağlanan 

Radyo-TV Kuruluşları ile reklam yoluyla finansmanı sağlanan Radyo ve TV Kuruluşlarını ayırt et
mekte kullanılmıştır. 

Kamu Radyo ve Televizyonu bulunduğu ülke sınırları içerisinde her yerde izlenebilme 
imkânına sahiptir. Özel radyo ve TV'ler ise nüfusun yoğun olduğu bölgelerde izlenebilirliklerini 
arttırmayı amaçlamaktadır. 

Kamu radyo ve TV kurumları programın niteliği üzerinde yoğunlaşıp, fazla sayıda seçeneği 
en kaliteli olarak sunmayı amaçlarken, özel televizyon ve radyo kuruluşları izleyici sayısını arttı
ran programlara yönelmektedir. 

Ayrıca TRT kitle iletişim alanında senelerden beri eleman yetiştiren bir okul görevini üstlen
miş bulunmaktadır. Kadroları her türlü iletişim tekniği ve hizmetini sürdüren programcı, kamera
man, muhabir, teknik personel yanında Türk Sanat ve Halk Müziği ile ilgili sanatçıları ve geniş bir 
müzik ve program arşivini içermektedir. 

TRT'nin diğer bir özelliği de özerk olmasıdır. Bu ilke Anayasanın 133 üncü maddesine dayan
maktadır. 

Radyo ve televizyon yayıncılığı endüstrisindeki gelişmelere uygun olarak TRT'nin; stratejik, 
operasyonel ve örgütsel alt yapısında gerekli değişikliklerin yapılması ve/veya yeniden yapılanma
sı amacıyla Yönetim Kurulunun 16.03.1999 gün ve 49 sayılı kararı ile TRT Kurumu Danışma Ku
rulları Yönetmeliğine bir madde eklenmesi yoluyla Değişim Ofisi kurulmuştur. Yönetmelikte De
ğişim Ofisinin amacı; 

-Organizasyonel yapının geliştirilmesi ve üretim süreçlerinin yeniden tanımlanması, 
-Mevcut yönetmeliklerin, üretim süreçlerine göre yeniden düzenlenmesi, 
-Maliyet muhasebesi ve yönetim bilgi sisteminin yeniden kurulması, 
-Kanal kimliklerinin belirlenmesi ve program seçimi ile yayın akış düzenlemelerine yönelik 

kısa ve uzun vadeli planların hazırlanması, 
-Dışa dönük pazar araştırmalarına dayalı program yapım yöntemlerinin geliştirilmesi ve uy

gulanması, 
-Kamu ile iletişim ve kurumsal imaj için içerik ve planların hazırlanması, 
-Kısa ve uzun vadeli tanıtım planlarının hazırlanması ve uygulanması, 
şeklinde belirlenmiştir. 
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Televizyon yayıncılığında kanal kimliklerinin açık hale getirilerek; TRT-1 in TRT kanal ima
jını veren, ticari kanallarla seviyeli bir rekabet içerisinde olan, genel, geniş izleyici kitlesi olan bir 
kanal haline getirilmesi, TRT 2/TRT GAP kanallarının kamu televizyonu olmanın yüklediği kültü
rel, eğitsel ve bölgesel sorumlulukların yüklendiği kanal olması, TRT 3/TRT MECLİS, TRT 4, 
TRT AVRASYA-INT kanallarının ise bugünkü zorunluluklar ortadan kalkana kadar pasif ve odak
lanmış olarak yönetilmesi, giderlerinin kısıtlanması ve daha sonra satış veya kiralama yöntemiyle 
özelleştirilmesi, 

şeklinde olmuştur. 
Yeniden yapılanma doğrultusunda TRT 1 eğlence, TRT 2 bilgi, TRT 3 belirli saatlerde TRT-

GAP, TBMM'nin çalıştığı saatlerde TBMM-TV, sonrasında siyasi ve güncel haberler, TRT 4 eği
tim, TRT-TÜRK çağdaş Türkiye ve Türk kültürü, TRT-WORLD çağdaş Türkiye ve Türk kültürü 
(İngilizce) şeklinde televizyon kanal kimlikleri yeniden belirlenmiştir. TRT Kurumu yeni kanal 
kimlikleri ile TRT-WORLD hariç olmak üzere 1.2.2001 tarihinden itibaren televizyon yayınların 
sürdürmeye başlamıştır. 

TRT'de Ağustos 2002 tarihinden geçerli olmak üzere organizasyonel yapılanma doğrultusunda 
pilot bir uygulama başlatılmış, Televizyon Dairesi Başkanlığı ile Ankara Televizyon Müdürlüğünün 
kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin esaslar yeniden belirlenmiş; Televizyon Dairesi Başkanlığı bün
yesinde bulunan prodüksiyon ve program-yapım birimleri Ankara Televizyon Müdürlüğüne aktarıl
mış ve sadece program yapımı ile yayına ilişkin hizmetlerin planlanması ve yürütülmesi olarak be
lirlenmiştir. Ankara Televizyon Müdürlüğü bünyesinde bulunan program yapımı ile yayına ilişkin 
planlama birimleri Televizyon Dairesi Başkanlığına aktarılmış, Ankara Televizyon Müdürlüğü sa
dece program yapımı ile prodüksiyon kaynaklarının yönetimi ile görevlendirilmiştir. Ancak bu du
rum TRT Yönetim Kurulu tarafından da aynen kabul edilmiş olan McKinsey&Company firmasının 
önerileriyle tam olarak örtüşmemektedir. McKinsey&Company firması, prodüksiyona kaynakları 
ile program yapımlarının ayrı birimler halinde organizasyonun gerçekleştirilmesini öngörmüştür. 

TRT Kurumunun yeniden yapılandırılması kapsamında, Yönetim Kurulunun 21.05.2000 gün ve 
2000/165 sayılı kararı ile "TRT Kurumunun Teşkilatlanmasına İlişkin Usul Hakkında Yönetmelik" 
düzenlenmiş, 18.10.2000 gün ve 24204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz 
konusu Yönetmeliğin Teşkilatlanma başlıklı 2 nci maddesinde "Kurumun lağv, tenkis ve yeni kuru
luş olarak her seviyedeki teşkilatlanması ile teşkilatta yer alacak kuruluşların görev ve yetkilerine iliş
kin esaslar Genel Müdürün teklifi Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır." denilmiştir. Yine söz konu
su Yönetmelik ile değişikliklerle yaklaşık 20 yıl uygulanan TRT Kurumu Kuruluş ve Görev Yönet
meliği yürürlükten kaldırılmakta, Geçici 1 inci madde ile de yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar es
ki Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı belirtilmiştir. Ancak TRT Kurumunun 
Teşkilatlanmasına İlişkin Usul Hakkında Yönetmeliğin yürürlük tarihinden (Ekim 2000) denetim ta
rihine kadar (Mart 2006) organizasyon el yapıya ilişkin önemli bir düzenleme yapılmadığı görülmek
tedir. 2954 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Genel Müdürün teklifi, Yö
netim Kurulunun onayı ile her seviyede teşkilat değişikliği yapılabilmektedir. Ancak TRT Yönetim 
Kurulu 06.03.2002 gün ve 59 sayılı karan ile organizasyonel yapılanmada değişiklikler konusunda 
2954 sayılı Kanun değişmeden bir yetkisinin olmadığı kanaatine varmış bulunmaktadır. Organizas
yonel yapılanmada düzenleme yapılması için, kanun değişikliği beklenmektedir. 

Yukarıda özetle tarihçesi ve kamu hizmeti yayıncılığı ilkeleri belirtilen Türkiye Radyo-Tele-
vizyon Kurumunun son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler olarak aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Maddi duran varlıklar(edinme değeri) 
Maddi duran var.birikmiş 
amortismanı 

Yatırımlar için yap.nakdi ödemeler 

Yatırım gerçekleşme oranı (nakdi) 

Tüm alım tutarı 

Radyo yayın süresi (Toplam) 

TV yayın süresi(Toplam) 

Bandrol gelirleri 

Elektrik enerjisi hasılat payı 

Genel bütçeden katkı 

İlan ve reklam gelirleri 

Diğer gelirler 

Tüm gelir toplamı 

Tüm gider toplamı 

Stoklar 

Memur (Ortalama) 

Sözleşmeli (Ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin kişi başına ay.ort.gid. 

Dönem kârına ilişkin vergi ve 

diğer yasal yükümlülükler 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 

GSYİH'ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) 

GSMH'ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) 
Faaliyet kârlılığı (öz kaynak 
yönünden) 

Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) 

Ekonomik kârlılık 

Zararlılık 

Faaliyet kârı veya zararı 

Dönem kârı veya zararı 

Bilanço kârı veya zararı 

Ölçü 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

% 

Milyar TL 

Bin dakika 

Bin dakika 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Kişi 

Kişi 

Milyar TL 

Milyon TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

% 

% 

% 

% 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

2000 

45.400 

45.400 

189.332 

15.429 

102.933 

34.421 

12.718 

101 

3.215 

5.354 

2.583 

32.814 

109.429 

2.865 

15.135 

80.526 

240.769 

151.023 

3.186 

8.176 

73.459 

749 

2.906 

3.284 

142.040 

140.983 

126.016 

35,4 

42,6 

41,4 

67.069 

80.716 

80.716 

2001 

45.400 

45.400 

334.862 

16.775 

167.068 

52.140 

9.946 

73 

10.308 

5.377 

2.746 

20.968 

210.927 

11.047 

19.722 

138.676 

401.340 

264.055 

7.687 

8.200 

111.940 

1.137 

6.364 

6.364 

128.496 

124.915 

76.402 

2,4 

33,8 

31,3 

8.052 

113.331 

113.331 

2002 

114.679 

114.679 

507.914 

27.252 

264.322 

84.826 

13.605 

53 

9.766 

7.048 

2.763 

29.602 

342.381 

12.009 

48.476 

115.052 

547.520 

350.476 

13.422 

8.561 

167.268 

1.723 

3.943 

10.286 

234.991 

241.701 

203.451 

ıı,-
21,5 

41,4 

56.212 

109.518 

109.518 

2003 
(*) 

182.000 

182.000 

624.215 

35.853 

452.562 

132.673 

14.127 

51 

10.320 

5.483 

2.761 

62.721 

240.392 

2.300 

44.048 

90.031 

439.491 

430.785 

23.054 

8.440 

212.621 

2.227 

7.415 

102.401 

116.643 

113.932 

4,5 

(68.680) 

(22.915) 

(424.477) 

2004 

182.000 

182.000 

599.384 

31.495 

519.759 

171.453 

6.607 

31 

9.265 

5.744 

2.752 

103 

266.846 

12.900 

59.108 

107.432 

425.140 

510.394 

32.789 

8.223 

249.619 

2.686 

7.490 

73.519 

77.655 

75.142 

16,3 

(88.404) 

(102.007) 

(526.484) 

Son iki yılın 
Farkı 

(24.867) 

(4.358) 

67.197 

38.780 

(7.410) 

(20) 

(1.055) 

261 

(9) 
40.257 

(13.546) 

10.600 

15.060 

17.401 

(14.351) 

79.609 

9.735 

(217) 

36.998 

459 

75 

(28.882) 

(32.988) 

(38.790) 

20,8 

(157.084) 

(124.922) 

(950.961) 

Artış veya 
Azalış % 

(4,0) 

(iı ,D 

14,8 

29,3 
(52,5) 

(40) 

(10,3) 

4,7 

(0,4) 

64,9 

(5,7) 

460,8 

34,2 

19,3 

(3,2) 

18,5 

42,2 

(2,6) 

17,5 

20,6 

0,1 

(28,3) 

(28,4) 

(34,3) 

127,6 

231,0 

(245,1) 

(224,2) 
(*) 2003 yılı rakamlan olarak, enflasyon düzeltmesi sonucu 2004 yılı açılış kaydı kabul edilen rakamlar alınmıştır. 
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TRT vericilerinin Türk Telekom'a devrine rağmen reklam piyasasındaki payının azalması ve 
elektrik enerji payı sisteminin ilk uygulamalarındaki aksaklıklar nedeniyle kurum 2000'li yıllara ka
dar devamlı kaynak sıkıntısı çekmiştir. Her ne kadar 1900-1993 yılları arasında beliren finansman 
açığı 1994 yılından sonra finansman fazlasına dönüşmüşse de TRT "kaynak-harcama" dengesini ya
tırımlarını kısarak sürdürmüştür. TRT çeşitli seneler, finansman ihtiyacı için; Genel Bütçeden pay 
almış, bazı gayrimenkullerini satmak zorunda kalmış, Türk Telekom'dan vericilerin tekrar devri so
nucu TTAŞ'ın brüt satış hasılatından % 2,5 pay almış ancak bütün bu uygulamaların getirdiği gelir 
fazlası 2003 yılında TRT'nin en önemli gelir kaynağı olan Elektrik Enerji payının Bakanlar Kurulu 
Kararı ile % 3,5'dan % 2'ye düşürülmesi sonucu giderek tükenmiş kuruluş son iki yılda zarar eder
ken, likidite bulmakta zor durumda kalınmıştır. Bu konuda 2003 yılından başlayarak TRT'ce çeşit
li alternatif kaynak arayışları sürdürülmüş ve ilgili makamlar nezdinde girişimler yapılmışsa da 
2005 yılı içinde de TRT'nin finansman sorununu bir çözüm getirilememiştir. Kurum faaliyetlerinin 
finansmanında görülen bu olumsuz durumun devamı halinde, önümüzdeki dönemlerde de finans
man darboğazı ile karşılaşılması ve zararın giderek artması kaçınılmaz olacaktır. 

TRT'de en önemli darboğazlardan biri de vericilerinin eskimesi ve işletilmesi ile ilgilidir. Nite
kim kullanılan teknolojinin eskimesi nedeniyle vericilerle ilgili malzeme talepleri büyük ölçüde art
mış, ancak bu taleplerin az bir kısmının karşılanıp, büyük boyuttaki taleplerin ertelenmesi sonucu 
yayının sürdürülmesi riziko arz etmeye başlamıştır. Nitekim TRT-1 ana vericilerinden kaynaklanan 
nedenlerle yayın kalitesi düşmeye başlamıştır. Bunun nedenleri araştırıldığında; vericilerin mekanik 
ve elektronik ayar noktalarının deforme olduğu, performans ölçülerinin tam olarak yapılamadığı için 
vericilerin tam güçle çalıştırılamadığı, orijinal yedek malzeme temin edilememesi, tüplü vericilerin 
yeni nesil transistorlu vericilerle yenilenmemesi, eleman eksildiğinden vericilerin periyodik bakım
larının 6 ayda bir yapılabilmesi, ülkenin coğrafi koşullarının zorluğu ve kış mevsiminde vericilere 
ulaşmada kullanılan araçların yetersizliği olarak saptanmış bulunmaktadır. 

2001-2005 dönemini kapsayan Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planın
da; "TRT yeniden yapılandırılarak, sağlıklı bir mali yapıya kavuşturulacak ve yayın içeriği zengin-
leştirilecektir. TRT'nin yeniden yapılandırılması ve sağlıklı bir mali yapıya kavuşturulması kapsa
mında gerekli hukuki düzenlemeler yapılacaktır." ifadeleri yer almıştır. 

Ayrıca 3915 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunun 22.11.1993 gün ve 
93/5038 sayılı kararı ile Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesinde yer alan televizyon yayıncılı
ğı ile düzenleme ve kurallara uymak durumunda bulunmaktadır. Ancak bu güne kadar 2954 sayılı 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda, Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesinde yer alan dü
zenlemeler çerçevesinde gerekli değişiklikler henüz yapılmamıştır. TRT Kurumunun Anayasanın 
133 üncü Maddesinde, Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesinde ve Uzun Vadeli Strateji ve Se
kizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında öngörülen niteliklere uyum sağlaması, tek yayın kuruluşu esa
sına göre çıkarılan 2954 sayılı Kanunun yerine yeni düzenleme yapılmasına bağlı bulunmaktadır. 
Ancak hazırlanan yeni kanun tasarısının da TRT Kurumunun ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak oldu
ğu görülmektedir. Ayrıca 1991 yılından bu yana kurumda hazırlanan kanun tasarıları belirli bir ihti
yacı karşılamaya yönelik, birkaç maddelik kanun tasarıları şeklinde olmuştur. Halbuki, 1991 yılın
dan bu yana özellikle 1993 yılında Anayasanın 133 üncü maddesinde değişiklik yapılmasından iti
baren, TRT Kanununun baştan sona yeniden tasarlanması bir zorunluluk olmuştur. Ancak denetim 
tarihi itibariyle (Mart 2006), Anayasal değişikliğin üzerinden on yılı aşkın bir sürenin geçmesine 
karşılık 2954 sayılı kanunda köklü bir düzenlemenin yapılmadığı görülmektedir. 

TRT Kurumunda yayın alanında belirli bir düzeyde gerçekleştirilen yeniden yapılanmanın en 
önemli kısmını oluşturan organizasyonel yapılanmaya da henüz başlanılmamıştır. TRT Yönetim 
Kurulunun 10.05.2002 gün ve 157 sayılı kararı ile, sadece Ağustos 2002 tarihinden geçerli olmak 
üzere organizasyonel yapılanma doğrultusunda pilot bir uygulama başlamıştır. 
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TRT'nin fınansal olarak kamuya bağımlılığı, hizmetin yerine getirilmesi için zaruret haline ge
len ihtiyaçların zamanında karşılanmasını önlemektedir. Bu durumda, çok kanallı rekabet ortamın
da TRT'yi geride bırakmaktadır. Kamu hizmeti yayıncılığı görevinin yerine getirilmesinde TRT'nin 
ihtiyaç duyduğu çeşitli hizmetler, stüdyo yayın ve yapım araçları, ulaşım araçları ve her türlü mal
zeme satın alma yoluyla sağlanmaktadır. Bunun yanında, TRT'nin boş geçen ve Kuruma bir gelir 
getirmeyen reklam süreleri, zaman zaman TRT'ye mal veya hizmet vermek suretiyle reklam yayın
latmak isteyen firmalarla yapılan BARTER anlaşmaları ile değerlendirilmekte, Kurum herhangi bir 
ücret ödemeden mal sahibi olmaktadır. Kurumda kimi barter anlaşmaları Euro karşılığı teslim tari
hindeki kurlara dayanırken, bazı barterlar da dolar bazında aylık değişik kurlar kullanmaktadır. Ku
rumda barter yoluyla sürdürülen alım işlemlerinin belirli esaslara ve objektif kriterlere bağlanması 
için sürdürülen çalışmaların gecikmeden sonuçlandırılması, barter bağlantıları yapılırken müteakip 
yıllarda uygun fırsatları da değerlendirilebilecek marjların da bırakılması uygun olacaktır. 

II. İDARİ BÜNYE 
18.10.1982 gün ve 2709 sayılı Kanunla yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 

133 üncü maddesinde; radyo ve televizyon istasyonlarının ancak Devlet eli ile kurulabileceği ve ida
relerin tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde kanunla düzenleneceği öngörülmüştür. Anayasanın 
133 üncü maddesi gereği düzenlenen 11.11.1983 gün ve 2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Ka
nunu ile tarafsız, kamu tüzel kişiliğine sahip Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) kurulmuş
tur. 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile ayrıca Radyo Televizyon Yüksek Kurulu
nun kuruluşu, görev ve yetkileri düzenlenmiştir. 

2954 sayılı Kanunda belirlenen esaslara uygun olarak yurt içine ve yurt dışına radyo ve televiz
yon programlan yapmak, yayınlamak, bu amaçla stüdyo tesisleri kurmak ve geliştirmek görevleri 
TRT'ye verilmiş ve bu Kanundaki özel hükümler ile düzenlenen hususlar dışında kalan konularda 
kamu iktisadi teşebbüslerine uygulanan genel hükümlerin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. TRT 
Kurumu kamu iktisadi teşebbüsü niteliğinde olduğundan bir kamu şirketidir. TRT'nin idari, mali, 
teknik konularda denetimi Yüksek Denetleme Kurulu'na verilmiştir. TRT Kurumu aynı zamanda 
Anayasanın 165 inci Maddesi kapsamında olduğundan, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile 
Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlemesi Hakkındaki Kanun hü
kümlerine tabi bulunmaktadır. 

2954 sayılı Kanunla TRT'nin yurt içine yapılacak radyo ve televizyon yayınlarının gözetim, de
netim ve değerlendirilmesini yapmak görevi Radyo ve Televizyon Yüksek Kuruluna verilmiştir. Ku
rul, yayınların denetimi dışında TRT'nin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve Genel Müdürlüğe atana
cak adayları tespit ederek Bakanlar Kuruluna sunmak, Kurumun teşkilatında yapılacak değişiklik
leri karara bağlamak, Kurumun yıllık genel yayın planı ve özel yayın esaslarını inceleyerek tavsi
yelerde bulunmak ile görevlendirilmiştir. 

08.07.1993 gün ve 3913 sayılı Kanun ile Anayasanın "F-Radyo ve televizyon kuruluşları ve ka
mu ile ilişkili haber ajansları" başlığı altında yer alan 133 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanunla düzenlenecek şartlar çerçeve
sinde serbesttir. Devletçe kamu tüzel kişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile ka
mu tüzel kişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır." 

21.06.2005 gün ve 5370 sayılı Kanun ile Anayasanın 133 Maddesinin kenar başlığı "F. Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber ajansları" şek
linde değiştirilmiş ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulan Radyo ve Te
levizyon Üst Kurulu dokuz üyeden oluşur. Üyeler, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belir-
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lenecek üye sayısının ikişer katı olarak gösterilecekleri adaylar arasından, her siyasi parti grubuna 
düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilir. Rad
yo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri, üyelerinin nitelikleri, seçim usulleri 
ve görev süreleri kanunla düzenlenir." 

Anayasada yapılan düzenlemeler doğrultusunda 13.04.1994 gün ve 3984 sayılı Radyo ve Tele
vizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. 3984 sayılı Kanun, radyo ve 
televizyon yayınlarında uyulması gereken ana ilkeler ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 
(RTÜK) oluşumu, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri belirlemiş, Devletin TRT 
eliyle yurt içine radyo ve televizyon yayını yapma tekeline son vermiş, özel radyo ve televizyon ku
ruluşlarının oluşum ve yayın faaliyetlerine olanak sağlamıştır. Devlet tekeli kaldırılarak radyo ve te
levizyon istasyonlarının kurulması ve işletilmesinin kanunla yapılacağı öngörülmüştür. 3984 sayılı 
Kanun ile 2954 sayılı Kanunla kurulmuş olan Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu kaldırılmış tüm 
görev ve yetkileri Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) devir edilmiştir. 

3984 sayılı Kanun ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinin atanmasına ilişkin yetkileri ile teşkilat ve kadro unvanlarında değişiklik yapma yetkisi
ne sahip RTÜK; ayrıca Kurumda çalıştırılan personelin kadro unvanları, sayısı, ücretleri, ek göster
geleri, personele sağlanacak sosyal yardımları TRT Yönetim Kurulunun Kanunen herhangi bir ini
siyatifi olmaksızın, TRT Genel Müdürünün teklifi üzerine belirleme yetkisine sahip bulunmaktadır. 
RTÜK personelinin de istihdam şekli, özlük hakları, çalışma esas ve usulleri TRT personeline uy
gulanan hükümlere tabi olduğu aynı Kanunda düzenlenmiştir. 

3984 sayılı Kanunla kurulan ve esas görevi Türkiye'deki radyo ve televizyon yayınlarını denet
lemek ve düzenlemek olan RTÜK'ün, gerek kamu kuruluşu olan TRT karşısında, gerekse özel ke
sim radyo ve televizyon kuruluşları karşısında eşit mesafede olması gerekirken; Anayasanın getir
diği özerklik ilkesine ve modern işletmecilik ilkelerine uygun düşmeyen 3984 sayılı Kanunla 
RTÜK'e TRT Kurumuna ilişkin verilen yetkiler, TRT'nin faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecek 
boyutlardadır. Yine bu durum RTÜK'ün radyo ve televizyon yayıncılığı alanında düzenleme ve de
netim yaparken uymak durumunda olduğu Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesine de uygun 
düşmemektedir. Ayrıca TRT Genel Müdürünün ve TRT Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin 
RTÜK tarafından yapılması her zaman tartışmalara ve hukuki sorunlara neden olmaktadır. Anaya
sanın 133 üncü maddesinde öngörülen özerklik ve yayınların tarafsızlığı ancak, TRT'nin özerk bir 
yönetim biçimine kavuşturulması ile mümkün olabilir. Özerklik ise, Kurum Yönetim Kurulunun, 
sorumlulukları paralelinde yetkili kılınması ile sağlanabilir. Bu nedenle yayın ve yönetimden sorum
lu olan Yönetim Kurulunun en üst karar ve onay mercii olarak kabul edilmesi, 2954 sayılı Kanunla 
yeniden düzenlenirken, TRT ile RTÜK arasındaki organik bağların kaldırılarak, TRT'nin de RTÜK 
karşısında özel kesim televizyon kuruluşları ile aynı mesafede olmasının ve TRT Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde RTÜK'ün rol almamasının sağlanması, RTÜK'ün TRT Ku
rumu üzerindeki idari vesayet görüntüsünün kaldırılması gerekmektedir. 

2954 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi Koordinasyon Kurulunun oluşumunu, 16 ncı maddesi 
ise, Kurumun organizasyonel yapılanmasını düzenlemektedir. Kurum organizasyonel yapıda gerek
li düzenlemeleri yapabilmesinin temini bakımından, mevcut kanunlarda değişiklik yapılmaksızın 
2954 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde sayılan birimlerin bir kısmının kaldırılması, bir kısmının 
birleştirilmesi ve bir kısmının adlarının değiştirilmesi konusunda, TRT Kurumunun yetkili olup ol
madığının belirlenmesi bakımından, 24.5.2001 gün ve 1186 sayılı yazı ile Danıştay Başkanlığından 
istişari görüş istenmiştir. Danıştay İdari İşler Kurulunun 12.07.2001 gün ve 186 esas, 114 sayılı Ka
rarı ile 2954 sayılı Kanunda değişiklik yapılmaksızın, 2954 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde sa
yılan birimlerin, TRT Yönetim Kurulu Kararı ile kaldırılmasının, birleştirilmesinin ve adlarının de-
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ğiştirilmesinin mümkün olmadığı görüşüne varılmıştır. Nitekim geçmiş dönemlerde Kurum Yayın 
Denetleme Kurulu Başkanlığının adını Yayın Denetleme Dairesi Başkanlığı, Yayın Denetleme Ku
rulu Üye unvanını Yayın Denetleme Dairesi Başkanlığı Uzman Denetçi olarak değiştirmiştir. Görev, 
fonksiyon ve kişilerin özlük haklarında hiçbir değişiklik yapılmamasına karşılık söz konusu uygu
lama yargısal kararlarla bozulmuştur. 

2001-2005 dönemini kapsayan Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planın
da; "TRT yeniden yapılandırılarak, sağlıklı bir mali yapıya kavuşturulacak ve yayın içeriği zengin-
leştirilecektir. TRT'nin yeniden yapılandırılması ve sağlıklı bir mali yapıya kavuşturulması kapsa
mında gerekli hukuki düzenlemeler yapılacaktır." denilmektedir. 

01.05.1999 tarihinde Avrupa Birliğinin Kuruluş Anlaşmasına eklenen Amsterdam Sözleşmesi
nin ayrılmaz eklentisi olan Kamu Yayıncılığı Sistemi Hakkındaki Protokolde; kamu hizmeti yayın 
kuruluşlarının finansmanı konusunda üye devletlere ön koşulsuz yetki verilirken, kamu kaynağı ile 
finanse edilecek olan kamu yayıncılığının her bir üye devlet tarafından tanımlanmasını, düzenlen
mesini ve verilen kamu yayıncılığı görevlerinin açık, net olarak belirlenmesi istenmektedir. 

Öte yandan 3915 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunun 22.11.1993 
gün ve 93/5038 sayılı Kararı ile Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi onaylanmıştır. Bu durum
da Türkiye; Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesinde yer alan televizyon yayıncılığı ile ilgili dü
zenleme ve kurallara uymak ve buna bağlı olarak da düzenleme ve denetim işlevlerini yerine getir
mek durumundadır. 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda yayın esasları ve temel 
ilkeler gibi düzenlemeler hala bulunmakta olup, Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesinde yer 
alan düzenlemeler çerçevesinde gerekli değişiklikler henüz yapılmamıştır. 

TBMM KİT Komisyonu; TRT Kurumunun 2001, 2002 ve 2003 yılı hesap ve işlemlerini 
11.05.2005 tarihinde görüşmüş ve TRT Kurumunun finansman sorunlarının kalıcı çözümü için ya
sal değişiklik de olmak üzere gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda Hükümete tavsiyede 
bulunma kararı almış ve bu durumu 24.05.2005 gün ve 4407 sayılı yazısı ile TRT Kurumunun ilgi
li olduğu Devlet Bakanlığına bildirmiştir. 

13.04.1994 gün ve 3984 sayılı Kanun ile Türkiye'de radyo ve televizyon yayınlarında uyulma
sı gereken ana ilkeler ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) oluşumu, görev, yetki ve 
sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri belirlenmiş ve TRT dışında özel radyo ve televizyon kuru
luşlarının da oluşum ve yayın faaliyetlerine olanak sağlanmıştır. 3984 sayılı Kanun ile 2954 sayılı 
Kanunla kurulmuş olan Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu kaldırılmış tüm görev ve yetkileri 
Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) devir edilmiştir. 3984 sayılı Kanunda temel değişiklik
ler 4756 sayılı Kanun ile 2002 yılında yapılmış bulunmaktadır. 

15.07.2003 gün ve 4928 sayılı Kanun ile 3984 sayılı Kanunda, "Ayrıca, kamu ve özel radyo ve 
televizyon kuruluşlarınca Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkla
rı farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilir." şeklinde düzenleme yapılarak, TRT Kurumuna Türk
çe dışında kalan farklı dil ve lehçelerde yayın yapma olanağı sağlanmış durumdadır. 

TRT Kurumuna devamlı ve yeterli gelir kaynağı sağlamak amacıyla 04.12.1984 tarih ve 3093 
sayılı Kanun düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan alı
nacak ücretler, elektrik enerjisi hâsılatından ayrılacak paylar ile çeşitli gelirlerin tahakkuk ve tahsilat 
işlemlerini kapsamaktadır. 

06.07.1999 gün ve 4397 sayılı Radyo ve Verici Tesislerinin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğüne Devredilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, 
3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda değişiklikler yapılarak, elektrik 
üreten, ileten ve dağıtan kuruluşlardan % 3,5 oranında alınacak TRT katkı payı tahakkuk ve tahsilat 
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işlemleri yeniden düzenlenmiştir. Ancak 20.02.2001 gün ve 4268 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 
geçici 3 üncü maddesinde "Yürürlükte olan tarife dışı ve tarife altı uygulamalar ile elektrik satış tari
feleri üzerindeki fonlar ve payların oranlarını sıfıra kadar indirmeye ve bu konulara dair düzenleme
leri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." denilmektedir. Bu durumda elektrik üreten, ileten ve dağı
tan kuruluşlardan % 3,5 oranında alınacak TRT katkı payı sıfıra kadar indirilebilecektir. Nitekim Ba
kanlar Kurulunun 22.01.2003 gün ve 5201 sayılı kararı ile TRT katkı payı % 2 oranına indirilmiştir. 

Türkiye'de Merkezi İdarenin mali yönetimini ve kontrolünü düzenleyen 1050 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye Kanunu 67 yıl yürürlükte kaldıktan sonra 5018 sayılı Kanunla kademeli olarak 
01.01.2005 tarihinde önemli kısmı yürürlüğe girmek üzere Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu
nu ile yürürlükten kaldırılmıştır. 5018 sayılı Kanun, Anayasanın 126 ncı ve 127 nci Maddeleri doğ
rultusunda merkezi idare kapsamındaki kamu kuruluşları ile mahalli idareler ve sosyal güvenlik ku
ruluşlarının mali yönetim ve kontrolünü kapsamaktadır. 

Kanun Koyucu kamu iktisadi teşebbüslerini ve sermayeli kamu şirketlerini 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına almamıştır. Buna karşılık 5018 sayılı Kanunun ekin
de yer alan (II) Sayılı Özel Bütçe Kapsamında İdareler listesinin 20 nci sırasında "Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü" yer almıştır. 5018 sayılı Kanun kapsamında kamu iktisa
di teşebbüsü ve/veya sermayeli kamu şirketi olarak bir tek TRT Kurumu yer almıştır. 

Kurum hakkında Yüksek Denetleme Kurulu tarafından düzenlenen 2003 yılı raporunda; "TRT 
Kurumunun Anayasanın 128 inci, 133 üncü ve 165 inci Maddeleri kapsamında; yayınlarında taraf
sız, özerk, sermayesinin tamamı Hazineye ait olan, 2954 sayılı Kanunda yazılan hükümler dışında 
Türk Ticaret Kanununa, Vergi Usul Kanuna, Gelir Vergisi Kanununa ve Kurumlar Vergisi Kanunu
na tabi, TBMM'nin doğrudan denetimine tabi kamu iktisadi teşebbüsü niteliğinde kamu tüzel kişi
si olduğu göz önüne alınarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun kapsamın
dan çıkanlması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması" önerilmiştir. 

TRT Kurumu tarafından 23.02.2005 gün ve 272 sayılı ilgili Devlet Bakanının imzasıyla 5018 
sayılı Kanun kapsamından çıkarılması için Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı nezdinde giri
şimde bulunulmuştur. 

Yüksek Denetleme Kurulunun 2003 yılı raporunda yer alan öneri doğrultusunda TBMM KİT 
Komisyonu; TRT Kurumunun 2002 ve 2003 yılı hesap ve işlemlerini 11.05.2005 tarihinde görüş
müş ve TRT Kurumunun 5018 sayılı Kanunun kapsamından çıkanlması için Hükümete tavsiyede 
bulunma kararı almış ve bu durumu 19.10.2005 gün ve 4682 sayılı yazısı ile Başbakanlığa bildir
miştir. Yukarıda açıklanan gelişmelere paralel olarak yasalaşma sürecini tamamlamamış olan, 
30.11.2005 gün ve 5433 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile TRT Kurumu 5018 sayılı Ka
mu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamından çıkarılmış bulunmaktadır. 

11.11.1983 gün ve 2954 sayılı Kanunun 36 ncı Maddesinde "Türkiye Radyo-Televizyon Kuru
munun yıllık bütçesi ile yatırım ve finansman programları Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak 
yürürlüğe konulur. Ancak, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yıllık yatırım ve finansman prog
ramı konusunda, Yönetim Kurulu kararından önce, Devlet Planlama Teşkilatı ile Maliye Bakanlığı
nın vizesinin alınması gereklidir. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yıllık finansman progra
mında tespit olunan açık, genel bütçeden karşılanır."denilmektedir. Diğer KİT'ler de olduğu gibi 
Kurumun da yıllık yatırım ve finansman programları Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan Hazine 
Genel Müdürlüğü ve MİT Genel Sekreterliği tarafından yürütülmekteydi. 

13.12.1983 gün ve 178 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı olarak 
yeniden teşkilatlandırılmış, 13.12.1983 gün ve 188 sayılı KHK ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığı kurulmuş ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Hazine Genel Müdürlüğü ve MİT Genel Sekreter-
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ligi de dahil olmak üzere bazı birimler görev ve yetkileriyle birlikte Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığına devir edilmiştir. Söz konusu düzenlemelerin yapıldığı tarihten itibaren KİT'lerin ve dola
yısıyla TRT Kurumunun yıllık yatırım ve finansman programlarının yürütülmesinde görev ve yetki 
mevzuat gereğince Maliye Bakanlığından Hazine Müsteşarlığına geçmiş bulunmaktadır. 

Yasal düzenlemeler böyle yapılmasına karşılık uygulamaya eskiden olduğu gibi devam edilmiş, 
TRT Kurumu yıllık yatırım programlarının vizesini DPT'den, yıllık finansman programlarının vize
sini ise 2954 sayılı Kanunda "Maliye Bakanlığı" yazılı olduğu gerekçesiyle, Maliye Bakanlığından 
almaya devam etmiştir. 2954 sayılı Kanunun 36 ncı Maddesinde yıllık yatırım programlarının yanın
da, yıllık finansman programlarında da DPT'den vize alınması gerekmesine karşılık bu mevzuata da 
uyulmamıştır. Diğer yandan Hazine Müsteşarlığı da 2004 yılına kadar TRT Kurumunun yıllık yatı
rım ve finansman programları konusunda söz sahibi olmamıştır. Sonuç itibariyle 1984 yılından itiba
ren görev ve yetkisi olmamasına karşılık Maliye Bakanlığı TRT Kurumunun yıllık finansman prog
ramlarına vize vermiş, DPT Kurumun yıllık yatırım ve finansman programlarına vize vermesi gere
kirken sadece yıllık yatırım programlarına vize vermiş, Kurumun sermaye sahibi olarak Hazine Müs
teşarlığı yıllık yatırım ve finansman programı konusunda görev ve yetkisini kullanmamış bulunmak
tadır. 13.10.2003 gün ve 6287 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan kamu iktisadi te
şebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2004 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programına TRT Ku
rumu da dahil edilmiş, ancak Kurum söz konusu Kararnamenin istihdama ilişkin hükümlerini düzen
leyen 4 üncü madde ile kapsamı düzenleyen 13 üncü maddeye tabi olacağı öngörülmüştür. 

TRT Kurumunun yıllık yatırım ve finansman programı konusunda mevzuat gereğince görev ve 
yetkinin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Hazine Müsteşarlığında olduğu dikkate alınarak, 
Kurumun 2004 yılından itibaren Bakanlar Kurulu Kararları ile yürürlüğe konulan kamu iktisadi te
şebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının ait Genel Yatırım ve Finansman Programlarına dahil edilmiş ol
ması nedeniyle, finansman programları konusunda Maliye Bakanlığından vize alınması uygulama
sına son verilmesi, yıllık yatırım ve finansman programları konusunda 2954 sayılı Kanunun 36 ncı 
Maddesi gereğince Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Hazine Müsteşarlığından vize alınma
sı gerekmektedir. 

TRT Kurumunun personel kadroları, 2954 sayılı Kanun gereğince Kurum Genel Müdürünün tek
lifi, Yönetim Kurulunun kararı ve RTÜK'ün onayı ile kesinleşmektedir. TRT'nin personel kadroları 
Yönetim Kurulunun 15.12.2000 gün ve 392 sayılı karan ve RTÜK'ün 07.02.2001 gün ve 6 sayılı ka
rarı ile 10.221 adet olarak belirlenmiş, 566 adet geçici personelin kadroları ise Yönetim Kurulunun 
26.12.2003 gün ve 392 sayılı karan ve RTÜK'ün 07.01.2004 gün ve 2 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

TRT Kurumunda personel norm kadroları belirlenmediğinden Kurumun gerek personel kadro-
lan gerekse program kadroya nazaran, çalışan personel sayısı arasında önemli sapmalar mevcuttur. 
Sapma, program kadro saptamasında fiili mevcudun dikkate alınmamasından kaynaklanmaktadır. 
Bu durum, Kurumda olması gereken bir kadro saptaması bulunmadığından yönetimin geniş bir prog
ram kadro ile çalışmak istemesi şeklinde yorumlanabilir. Boş olan kadrolar; diğer kamu kuruluşları
na göre ücretlerin daha cazip olması nedeniyle iş taleplerinin yoğunlaşmasına, bir sorun haline gel
mesine, bütçe ve program hedeflerinin sapmasına yol açmaktadır. Öte yandan 3984 sayılı Kanunun 17 
nci maddesinde; "Ulusal kanal ve frekans bandı planlamasındaki kanal ve frekans bantlannın dörtte 
biri Türkiye Radyo- Televizyon Kurumuna tahsis edilir. Kanal sayısı üçten, frekans bandı sayısı dört
ten az olamaz. Bu kanalların birinden Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetleri yansıtılır. Hangi fa
aliyetlerin ne ölçüde yayınlanacağına Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verir..." denilmektedir. 

Aynı Kanuna göre, frekans ve kanal tahsisi yetkisine sahip olan RTÜK'ün (3984 sayılı Kanun
da yeni düzenlemeler getiren 4756 sayılı Kanunla-Telekomünikasyon Kurumu) inceleme tarihi iti
bariyle de (Ekim 2005) kesin bir belirleme yapmadığı görülmektedir. Bugüne kadar Kurumda norm 
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kadro tespitinin yapılamaması, Kurumun iş hacmini belirleyecek frekans ve kanal tahsis belirleme
sinin yapılamayışına da bağlanmaktadır. Bunun yanında Kurum yönetimi de norm kadro bulunma
masının zaman zaman sıkıntılarını yaşamaktadır. Kurumda uygulanan ücret ve özlük haklarının di
ğer kamu kurum ve kuruluşlarına göre daha cazip olması, Kurumda istihdam edilme talebinin de art
masına neden olmaktadır. 

Bakanlar Kurulunun 06.11.2000 gün ve 1658 sayılı Kararı doğrultusunda çıkarılan, Başbakan
lığın 09.07.2001 gün ve 39 sayılı Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında norm kadro çalışma
larının takvimi belirlenmiştir. Takvime göre TRT Kurumunun 15.07.2001 ile 30.06.2003 tarihleri 
arasında norm kadro çalışmalarını tamamlaması öngörülmüş, TRT Kurumu norm kadro çalışmala
rını Haziran 2003 ayı sonunda tamamlamış ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına 
göndermiş bulunmaktadır. Kurumun norm kadroları 06.11.2000 gün ve 1658 sayılı Bakanlar Kuru
lu Kararında belirlenen komisyon kararından sonra yürürlüğe girebilecektir. 

Kurum tarafından norm kadro çalışması olarak, TRT Kurumu Hizmetlerinin Tanımı, Bu Hiz
metlere Atanacaklarda Aranacak Özel Nitelikler ve Atama Şartları Yönetmeliği dikkate alınmış ve 
10.221 adet Kurum personel kadrolarında 1.402 adet iptal, 61 adet ihdas yapılarak Kurum kadro sa
yısı 8.880 olarak belirlenmiştir. 

2004 yılı başında Kurum personel mevcudu; 7.771 kişi kadro karşılığı sözleşmeli, 7 kişi işçi 
sayılmayan sözleşmeli, 548 kişi geçici personel olmak üzere toplam 8.326 kişidir. Yıl içinde; 574 
adet personel girmiş, 785 adet personel ayrılmış ve bunun sonucunda yılsonunda çalışan personel 
sayısı 8.115 kişi olmuştur. 8.115 adet yılsonu çalışan personelin 7.584 kişisi kadro karşılığı sözleş
meli personel, 4 kişisi işçi sayılmayan sözleşmeli personel, 527 kişisi ise geçici personeldir. 2004 yı
lında; 548 kişisi (542 kişisi geçici personel) açıktan atama, 4 kişisi naklen atama, 22 kişisi askerlik 
olmak üzere toplam 574 personel TRT Kurumuna girmiştir. Yine yıl içinde; 176 kişisi emeklilik, 3 
kişisi başka kuruluşa nakil, 26 kişisi askerlik, 6 kişisi işten çıkarma, 11 kişisi istifa, 15 kişisi ölüm 
olmak üzere toplam 237 personel TRT Kurumundan ayrılmıştır. Kuruma 2004 yılında naklen alman 
4 kişi ile açıktan atanan 6 kişi için, Başbakanlıkça yayınlanan genelgeler hükümleri doğrultusunda 
Kurum tarafından Başbakanlıktan gerekli izinleri alındığı, açıktan atanan 542 adet geçici personel
le ilgili olarak ise mevzuatta tam bir açıklık bulunmadığı için, 2004 yılında da herhangi bir izin alın
madığı görülmüştür. 

Kurum tarafından İstisna Sözleşmesi Yönetmeliğine göre istihdam edilen personele ilişkin so
runların çözümlenmesi amacıyla İşçi Sayılmayan Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Yönetme
lik 27.04.2001 gün ve 24385 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetim Ku
rulunun 28.08.2001 gün ve 263 sayılı kararı ile Kurumda mevcut İstisna Sözleşmesi Yönetmeliğine 
göre çalışan 650 adet civarında personelin, 2002 yılı başından itibaren sınavlarının yapılarak geçici 
personel statüsüne geçirilmeleri öngörülmüştür. 2002 yılında uygulanmak üzere 650 adet geçici per
sonelin kadroları Yönetim Kurulunun 29.11.2001 gün ve 392 sayılı kararı ve RTÜK'ün 25.12.2002 
gün ve 66 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 2003 yılında da 650 adet olarak uygulanan geçici personel 
kadro sayısı 2004 yılı için Yönetim Kurulunun 26.12.2003 gün ve 392 sayılı kararı ve RTÜK'ün 
07.01.2004 gün ve 2 sayılı kararı ile 566 adet olarak belirlenmiştir. 

Geçici personel yılda en fazla 11 ay/adam kuralına göre istihdam edildiğinden 2003 yılı sonun
da mevcut 548 adet geçici personel çıkarılmış ve Ocak 2004 ayından itibaren tekrar iş başı yaptırıl
maya başlanmıştır. Yıl içinde 542 personel işe alınmış, 7 personel askerlik nedeniyle ayrılmış, 8 ki
şisi istifa etmiş, toplam 15 personel Kurumdan ayrılmış ve yılsonunda 527 adet geçici personel kal
mıştır. Geçici personel yılda en fazla 11 ay/adam kuralına göre istihdam edildiğinden 527 geçici per
sonel sözleşme fesih tarihlerine göre Aralık 2004 ayının çeşitli tarihlerinde işten tekrar çıkartılmış
lar ve 2005 yılı başından itibaren tekrar iş başı yaptırılmaya başlanmıştır. 
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TRT Kurumu personeli için 2004 yılında, 2003 yılına göre % 17 oranında 27 trilyon lira fazla
sıyla 249,6 trilyon liralık harcama yapılmıştır. Ayrıca 2004 yılında İstisna Sözleşmesi Yönetmeliği 
çerçevesinde istisna sözleşmesi yapılan kişilere 18,8 trilyon liralık harcama yapılmıştır. TRT'nin 
2004 yılı tüm gelirlerinin 510 trilyon lira olduğu dikkate alındığında, gelirlerin % 49'unun persone
le harcandığı görülmektedir. Personele 2004 yılında yapılan harcamaların % 38'i ücretlere, % 39'u 
ek ödemelere, % 20'si sosyal giderlere, % 3'ü ise geçmiş yıllara ait bulunmaktadır. Geçmiş yıllara 
ait ödemelerin 7.129 milyon lirası özel hizmet tazminatı farklarına aittir. 2003 yılına göre oluşan ar
tışlar, genel olarak memur maaş katsayısı, sözleşme ücretleri, sosyal giderlere konu girdilerdeki fi
yat artışları, özel hizmet tazminatındaki artışlardan kaynaklanmıştır. 

2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesi ve 01.08.1989 gün ve 89/14382 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı ile kabul edilip yürürlüğe konulan "Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Kadro Karşılık 
Gösterilmek Suretiyle Sözleşmeli Olarak Çalıştırılacakların Sözleşme Usul ve Esasları"nın 7 nci 
maddesinde belirtilen ve Kurumda uygulanmakta olan I ve II sayılı cetvellerde yeralanlara uygula
nacak ücretler ile 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesi uyarınca İşçi Sayılmayan Sözleşmeli Perso
nele uygulanacak ücretler; Bakanlar Kurulunun 29.12.1997 gün ve 97/10498 sayılı kararına dayanı
larak belirlenmekte ve uygulanmaktadır. 

2004 yılının ilk yarısında uygulanan sözleşme ücretleri; 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu ve Ba
kanlar Kurulunun 30.12.2003 gün ve 6698 sayılı Kararı doğrultusunda: 2003 yılının sonunda öden
mekte olan ücretlerin, 01.01.2003 tarihinden geçerli olmak, yılın birinci yarısı için % 6'sı oranında, 
01.07.2003 tarihinden geçerli olmak üzere, yılın ikinci yarısı için % 6'sı oranında artırılarak belir
lenmiştir. TRT Kurumunda personel ücretleri konusunda 631 sayılı KHK doğrultusunda Bakanlar 
Kurulunun 20.02.2004 gün ve 6963 sayılı Kararı gereğince getirilen ücret üst limitlerine uyulmuş
tur. TRT Kurumunda personel ücretleri konusunda 631 sayılı KHK gereğince getirilen ücret üst li
mitlerine uyulmuştur. 

2004 yılında sözleşme ücretleri artışları için TRT Yönetim Kurulundan karar alınmış, RTÜK'çe 
onaylanmıştır. Ayrıca, Kurumda görev yapan kadrolu veya sözleşmeli personele; 2954 sayılı Kanu
nun 51 inci maddesi doğrultusunda dört maaş tutarında ikramiye, 3984 sayılı Kanunun geçici 8 in
ci maddesi doğrultusunda ilave 2 maaş teşvik ikramiyesi olmak üzere toplam altı maaş tutarında ik
ramiye Yönetim Kurulu kararlan ile ödenmektedir. 

111. MALİ BÜNYE 

Kurumun 2004 yılı sonunda, geçen yıla göre varlıkları ve kaynakları % 4 oranında 26,8 milyar 
lira azalarak 630,8 milyar liraya inmiştir. 

Kuruluşun varlıkları içindeki; duran varlıklarının payı % 49'dan % 55,5'e çıkarken, kısa sürede 
paraya çevrilebilir değerlerin payı % 38,6'dan % 37,3'e, hazır değerlerin payı % 12,4'ten % 7,2'ye 
gerilemiştir. Diğer taraftan toplam kaynaklarındaki yabancı kaynakların payı % 5, öz kaynakların 
payı ise % 95 olarak gerçekleşmiştir. 2004 yılında Kurumun kısa süreli yabancı kaynaklarının payı 
% 4,2'den % 3,4'e inerken, uzun süreli yabancı kaynaklarının payı % 0,9'dan % 1,6'ya yükselmiştir. 

2004 yılında Kurumun varlıklarının % 5'i yabancı kaynaklardan karşılanmıştır. Yabancı kay
nakların % 42'sini ticari borçlar, % 16'sını ödenecek vergi ve yükümlülükler, % 32'sini dahili sigor
ta fonu, % 10'unu ise diğer kaynaklar oluşturmuştur. Kuruluşun mali kaldıraç oranının düşük olma
sı mali açıdan risk taşımadığının göstergesidir. 

2004 yılında Kurumun ödenmiş sermayesinin aynı düzeyde 182 trilyon lira kalmasına karşılık, 
enflasyon düzeltmesinin etkisiyle öz kaynakların toplamına olumlu yönde etki yapmıştır. 2003 yılı
na göre Kuruluş mali yeterlilik açısından daha olumlu bir duruma gelmiştir. Esas itibariyle Kuru
mun öz kaynak yapısı sağlam olmadığı gibi giderekte olumsuz bir durum ortaya çıkmaktadır. 2003 
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ve 2004 yıllarında mali yeterlilik oranı yüksek ve yeterli görünmesine karşılık, enflasyon düzeltme
sinin etkisiyle kâr yedekleri 326 trilyon liradan 1.068 trilyon liraya çıkması sonucu öz kaynaklar 
yüksek gerçekleşmiştir. 

Kuruluş, kısa süreli borçlarının tamamını hazır değerleriyle karşılayabilecek durumdadır. Stok
lar dışında dönen varlıkları ise kısa süreli borçların % 1.155'ini karşılayabilmektedir. Önceki yıl ile 
karşılaştırma yapıldığında Kuruluşun disponibilite, likidite ve borçlarını ödeyebilme açısından ge
nel kabul görmüş oranın çok üzerinde kaldığı söylenebilir. Kurumda bankalardaki mevduatın, men
kul kıymetlerin, ticari alacakların ve diğer bazı kalemlerin azalması nedeniyle dönen varlıkları % 16 
oranında düşmüştür. Kısa süreli yabancı kaynaklar ise % 23 oranında düşmüştür. Sonuç olarak 2004 
yılında net işletme sermayesi ihtiyacı, cari yılda olmadığı gibi 194 milyar lira fazla vermiştir. Geniş
letilmiş likidite oranının % 1.333'e yükselmesi kuruluşta önceki yılda olduğu gibi bu yıl da ödeme 
güçlüğü ile karşılaştırma riskinin oldukça azaldığının göstergesidir. Kuruluşun likidite oranlarının 
yüksek düzeyde gerçekleşmesine karşılık, enerji payındaki azalışa paralel olarak gelirler azalmış ve 
likidite oranları özellikle 2005 yılı başından itibaren hızla bozulmaya başlamıştır. Bu nedenle 2003 
ve 2004 yılında yüksek olarak gerçekleşen likidite oranları yanıltıcı olabilmektedir. 

Kurum, 2003 faaliyet dönemini 109,5 trilyon lira dönem kârı ile kapatmışken, 2003 yılında 
23 trilyon lira, 2004 yılında ise 102 trilyon lira dönem zararı gerçekleşmiştir. Söz konusu zararın 
oluşmasında en önemli etken, Bakanlar Kurulunun 22.02.2003 tarih ve 2003/5201 sayılı kararı ile 
elektrik enerjisi hâsılat payı oranın % 3,5'ten % 2'ye düşürülmesi sonucu, anılan gelirlerde önemli 
kaybının olmasıdır. 

Genel olarak Kurumun mali yapısı incelendiğinde; 2003 yılı ve 2004 yılı varlık ve kaynakları
nın enflasyon düzeltmesine tabi tutulduğundan mali yapı değerlemelerine esas teşkil eden gösterge
ler gerçek durumu yansıtamamaktadır. Çünkü Kurum her iki yılı da artan oranda dönem zararı oluş
masına karşılık enflasyon düzeltmesinin etkisiyle maddi duran varlıklar ile kâr yedeklerinin değeri 
artmış ve Kurumun mali bünyesinde reel olmayan güçlü bir bağlı değerler ve öz kaynak yapısı or
taya çıkarmıştır. Kurumun 2004 yılı sonunda kâr yedekleri 1.067 milyar lira olurken, birikmiş za
rarların etkisiyle öz kaynaklar 599 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 

Kurumun mali bünyesinde esas itibariyle hızla olumsuz bir yapı ortaya çıkmakta, gelir yeter
sizliği ve artan zararlılık öz kaynak kaybını hızlandırmaktadır. Söz konusu olumsuz gidişin başlıca 
nedeni, Kurum gelirleri içerisinde önemli bir paya sahip olan elektrik enerjisi hâsılat payının, Ba
kanlar Kurulu Kararı ile düşürülmesinden sonra, yeni bir gelir kaynağı bulunamamış olmasıdır. Di
ğer gelir kalemlerinde önemli oranlarda artış olmaması nedeniyle, bu azalışın meydana getirdiği 
açık kapatılamamış ve önceki yıllarda kâr eden kuruluş, 2003 ve 2004 yıllarında cari dönemde za
rarlı duruma gelmiştir. Buna karşılık giderlerde artış, bu dönemde de sürmüştür. 

Kurum faaliyetlerinin finansmanında görülen bu olumsuz yapının sürmesi durumunda, sürekli 
ve sürdürülebilir bir finansman kaynağına kavuşturulamaması halinde önümüzdeki dönemlerde fi
nansman darboğazı ile karşılaşılması olası görünmektedir. 

Kamu yayın kuruluşu olarak TRT Kurumunun uluslararası normlarda öngörüldüğü biçimde, 
yayın bağımsızlığı, kurumsal özerkliği ve program politikaları ile sektördeki rekabet koşullarına za
rar verilmeden kullanılacak finans kaynaklarının garanti altına alınması ilkesi doğrultusunda; kali
teli ve istikrarlı bir yayın hizmetinde bulunabilmesi, gelişen radyo ve televizyon teknolojisine uyu
mu sağlayabilmesi için, yatırım ve işletme faaliyetlerinin istikrarlı gelir kaynaklarıyla finanse edile
rek mali yapının güçlendirilmesi gerekmektedir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 
TRT'nin 2004 yılındaki ilk madde ve malzeme alım tutarı 9.3 trilyon lira olup 2003 yılına gö

re sarf malzemesi alımlarıyla % 9,8 nispetinde azalma olmuştur. 

- 7 0 - I. CİLT 



Ödeneklerle gerçekleşme arasında yapılan mukayesede toplam harcama; 
İlk ödeneğin % 51'i Son ödeneğin % 44'ü nispetinde gerçekleşebilmiştir. 2003 yılında bu ger

çekleşme % 68 nispetinde olup alım ödenekleri bu yıla göre daha gerçekçi saptanmıştır. Zira 2004 
yılı alımları geçen yıla göre % 9,8 nispetinde azalırken, ödeneklerin yıl içinde % 14,5 nispetinde art
tırılması gerçekleşmelerin düşük nispette belirmesine yol açmıştır. 

İşletme malzemesi, teknik yedek malzeme, disklerde ilk programa göre gerçekleşme sırasıyla 
% 41, % 50, % 34 nispetlerinde kalmasına rağmen ödenekler artırılmıştır. 

Kırtasiye ve büro malzemesi, temizlik malzemesi, inşaat ve onarım malzemesinde gerçekleşme 
% 60-% 90 arasında belirirken, ödenekler sırasıyla % 110, % 3, % 16 arasında yükseltilmiştir. Ba
sılı evrakta ödenek %125 oranında artmasına rağmen gerçekleşme %105 nispetinde artmıştır. 

Buna karşılık; resim ve grafik malzemesi, kimyevi malzeme, ses kayıt malzemesi, resim kayıt 
malzemesi alım ödenekleri yıl içinde düşürülmüştür. 

Filmler ve ticari mallara ait ödeneklerde ise bir değişiklik yapılmamıştır. 
Genelde iç alımlarda gerçekleşme nispeti % 57 olup, ödenekler % 45,4 nispetinde arttırılırken, 

dış alımlardaki gerçekleşme % 46 nispetinde belirmiş ve ödeneklerden % 9,8 nispetinde düşürül
müştür. 2003 yılında ise iç alımlarda gerçekleşme nispeti % 88,6 dış alımlarda ise % 59,8 nispetin
de oluşmuş, ödenekler sırasıyla % 3,9 ve % 21,3 oranında artırılmıştır. 

TRT'nin boş geçen reklam zamanı satımına bağlı olarak gerçekleştirdiği bir diğer alım usulü 
Barter yöntemidir. Barter yönteminde TRT'de, Barter anlaşması karşılığı TRT-1 ücret tarifesine gö
re yayınlanacak reklamlara paralel olarak TRT-İNT kanalı dışında tercih edilen kanallardan birinde 
barter yapacak firmaya birebir ücretsiz yayın hakkı tanınması için Genel Müdürlüğe yetki verilme
si Yönetim Kurulunun 18.11.1997 tarih 296 kararıyla kabul edilmiş, konu ayrıca ilgili Bakanlığın 
06.02.1998/92 sayılı yazısıyla Başbakanlığa sunulmuştur. 

Başbakanlık tarafından gönderilen 05.03.1998/1342 sayılı yazı ile teklif uygun mütalaa edil
miş, TRT Yönetim Kurulundan bu yazıya istinaden tekrar yetki istenmiş ve bu yetki 17.03.1998 ta
rih 1998/92 sayılı kararla verilmiştir. 

Yeni Kamu İhale Kanunu da Barter'a bir sınırlama getirmemiş trampa (barter) bu kanun dışın
da tutulmuş, işlemin alım yönünden ziyade gelir sağlama yani satım yönünün ağırlık kazandığına 
değinilmiştir. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 2004 yılında aşağıdaki çizelgede mal ve hizmet grupları iti
bariyle gösterilen barter sözleşmeleri yapmıştır. 

2004 yılında yapılan Barter Sözleşmeleri: 
Sektör Adı 

Basın 
Hizmet 
Telefon Santrali 
Bilgisayar Yazıcı 
Cep Telefonu ve Telsiz 
Otomotiv 
Elektrikli Ürünler 

Film-Program 

Mobilya 
Giyim 
Genel Toplam 

Tular (Milyon TL) 
(KDV'li) 

2.842.780 
679.608 
408.840 
5.944.908 
13.160 
362.560 
Teslim tarihindeki 
Kurlar esas olup toplam 
alınamamıştır. 
Kurlar aylık belirlendiğinden 
toplam alınamamıştır. 
72.056 
2.072 

Tutar $ veya Euro 

1.988.409,-$ 
9.188.118,-$ 
140.499,-$ 
4.139.733,-$ 
9.202,-$ 
82.132,-$ 
1.550.820,-$-4.322.570 Euro 

14.265.988$ 

-
-
31.364.901 $-4.322.570 Euro 
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Barter, nakit kullanmadan karşılıklı mal ve hizmetlerin trampa edilmesini içeren bir finansman 
modelidir. Reklam veren firmaların reklam bütçelerini kullanırken nakit ödeme yanında mal, hiz
met, program, film ile de ödemede bulunmak istedikleri hatta bu ödeme şeklini ön şart olarak ile
ri sürdükleri saptanmış bulunmaktadır. Reklam süreleri sonradan değerlendirilmesi mümkün olma
yan süreler olup, pazarlaması yapılamayan reklam kuşaklarında barter'a dayanan anlaşmalar yapıl
dığı belirlenmiş bulunmaktadır. 

Kurumda, kimi barter anlaşmaları Euro karşılığı teslim tarihindeki kurlara dayanırken, bazı 
barterlarda dolar bazında aylık değişen kurlar kullanılmaktadır. Bu durum barter anlaşması yapıl
masına rağmen henüz gerçekleşmesi tamamlanmayan bazı mal ve hizmet gruplarında TL karşılık
larının belirlenememesine yol açmıştır. 

Barter'da; 
-Hizmet anlaşması olarak; çeşitli firmalar ile, İstanbul Televizyon Müdürlüğüne 3 adet foto

selli kapı takılması Kurumsal Abonelik, Kurum binalarının doğalgaza dönüşümü, yolcu ve kargo 
taşımacılığı (THY), araç kiralanması, (Beko Ticaret ile 2004, 2005, 2006, 2007 yıllarına kadar), 
Ramazan programları için gemi kiralanması (TDİ), yazılım programı için danışmanlık hizmeti, in
şaat yapımı konularında 9.188.118 $ karşılığı 679.608 milyon liralık sözleşme imzalanmıştır. 

-29.03.2004, 15.06.2004 tarihlerinde sırasıyla Ankara Radyosu ve İzmir Bölge Müdürlüğü te
lefon santrali için 408.840 milyon liralık, gene çeşitli birimler için 16.02, 16.03 ve 27.08.2004 ta
rihlerinde 4.139.733 $ karşılığı 5.944.908 milyon liralık bilgisayar ve yazıcı temini için barter an
laşmaları yapılmıştır. 05.03.2004 tarihinde ise Arçelik'le 9.202 $ karşılığı 13.160 milyon liralık 40 
adet cep telefonunun barterla temini cihetine gidilmiştir. 

-Kurumun 31.03.2004 ve 24.12.2004 tarihinde toplam 11 adet araç için yaptığı barter anlaş
ması 82.132 $ karşılığı 362.560 milyon liradır. Kurum 2004 yılında muhtelif tarihlerde elektrikli 
ürün olarak ( Uydu Alıcısı, Klima, Stereo Video Player, Buzdolabı, Fırın, Elektrik Süpürgesi, Te
levizyon, RDS Encoder Cihazı, Fotokopi Makinesi) barter karşılığı 1.550.220 $ ve 4.322.570 Eu-
ro'luk anlaşmalar yapmıştır. Ancak bazı ürünlerin teslim işleri gerçekleşmediğinden ve teslim ta
rihlerindeki kurlar esas alındığından bu barter kaleminde toplam TL karşılıkları saptanamamıştır. 
Gerçekleşen tutar ise 1.537.147 milyon liradır. 

-2004 yılında program dekorasyonu için 72.056 milyon liralık, TRT spikerleri takım elbisele
ri ve sunucu kostümleri olarak 2.072 milyon liralık barter sözleşmeleri yapılmıştır. 

-TRT'nin en önemli barter kalemi film program alımıdır. Reklam firmalarının son yıllarda 
film piyasası ile koordineli çalışması ve barter olarak film-program barterlerini reklam karşılığı 
olarak ödeme şartı şeklinde sunmaları giderek TRT'nin film karşılığı reklam barterlarının artması
na yol açmıştır. Film ve program barterlerinde değişen kurlar uygulanmakta olduğundan 2004 yı
lında muhtelif tarihlerde yapılan 14.265.988 $'lık anlaşmaların TL karşılıkları toplamı saptanama
mıştır. Ancak yıl içinde bu barterlerin 4.505.146 milyon lirası gerçekleşmiş bulunmaktadır. Yapı
lan incelemelerde Kurum ihtiyacı olan filmlerin kuruma hazırlanan "Mal, hizmet ve Danışmanlık 
Hizmetleri İhale Esas ve Usullerine" göre barter karşılığı temin edildiği ve alınan programların ya
yın programına alındığı tespit edilmiştir. 

-Kurumun en önemli reklam kuşaklarının yer aldığı TRT-1'de 2003 yılında kullanılan barter 
karşılığı reklam süresi 1.586.783 sn. iken, bu süre 2004 yılında % 53 nispetinde artarak 2.427.862 
sn'ye ulaşmıştır. Barter yöntemi ile reklam süresinin satışında 2002 yılında kullanılan reklam sü
resi ortalaması % 29,3 iken, bu oran 2003'de % 33,5'e, 2004 yılında ise % 45'e ulaşmıştır. 

-Kurum 2004 yılında 14 milyon ABD doları karşılığı yabancı yayın materyali için sözleşme 
yapmış olup, bu tutarın 8,9 milyon ABD dolarlık kısmı barter sözleşmesi ile karşılanmıştır. Bu bar-
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ter'in 7,8 milyon ABD dolarlık kısmı sinema filmlerine aittir. Geri kalan kısmı dizi ve çizgi film
leri kapsamaktadır. 

Kuruluşun stokları bir yıl önceye göre % 18 oranında artmıştır. Diğer stoklar ve verilen sipa
riş avansları birlikte değerlendirildiğinde artış % 82,7 nispetine ulaşmıştır. 

Kalemler itibariyle incelenen en önemli stok artışı gösteren kalemler yaklaşık 8,5 katı artışla 
basılı evrak, % 63 ile temizlik malzemesi, % 443 ile inşaat ve tesis malzemesi, 10 katı artışla ka
çak el aletleri, % 182 ile diskler, % 162 ile imalat malzemesi, % 67 ile görüntü ve sanat malzeme
si stoklarıdır. 

Yıl içinde sarf malzemesi olarak 14 trilyon liralık malzeme 2003 yılından devir etmiş, 7,6 tril
yon liralık malzeme kuruluş içi gelmiş, 10,5 trilyon liralık malzeme kullanılmış bulunmaktadır. 

2004 yılında gerçekleştirilen yurt içi radyo yayın süreleri 2003 yılı gerçekleşmeleri ile karşı
laştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Yurt içi radyo 

Yayınları 
I- Ulusal radyo yayınları: 

-Radyo-1(1) 
-Radyo-2/TRT-FM 
- Radyo - 3 
- Radyo - 4 

Toplam (I) 
II- Bölge radyo yayınları: 

- Çukurova (2) 
- Antalya (2) 
- Erzurum (2) 
- GAP - Diyarbakır (2) 
- Trabzon (2) 
- TRT HATAY FM (3) 

Toplam (II) 
Toplam (I+II) 

III- Turizm Radyosu 
Genel toplam 

Yayın süreleri 

2003 Gerçekleşen 
% 

12,8 
12,8 
12,8 
12,8 
51,2 

6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
38,4 
89,6 
10,4 
100 

Dakika 

525.600 
525.600 
525.600 
525.600 
2.102.400 

262.800 
262.800 
262.800 
262.800 
262.800 
240.900 
1.554.900 
3.657.300 
525.600 
4.182.900 

2004 Gerçekleşen 
% 

12,8 
12,8 
12,8 
12,8 
51,2 

6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
38,4 
89,6 
10,4 
100 

Dakika 

527.040 
527.040 
527.040 
527.040 
2.108.160 

263.520 
263.520 
263.520 
263.520 
263.520 
241.560 
1.559.160 
3.667.320 
527.040 
4.194.360 

Fark 

% 

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Dakika 

1.440 
1.440 
1.440 
1.440 
5.760 

720 
720 
720 
720 
720 
660 
4.260 
10.020 
1.440 
11.460 

(1) Ankara, İstanbul ve İzmir Radyolarının ortak yayınından oluşmaktadır. 
(2) Bölge Radyoları 18.00-06.00 saatleri arasında Radyo-4 ile ortak yayın yapmaktadır. Ortak 

yayınlar süreye dahil edilmemiştir. 
(3) TRT Hatay FM 18.00-07.00 saatleri arasında TRT-FM ile ortak yayın yapmaktadır. Ortak 

yayınlar süreye dahil edilmemiştir. 
2004 yılında yurtdışına yapılan radyo yayınları 2003 yılı rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak 

aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Yayın 
Dili 

Türkçe 
Yabancı diller 
Toplam 

2003 Yılı 
Gerçekleşen 
% 
38 
62 
100 

Dakika 
525.540 
855.450 
1.380.990 

2004 Yılı 
Gerçekleşen 
% 
34 
66 
100 

Dakika 
527.040 
1.023.000 
1.550.040 

Fark 

% 
1 
99 
100 

Dakika 
1.500 
167.550 
169.050 
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Yurt dışına yapılan yayınların toplam süresi 1.550.040 dakika olarak gerçekleşmiş ve 2003 yı
lına göre toplam sürede (2004 yılındaki toplam gün sayısının 366 olmasından gelen fark dahil) 
% 12 oranında artış göstermiştir. Yayın süreleri stüdyo çalışma saatleri esas alınarak hazırlanmış-
mış olup, 01.06.2004 tarihine kadar günde 46 saat yabancı dilde yayın yapılırken, bu tarihten son
ra Rusça ve Kırgızca yayınlara başlanılmasıyla birlikte stüdyo kullanım saatinin 46 saatten 47 sa
ate çıkması sonucunda 2004 yılında yayın saati artmıştır. 

Yurt dışı radyo yayınları; Avrupa, Kuzeydoğu Amerika, Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika, 
Kuzey Batı Asya ve Uzak Doğu, Güney Batı Asya ve Güney Doğu Asya olmak üzere dünyanın 8 
değişik bölgesine HF vericileri aracılığı ile, Avrupa, Orta Asya, Kuzey Afrika, Avustralya, Yeni 
Zelanda ve Kuzey Amerika'ya da uydu aracılığı ile yapılmaktadır. Buna ilave olarak Kurumun 
www.trt.net.tr adresli internet sitesinden de söz konusu yayınlar canlı olarak dinlenebilmektedir. 
Ayrıca, çeşitli ülkelerin ulusal radyo yayınlarını birleştirerek yayınlayan World Radio Network 
(Dünya Radyo Yayın Şebekesi) Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu da kapsamına almış ve uydu, Inter
net ve kablo şebekesi üzerinden 24 saat yayın yapan çok dilli EuroMix Radyosu sayesinde TSR 
bütün dünyadan dinlenebilir hale gelmiştir. 

2004 yılındaki televizyon yayınlarının kanallara (yayın birimlerine) dağılımı 2003 yılı değer
lerine göre karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Televizyon 

Yayın Birimleri 

I- Yurt içine yayın : 

TRT-1 

TRT-2 

TRT-3 

TRT-4 

TRT-GAP 

Toplam (I) 

II- Yurt dışına yayın : 

TRT-INT 

TRT-TÜRK 

Toplam (II) 

Genel toplam 

2003 

Gerçekleşen 

% 

i9,q 

19,0 

6,7 

15,4 

7,4 

67,5 

19,0 

13,5 

32,5 

100 

Dakika 

525.60Q 

525.600 

185.940 

424.920 

203.460 

1.865.520 

525.600 

370.320 

895.920 

2.761.440 

2004 

Gerçekleşen 

% 

19 

19 

8 

15 

6 

67 

19 

14 

33 

100 

Dakika 

527.04Q 

527.040 

224.925 

415.930 

156.694 

1.851.899 

527.040 

373.348 

900.388 

2.752.287 

Fark 

% 

n 

• 

21 

(2) 

(23) 

-

. 
1 

-
-

Dakika 

1.440 

1.440 

38.985 

(8.990) 

(46.496) 

(13.621) 

1.440 

3.028 

4.468 

(9.153) 

2004 yılında yapılan televizyon yayınlarının toplam yayın süresinin 2.752.287 dakika olduğu, 
bunun; % 67'sinin yurt içine, % 33'ünün yurt dışına yapılan yayınlardan olduğu ve toplam yayın 
süresinin 9.153 dakika azaldığı görülmektedir. 

2004 yılında elde edilen faaliyet içi gelirler, bir yıl öncesine göre % 15,1 nispetinde artmış olup, 
425,1 trilyon lira olarak belirmiştir. Bu gelirin % 99,2'si 423 trilyon lira yurt içi, % 0,8 oranındaki 
2,1 trilyon lirası ise yurtdışı gelirleridir. Kuruluşun Bakanlar Kurulu kararı ile elektrik Hasılat payı 
% 3,5'ten % 2'ye düşürülmesine rağmen en önemli gelir kalemi olmaya devam etmiş ancak toplam 
faaliyet içi gelirler içindeki payı % 76,4'den % 65,1 'e giderek 2004 yılında % 53,1'e gerilemiştir. 

Programa göre gerçekleşmeler incelendiğinde, ilk programa göre gerçekleşme oranının % 99,2 
olduğu, son duruma göre ise düşerek % 86,2'ye indiği görülmektedir. 
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Geçen yıla göre (%) 
Artıs/Azalıs (%) 

66,-
(5,5) 
29,0 
(9,8) 

8,1 
11,3 
71,2 

459,8 
313,3 
48,6 

İlk programa göre (%) 
Artış/Azalıs (%) 

63,4 
8,0 

-
(69,1) 

(42,5) 
(81,4) 

(1,3) 
(90,6) 

-

Kalemler itibariyle incelendiğinde; 
Gelirler 

-Cihaz alım bandrol bedeli 
-Elektrik hasılat payı 
-Radyo ilan ve reklam geliri 
-TV, ilan ve reklam geliri 
- Barter kars-reklam geliri 
-Mal ve hizmet karşılığı gelir 
-Program satış geliri 
-Haber hizmet satış geliri 
-TR-Tnt 
-Yurt içi diğer gelirler 
-Yurt dışı gelirler 
TRT'de bir yıl önceye göre Elektrik Hasılat Payı, önemli bir payı olmamakla birlikte program, 

haber hizmeti satış ve TV ilan ve reklam geliri azalırken, Radyo ve barter reklam gelirleri de sıra
sıyla % 29, % 58,1 nispetlerinde artış göstermiştir. Yine gelirler içindeki payı cüzi olmakla birlik
te mal ve hizmet karşılığı gelir ve yurt dışı gelirler artış gösteren diğer kalemlerdir. 

Öncelikle reklam gelirlerinin programlanmasında tahmin hatalarının yüksek olduğu, özellikle 
programlanamayan barter reklam karşılıkları ile diğer reklam gelirleri arasındaki ilişki ve transfer
lerden dolayı reklam harcamalarında belirlenen hedeflere ulaşılamadığı görülmektedir. Senelerden 
beri devam eden reklam gelirlerine ait bu sapmalar dikkate alınarak ilgili dairenin daha gerçekçi 
bir program hazırlamasına ağırlık verilmesi ve ilgili dairenin istatistik, muhasebe bütçe analizi ya
pabilecek personelle takviyesi gerekli görülmektedir. 

V. YATIRIMLAR 
Kurum'un 2004 yılı Yatırım Programı teklifi, 05.07.2003 tarih ve 25159 sayılı Resmi Gaze-

te'de yayımlanan Yüksek Planlama Kurulu'nun 2004 yılı programı ve Mali Yılı bütçesi Makro 
Çerçeve Kararı'nda belirtilen değerler doğrultusunda hazırlanarak Yönetim Kurulu tarafından 
29.07.2003 tarih ve 2003/214 sayı ile kabul edilerek DPT Müsteşarlığına intikal ettirilmiştir. 

Toplam 26,8 trilyon lira tutarında yatırım öngören söz konusu teklif hazırlanırken uygulan
makta olan tasarruf tedbirleri ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar göz önüne alınarak 
bazı makine, teçhizat ve inşaat yatırım taleplerinden vazgeçilmiş, ancak işletmenin zorunlu ihtiyaç
ları ile hızla ve sürekli değişen teknolojinin takip edilme ilkesi ön plana alınmıştır. 

Söz konusu teklife karşılık Resmi Gazete'nin 11.01.2004 tarih ve 25343 sayılı mükerrer sayı
sında yayımlanarak yürürlüğe giren 2004 yılı Yatırım Programında ise kuruma 21 trilyon liralık ya
tırım ödeneği öngörülmüştür. 

Kurum'un 2004 yatırım programında 13 adet proje yer almakta olup, bu projeler için tahsis 
edilen toplam 21 trilyon liralık ödeneğe karşılık 6,6 trilyon liralık yatırım harcaması yapılmış ve 
yatırımlardaki nakdi gerçekleştirme oranı % 31 düzeyinde kalmıştır. 

VI. ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki öneriler, sonuçlan gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı

rakılmıştır. 
1-Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun, Anayasanın 133 üncü maddesi, 3984 sayılı Radyo 

ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planında yer alan öngörüler ile uluslar arası normlar doğrultusunda bir kamu ya
yın kuruluşu olmasını sağlayacak ve 2954 sayılı Kanunun yerine geçecek yeni bir kanun tasarısı 
taslağının hazırlanarak kanunlaşması için ilgili merciler nezdinde girişimlerin sürdürülmesi, 
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-Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin 2954 sayılı Kanunda değişiklik yapılırken; Yö
netim Kurulunun yayıncılık konusunda veya yayıncılıkla ilgili alanlarda deneyim sahibi ve kendi 
konularında uzmanlaşmış olan üyelerden oluşan bir yapıya dönüştürülmesini, Yönetim Kurulunda 
idari, mali ve teknik, yayın-program genel müdür yardımcılarından ikisinin yer almasını ve üst yö
netim sınıfı personelin Yönetim Kurulunca atanmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmış
tır : 

1-TRT'nin özerklik ve yayında tarafsızlık kriterlerine göre kamu yayıncılığı faaliyetlerini sür
dürülmesi için finansman ihtiyacının; 

-Uzun ve orta vadeli "kaynak-yatırım", "kaynak-harcama" imkanları ile personel ve girdiler
de yapılabilecek tasarruf imkanlarını belirleyecek bir Master Plan hazırlanarak kuruluşun mali, 
ekonomik ve teknik imkan ve altyapısının bir bütün olarak değerlendirilmesi, 

-Yasal düzenleme ile gelişmiş ülkelerin kamu yayın kuruluşlarında olduğu gibi uzun yıllar de
ğişkenlik göstermeyecek istikrarlı bir kamusal kaynağa dayandırılması, Kuruma sağlanacak kay
nağın özerklik ilkelerine uygun ve kuruluşu zarardan kurtaracak boyutta olması, 

-Devlet politikası gereği sürdürülen kamu yayın hizmetlerine ait mali yükün genel bütçeden kar
şılanması, olağanüstü özel görevler için yayının devamlılığını sağlayacak ek finansmanın sağlanması, 

2-Türkiye Radyo Televizyon Kurumu yeniden yapılandırılırken; 

-Öncelikle, Anayasanın 133 üncü maddesi doğrultusunda TRT'nin kamu yayıncılığı yaparken 
görev ve fonksiyonlarının nasıl olması gerektiği konusunda kamuoyu, ilgili kurum ve kuruluşlar ve 
Kurum içinde yeterince tartışılarak, değerlendirilerek TRT'nin kamu yayıncılığı konusunda rolü
nün yeniden belirlenmesi, 

-Yeniden yapılanma konusunda hedef bir sürenin belirlenmesi ve en önemli aşamayı oluştu
ran organizasyonel yapılanmasının, kanal yönetimi, program yapımı ve prodüksiyon kaynakları 
şeklinde ayrı ana birimler olacak şekilde yürütülmesi ve maliyet muhasebesi sistemini de kapsaya
cak Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması, 

-TRT'nin, az sayıda radyo ve televizyon kanalı işleten, yönetilebilir boyutlarda bir organizas
yon haline getirilmesi, bunu sağlamak üzere az sayıda fakat fonksiyonel, strateji ve politika üreten 
ve uygulayan yönetim birimlerinin oluşturulması, 

-TRT'nin yeniden yapılanma sonrasında yapacağı ve/veya yapmayacağı hizmet ve işlerin be
lirlenmesi, kısa, orta ve uzun vadeli istihdam projeksiyonlarının belirlenerek, istihdam edilecek 
personel sayılarının ortaya konulması, 

-TRT'nin vizyonunu, misyonunu, stratejik hedeflerini ve değerlerini ortaya koyacak stratejik 
planının yapılması, 

3-Kurumun yurt dışı yayınlarının daha kaliteli bir şekilde izlenmesi ve izleniri iğinin arttırılabil
mesi, mevcut ve gelecekte oluşabilecek projelerin hayata geçirilebilmesi amacıyla yurtdışına uydu
lardan ve kablo-TV şebekelerinden ulaşan tüm TRT yayınlarıyla ilgili gereken teçhizat yatırımı, ka
nal kira bedelleri ve ilgili diğer hizmetlerin finansmanı için Başbakanlık Bütçesinin "TRT'ye trans
fer" tertibine yeterli ödenek konulmasını teminen ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması. 

SONUÇ 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 2004 yılı bilançosu ve 102.007.567 milyon lira dö

nem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Tasvip edilmiştir. 
ı 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 2004 yılı bilançosu 

Aktif (varlıklar) 
I-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 
B-Menkul değerler 

1 -Menkul kıymetler değer düşük karşılığı (-) 
C-Ticari alacaklar 

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacak karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1 -Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 
II-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacak karşılığı (-) 

B-Diğcr alacaklar 
I -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
3-İştirakler 
4-İştirakler sermaye taahhütleri(-) 
5-İştirakler sermaye payları değer düşük karşılığı (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değer düşük karşılığı (-) 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar ( brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1 -Maddi olmayan duran varlıklar ( brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar ( brüt) 
2-Birikmiş tükenme payları (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 
H-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 
Aktif (varlıklar) toplamı 

Önceki dönem milyon TL 

52.629.509 

15.328.717 
450.889 

94.253 

178.639 

463.616.882 
132.672.512 

4.097.961 
6.956.428 

2.231.255 
1.283.829 

81.741.252 
22.616.000 

37.300.792 

356.636 

23.054.564 

79.286.751 
93.621.499 

337.977.494 

141.254 

2.910 

319.889.981 

947.426 

965.276 
143.379 

322.090.226 
660.067.720 

Cari dönem milyon TL 

36.189.739 

19.601.235 
427.051 

105.407 

3.468.889 

520.837.660 
171.453.484 

313:578 
765.412 

2.858.940 
2.201.987 

45.388.621 
4.172.000 

16.588.504 

321.644 

42.040.406 

67.382.707 
114.969.517 
290.863.399 

291.840 

4.033 

"\ 

348.305.186 

656.953 

| 
1 

\ 
\ 

1 
66S\476 
146.316 

350.069.804 
640.933.203 

Not: 2003 yılı rakamları olarak, enflasyon düzeltmesi sonucu 2004 yılı açılış kaydı kabul edilen rakamlar alınmıştır . 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 2004 yılı bilançosu 

Pasif (kaynaklar) 
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senedi reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1 -Diğer borç senedi reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem karı ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları 
2-Dönem kârının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

l-Borç senedi reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

l-Borç senedi reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkukları 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
III-Öz kaynaklar 

A-Ödenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-MDV yeniden değerleme artışları 
4-İştirakler yeniden değerleme artışları 
5-Maliyet bedeli artış fonu 
6-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kâr yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kâr yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar kârları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net zararı 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

Önceki dönem milyon TL 

182.000.000 

71.435.995 

52.183.937 
868.659.390 

17.285.316 

20.068.343 

1.822.755 

815.506 

6.271.133 

1.244.731 
100 

30.222.568 

5.629.894 

5.629.894 

110.564.005 

938.128.643 

424.477.390 

624.215.258 
660.067.720 

Cari dönem milyon TL 

182.000.000 

56.133.937 

59.406.194 
988.881.850 

19.677.604 

12.970.927 

1.983.887 

634.445 

5.587.145 

1.122.083 
16 

22.298.503 

2.788 

10.032.830 

10.035.618 

125.866.063 

1.067.965.647 

483.225.061 
102.007.567 
608.599.082 
640.933.203 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
2004 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 

İ- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem zararı 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net zararı 

Önceki dönem 
Milyon TL 

369.225.352 

8.051.747 

361.173.605 

346.479.150 

14.694.455 

83.374.907 

68.680.452 

63.445.685 

8.601.477 

13.836.245 

14.873.123 

23.951.956 

22.915.078 

22.915.078 

Cari dönem 
Milyon TL 

425.141.466 

12.459.382 

412.682.084 

399.063.225 

13.618.859 

102.022.390 

88.403.531 

22.128.651 

49.456.286 

115.731.166 

49.094.013 

35.370.414 

102.007.567 

102.007.567 
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SAYI: 4 
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (RTÜK)'ÜN 2004 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 07.06.2006 tarihli 31 inci Birleşiminde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

(RTÜK)'ün 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Bü
yük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili ola
rak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuru
luş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü 
olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I-TOPLU BAKIŞ 
Türkiye'de ilk radyo yayınlarına başlanıldığı 06.05.1927 tarihinden 2954 sayılı Radyo ve Te

levizyon Kanununun kabul edildiği 11.11.1983 tarihine kadar geçen sürede düzenleyici kuruluş 
oluşturulmamış, yayın yapmakla görevli kuruluşlar bünyesinde bulunan birimler tarafından dene
tim görevi yerine getirilmiştir. 1925 yılında kabul edilen Telsiz Tesisi Hakkında Kanun ile PTT Ge
nel Müdürlüğü tarafından yurtdışı haberleşmesi için Ankara-Babaharman ve İstanbul-Hasdal'da 
kurulmaya başlanan telsiz verici istasyonlarından radyo yayınlarının da yapılması gündeme gelmiş 
ve gerekli teçhizat ilavelerinin yapılması kararlaştırılmıştır. 

Bu yayınları yapmak üzere kurulan Türk Telsiz Telefon A.Ş./TTTAŞ'nin "Nizamname-i Da
hilisi" 06.01.1926 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış ve "Dahiliye Bakanlığı" tara
fından 08.09.1926 tarihinde imzalanan bir işletme ruhsatnamesi ile bu şirkete 10 yıllığına radyo ya
yını yapma hakkı verilmiştir. İlk düzenli radyo yayınlarında Sirkeci'deki Büyük Postane'de oluş
turulan stüdyo kullanılmıştır. 1927 yılı sonlarında da Ankara Palas'ta oluşturulan stüdyo kullanıla
rak radyo yayınlarına başlanmıştır. 

Yaklaşık 10 yıl süresince kısıtlı koşullar altında özel bir şirket tarafından sürdürülen radyo ya
yınlarına yönelik yapılan ikinci düzenleme 18.08.1936 tarihinde çıkarılan bir kararname ile yapıl
mış ve radyo yayınlarını yapma hakkı PTT'ye verilmiştir. Ayrıca, 09.06.1937 tarihinde yürürlüğe gi
ren 3222 sayılı Telsiz Kanunu ile her türlü telsiz haberleşmesi devlet tekeline alınmış, 06.08.1914 
tarihinden itibaren yürürlükte olan ve özel kişilere/kuruluşlara telsiz kullanma izni veren "İşarat-ı 
Elektrikiye Vasıtasıyla Telsiz Telgraf ve Telsiz Telefon Hakkında Kanun" yürürlükten kaldırılmıştır. 

1940 yılında yürürlüğe giren 3837 sayılı Yasa ile radyo yayınlarının yapılması sorumluluğu 
PTT'den alınarak Matbuat Umum Müdürlüğüne verilmiştir. Özel kişi ve kuruluşlara çok sınırlı da 
olsa yayın yapma izni verilmesine yönelik olarak 18.05.1955 tarihinde 3222 sayılı Telsiz Kanunu
nu değiştiren 6566 sayılı Yasa kabul edilmiş olmasına rağmen bu kapsamda yayın izni verilmemiş
tir. 

1961 Anayasası'nın 121 inci Maddesine istinaden 24 Aralık 1963 tarihinde kabul edilen 359 
sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanunu gereğince ülkede radyo ve televizyon yayınları yapma 
sorumluluğu 1.5.1964 tarihinde kurulan TRT kurumuna devredilmiştir. 

1983 yılında radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin olarak yeniden düzenleme yapılmıştır. 
1982 Anayasası'nın 133 üncü maddesinde "Radyo ve Televizyon İstasyonları ancak devlet eliyle 
kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde düzenlenir" hükmüne uygun olarak 
11.11.1983 tarihinde kabul edilen 2954 sayılı "Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu" ile 359 sa
yılı Kanun yürürlükten kaldırılmış, radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesine, "Radyo ve 
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Televizyon Yüksek Kurulu" ile "Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu'nun kuruluş, görev, yetki ve 
sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Bu Kanun ile ülkede ilk defa radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyici kuruluş olarak Radyo 
ve Televizyon Yüksek Kurulu oluşturulmuştur. Bu Kurul, TRT dışındaki kamu kuruluşlarının (Polis 
ve Meteoroloji teşkilatları) kuracakları radyo istasyonlarına, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve 
tüzel kişilerin kuracakları kapalı devre televizyon sistemlerine izin verme yetkisinin yanında yurtiçi
ne yapılacak radyo ve televizyon yayınları ile kapalı devre televizyon yayınlarının bu Kanunda belir
tilen esaslara uygunluğunu gözetleme, denetleme ve değerlendirme yetkisi ile donatılmıştır. 

Mevcut yasal düzenlemelere göre radyo ve televizyon yayın tekeli devlete ait olmasına rağmen 
o yıllarda yurt içine yönelik olarak özel radyo ve televizyon yayınlarına başlandığı görülmektedir. Bu 
yayınların durdurulmasına yönelik önlemler alınmış olmakla birlikte, diğer Avrupa ülkelerinde oldu
ğu gibi bu yayınlara izin verilmesi yönünde gerekli yasal düzenleme yapılması kararlaştırılmış ve 
TRT'ye ait tekel hakkı, Anayasa'nın 133 üncü maddesini değiştiren ve 08.07.1993 tarihinde kabul 
edilen 3913 sayılı Kanunla kaldırılmış ve Anayasanın "F-Radyo ve televizyon kuruluşları ve kamu 
ile ilişkili haber ajansları" kenar başlığı altında yer alan 133 üncü maddesi "Radyo ve televizyon is
tasyonları kurmak ve işletmek kanunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbesttir. Devletçe kamu 
tüzel kişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzel kişilerinden yardım gö
ren haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır." Şeklinde değiştirilmiştir. 

Anayasada yapılan yeni düzenleme doğrultusunda 13.04.1994 gün ve 3984 sayılı Radyo ve Tele
vizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. 3984 sayılı Kanun ile, radyo ve 
televizyon yayınlarında uyulması gereken ana ilkeler ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) 
oluşumu, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri belirlenmiş, Devletin TRT eliy
le yurtiçine radyo ve televizyon yayını yapma tekeline son verilmiş, özel radyo ve televizyon 
kuruluşlarının oluşum ve yayın faaliyetlerine olanak sağlanmıştır. Devlet tekeli kaldırılarak radyo ve 
televizyon istasyonlarının kurulması ve işletilmesinin kanunla yapılacağı öngörülmüştür. 

3984 sayılı Kanun ile 2954 sayılı Kanunla kurulmuş olan Radyo ve Televizyon Yüksek Kuru
lu kaldırılmış tüm görev ve yetkileri Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) devir edilmiştir. 

4756 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Ba
sın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun 15.05.2002 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve söz konusu Kanun, 
3984 sayılı Kanunda değişiklikler yaparak yeniden düzenlenmiştir. 

21.06.2005 gün ve 5370 sayılı Kanun ile Anayasanın 133 üncü maddesinin kenar başlığı 
"F. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber 
ajansları" şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulan Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu dokuz üyeden oluşur. Üyeler, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında 
belirlenecek üye sayısının ikişer katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti gru
buna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçi
lir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri, üyelerinin nitelikleri, seçim 
usulleri ve görev süreleri kanunla düzenlenir." 

Yapılan Anayasa değişikliği ile RTÜK Anayasal bir kuruluş haline gelmiş bulunmaktadır. Ana
yasanın 133 üncü Maddesinde yapılan yeni düzenleme doğrultusunda 24.06.2005 gün ve 5373 sayı
lı Kanunla 3984 sayılı Kanunun, Üst Kurul üyelerinin seçimi ve görev süresini düzenleyen 6 ncı 
Maddesi değiştirilmiş bulunmaktadır. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun bir önceki yıllı karşılaştırmalı 2004 yılına ait başlıca gös
tergeleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler 

Mevcutlar ve alacaklar 
Yatırım için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırım gerçekleşme oranı (nakdi) 
Tüm alım tutarı 
Türkiye'de televizyon yayın kuruluşu sayısı 
Türkiye'de radyo yayın kuruluşu sayısı 
Uyarılan televizyon ve radyo sayısı 
Yayını durdurma sayısı 
Sözleşmeli (ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
Sözleşmeliler için yapılan giderler 
Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
Gelirler 
Giderler 
Sosyal yardım ve teşvik fonu aktanmı ve gelir iadesi 
Gelir fazlası 

Ölçü 

Milyon TL 
Milyon TL 

% 
Milyon TL 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Kişi 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

2002 Yılı 

27.762.136 
56.639 

0,2 
2.010.000 

260 
1.195 

113 
269 
335 

8,878.848 

8.481.934 
2.110 

65.890.902 
43.037.076 
4.331.644 

18.522.182 

2003 Yılı 

18.437.917 
80.456 

1,5 
2.945.788 

431 
1.188 

295 
339 
340 

11.752.033 

11.281.048 
2.840 

43.210.276 
31.830.930 
4.710.447 
6.668.899 

2004 Yılı 

12.402.262 
215.257 

2,3 
2.834.524 

254 
1092 
541 
34 

346 
13.132.684 

12.615.221 
3.038 

53.758.488 
43.138.607 

7.545.021 
3.074.859 

Son İki Yıl 
Farkı 

(6.035.655) 
134.801 

0,8 
91.264 

(96) 
296 

(305) 
6 

1.380.651 

1.334.173 
199 

10.548.212 
11.307.677 
2.831.513 

(3.593.040) 

Artış veya 
Azalış 
(%) 

(32,8) 
167,5 
(53,3) 
(3,8) 

(3,8)) 
100,3 

90,-
1,0 

11,7 

11,8 
6,9 

24,4 
35,5 
60,1 

(53,8) 



4756 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Ba
sın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun 15.5.2002 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve söz konusu Kanun, 
3984 sayılı Kanunda değişiklikler yaparak yeniden düzenlenmiştir. 4756 sayılı Kanun ile 
RTÜK'ün denetimi Yüksek Denetleme Kurulu'na verilmiştir. RTÜK, Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulunun denetimine tabi olması nedeniyle, aynı zamanda 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşeb
büsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlemesi Hakkındaki 
Kanun hükümlerine tabi durumdadır. 

Anayasa Mahkemesi, 12.06.2002 gün ve 97 esas, 9 karar sayıları ile 4756 sayılı Kanunun 
RTÜK'ü doğrudan ilgilendiren dört maddesinin, 21.9.2004 gün ve 100 esas, 9 karar sayıları ile dört 
maddesinin çeşitli fıkralarının yürürlülüklerini durdurmuştur. Anayasa Mahkemesince yürürlüğü 
durdurulan dört maddenin ikisi Üst Kurul üyelerinin seçimini, biri yayın kuruluşlarının, yayınları
na karşı gerçek ve tüzel kişilerin düzeltme ve cevap hakkını, diğeri ise özel radyo ve televizyon ku
ruluşlarının sermaye yapılarına ilişkin düzenlemelerdir. Denetim tarihi itibariyle (Şubat 2005) 4756 
sayılı Kanunun bazı maddelerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı henüz yayınlanma
mış bulunmaktadır. 

3984 sayılı Kanun ile RTÜK'e radyo ve televizyon yayınlarının denetimi, ulusal ve bölgesel 
frekans planlamalarını yapma ve radyo ve televizyon yayın kuruluşlarına yayın izni ve lisans ver
mek şeklinde biri denetim, ikisi düzenleme alanında olmak üzere üç temel görev verilmiştir. An
cak 4756 sayılı Kanun ile ulusal ve bölgesel frekans planlamalarını yapma görevi RTÜK'ten alı
narak, Telekomünikasyon Kurumuna verilmiştir. 

Diğer taraftan RTÜK'ce yürütülen denetim faaliyetlerinde etkinliğin arttırılabilmesi ile ilgili 
olarak çeşitli sorunlar saptanmış olup, bunlar şöyle sıralanabilir; 

Ülkenin 1993'den bu yana taraf olduğu Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi ve 11 Ey
lül 1998'de yayınlanan Ek Protokolün 16 Ekim 2003'de TBMM'de onaylanmasından sonra 3984 
sayılı Kanun hükümlerinin programı hazırlayanların tüketiciye, izleyiciye sorumlulukları, çevre ve 
küçüklerin korunması, yayın içeriğine müdahale edilmemesi, reklam gelirleri ile program hizmet
leri arasında bütünlüğün korunması, yayın hizmetinin çok sık kesilmemesi vb. gibi hususlardan do
layı Sözleşme Maddeleri ile uyumlu hale getirilmesi zorunluluğu bulunması, 

Bu genel değerlendirme çerçevesinde; 3984 sayılı Kanun'un 4756 sayılı Kanun'la değişik 4. 
Maddesi (Yayın İlkeleri) ile Reklam Yayınlarını düzenleyen 19, 20, 21, 22 ve 23. Maddelerinin 
uluslararası mevzuatla tam olarak uyumlu olmadığının tespit edilmesi sonucu, 3984 sayılı Kanun 
hükümlerinin Uluslararası mevzuatla uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca mevcut durumda; "Programa ceza verilmesi" ve yerine "ikame program" uygulaması 
büyük zorluklar getirmektedir. RTÜK'ün yüzlerce yayın kuruluşuna her bir programı için "ikame 
program" bulması mümkün olmamakta ve verilen cezaların uygulanması gecikmektedir. Ayrıca ya
yın kuruluşları program ismini ve yapımcı/sunucuyu sürekli değiştirerek bu cezalardan kaçınmakta
dır. Bu nedenle Programa ceza verilmesi uygulamasının kaldırılması uygun olup RTÜK Yasasının 
yayın kuruluşunu muhatap alarak müeyyideleri kuruluşlara uygulaması gerekli görülmektedir. 

2004 tarihi itibariyle yapılan incelemede analog radyo ve televizyon yayınları için Haberleş
me Yüksek Kurulu tarafından onaylanan frekans planlamasının henüz bulunmadığı ve TRT dışın
daki yayın kuruluşlarının belli bir plana uymaksızın yayınlarını sürdürdükleri görülmüştür. 

Diğer taraftan, Avrupa'da VHF ve UHF bandında karasal vericilerle sayısal yayınların yapıl
ması konusunda 1TU nezdinde planlama çalışmalarına başlanmıştır. Avrupa bölgesi için yapılan bu 
çalışmalar sonucu ortaya çıkacak frekans planının Türkiye'de de uygulanabilmesi için yapılmakta 
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olan analog yayın frekanslarının öncelikle planlanması ve belirlenmiş frekans bandında sayısal ya
yınlar için uygun alt bandların boşaltılması gerekmektedir. 

Aksi takdirde Telekomünikasyon Kurumu'nun sorumluluğunda RTÜK ve ilgili diğer kuruluş
ların katılımıyla hazırlanan frekans planına uygun olmadan ülkede radyo-televizyon yayınlarının 
yapılıyor olması büyük bir eksiklik olarak kendini göstermekte olup, bu durum sayısal yayıncılığa 
geçişte bazı sorunlar yaratabilecektir. 

Frekans planlaması ile ilgili diğer bir gelişme ise radyo yayıncılığına ilişkindir. Özellikle Avrupa 
bölgesinde sayısal radyo yayıncılığına geçiş konusunda belli bir aşama kaydedilmiş olmasına karşılık, 
kaydedilen gelişmelerin televizyon yayıncılığına kıyasla daha yavaş olması ve bu konuda belli bir uy
gulama takviminin ortaya çıkmaması, analog olarak yapılan radyo yayınlarının yakın ve orta vadede 
devam edeceğini göstermektedir. Bu nedenle Telekomünikasyon Kurumu tarafından hazırlanmış olan 
analog radyo yayınları frekans planının Haberleşme Yüksek Kurulu tarafından onaylanması ve onay
lanan bu plana uygun olarak frekans ihalesinin yapılması gündemdedir. KuruPun 12.07.2005 tarihin
de olağanüstü olarak toplanması planlanmış, ancak söz konusu toplantı ertelenmiştir. 

Bugün RTÜK için en önemli gelir kalemi reklam gelirlerinden alınan paylar olmaktadır. Rek
lam gelirlerinden alman paylardaki kaçağın önlenmesi bu açıdan büyük önem arz etmektedir. Bu 
sorunun giderilmesi ise daha etkin bir organizasyon ve koordinasyonu gerektirmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 
Anayasanın 133 üncü Maddesinde yapılan yeni düzenleme doğrultusunda 13.4.1994 gün ve 

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. 
3984 sayılı Kanunda, 15.5.2002 gün ve 4756 sayılı Kanun, 3.8.2002 gün ve 4771 sayılı Kanun, 
15.7.2003 gün ve 4928 sayılı Kanun, 22.7.2003 gün ve 4951 sayılı Kanun ve 30.7.2003 gün ve 
4962 sayılı Kanun, 3.3.2004 gün ve 5101 sayılı Kanun, 14.7.2004 gün ve 5217 sayılı Kanun ve 
14.7.2004 gün 5218 sayılı Kanun ile bazı değişiklikler yapılmış bulunmaktadır. 

Değişik 3984 sayılı Kanuna göre RTÜK'ün görev ve yetkileri; 

-Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına, yayın izni ve lisans vermek, ulusal, bölgesel ve yerel 
planlamalardaki kanal ve frekans bantlarını zaman paylaşımlı ve bölgesel dengelere uygun biçim
de kullanımını gözeterek tahsis etmek, 

-Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına, ulusal, bölgesel ve yerel yayınları için ulusal kanal ve 
frekans bandı planlamalarına uygun olarak tahsis edilen yayın alanlarını kapsayacak verici tesisle
ri kurma ve işletme izni 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine uygun olarak 
vermek ve tesisin 3984 sayılı Kanun ve hükümlerine ve tesis şartlarına uygunluğunu denetlemek, 

-3984 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının ulusal ve 
bölgesel yayınlarına imkân verecek, ulusal kanal ve frekans bandı planında öngörülen Radyo ve 
Televizyon vericileri ile sabit veya hareketli yayın yerleri arasında mevcut telekomünikasyon şe
bekesi yanında, uydu aracı ile bağlantı kurabilmeleri amacıyla ve öngörülen amaçlar için kullanıl
ması kaydıyla uç linkleri kurabilmesi için 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine uygun şekilde 
Telekomünikasyon tesisler kurma ve işletme izni vermek ve tesislerin bu kanunda öngörülen izin 
esaslarına uygun olarak işletilmesini denetlemek 

-Zaman paylaşımlı program kanallarının tahsisinde bölgesel dengeleri gözeterek, kuruluşları 
ülkenin değişik bölgelerinde yayın yapmaya teşvik etmek, 

-Yurtiçinden yayın yapacak kamu ve özel radyo-televizyon kuruluşlarının yayın izni ve lisans 
talebinde bulunabilmek için yerine getirmeleri gerekli ön şartları ve standartları Avrupa Sınır Ötesi 
Televizyon Sözleşmesi ilkeleri göz önünde bulundurularak tespit etmek ve kamuoyuna duyurmak, 
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-Kanal ve Frekans bandı tahsisinde gerekli şartları ve tahsis hakkı alanların yayına geçme sü
resini ve radyo ve televizyon istasyonu kuranların ödeyecekleri yayın izni ve lisans ücretlerini il
gili yönetmeliklerle belirlemek, 

-Radyo-televizyon yayınlarını izleme sistemleri kurarak, yayınların 3984 sayılı Kanuna ve bu 
alanda Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara uygunluğu açılarından denetlenmesini 
yapmak, 

-Yayın Kuruluşlarının, 3984 sayılı Kanun hükümlerine aykırı yayın yapması ve tahsis şartla
rına uymaması halinde gerekli müeyyideleri uygulamaya karar vermek, 

-Yurt içinde, yayınların ulaşamadığı yerlerde, yerel imkânlarla radyo ve televizyon vericisi ku
rulmasına izin vermek, 

-Uydu aracılığı ile yurt içinden veya yurt içine yapılacak yayınların ulusal ve uluslararası ilke ve 
esaslara uygunluğunu gözetmek, bu amaçla diğer ülkelerdeki yetkili kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

-Şifreli yayınlarla kablolu radyo ve televizyon tesis ve yayınları ile ilgili kuralları 3984 sayılı 
Kanundaki ilkeler çerçevesinde ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin kablolu radyo ve televizyon 
tesislerini atıl bırakmamayı gözeterek belirlemek, 

-Radyo ve televizyon yayınları ile ilgili olarak kamuoyunda doğan tepki, beğeni ve hassasi
yetleri sürekli olarak izlemek ve gerekli yönlendirmelerde bulunmak amacıyla gerekli kamuoyu 
araştırmalarını yapmak ve yaptırmak, 

-Telekomünikasyon Kurumunun görevleri saklı kalmak kaydıyla, radyo ve televizyon yayın
larıyla ilgili olan uluslararası hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar nezdinde Devleti Dışişleri Ba
kanlığının görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, temsil etmek; radyo ve televizyon kuruluşları
nın doğrudan üyesi bulundukları hariç olmak üzere, radyo ve televizyon yayıncılığı alanında faali
yet gösterip uluslararası hukuk tüzel kişiliğine sahip olmayan uluslararası kuruluşlarda temsil gö
revini yerine getirmek ve belirlenen belgelere usulüne göre imza koymak, 

-Radyo ve televizyon konusunda ilgili kurum kuruluşlarla periyodik istişarelerde bulunarak, 
kamuoyu eğilimlerini değerlendirmek, 

-3984 sayılı Kanun ve Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi ilkelerine uygun biçimde 
çalışma ve faaliyetleri ile ilgili yönetmelik ve diğer düzenlemeleri hazırlamak, 

şeklinde belirlenmiştir. 

RTÜK'ün teşkilatlanması konusunda 3984 sayılı Kanunun ilk halinde bir düzenleme yapılma
mış, ancak 4756 sayılı Kanunla yapılan düzenlemede ise, RTÜK'ün organları; Üst Kurul, Başkan
lık ve Genel Sekreterlik olarak belirlenmiş, ana hizmet birimleri şeklindeki dokuz adet daire baş
kanlığının doğrudan Kurul Başkanına, yardımcı hizmet birimleri şeklindeki dört adet daire başkan
lığının ise Genel Sekretere bağlı olarak faaliyet göstermesi öngörülmüştür. 4756 sayılı Kanun ile 
RTÜK teşkilatında sayılanlar dışında daha alt birimler kurulamayacağı belirtilmiş ve bu nedenle 
RTÜK'ün bölge teşkilatları 2002 yılında kaldırılmıştır. Ancak 15.7.2003 gün ve 4928 sayılı Kanun 
ile RTÜK'ün mahalli yayınları izlemek için gerekli görülen yerlerde bölge teşkilatı oluşturabilece
ği belirtilmiştir. 

RTÜK'ün karar organı Üst Kuruldur. Üst Kurul 3984 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğin
ce; TBMM'de temsil edilen siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek ikişer katı 
aday arasından, her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle TBMM Genel Ku
rulu tarafından seçilen dokuz üyeden oluşmaktadır. 

Üst Kurul Üyelerinin görev süresi altı yıl olup, Üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenmekte
dir. Üst Kurul üyelerinin kendi aralarından seçtiği Üst Kurul Başkanının görev süresi iki yıldır. Üst 
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Kurul Başkan ve Üyeleri Üst Kurul personeli olmayıp, özlük hakları yönünden 657 sayılı Kanuna 
göre en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylık (ek gösterge dahil), sosyal yardımlar ile 
zam ve tazminatlar ödenmektedir. 

Üst Kurul Üyeleri, geçerli mazeretleri olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmamaları halin
de, üyelikten çekilmiş sayılmaktadır. Üst Kurul, çalışmalarını 3984 sayılı Kanun hükümleri doğ
rultusunda çıkarılan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yö
netmelik hükümlerine uygun olarak yürütmektedir. Haftada bir defa toplanan Üst Kurul en az 
5 üyenin hazır bulunması ve 5 üyenin kabulü ile karar alabilmektedir. Üst Kurul 2004 yılında 89 adet 
toplantı yapmış, 1166 adedi radyo ve televizyon yayınlarının denetimi, 1225 adedi ise çeşitli konu
larda olmak üzere 2391 adet karar almıştır. 

RTÜK'te yürütme organı 3984 sayılı Kanun gereğince Başkanlıktır. Başkanlık, 3984 sayılı 
Kanun yanında, Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümleri ile Üst Kurul kararlan doğrultusunda yö
neten ve temsil eden Başkan ile ona bağlı Genel Sekreterlik, daire başkanlıkları ve diğer birimler
den oluşmaktadır. 

RTÜK'ün gerek teşkilatının yapısı, gerek karar organının oluşumu ve yapısı, gerekse yürütme 
organının yapısı, yetkileri ve işleyişi RTÜK'e 3984 sayılı Kanunla verilen görev fonksiyonları tam 
olarak yerine getirememektedir. Yine RTÜK'ün mevcut yapısı Türkiye'de son yıllarda kendi alan
larında düzenleme ve denetim yapmak üzere oluşturulan diğer Üst Kurullar ile de benzerlik gös
termemektedir. 

3984 sayılı Kanunun 7 nci Maddesine göre Üst Kurul Başkanı kendi üyeleri arasından iki yıl
lığına Üst Kurul tarafından seçilmektedir. 3984 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda dört yıllık 
süre için seçilen Üst Kurul iki defa Başkan değiştirmek durumunda kalmaktadır. Bu durum ise et
kin olmayan bir başkanlık sistemini ortaya çıkarmaktadır. Nitekim 2002 yılında Üst Kurulun aldı
ğı 1088 adet kararın sadece % 25'i oranında 256 adedi asli fonksiyonuna ilişkindir. Üst Kurulda en 
küçük bir konuda dahi karar alınıyor olması, karar alma sürecinde zaman kaybına ve verimsizliğe 
neden olmaktadır. Öte yandan bu yapı, Üst Kurul Başkanının yönetici inisiyatifini kullanma yete
neğini de sınırlayıcı bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. 

3984 sayılı Kanun ile RTÜK'te sağlıklı bir teşkilat yapısı öngörülmemiş, 4756 sayılı Kanun 
ile de teşkilat yapısında düzeltici, iyileştirici bir düzenleme yapılmamıştır. RTÜK'te Üst Kurul ile 
teşkilat birbirinden ayrılmamıştır. Mevcut Başkanlık sisteminde Genel Sekreter atanmadığı için 
ana ve yardımcı hizmet birimleri doğrudan Başkana bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Bu du
rum ise Başkanın, RTÜK'te her konuda karar alma sürecinde doğrudan yer almasını zorunlu kıl
maktadır. Türkiye'de var olan diğer bağımsız idari otoritelerinde, Kurul ile Teşkilat birbirinden net 
olarak ayrılmış, kurul yanında düzenleme, idari ve teknik işleri yürütmek üzere kurum ve benzeri 
yapılar oluşturulmuş, kurul başkanı aynı zamanda, kurum başkanı ve başkana bağlı olarak düzen
leme, idari ve teknik konularda görev yapmak üzere kurul üyesi olmayan başkan yardımcıları oluş
turulmuştur. RTÜK teşkilatında bu tür vb. bir yapı oluşturulamamıştır. Mevcut teşkilat yapısı ku
rumsallaşma bakımından önemli sakıncalar yaratmaktadır. 

Türkiye'de Merkezi İdarenin mali yönetimini ve kontrolünü düzenleyen 1050 sayılı Muhase-
be-i Umumiye Kanunu 67 yıl yürürlükte kaldıktan sonra 5018 sayılı Kanunla kademeli olarak 
01.01.2005 tarihinde önemli kısmı yürürlüğe girmek üzere Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
ile yürürlükten kaldırılmıştır. 5018 sayılı Kanun, Anayasanın 126 ncı ve 127 nci Maddeleri doğrultu
sunda merkezi idare kapsamındaki kamu kuruluşları ile mahalli idareler ve sosyal güvenlik kuruluş
larının mali yönetim ve kontrolünü kapsamaktadır. RTÜK genel olarak mali yönetim ve kontrol ba
kımından 5018 sayılı Kanuna tabi olup, Geçici 10 uncu Maddesine göre 31.12.2005 tarihine kadar 
olan işlemleri Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenmeye devam olunacak, bu tarihten son-
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ra Sayıştay denetimine tabi olacaktır. Ancak TBMM KİT Komisyonunun 31.05.2005 tarihinde 32 sa
yılı toplantısında aldığı karar gereğince, 31.12.2005 tarihinden sonra da 5018 sayılı Kanunla getirilen 
düzenlemenin, bu kuruluşların TBMM tarafından da denetlenmesine engel teşkil etmeyeceği, bu ku
ruluşların dış denetim yetkisinin Sayıştay'a verilmesinin TBMM'nin denetim yetkisini ortadan kal
dırmayacağı, bu nedenle TBMM KİT Komisyonunun ve dolayısıyla da Yüksek Denetleme kurulu
nun, RTÜK'ün de dahil olduğu bu tür kuruluşları denetlemeye devam edeceği bildirilmiştir. 

2004 yılı başında RTÜK personel mevcudu; kadro karşılığı sözleşmeli olarak 347 kişidir. Yıl 
içinde; 7 adet personel girmiş, 8 adet personel ayrılmış ve bunun sonucunda yıl sonunda çalışan 
personel sayısı 346 kişi olmuştur. 2004 yılında; RTÜK'e 7 personel naklen atama yoluyla girmiş
tir. Yine yıl içinde, emeklilik nedeniyle 6 kişi, askerlik nedeniyle 1 kişi, işten çıkarma nedeniyle 1 
kişi olmak üzere toplam 8 personel RTÜK'ten ayrılmıştır. 

Memurlarla ilgili işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. RTÜK Personel Yönetmeli
ği 8.11.2002 gün ve 24930 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihe ka
dar RTÜK'ün personelle ilgili işlemler RTÜK Teşkilatının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yö
netmelik ve TRT personel yönetmeliklerine göre yürütülmüştür. 2954 sayılı Kanunun 50 inci Mad
desinin birinci fıkrasında "Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu personeli aşağıda düzenlenen 
hükümler dışında kamu iktisadi kuruluşlarının personel rejimine tabidir" denildiğinden, RTÜK'te 
2954 sayılı Kanunda personel rejimi konusunda düzenlemeler dışında, kamu iktisadi kuruluşları
nın personel rejimine tabi olmaktadır. 

2954 sayılı Kanunla geliştirilmiş bulunan özel hükümler; işe giriş, yükselme, mahrumiyet ye
ri zammı, başka iş ve hizmet yasağı, istisnai memuriyet, zam ve tazminatlar, ek göstergeler, atama 
ve görevden alma, yurt içinde yurt dışında görevlendirme, öğrenim ve eğitim, asli görev dışında 
ücretli çalışma, mesken yapımı ve kiralama konularına ilişkindir. Kanun, bu özel hükümlerden; ek 
gösterge, tazminat ve kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin uygulamaların, 
Bakanlar Kurulu kararıyla yapılacak tespite göre yürütülmesini öngörmüştür. 

20.4.1994 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 3984 sayılı Kanunun Geçici 8 inci Maddesi 
ile Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan ücret, ek gösterge, kadro sayısı, sağlanacak sosyal yardım
ların tespiti, TRT Genel Müdürünün teklifi ve RTÜK'ün onayı ile yapılabilir hale getirilmiştir. Yi
ne 3984 sayılı Kanunun Geçici 8 inci Maddesi ile TRT Kurumu personeline, Başbakanlık merkez 
teşkilatında çalışan personelin aylık ücretleri dışında, yararlandığı fazla çalışma ücreti ve diğer ma
li haklardan yararlanma olanağı sağlanmıştır. Yukarıda belirtilen düzenlemeler, RTÜK personeli 
için de aynen geçerli bulunmaktadır. 

RTÜK'te, asli ve süreklilik arz eden görevlerde kadro karşılığı sözleşmeli personel istihdam 
edilmektedir. 

Kadro karşılığı sözleşmeli personel, 2954 sayılı Kanunun değişik 50 inci Maddesi uyarınca is
tihdam edilmektedir. Bakanlar Kurulunun 1.8.1989 gün ve 89/14382 sayılı Kararı ile Türkiye-Rad-
yo Televizyon Kurumunda Kadro Karşılık Gösterilmek Suretiyle Sözleşmeli Olarak Çalıştırılacak
ların Sözleşme Usul ve Esasları belirlenmiştir. 

Kadro karşılığı sözleşmeli personel ile ilgili işlemler RTÜK Personel Yönetmeliğine göre, yürü
tülmektedir. 21.12.2000 gün ve 24267 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun 
21.5.2000 gün ve 1231 sayılı Kararı ile Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Ge
nel Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin adı 28.12.2004 gün ve 25684 sa
yılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun 21.09.2004 gün ve 8246 sayılı kararı ile Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetme
lik şeklinde değiştirilmiştir. RTÜK'ü de kapsayan söz konusu Yönetmeliğin geçici 4 üncü Maddesi-
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ne göre Kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli personeline 
ilişkin görevde yükselme yönetmeliklerini Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak en 
geç iki ay içinde çıkarması öngörülmüştür. Ancak Devlet Personel Başkanlığının 6.2.2001 gün ve 
4169 sayılı yazısı ile söz konusu süre 30.4.2001 tarihi olarak değiştirilmiştir. Üst Kurulun 14.7.2004 
gün ve 58/12 sayılı kararı ile görevde yükselmeye ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla bir 
komisyon kurulması öngörülmüş, ancak, denetim tarihi itibariyle (Ağustos 2005) bu konudaki başla
tılan çalışmaların, Üst Kurulun onayı aşamasında henüz sonuçlandırılamadığı görülmektedir. Ayrıca 
RTÜK'ün personelin görevde yükselmesine ilişkin bir iç düzenlemesi de bulunmamaktadır. 

RTÜK personeli için 2004 yılında, 2003 yılına göre % 12 oranında 1,4 trilyon lira fazlasıyla 
13,1, 8 trilyon liralık harcama yapılmıştır. Personele 2004 yılında yapılan harcamaların % 53'ü üc
retlere, % 26'sı ek ödemelere, % 21'i ise sosyal giderlere ait bulunmaktadır. 2003 yılına göre olu
şan artışlar, genel olarak memur maaş katsayısı, sözleşme ücretleri, sosyal giderlere konu girdiler-
deki fiyat artışları, özel hizmet tazminatındaki artışlardan kaynaklanmıştır. 

2004 yılının ilk yarısında uygulanan sözleşme ücretleri; 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu ve Ba
kanlar Kurulunun 30.12.2003 gün ve 6698 sayılı Kararı doğrultusunda: 2003 yılının sonunda öden
mekte olan ücretlerin, 1.1.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yılın birinci yarısı için % 6'sı ora
nında, 1.7.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yılın ikinci yarısı için % 6'sı, oranında artırılarak 
belirlenmiştir. RTÜK'te personel ücretleri konusunda 631 sayılı KHK doğrultusunda Bakanlar Ku
rulunun 20.02.2004 gün ve 6963 sayılı Kararı gereğince getirilen ücret üst limitlerine uyulmuştur. 
Ayrıca, RTÜK'te görev yapan kadrolu sözleşmeli personele; 2954 sayılı Kanunun 51 inci Madde
si gereğince dört maaş tutarında ikramiye, 3984 sayılı Kanunun geçici 8 inci Maddesi doğrultusun
da ilave 2 maaş teşvik ikramiyesi olmak üzere toplam altı maaş tutarında ikramiye Üst Kurul ka
rarları ile ödenmektedir. 

RTÜK personelinin derecelerine göre ek göstergeleri 01.01.1997 tarihinden geçerli olmak 
üzere, Üst Kurulun 11.12.1996 gün ve 52-4 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. Personelin derece
lerine göre ek göstergelerinde zaman içerisinde Üst Kurul kararı ile değişiklikler yapılmaktadır. 
Söz konusu uygulama ile RTÜK'te; Başkan ve Üyeler için 8000, Hizmet Başkanı (Genel Sekreter) 
için 7600, daire başkanı için 6400 olmak üzere, görevin önemi ve unvana göre hiyerarşik sıralama 
içinde diğer personel için 6200 den başlamak üzere göstergeler tespit edilmiş bulunmaktadır. 

RTÜK'te istihdam edilen kadro karşılığı sözleşmeli personele 3984 sayılı Kanunun geçici 8 
inci Maddesi doğrultusunda belirlenen sözleşme ücreti dışında fazla çalışma ücreti ve özel hizmet 
tazminatı adı altına ilave ödemeler yapılmaktadır. 2002 yılında istihdam edilen kadro karşılığı söz
leşmeli personele derecelerine göre, en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 20 
ile % 35 oranları arasında aylık fazla çalışma ücreti ödenmiştir. Bakanlar Kurulunun 6.2.1997 gün 
ve 9021 sayılı kararı ile Başbakanlık merkez teşkilatında istihdam edilen kadro karşılığı sözleşme
li personele özel hizmet tazminatı verilmesi öngörülmüştür. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı 
TRT ve dolayısıyla RTÜK personeli için de geçerli olmaktadır. RTÜK'te kadro karşılığı sözleşme
li olarak istihdam edilen personele derece ve unvanlarına göre, en yüksek devlet memuru aylığının 
(ek gösterge dahil) % 345 ile % 60 oranlan arasında belirlenen oranların yarısı tutarında özel hiz
met tazminatı ödenmektedir. 

III- KESİNHESAP 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, "Devlet Muhasebesi" sistemini uygulamaktadır. Yapılan in

celemelerde Devlet Muhasebesine ait hesap planı ve uygulama prensipleri esas alınmıştır. 

RTÜK'ün Üst Kurul bütçesi ve kesinhesabının genel bütçe ilkelerine ve düzenine göre hazır
lanması diğer benzeri Kurum, Kurul ve Üst Kurulların bütçe hazırlama sisteminden ve muhasebe 
sisteminden ayrı olmasına neden olmaktadır. Nitekim YDK'ca 2002 yılı hesap ve işlemlerinin in-
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celenmesi sonucunda diğer benzeri bağımsız Üst Kurum ve Kuruluşlarda olduğu gibi bütçe hazır
lanmasının ve bütçesinin Kurul kararı ve ilgili Bakan veya Bakanlar Kurulu onayı ile yürürlüğe gir
mesinin ve bu amaçla 3984 sayılı Kanunun 12'nci Maddesinde ve ilgili Yönetmeliklerde değişik
lik yapılmasının Kurulun mali otonomisi açısından uygun olacağı belirtilmiştir. 

Üst Kurul bu öneriler doğrultusunda 24/12/2003 tarih ve 80 sayılı kararla; Tekdüzen Muhase
be Sistemine uygun Yönetmelik değişikliğini kabul etmişse de, Yönetmelik değişikliği tamamlan
madan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girmiş ve Üst Kurulların 
bütçe ve muhasebe sistemlerinin 01/01/2005 tarihinden itibaren Kanunda belirtilen esaslara göre 
yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 

Kurul'un 2004 yılında kesinhesabına ilişkin borç ve alacak tutarları ve bakiyeleri aşağıdaki çi
zelgede gösterilmiştir. 

Hesabın Adı 

1-Kasa 
2-Menkul kıymetler 
3-Teminat 
4-Banka Hesabı 
5-Odenecek Çekler 
6-Bütçe Gelir 
7-Bütçe Gider 
8-Bütçe Emanet 
9-Emanetler 
10-Emeklilik Kesenekleri 
11 -Menkul Kıymet Emanet 
12-Teminat Mek.Emanet 
13-Bütçe içi Avans Krd. 
14-Bütçe Dışı Avans Krd. 
15-Kişi Borçları 

Toplam 

Milyon TL 
Borç 

61.074 
23.893 

278.681 
1.246.870.415 

101.041.455 
10.619.881 
43.138.607 

29.013 
52.894.571 

1.621.773 
23.893 
23.745 

758.051 
1.986.470 

31.955 

1.459.403.477 

Alacak 
60.002 
23.893 
23.744 

1.234.821.657 
101.041.455 
53.758.488 

47.702 
65.278.145 

1.621.773 
23.893 

278.681 
757.751 

1.635.984 
30.309 

1.459.403.477 

Bakiye (Milyon TL) 
Borç 

1.072 

254.937 
12.048.758 

43.138.607 

300 
350.486 

1.646 

55.795.806 

Alacak 

43.138.607 

18.689 
12.383.574 

254.936 

55.795.806 

Borçlu ve alacaklı çalışan ve yukarıda belirtilen hesaplarla ilgili tahsilat, ödemeler ve transfer
ler sonucunda 2004 yılından 2005 yılına bir nakit fazlası intikal edip etmediği incelendiğinde; 

(Milyon TL) 
Mevcutlar ve Alacaklar 
Kasa Hesabı 
Banka Hesabı 
Bütçe dışı Avans Kredileri 
Mutemetlikler c/h 
Bütçe dışı Avans Kredi Hesabı 
Kişi Borçları Hesabı 
Mevcut ve Alacaklar Toplamı 
Borçlar 
Emanetler Hesabı 
Emekli Kesenekleri Hesabı 
Bütçe Emanetleri Hesabı 
Borçlar Toplamı 
2004'e devreden nakit 

2002 Yılı 
3.304 

18.054.204 

306.444 
67.176 

6.788 
18.437.916 

18.408.597 
306 

29.013 
18.437.916 

— 

2003 Yılı 
1.071 

12.048.758 
300 

-
350.487 

1.646 
12.402.262 

12.383.573 
-

18.689 
12.402.262 

2005'e devreden nakit 
Sonuç itibariyle, gerek 2004'e ve gerekse 2005'e devreden bir nakit fazlası bulunmamaktadır. 
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IV-ÜST KURUL FAALİYETLERİ 
a)Denetim Faaliyetleri: 

Ülke genelinde bugün itibariyle 254 televizyon kuruluşu (24 ulusal, 16 Radyo ve TV sayısı 
bölgesel, 214 yerel) 1092 tane radyo kuruluşu (36 ulusal, 102 bölgesel, 954 yerel) ile uydu ve kab
lo ortamından yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşları bulunmaktadır. Bunlarda; uydu TV ola
rak 78, uydu radyo olarak 48, kablo TV olarak 67 lisanslı yayın kuruluşunu ihtiva etmektedir. 

Türkiye çapında karasal ortamdan ulusal, bölgesel, yerel olarak ve uydu, kablo ortamlarından 
yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarının dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

1 

Televizyon 

Radyo 

Karasal 

Ulusal Bölgesel Yerel 

24 

36 

16 

102 

214 

954 

Kablo 

67 

Uydu 

78 

48 

15.05.2002 tarih ve 4756 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten önce Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayınları Hakkında 13.04.1994 tarih ve 3984 sayılı Yasanın, 33. Maddesine göre; ya
yın ilke ve esaslarına aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarının uyarıldığı ihlalin 
tekrarlanması halinde, ihlalin ağırlığına göre izin uygulamasının bir yıla kadar geçici olarak durdu
rulduğu saptanmıştır. Çoğunlukla 1 gün olarak uygulanan müeyyide, kamu oyunda "Ekran Karart
ma" olarak nitelendirilmiş ve eleştiri konusu olmuştur. Yargı yolu açık olmasına ve yayından son
ra gerçekleşmesine rağmen bu uygulama sansür niteliğinde görülmüştür. 

33 üncü Maddede 4756 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikte; Üst Kurul yayın ilkelerine ve bu 
kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarına uyarı 
veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesi esasları getirilmiştir. Bu talebe uyulmaması 
veya aykırılığın tekrarı halinde ihlale konu olan programın yayınının bir ila oniki kez arasında dur
durulması esas alınmıştır. Görüldüğü üzere bu değişiklikle yasayla programa ceza uygulanması 
esası getirilmiştir. Ayrıca aykırılığın tekrarı halinde, özel radyo televizyon kuruluşlarına para ceza
sı da verilebilmektedir. 

Ancak 15.05.2002 tarihinde yapılan değişiklikten sonra, uygulamada yaptırım uygulanması 
bir hayli zorlaşmış, âdeta olanaksız hale gelmiştir. 

Örneğin bugün en çok eleştirilen programlar olarak aile eksenli yarışma programları, reality 
şovlar ve magazin programlarında bir ihlal olduğunda öncelikle "uyan" verilmektedir. 

Uyarının kuruluşa tebliğinden sonra, her kuruluş bir idari karar olan "uyarı kararının" iptali 
için idare mahkemesinde dava açmakta ve bunun sonucu idarenin savunması alınıncaya kadar yü
rütmenin durdurulması kararı alınmaktadır. Bu arada dava devam ettiği için "uyarı kararı" bir tür
lü kesinleşememektedir. 

Uyarı kararları kesinleşmeden aynı programda ihlal olsa dahi, ikinci uyarı yapılmamakta ve 
bu arada 3-6 ay gibi bir süre geçmektedir. Bu süre içinde uyarılan program süresini tamamlamak
ta ve yayından kalkmaktadır. 

Bu nedenlerle, yargı süresinin kısaltılması ve belirli sürelere bağlanması kaçınılmaz olmakta
dır. Zira böyle bir değişiklik, yapımcıları da daha dikkatli ve özenli olmaya sevk edecektir. 

Nitekim topluma zarar veren yayınlara geç müdahale edilmesi konusunda İzleme ve Değer
lendirme Dairesinin ihlali tespit ederek Başkanlık makamına arzı ile Üst Kurul tarafından görüşü-
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lerek karar alınması ve uygulanmasına kadar geçen süreç incelendiğinde aşağıdaki hususların dik
kati çektiği görülmektedir. 

-İstisnalar dışında, genel olarak kurumsal işleyiş ve hukuki prosedür gereği ihlal niteliği tes
pit edilen bir programın yayın tarihi ile müeyyide kararının tebellüğ ettirilmesi arasında yaklaşık 
70 günlük bir süreye ihtiyaç bulunmakta yargıya baş vurulması durumunda cezanın uygulanma sü
resi daha da uzun olmaktadır. 

Örneğin bir TV kanalında 17.02.2004 tarihinde yayınlanan 'Ana Haber Bülteninde' tespit edi
lerek 01.03.2004 tarihli yazıyla makam'a 3984/21 'nci maddenin 5'inci fıkrası (reklam) ihlali ola
rak teklif edilmiş rapor, 13.04.2004 tarihli Üst Kurul toplantısında görüşülerek uyarı müeyyidesi 
kararı alınmış yayın kuruluşuna 30.04.2004 tarihinde tebellüğ ettirilmiştir. Cezanın kesin uygula
ma tarihi ise 29.07.2004 dür. Hukuki uygulama gereğince 17.02.2004 tarihiyle 30.04.2004 tarihle
ri arasında, Ana Haber Bülteninde aynı maddenin tekrar ihlal edilmesi durumunda Üst Kurulca bir 
işlem yapılması mümkün olamamıştır. Burada verilen örnekte, standart sürece ilaveten Yayın ku
ruluşunun yargıya başvurması ve "yürütmeyi durdurma" kararı alması halinde, ihlal olsa bile işlem 
yapamama süresi 4 ay 15 güne kadar çıkabilmektedir. 

-Yine yukarıda belirtilen hukuki süreç gereği herhangi bir ihlal nedeniyle bir programa veri
len uyarı müeyyidesinden sonra, kararın tebellüğ ettirilmesine kadar geçen süre içinde aynı ihlalin 
devam etmesi durumunda iki ayrı uygulamadan birinin hayata geçirildiği görülmektedir. 

Bu nedenle 3984 sayılı Yasanın 39'ncu Maddesinin başlığı ile birlikte değiştirilmesi zorunlu 
olmaktadır. Bu şekilde, ilk ihlalden doğan uyarı kararları kısa sürede kesinleşecek ve savunma alın
dıktan sonra yaptırım uygulanacağından, savunmanın da bir süreye bağlanması gerekli olacaktır. 

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Yasanın 39 uncu Mad
desinin, madde boşluğu ile birlikte değiştirilmesine dair Yasa Teklifinde bu husus; 

Yetkili Mahkeme ve yargılama usulü 
"Madde 39- Üst Kurul aleyhine açılacak idari davalarında Ankara Mahkemeleri yetkilidir. 
Üst Kurul'un uyarı kararı tebliği edilen radyo ve televizyon kuruluşu, tebligatın yapıldığının 

ertesi gününden başlamak üzere 3 gün içinde iptal davası açabilir. 
Yetkili mahkeme müracaattan itibaren 7 gün içinde kararını verir." 
Kararın tebliğinden itibaren ve tebligatın yapıldığının ertesi gününden başlamak üzere 3 gün 

içinde, taraflar; yetkili Bölge İdare Mahkemesinde temyiz isteminde bulunabilirler. Bölge İdare 
Mahkemesi 3 gün içinde karar verir. Bölge İdare Mahkemesinin kararı ise kesindir. 

Savunma istenmesi halinde, ilgili kuruluş tebliğden itibaren ve tebligatın yapıldığının ertesi 
günü başlamak üzere 3 gün içinde savunma vermek zorundadır. Süresinde verilmeyen savunmalar 
geçersizdir." ifadeleri ile yer almıştır. 

Üst Kurulun denetim sonucu müeyyide gerektiren kararlarının iptal davasına konu olması ha
linde yargılanma usulüne ilişkin maddenin değiştirilerek yargılamayı hızlandıracak duruma dönüş
türülmesi için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması gerekmektedir. 

3984 sayılı "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun"un, reklam ya
yınlarına yönelik müeyyide maddeleri; 4. Maddenin (m) bendi, 19. Madde, 20. Madde, 21. Mad
de, 22. Madde, 23. Madde ile "Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yö-
netmelik"te yer alıp Kanunun bahse konu maddelerinde karşılığını bulmaması nedeniyle 33. Mad
dede yer alan "Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, ... özel radyo ve televiz
yon kuruluşlarını uyarır." hükmü ile bağlantı kurulmak suretiyle, 33. Maddedir. 

Söz konusu hükümlere aykırılık tespit edilerek, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığın
ca sunulan raporlar doğrultusunda, 2004 yılında Üst Kurul tarafından, 541 adet uyarı, 22 savunma 
isteme ve 34 program durdurma cezası kararı olmak üzere toplam 597 adet işlem yapılmıştır. 
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Üst Kurul, yalnızca müeyyide uygulamaya yönelik çalışma yapmayıp, sektörde düzenleyici 
olma görevi ve bilinci ile zaman zaman bazı konularda kamuoyunda da oluşan hassasiyetler üzeri
ne duyurular yapmak ihtiyacı da duymaktadır. 

Bu gerekçelerle reklam yayınları ile ilgili olarak 19.05.2003 tarihinde yayınlanan duyuru 

"3984 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun "Reklam Yayın
larına ilişkin 19, 20, 21 ve 22. Maddeleri; reklamın tanımı, biçim ve sunuluşu, yerleştirilmesi ile 
belirli ürünlerin reklamlarının yasaklanmasına ait hükümleri içermektedir. 

Üst Kurul, yayıncı kuruluşların bütün yayınlarının yanı sıra, reklam yayınlarını da izleyip değer
lendirmektedir. Üst Kurul, yayın kuruluşlarının temel gelir kaynağını oluşturan bu yayın türü ile ilgi
li değerlendirmeleri sırasında bugüne kadar genellikle olumlu ve esnek bir yaklaşım sergilemiştir. 

Ancak, son aylarda, bu yayın türü ile ilgili olarak 3984 sayılı Kanun hükümlerine uygunluk 
açısından ALO RTÜK 178 servisine ulaşan halkın yoğun şikâyetlerine konu olan ihlallerin yapıl
dığı görülmüştür. 

Reklam kuşaklan, bant ve çerçeve reklamlar, özel tanıtıcı reklamlar, doğrudan satış reklamla
rı, GSM numaraları verilerek yapılan reklamlar ile diğer telefon numaraları verilerek yapılan rek
lam yayınlarının yerleştirilmesi, biçimi, sunuluşu, süresi ve içerikleri açısından 3984 sayılı Kanun 
ile ilgili yönetmelik hükümlerini ihlal ettiği; ayrıca söz konusu Kanunun 4. Maddesinde yer alan 
yayın ilkelerine aykırılık taşıdığı da belirlenmiştir. 

Çocuklara ve gençlere yanlış mesajlar veren, ailelere yoğun maddi külfet yükleyebilecek bil
gi iletişim reklamları, özellikle yayınlanma zamanı ve içeriği açısından dikkatle izlenmektedir." 
ifadeleri ile reklam yayınlarındaki sakıncaları gündeme getirmiştir. 

RTÜK'ün reklam yayınlarının denetim faaliyetlerinde etkinliğini artırabilmesi için; reklam 
yayınlarının yerleştirilmesi, biçimi, sunuluşu, süresi ve içerikleri açısından yayın ilkelerine aykırı
lık taşıyan hususlarda Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin etkin bir şekilde uygulanması için mev
cut yasa ile yeterli çözüm getirilmeyen hususlarda çözüm getirici maddenin yeni yasa değişikliği 
önerisi içine konulması, bu değişiklikle yayın ihlallerine uygulanacak yaptırımlarda AB Mevzuatı 
çerçevesinde programa ceza verilmesi ve ikame program uygulaması yerine zaman içinde yayın 
kuruluşunu muhatap alan müeyyidelerin esas alınması gerekmektedir. 

b-Düzenleme Faaliyetleri 
Radyo ve televizyon yayınlarının yapılabilmesi için gerekli olan altyapı ile kullanılacak yayın 

ortamının düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik olarak 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'da RTÜK'e verilen yetki ve sorumluluklar; 

-Ön koşulları yerine getirerek başvuruda bulunan kuruluşlara yayın izni ve lisans vermek, 
-Radyo ve televizyon kuruluşlarına frekans planlamalarına uygun olarak belirlenen yayın 

alanlarını kapsayacak verici tesisleri kurma ve işletme izni vermek, 

-Verilmiş olan izinler çerçevesinde kurulu tesislerin teknik uygunluğunu denetlemek, 
-Vericilerle yayın yerleri arasında kullanılacak uç linklerin (uydu çıkış linkleri dahil) kurulup, 

işletilmesi için gerekli izinleri vermek, 
-Radyo-televizyon yayınlarının izlenmesi için gerekli sistemi kurmak, 
şeklinde belirlenmiştir. 
Gerekli koşullan yerine getiren kuruluşlara verilecek yayın izni ve lisanslara esas olmak üze

re yerel, bölgesel ve ulusal frekans/kanal planlaması yapılması 21.05.2002 tarihine kadar RTÜK 
yetki ve sorumluluğunda iken bu tarihte yürürlüğe giren 4756 sayılı Yasa ile bu görev Telekomü-
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nikasyon kurumuna devredilmiştir. Devir işlemi öncesinde bu çalışmaların RTUK tarafından yapı
lıp, sonuçlandırma aşamasına gelinmesi, aynı Kanunla değiştirilen 3984 sayılı Kanunun 24 üncü 
Maddesi gereğince Telekomünikasyon Kurumu tarafından hazırlanan planlara gerekli katkının sağ
lanması ve uygulamada doğrudan taraf olması nedeniyle frekans planlaması konusunda yapılan ça
lışmalara raporda yer verilmiştir. 

b 1- Frekans Planlaması 
Elektromagnetik dalgalar ile yapılan haberleşmenin yaygın uygulama alanlarından olan radyo 

ve televizyon yayıncılığı karasal vericiler kullanılarak yapılmaya başlamıştır. Gelişen teknoloji ile 
birlikte kullanılmaya başlanan kablolu dağıtım şebekeleri ile uydu sistemleri çok sayıda yayının 
daha kaliteli olarak iletilmesine olanak sağlamış ve yayıncılığın gelişmesinde önemli rol oynamış
tır. Bu alandaki en son gelişme ise Internet'in radyo ve televizyon yayıncılığında kullanılmasıdır. 

1994 yılına kadar Türkiye'de özel kuruluşlara yayın izni verilmediğinden, bu yayınları yapma
da yetkili kamu kuruluşu tarafından yapılan ulusal planlamalar yeterli görülmüş, ayrıntılı bir plan
lama yapılmasına ihtiyaç duyulmamıştır. Buna karşılık, 1989 yılından itibaren ülkede yasal olmayan 
ve belli bir frekans planına uymaksızın başlayan özel radyo ve televizyon yayınları büyük bir kar
maşa yaratmış ve yapılacak yasal düzenleme ile bu yayınlara izin verilmesi söz konusu olduğunda, 
yayın frekanslarına yönelik geniş kapsamlı ulusal bir plan yapılarak, yayıncı kuruluşlara bu plana 
göre frekans tahsisi yapılması zorunlu hale getirmiştir. Bu planları yapma ve uygulama sorumlulu
ğu ise 20.04.1994 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Ku
ruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'na verilmiştir. 

Bu yetki çerçevesinde Bilkent Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında RTÜK tarafın
dan başlatılan çalışmalar sonucu Temmuz 1995 tarihinde hazırlanan, ancak çeşitli defalar değişti
rilmek zorunda kalınan ulusal radyo ve televizyon frekans planını uygulama imkânı olmamıştır. El
deki mevcut veriler esas alınarak yapılan bu planlamada frekans spektrumunun en etkin şekilde 
kullanılarak maksimum sayıda radyo ve televizyon istasyonuna yayın yapma imkânı sağlanmaya 
çalışılmış, buna karşılık TRT tarafından kullanılan frekansların istenilen ölçüde korunamaması ve 
ilave yatırım ihtiyacının ortaya çıkması ilgili kamu kuruluşlarının bu plana olumsuz görüş verme
sine neden olmuştur. Ayrıca, frekans tahsisi için ihale usulünün benimsenmesi, tahsis için belli bir 
ücret ödenecek olması ve tahsis süresinin 5 yıl ile sınırlandırılması ve planın uygulanmasını en
gelleyen diğer etkenlerdir. Bu nedenlerle ulusal frekans planı kabul edilerek uygulamaya geçileme
miş, yaşanan bu gecikme sırasında da sayısal yayıncılık teknolojisi yaygınlaşmaya başlamış ve 
analog yayınların zaman içinde durdurulması gündeme gelmiştir. 

Ortaya çıkan bu sorunlar olabildiğince çözüldükten sonra frekans tahsis ihalesinin 26.04.2001 
tarihinde yapılması için gerekli hazırlıklar yapılmış olmasına karşılık, Danıştay ihalelerle ilgili yü
rütmenin durdurulması kararını vermiştir. Dava sonuçlanmadan ihaleye devam etmeme yönünde 
RTÜK tarafından karar alındığından hazırlanmış olan frekans planı uygulamaya konulamamıştır. 

Bu durum devam ederken 21.05.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4756 sayılı Yasanın Geçici 3 
üncü Maddesi, hazırlanmış olan frekans planlarının Telekomünikasyon Kurumu'na devredilmesi
ni, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak planların incelenmesini ve 4 ay içerisinde Haber
leşme Yüksek Kurulu'na sunulmasını öngörmüştür. Bu kanun uyarınca RTÜK tarafından hazırlan
mış planlar 27.02.2002 tarihinde Telekomünikasyon Kurumu'na devredilmiştir. 

b 2- Yayın izni ve lisans verme 
En önemli kitle iletişim araçları durumunda olan radyo ve televizyon yayınları çeşitli iletim 

ortamlarından iletildiğinden ve bu amaçla kullanılan ortamlar farklı özelliklere sahip olduğundan 
yayın izni ve lisans verme konusunda 4 ayrı yönetmelik çıkartılmıştır. Bunlar; Radyo ve Televiz-
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yon Üst Kurulu Kapalı Devre Televizyon Yayınları Yönetmeliği, Radyo ve Televizyon Yayın İzni 
ve Lisans Yönetmeliği, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Lisans ve İzin Yönetme
liği ile Uydu Yayını Lisans ve İzin Yönetmeliğidir. 

19.10.2002 tarihinde yayımlanan Kapalı Devre Televizyon Yayınları yönetmeliği aynı bina 
dahilinde veya birbirleri ile ilişkili binalar grubunda genel televizyon yayınları dışında eğitim, öğ
retim, güvenlik ve turizm amaçlı kapalı devre televizyon sistem ve yayınları ile ilgili hususları kap
samakta olup, görece daha az bir izleyici kitlesini ilgilendirmektedir. Bu kapsamda yapılan talep
ler doğrultusunda gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 

En geniş izleyici ve dinleyici kitlesi ile en fazla sayıdaki yayıncı kuruluşları ilgilendiren Radyo 
ve Televizyon Yayın İzni ve Lisans Yönetmeliği ise yapılan bir değişiklikle Radyo ve Televizyon Ku
ruluşlarına Kanal ve Frekans Tahsisi Şartları ve bunlara ilişkin İhale Usulleri ile Yayın Lisansı ve İzin 
Yönetmeliği adını almıştır. Söz konusu yönetmeliğin ilk yayınlandığı tarihte çok sayıda radyo ve te
levizyon kanalının yayında bulunduğu göz önüne alınarak yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde 
bunların bir ay içerisinde belirlenen koşullara göre bildirimde bulunması hükmü getirilmiştir. 

Bu yönetmelik hükümlerine göre 16 ulusal, 15 bölgesel, 229 yerel televizyon kuruluşu ile 36 
ulusal, 108 bölgesel ve 1051 yerel radyo kuruluşu başvuruda bulunmuştur. Yapılmakta olan frekans 
planlaması sonuçları ve hazırlanan ulusal, bölgesel ve yerel yayın kuruluşlarına ait sıralama ihale
si şartnameleri esas alınarak ihaleler yapılmış, ancak kanal ve frekans tahsisine ilişkin yapılan ye
ni düzenlemeler nedeniyle bu ihaleler iptal edilmiştir. Dolayısıyla, o dönemde talepte bulunan ku
ruluşlara frekans tahsisi yapılamadığı için lisans ve yayın izni verilmesi mümkün olamamıştır. 

Yapılan bu yönetmelik değişikliği kapsamında radyo kuruluşları ile ilgili çalışmalar da 2004 
yılı itibariyle tamamlanmış ve kuruluşlara yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerin bildirilme
si aşamasında Danıştay tarafından Yönetmelikle ilgili vermiş olduğu yürütmenin durdurulması ka
rarı nedeniyle talepler yerine getirilememiştir. Ulusal radyo sayısı 36, bölgesel radyo sayısı 102 ve 
yerel radyo sayısı 954 olmak üzere radyo yayını yapan kuruluş sayısı 1092'dır. 

Bu yönetmelik hükümlerine göre 2004 yılında yükümlülüklerini yerine getiren 7 kuruluşa 
kablo-TV lisansı, 3 kuruluşa ise kablo-TV yayın izni verilmiş olup, TRT dahil olmak üzere toplam 
69 kuruluş kablo ortamından yayın yapmaktadır. 

RTÜK tarafından bu konuda çıkartılan dördüncü yönetmelik Uydu Yayın Lisans ve İzin Yö
netmeliğidir. Bu yönetmelik hükümlerine göre başvuruda bulunan 69 kuruluşa televizyon, 48 ku
ruluşa radyo yayını için lisans ve yayın izni verilmiştir. Uydu platform işletmesi olmak için 7 adet 
kuruluş müracaat etmiş olup, bunlardan 3 kuruluşa izin verilmiştir. Ancak, söz konusu kuruluşlar
dan biri 2005 yılında RTÜK'e müracaat ederek, 2004 yılından bu yana uydu platformu işletmeci
liğini durdurduğunu, set üstü cihazlarla abone yapmadığını ve bu surette yayın taşımadıklarını be
yan etmiştir. Bu başvuru üzerine Kurul 08.02.2005 tarih ve 06/11 sayılı kararı ile söz konusu ku
ruluşun iznini iptal etmiştir. 

Gelişen teknoloji ile birlikte radyo ve televizyon yayınlarının iletiminde kullanılan ortamlar 
da değişmeye ve çeşitlenmeye başlamıştır. Bununla ilgili en son gelişme ise Internet ortamından 
yapılan radyo ve televizyon yayınlarıdır. Söz konusu yayınların düzenlenmesine ilişkin olarak yö
netmelik taslağı hazırlanmış, ancak henüz uygulamaya konulmamıştır. Türk Telekom tarafından 
sağlanan geniş band Internet erişiminin yaygınlaşmasıyla birlikte bu konudaki taleplerin artabile
ceği dikkate alınarak yapılmakta olan çalışmaların bir an önce sonuçlandırılması uygun olacaktır. 

b 3- Yayınların teknik denetim sistemi 
Yayın faaliyetinde bulunan kuruluşların yayınlarının teknik açıdan kaliteli olarak izleyicilere 

ulaştırılması ve bu yayınlardan diğer yayınlara veya hava seyrüsefer ve diğer kamu haberleşme sis-
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temleri üzerinde neden oldukları enterferansın (girişim)giderilmesi ve izinsiz yayınların tespiti 
amacıyla yapılan denetimler 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkın
daki Kanun'un 8 inci Maddesi gereğince RTÜK'ün görev ve yetkileri arasında bulunmaktadır. 

Lisans ve yayın izni almak üzere müracaatta bulunan toplam 254 televizyon ve 1092 adet rad
yo yayını yapan kuruluşun kullandıkları frekanslar belli bir plana uygun olarak kendilerine tahsis 
edilmediği için zaman zaman bunların birbirlerine yaptıkları enterferanslar nedeniyle bazı sorun
lar yaşanmakla birlikte, bu sorunlar alınan geçici önlemlerle giderilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, 
TRT yayınlarına yapılan enterferanslar ile TRT yayınlarının yaptığı enterferanslar konusunda da 
RTÜK tarafından alınan 24.03.2004 tarih ve 25/2 sayılı kararla belli düzenlemeler getirilmiştir. Bu
na karşılık hiç müracaatta bulunmadan yayın alanını veya frekansını değiştiren, ya da yayına baş
layan kuruluşların tespiti ve bu uygunsuzluğun giderilmesinde sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

V- GELİR VE GİDERLER 

Radyo ve televizyon Üst Kurulu'nun 2004 yılı Gelir Kesin Hesap (B) cetveli: 2004 yılı büt
çesi ile karşılaştırmalı olarak, aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Gelir 
Kalemleri 

1-TV 
Reklam 
Gel.Al.Pay. 
2-RD 
Reklam 
Gel.Al.Pay. 
3-Yayın 
İzni Ücret 
Gel. 
4-Lisans 
Ücretleri 
5-Faiz 
Gelirleri 
6-Gecikme 
Zammı 
7-Çeşitli 
Gelirler 
8-Bağış ve 
Yardımlar 
Devreden 
Gelir 
TOPLAM 

2004 Yıh 
Bütçesi 

(Bin TL) 

40.000.000.000 

7.000.000.000 

20.000.000.000 

1.000.000.000 

15.000.000.000 

2.000.000.000 

100.000.000 

1.000.000 

405.000.000 

85.506.000.000 

Önceki 
Yıldan 
Devir 

(Tahakkuk 
Kalemi) 
(Bin TL) 

2004 Yıh 
Gerçekleşme 
(Tahakkuk) 

(Bin TL) 

47.712.678.335 

2.587.462.599 

2.587.082.615 

786.254.088 

85.010.078 

53.758.487.715 

Tahakkuk 
Toplamı 
(Bin TL) 

47.712.678.335 

2.587.462.599 

2.587.082.615 

786.254.088 

85.010.078 

53.758.487.715 

2004 Yıh 
Gerçekleşme 

(Tahsilat) 
(Bin TL) 

47.712.678.335 

2.587.462.599 

2.587.082.615 

786.254.088 

85.010.078 

53.758.487.715 

Bütçeye 
Göre 

Gerçekleşme 
(Tahakkuk) 

( % ) 

119,2 

36,9 

17,2 

39,3 

85,0 

62,8 

http://Gel.Al.Pay


2004 yılında tahakkuk eden gelirler toplamı, toplam bütçe gelir hedeflerinin % 62,9'una ulaş
mıştır. 

53,8 trilyon lira tutarındaki 2004 yılı gelirlerinin, 43,1 trilyon lirası Kurul Bütçe gider karşılı
ğı olarak ayrılırken, 7,6 trilyon lirası Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma fonuna aktarılmış, 3,1 tril
yon lirası ise Maliye Bakanlığı'na aktarılmak üzere emanet kayıtlarına alınmıştır. 

2004 yılında 27 trilyon lirası mali ve 1 trilyon lirası da sosyal transferler olmak üzere, toplam 28 
trilyon liralık transferler düşüldüğünde; Üst Kurul giderlerinde kullanılan tutar, 15,1 trilyon liradır. 

2003 ve 2004 yılları gelirlerinin dağılımı aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Kurul giderlerinde 
Kullanılan gelir 

Kurul dışı aktarılan 
Gelir 

Toplam 

2003 Yılı 

13,5 trilyon lira 

29,7 trilyon lira 

43,2 trilyon lira 

% 

31,2 

68,8 

100 

2004 Yılı 

15,1 trilyon lira 

38,7 trilyon lira 

53,8 trilyon lira 

% 

28,1 

71,9 

100 

2004 yılında RTÜK gelirleri, bir önceki yıla göre % 45 oranında artarken, toplam gelirden 
kendi harcamalarına ayrılan pay da % 31,2'den % 28,1'e düşmüştür. 

Kurul'un hem yıllık gelir bütçesi hem de reel gelir artış yüzdesi düşüş göstermiştir. Nitekim, 
2004 yılında RTÜK bütçesinin 85,5 trilyon lira olacağı öngörülmüş ve bütçe hazırlanırken, TBMM 
Bütçesinin transfer tertibinden ödenek talep etmeden, kendi öz gelirleri ile giderlerinin karşılanma
sı esas alınmıştır. Sonuçta hazırlanan 2004 yılı bütçesi, 2003 yılı gelir bütçesine göre % 12,4 ora
nında azalmış bulunmaktadır. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 2004 yılında harcamaların niteliğine göre düzenlenmiş, 
ödenek ve giderlerini gösteren çizelge, aşağıda gösterilmiştir. 

Harcama Türü 

1 -Cari harcamalar 
a)Personel giderleri 
b)Diğer Cari. Har. 
Cari harcamalar 
2-Yatırım 
harcamaları 
3-Transfer 
harcamaları 
Genel Toplam 

2003 Yılı 
Gerçekleşme 
Milyon TL 

10.421.857 
3.037.170 

13.459.027 
80.457 

18.291.445 

31.830.929 

2004 yılı 
ilk Ödenek 
Milyon TL 

23.091.000 
11.915.000 
35.006.000 

9.500.000 

41.000.000 

85.506.000 

Son 
Ödenek 
Milyon TL 

23.091.000 
11.915.000 
35.006.000 
9.500.000 

41.000.000 

85.506.000 

Gerçekleşme 
Milyon TL 

12.033.725 
2.876.735 

14.910.460 
215.257 

28.012.891 

43.138.607 

ilk 
Programa 
göre 
Gerçekleşme 
(%) 

52,1 
24,2 
42.6 
2,27 

68,3 

50,5 

2004 yılı harcamaları, bir yıl önceye göre % 36 oranında azalmış bulunmaktadır. 2004 yılı 
programının ise ancak % 50,5'i gerçekleştirilebilmiştir. Yıl sonunda bütçe sapmalarından dolayı 
toplam 42,3 trilyon lira ödenek iptal edilmiş olup, bu meblağın; 20,1 trilyon lirası cari harcamalara, 
9,3 trilyon lirası yatırım harcamalarına ve 12,9 trilyon lirası da transfer harcamalarına ilişkindir. 
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Transfer harcamalarında ki ödenek iptali, genellikle Bütçe gelir tahminlerinin çok yüksek dü
zeyde tutulup, gerçekleşmelerin bu hedeflerin altında kalmasından kaynaklanmıştır. Cari harcama-
lardaki ödenek iptali; yeni personel temini ve harcamalarındaki beklentilerin gerçekleşmemesinden 
ötürüdür. Yatırım harcamalarındaki ödenek iptalleri ise yatırımların programlandığı gibi gerçekleş-
tirilmemesinden kaynaklanmıştır. Yıl içinde kalemler arasında ödenek aktarımları yapılmamış bu 
nedenle ilk ve son program aynı kalmıştır. 

VI-YAT1RIMLAR 
28.12.2003 tarihinde 25330 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nda RTÜK'e ait I-(A) cetvelinde yatırım amaçlı harcamalar için 9,5 
trilyon liralık ödenek öngörülmüştür. Buna karşılık 2003 yılı içinde yatırım amaçlı yapılan harca
maların tutarı, aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 215,3 milyar lira olup, kullanılmayan 9,3 trilyon 
liralık ödenek iptal edilmiştir. Üst Kurul'un, YDK denetime tabi olduğu 2002, 2003 ve 2004 yılla
rında yapılan yatırımları incelendiğinde, yatırım gerçekleşme oranlarının % 1-2 civarında olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle yatırım programlarının gerçekçi olarak teklif edilmesi ve planlanan ya
tırımların zamanında gerçekleştirilmesi için gayret sarf edilmesi gerekmektedir. 

VII-ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı

rakılmıştır: 
1- Üst Kurulun denetim sonucu müeyyide gerektiren kararlarının iptal davasına konu olması 

halinde yargılanma usulüne ilişkin maddenin değiştirilerek yargılamayı hızlandıracak duruma dö
nüştürülmesi için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1- RTÜK'ün reklam yayınlarının denetim faaliyetlerinde etkinliğini arttırabilmesi için reklam 

yayınlarının yerleştirilmesi, biçimi, sunuluşu, süresi ve içerikleri açısından yayın ilkelerine aykırı
lık taşıyan hususlarda Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin etkin bir şekilde uygulanması için mev
cut Yasa ile yeterli çözüm getirilemeyen hususlarda çözüm getirici maddelerin yeni Yasa değişik
liği önerisi içine konulması, bu değişiklikle yayın ihlallerine uygulanacak yaptırımlarda Avrupa 
Birliği Mevzuatı çerçevesinde programa ceza verilmesi ve ikame program uygulaması yerine za
man içinde Yayın Kuruluşunu muhatap alan müeyyidelerin esas alınması, 

C) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

1- 3984 sayılı Yasanın, 4756 sayılı Yasanın 6. Maddesi ile değişik 12/a maddesi gereği; özel 
radyo ve televizyon kuruluşlarından alınacak TV kanal ve radyo frekansı yıllık tahsis bedellerinin; 
biran önce tahsili için, Haberleşme Yüksek kurulu nezdinde girişimlerde bulunulması, 

2- Telekomünikasyon Kurumu ve TRT ile yapılmakta olan işbirliğinin geliştirilip, radyo ve te
levizyon yayınlarının frekanslarının izlenmesinde ve teknik denetiminin yapılmasında Milli Moni
tör Sisteminden ve TRT'nin mevcut teknik imkânlarından daha fazla yararlanılması. 

SONUÇ: 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun, 3.074.859.1 milyon lira gelir fazlası ile kapanan 2004 

yılı kesinhesabı, 
Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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2004 YILI BÜTÇESİ (A) CETVELİ (Milyon TL.) 

AÇIKLAMA 

RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARININ 
DÜZENLENMESİ İZLENMESİ VE 
DENETLENMESİ 
RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARININ 
DÜZENLENMESİ İZLENMESİ VE 
DENETLENMESİ 
HİZMETLERİ 

Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesi 
İzlenmesi ve Denetlenmesi Faaliyetleri 
Personel Giderleri 
Yolluklar 
Hizmet Alımları 
Tüketim Mallan ve Malzeme Alımları 
Demirbaş Alımları 
Makine, Teçhizat ve Taşıt Alımları 
Yapıjesis ve Büyük Onarım Giderleri 
Diğer Ödemeler 

Vizesiz Kamulaştırma ve Satın Alımlar 
Transferler 
DESTEK HİZMETLERİ 

Tedavi Kurumlarına Yapılacak Ödemeler, Tedavi 
Yolluğu ve Sağlık Malzemelerinin Teminine Ait 
Hizmetler 
Personel Giderleri 
İlaç Ödemeleri 
Personel Giderleri 
HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILMAYAN TRANSFERLER 
MALİ TRANSFERLER 

Uluslar arası Kuruluşlara Yapılacak Ödemeler 

2003 YILI PROGRAMI 

Harcama 
Kalemi 

22.091.000 
1.600.000 
4.840.000 
2.865.000 
2.360.000 
8.000.000 
1.500.000 

250.000 

1.500.000 

500.000 

500.000 
0 

Madde 
(Faaliyet 
Proje) 

43.506.000 

1.500.000 

500.000 

500.000 

0 

100.000 

Ödenek Türü 

43.506.000 

1.500.000 

1.000.000 

0 

37.450.000 

Kesim 
(Alt Prog) 

46.006.000 

0 

37.450.000 

Bölüm 
(Program) 

46.006.000 

39.500.000 

2003 YILI GERÇEKLEŞME 

Harcama 
Kalemi 

12.033.725 
145.933 

1.671.049 
807.743 

80.476 
215.257 

111.534 

2.481 

Madde 
(Faaliyet-
Proje) 

Ödenek 
Türü 

15.125.717 

27.003.597 

Kesim 
(Alt Prog) 

15.125.717 

27.003.597 

Bölüm 
(Program) 

15.125.717 

28.012.800 



Transferler 
Gerektiğinde kullanılabilecek Ödenek 
Transferler 
Demek, Birlik, Kurum, Vakıf ve Benz. Kuruluşlara 
Yap.Öd. 
Transferler 
SOSYAL TRANSFERLER 

5434 Sayılı Kanun ile Bu Kanunda Ek ve 
Değişiklik Yapan Kanunlar Gereğince T.C Emekli 
Sandığına yapılacak Ödemeler 
Transferler 
T.C Emekli Sandığına Katılım Payları 
Transferler 
T.C Emekli Sandığına Makam Tazminatı ile Diğer 
Tazminat ve Yardımlar Karşılığı Yapılacak 
Ödemeler 
Transferler 
T.C Emekli Sandığına Diğer ilgili Kanun, Tüzük, 
Yönetmelik ve Kararname Hükümlerine Göre 
Yapılacak Ödemeler 
Transferler 
Memurların Öğle Yemeği Yardımı 
Transferler 
BORÇ ÖDEMELERİ 

Personel Giderleri Geçen Yıllar Borçlan 
Transferler 
Diğer Cari Giderler Geçen Yıllar Borçlan 
Transferler 
ilama Bağlı Borçlar 
Transferler 
Geri Verilecek Paralar 
Transferler 
TOPLAM 

100.000 

37.200.000 

150.000 

250.000 

1.200.000 

80.000 

10.000 

300.000 

10.000 

100.000 

50.000 

50.000 
85.506.000 

37.200.000 

150.000 

250.000 

1.200.000 

80.000 

10.000 

300.000 

10.000 

100.000 

50.000 

50.000 

85.506.000 

1.840.000 

210.000 

85.506.000 

1.840.000 

210.000 

85.506.000 85.506.000 

26.996.616 

4.500 

53.040 

661.325 

95.150 

87.067 

412 

112.299 

43.138.607 0 

896.582 

112.711 

43.138.607 

896.582 

112.711 

43.138.607 43.138.607 



2004 YILI BÜTÇESİ (B) CETVELİ (Milyon TL.) 

AÇIKLAMA 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 3984 
SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN PAY VE 
ÜCRETLER 
REKLAM GELİRLERİNDEN ALINAN 
PAYLAR 
Televizyon ve Reklam Gelirlerinden Alınan 
Paylar 
Radyo Reklam Gelirlerinden Alınan Paylar 
ÜCRET GELİRLERİ 
Kanal Frekans Yıllık Kira Ücreti 
idari Para Cezaları 
FAİZ GELİRLERİ 
FAİZLER 
Faizler 
GECİKME ZAMLARI 
GECİKME ZAMLARI 
Gecikme Zamları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli Gelirler 
Bağış ve Yardımlar 
ÖZEL GELİRLER VE DEVLET 
YARDIMLARI 
ÖZEL GELİRLER 
DEVREDEN GELİR FAZLASI 
Devreder Gelir Fazlası 
TOPLAM 

2003 YILI PROGRAMI 

Madde 

40.000.000 

7.000.000 

20.000.000 
1.000.000 

15.000.000 

2.000.000 

100.000 
1.000 

405.000 

85.506.000 

Kesim 

47.000.000 

21.000.000 

15.000.000 

2.000.000 

101.000 

405.000 

85.506.000 

Bölüm 
68.000.000. 

15.000.000 

2.000.000 

101.000 

405.000 

85.506.000 

Gelir 
Türü 

85.101.000 

405.000 

85.506.000 

2003 YILI GERÇEKLEŞEN 

Madde 

47.712.678 

2.587.463 

2.587.083 

786.254 

85.010 

53.758.488 

Kesim 

50.300.141 

2.587.083 

786.254 

85.010 

53.758.488 

Bölüm 

0 

Gelir Türü 
53.758.488 

47.712.678 

2.587.463 

2.587.083 

786.254 

85.010 

53.758.488 



SAYI : 5 
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU'NUN 2004 YILINA 

AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 17.05.2006 tarihli 24 üncü Birleşiminde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış

mayı Teşvik Fonu'nun 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların 
Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun 
gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluş
la ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Ra
poru, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tara
fından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Devlet ve toplum yapımızda sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya yönelik kurum ve kuruluş

lar zaman içinde güçlenerek etkinliğini sürdürmüş, örf ve âdetlerimizin tamamlayıcı unsurları ol
muşlardır. 

Cumhuriyet döneminde sosyal yardım amaçlı faaliyetler daha kapsamlı olarak organize edile
rek ülke çapında bu tür uygulamaları sağlamak amacıyla yasal düzenlemelere gidilmiştir. 

Bu düzenlemeler sonucunda da T.Kızılay Derneği, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu, Yurtkur ile sosyal yardımı amaçlayan vakıfların her birinin kurumsal yapıda oluşumu sağ
lanmış ve bunlara teşvikler getirilmiştir. 

Bu oluşumların yanı sıra yine çeşitli kanunlarla asker ailelerine, yaşlılara özürlülere, kimsesiz 
çocuklara koruma olanakları getirilmiştir. 

Ayrıca 14.6.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3294 sayılı Kanunla Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışmayı Teşvik Fonu kurulmuştur. 

Fonun kuruluşunun amaçları içinde; fakra zaruret içinde muhtaç durumda bulunan vatandaş
lar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere 
yardım edilmesi, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alınarak gelir dağılımının adaletli tevzi edilme
sinin sağlanması, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın teşvik edilmesi hususları yer almıştır. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna verilen görevler zaman içinde yasal dü
zenlemelerle artırılmış bulunmaktadır. 

Fon, sosyal güvenlikten yoksun, muhtaç ve düşkünlere ilişkin sosyal yardım işlevini üslenmiştir. 
Bu amaçla da; ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan kesimlerin desteklenmesi için 

Fon'dan her ay tüm İl ve İlçelere periyodik kaynak aktarılmakta, yüksek öğrenim gören yabancı 
uyruklu öğrencilere de burs verilmekte, sosyal güvenlikten yoksun muhtaç hastaların ilaç ve teda
vi giderleri karşılanmakta, doğal afetlerden zarar görenler ile Terörle Mücadele Yasasına göre te
rörden zarar görenlerin zararları telafi edilmekte; özürlü gruplar için destek programları uygulan
makta; bunlara işitme cihazı, sakat arabası gibi araç-gereç temin edilmekte, fakirlere iş sahibi yap
ma programları uygulanmakta, ilk ve orta öğrenim öğrencilerine barınma, eğitim ve gıda yardımı 
sağlanmakta, yoksul kişilerin temel ihtiyacı olan barınma, yakacak, yiyecek temin edilmektedir. 

Fon İdaresi sayılan bu hizmetleri, Türkiye genelinde kurulmuş bulunan ve Başkanlıklarını Va
li ve Kaymakamların yaptığı 931 adet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) eliy
le yerine getirmektedir. 
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu'na 2004 yılında 1.578.387 milyar lira gelir 
sağlanmıştır. 

Fon gelirlerinin; % 59'u Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinden kesilen ek paylardan, 
% 2Pi Genel Bütçe'den fona aktarılan ödeneklerden, % 12'si trafik cezalarının fon payından, 
% 6'sı Dünya Bankası kredi gelirlerinden ve % 2'si de diğer gelirlerden oluşmuştur. 

Temin edilen Fon gelirlerinin; % 33'ü Sağlık Bakanlığı'na aktarılmış % 9'u yüksek öğrenim 
bursu için kullanılmış, % 30'u sosyal yardım amaçlı kullanılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışma Vakıflarına aktarılırken % 9'u Dünya Bankası Kaynaklı Sosyal Risk Azaltma Projesi 
(SRAP) uygulamalarında kullanılmış, % 19'u ile de diğer yardım ve harcamalarda bulunulmuştur. 

Bu oranlar da göstermektedir ki fon kaynaklan, esas itibariyle sayıları 931 olan Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve Sağlık Bakanlığına aktarılmaktadır. 

Bu durum fonun kuruluş amaç ve mevzuatına uygun olmakla birlikte fonun diğer giderleri 
dikkate alındığında vakıflara aktarılan kaynaklar yetersiz düzeyde olmaktadır. 

Fonun temel amacı, çaresizliği belirgin olan ve sosyal güvenlikten yoksun kitlenin gıda, yaka
cak, barınma ve tedavi ihtiyaçlarının öncelikle ve doğrudan karşılanmasıdır. Bu görev de esas iti
bariyle vakıflara yapılan yardımlarla yerine getirilmektedir. 

Ancak fakru zaruret içindeki hedef kitle küçük bir yardım veya eğitim imkânı ile üretken ha
le getirilip kendi kendilerine yeterli kılınmamışken fon kaynaklarının bir kısmının diğer kamu ku
ruluşlarının yerine getirmesi gereken hizmetler için kullanıldığı gözlenmektedir. 

Ancak 14.7.2004 tarih ve 5220 Sayılı Kanunla, yeşilkart sahibi olan kişilerin ayakta tedavi gi
derlerinin de Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanılmasına başlanılmıştır. Ayrıca 5102 Sayılı Kanun 
uygulaması ile de yeni burs alacak olan yüksek öğrenim öğrencilerine ait ödemeler de 1.1.2004 ta
rihinden itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılmaktadır. 

Bu uygulamalarla da Fon kaynaklarının daha etkin olarak fakru zaruret içinde olan kitlelerin 
öncelikli temel ihtiyaçları olan barınma, giydirme konularına yönelik olarak yapılması sağlanmış 
olacaktır. 

Fon Yönetmeliği hükümlerine göre Başbakanlıkça teşekkül ettirilen ve görevleri belirtilen 
Fon Sekreterliği'de çalışan personelin bir kısmı Başbakanlık personeli bir kısmı da 3056 sayılı Ka-
nun'un 331 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 36'ncı maddesine göre Başbakanlıkta 
görevlendirilen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının personelidir. 

Fon Sekreterliği geçmiş dönemlerde ve 2004 yılında yeniden üstlendiği görevleri, kurumsal-
laşmamış teşkilat yapısı ve geçici personel kadroları ile yerine getirmekte sorunlar yaşamıştır.An-
cak Fon Sekreterliğinin yeniden yapılandırılmasını ve kurumsallaşmasını sağlayacak olan 
1.12.2004 tarih ve 5263 Sayılı "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun" 09.12.2004 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğundan bu sorun da gide
rilmiş olacaktır. 

II- İDARİ BÜNYE 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2'nci maddesinde devletin özellikleri açıklanırken "Tür

kiye Cumhuriyeti Sosyal Bir Hukuk Devletidir" ifadesi yer almaktadır. 
Nitekim Anayasanın 5' inci maddesinde devletin temel amaç ve görevleri arasında, kişilerin 

ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hu
kuk Devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal en
gelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya 
çalışmak olarak sayılmıştır. 
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Gücünü Anayasa'daki hükümlerden alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, 
1986 yılında 3294 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Sonraki yıllarda çeşitli kanunlarla Fonun görev 
alanı genişletilmiş, Fona verilen görevler ilgili bakanlıklara devredilmiş ve bunlara ilişkin çeşitli 
tarihlerde yönetmelik ve genelgeler çıkartılmıştır. 

Son olarak da, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun uygulanmasını sağla
mak üzere Başbakanlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü'nün kurulma
sı ve teşkilatı görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmesi amacıyla 1.12.2004 tarih 
ve 5263 Sayılı "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hak
kındaki Kanun" yürürlüğe girmiştir. Böylece Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlü
ğü Fonun yönetimiyle görevlendirilmiştir. 

Ancak raporda Fon Sekreterliği'nin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki 01.01.2004-
31.12.2004 dönemine ait çalışmaları incelenmiştir. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Başbakanlık bünyesinde faaliyetlerini sür
dürmekte olup taşradaki faaliyetleri 931 il ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları eli 
ile yürütülmektedir. 

Vakıflar 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kanununun 7 nci mad
desine göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda toplanan kaynağın ülke çapın
da ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni olarak dağıtılmak ve söz konusu Kanunun amacına uy
gun faaliyet ve çalışmalarda bulunmak üzere bütün il ve ilçelerde kurulmuştur. 

Mülki idare amirleri vakfın tabiî başkanı olup, illerde, belediye başkanı, emniyet müdürü, def
terdar, il millî eğitim müdürü, il sağlık müdürü, İl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
müdürü ve müftü; ilçelerde, belediye başkanı, ilçe emniyet üst görevlisi, mal müdürü, ilçe millî 
eğitim müdürü, Sağlık Bakanlığının ilçe üst görevlisi ve müftü vakfın mütevelli heyeti üyeleridir. 

Fonun karar organı "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu" dur. Kurul; 
Başbakan'ın görevlendireceği bir Devlet Bakanının başkanlığında, Başbakanlık Müsteşarı, İçişle
ri Bakanlığı Müsteşarı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Vakıflar Genel Müdürü ve SHÇEK Genel Mü
düründen meydana gelmekte olup kararlan Başbakanın onayı ile yürürlüğe girmektedir. 

Kuruluş Kanunu gereğince Fonun faaliyetleri Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun de
netimine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ise Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İçişleri 
Bakanlığı'nın denetimine tabidir. 

Fonun kendisine ait incelemeye konu olan dönemde henüz bir teşkilat kanunu olmadığından 
Fon Sekreterliğinde personel yapısı sürekli değişmektedir. 2003 sonu itibariyle 38 kadrolu (Başba
kanlık personeli), 26 geçici (Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen personel), 39 kişi de Dün
ya Bankası sözleşmeli personeli ve Ankara SYD Vakfı personeli olduğu, 2003 yılında 33 yeni per
sonel geldiği ve 20 personelin ayrıldığı dönem sonu itibariyle Fonda 103 kişinin çalıştığı belirlen
miştir. 

Başbakanlık dışındaki personel 3056 sayılı Kanunun 331 sayılı KHK ile değişik 36 ncı mad
desine göre Başbakanlıkça görevlendirilen personeldir. 

III- FON FAALİYETLERİ 
A-Fon gelirlerinin toplanması ve gider uygulamalarına ait çalışmalar; 
Fon'un 2004 yılındaki gelirlerinin ayrıntısı geçen dönemle karşılaştırılmalı olarak aşağıdaki 

çizelgede gösterilmiştir: 
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Gelirler 

1-Diğer Fonlardan 
Aktarmalar 
2-Trafik para 
cezalarının yansı 
3-Gelir ve Kurumlar 
Vergisi mükellef, 
kesilen %2,8'lik Pay 
4-RTUK Gelirlerinin 
%15i 
5-Bütçeye konulan 
ödenek 
6-Faiz gelirleri 
7-Geçmiş yıl gelirleri 
8-Muhtaç er erbaş 
aileleri, tedavisi için 
Maliye Bakanlığından 
aktarılan 
9-Dünya Bankası kredi 
gelir gurubu. 
10-Diğer gelirler 

Toplam 

2003 Yılı 

Milyon 
TL 

5.032.704 

120.572.203 

550.805.524 

4.273.875 

327.000.000 
1.303.047 
1.150.331 

7.968.390 

7.803.451 
37.031 

1.025.945.556 

% 

12 

54 

32 
-
-

1 

1 
-

100 

2004 Yılı 

Milyon TL 

5.672.908 

197.810.684 

927.022.105 

7.331.530 

330.600.000 
576.029 

1.073.755 

6.393.022 

101.907.412 
. 

1.578387.445 

% 

. 

12 

59 

1 

21 
-
-

1 

6 
-

100 

Fark 

Milyon TL 

639.204 

77.238.481 

376.216.581 

3.057.655 

3.600.000 
(727.018) 
(76.576) 

(1.575.368) 

94.103.961 
(37.031) 

552.440.889 

% 

13 

64 

68 

72 

1 
(56) 
(7) 

(20) 
1.20 
6 
-

54 

Fon'un gelirleri önceki yıla göre % 54 oranında 552.441 milyar lira artarak 1.578.387 milyar 
lira olmuştur. Bu artış özellikle genel bütçeye konulan ödeneklerle Kurumlar ve Gelir Vergisi mü
kelleflerinden kesilen paylardaki artıştan ileri gelmiştir. 

Fon'un sağladığı bu kaynakların kullanımına ait ayrıntılı çizelgeye bir önceki yılla karşılaş
tırmalı olarak aşağıda yer verilmiştir. 

Fon Giderleri 

1 -SYD Vakıflarına 
aktarılan 
2-Yüksek öğrenim bursu 

3-Sağlık Bakanlığına 
yapılan ödemeler 
4- Dünya Bankası Dış 
Proje Kredi kullanımları 
7-Diğer Giderler 

Toplam 

2003 Yılı 
Milyar 

TL 

289.056 

113.879 

211.274 

8.162 

29.619 
651.990 

% 

44 

18 

32 

1 

5 
100 

2004 Yılı 
Milyar 

TL 

397.949 

126.803 

448.245 

118.822 

256.027 
1.347.846 

% 

30 

9 

33 

9 

19 
100 

Fark 
Milyar 

TL 

108.893 

12.924 

236.972 

110.659 

226.407 
695.856 

% 

38 

11 

112 

1.356 

764 
107 

Fondan yapılan kullanımların tutarı önceki yıla göre % 107 oranında 695.856 milyar lira ar
tarak 1.347.846 milyar lira olmuştur. 
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Fon'un asıl amacı fakru zaruret içerisindeki kitlelere en kısa surede doğrudan yardım ulaştır
maktadır. Ancak bu kitleye bu tür yardımların yapılmasıyla yetinilmeyip az bir yardımla kendi ken
dine yeterli olabilecek kişilerin de desteklenmesi ve bunların yoksulluktan kurtarılarak Fona yük 
olmaktan çıkarılması hususu da Fonun kuruluş amaçlarından biri olmaktadır. 

Bu çeşit faaliyetlerin projelere dayalı olarak ve belirlenecek genel esaslara göre yapılmasın
dan yarar görülmektedir. 

B- Fon Sekreterliğinin proje hazırlama ve uygulamalarına ait çalışmalar; 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu bünyesinde 2004 yılında "Kırsal Alanda 
Sosyal Destek Projesi" ve "Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP)" olmak üzere iki temel proje uy
gulaması olmuştur. 

1-Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi: 

Fon tarafından kullandırılan tarımsal krediler ile ilgili olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
mayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme 
Genel Müdürlüğü ile Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında 15/8/2003 tarihinde bir pro
tokol imzalanmıştır. 

Protokolde projenin amacı; yoksullukla mücadele kapsamında ekonomik ve sosyal sıkıntı içe
risinde bulunan üreticilerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi, istihdamlarının artırılması, tarımsal 
ürünlerinin yerinde değerlendirilmesi, pazarlanması, köyden şehre göçün önlenmesi amacıyla Teş
kilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü (TEDGEM) tarafından projesi uygun görülen ve bu 
amaçla kurulmuş olan kooperatiflerin ortağı olan üreticilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarına bildirilmesinden itibaren, Fon kaynaklarının Ziraat Bankası aracılığı ile kredi olarak 
kullandırılması olduğu belirtilmiştir. 

2-Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP): 

Sosyal Riski Azaltma Projesi İkraz Anlaşması, T.C. Hükümeti ile Dünya Bankası arasında 
14 Eylül 2001 tarihinde imzalanmış ve 28 Kasım 2001 tarih ve 24597 sayılı Resmi Gazetede (Mü
kerrer) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Sosyal yardım sisteminin güçlendirilmesi ve Ülkede uygulanmakta olan ekonomik programın 
olası sosyal etkilerinin azaltılması için Fon'un kullanımına 500 milyon ABD Doları ayrılmış ayrı
ca T.C. Hükümeti de 135,5 milyon ABD Doları katkıda bulunmuş ve toplam olarak Fonun kulla
nımına 635,5 milyon ABD Doları verilmiştir. 

Proje, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu bünyesinde kurulan Proje Koordi
nasyon Birimi tarafından yürütülmektedir. 

Bu projenin alt projeleri; "Hızlı Yardım", "Kurumsal Gelişim", "Şartlı Nakit Transferi" " ola
rak hazırlanıp uygulamaya konulmuştur. 

IV- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Fon İdaresinin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının harcamalarını, iş ve işlem
lerini araştırmak, incelemek ve denetlemek, görülen aksaklıklarla ilgili gerekli tedbirleri almak vb. 
görev ve yetkileri olduğundan Vakıfların daha etkin ve verimli çalışabilmeleri için; 

- Vakıfların sosyo-ekonomik boyutlu gözlem çalışmalarını sahalara inerek yapmalarının ve 
nakdi yardımların yanı sıra proje üreterek belli bir kesimi üretici duruma getirecek çalışmalarda bu
lunmalarının sağlanması, 
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- Vakıfların çalışma konularındaki çeşitliliklerin giderilmesi için çalışma konularının bir esa
sa bağlanması, 

- Fon İdaresi tarafından karşılanan Vakıf giderlerinin asgari düzeyde olabilmesine özen göste
rilmesi. 

2- Kırsal Alanda Sosyal Destek projesinden beklenen faydanın sağlanmasını teminen; 
-Proje kapsamında aktarılan kaynakların yeni projeleri de finanse etmesi bakımından dönüşü

münün titizlikle takip edilmesi, 

-Projenin amacına ulaşıp ulaşmadığının sürekli değerlendirilmesi ve buna bağlı olarak proje
ye devam edilip edilmeyeceğine karar verilmesi, 

-Proje kaynaklarının ülke genelinde dengeli dağılımının sağlanması. 
3- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 
SONUÇ 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun 2004 yılı Bilançosu ve 230.540.900 

milyon lira gelir fazlası ile kapanan Gelir-Gider hesabı, 

Tasvip edilmiştir. 
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SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU 
2004 YILI BİLANÇOSU 

AKTİF 

DÖNEN VARLIKLAR 

A- BANKALAR 
T.C. Merkez Bankası 
T. Vakıflar Bankası 
T.C. Ziraat Bankası 

Toplam (A) 

B- ALACAKLAR 
Maliye Bak.(Gel.Kur. Ver. ve Trafik Para Cez.) 
Bütçeye Konulan Ödenek 

Toplam (B) 

Genel Toplam (A+B) 

2004 
(Müyon TL) 

5.107.378 
28.483.274 
65.546.807 

101.137.459 

504.211.304 
47.980.000 

552.191.304 

653.328.763 

PASİF 

I- YABANCI KAYNAKLAR 

A- BORÇLAR 

Diğer Fonlar 

Toplam (I) 

II- ÖZKAYNAKLAR 

Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası 
Dönem Gelir-Gider Fazlası 

Toplam (II) 

Genel Toplam (I+II) 

2004 
(MUyon TL) 

2.942.751 

2.942.751 

419.845.112 
230.540.900 

650.386.012 

653.328.763 



SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU 
2004 YILI GELİR-GİDER TABLOSU 

GİDERLER 

A- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarına Aktarmalar 
- Periyodik Aktarmalar 
- Yatırım Harcamaları 
- Sağlık Yardımları 
- Mes.Eğ.ve İsth.Yön.Projeler 
- Öğrenim Yardımları 
- Sosyal Yardımlar 
- İşletme ve Teftiş Giderleri 
- Diğerleri 

TOPLAM (A) 

B- Yüksek Öğrenim Burs Aktarmalar 
C- Sağlık Bakanlığına Aktarmalar 
D- Dünya Bankası Kredi Gider Hesabı 
E- Milli Eğitim Bakanlığı 
F- Emekli Sandığı 
G- Diğer Giderler 

GİDERLER TOPLAMI 

Dönem Gelir Gider Fazlası 
GENEL TOPLAM 

2004 
(MUyon TL) 

158.617.400 
1.089.171 

51.361.810 
87.708.936 
30.603.385 
55.927.363 
6.696.304 
5.944.499 

397.948.868 

126.803.426 
448.245.228 
118.821.799 
252.691.462 

612.459 
2.723.303 

1.347.846.545 

230.540.900 
1.578.387.445 

GELİRLER 

A- Diğer Fonlardan Aktarmalar 
B- Trafik Para Cezalarından 
C- Gelir ve Kurumlar Ver. Mük. 
D- TRT ve RTÜK Reklam Gelirleri 
E- Geçmiş yıl Gelirleri 
F- Faiz Gelirleri 
G- Diğer Gelirler 
H- Dünya Bankası Kredi Gelir Hesabı 
I- Bütçeye Konulan Ödenek 

GENEL TOPLAM 

2004 
(Müyon TL) 

5.672.908 
197.810.684 
927.022.105 

7.331.530 
1.073.755 

576.029 
6.393.022 

101.907.412 
330.600.000 

1.578.387.445 



SAYI: 6 
GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ TEŞKİLÂTI 

(GAP İDARESİ)'NİN 2004 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 
KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 08.06.2006 tarihli 32 nci Birleşiminde Güneydoğu Anadolu Projesi Böl

ge Kalkınma İdaresi Teşkilâtı (GAP İdaresi)'nin 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hak
kındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu 
denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Rapo
ru, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim 
sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), kamu eliyle gerçekleştirilmesi öngörülen baraj, sulama, 

enerji ve diğer altyapı yatırımlarını da kapsayan entegre bir program çerçevesinde, bir yandan Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınmasını gerçekleştirirken, diğer yandan da ülke genelinde eko
nomik gelişme, sosyal istikrar ve ihracatın artırılması gibi ulusal hedeflere yapacağı katkılar açı
sından Türkiye'nin en öncelikli projelerinden birisidir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tüm sektörler itibariyle ve yöre olarak topyekûn kalkınması için 
mali kaynaklar ve mekan kullanımının bir bütün olarak ele alınması ve bunların planlar, yıllık prog
ramlar ve projelerle yönlendirilmesi, koordine ve kontrol edilmesini sağlamak amacıyla 27.10.1989 ta
rih ve 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Başbakanlığa bağlı hükmi şahsiyeti haiz ve onbeş 
(15) yıl süreli Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı kurulmuştur. 

11 Kasım 2004 tarih ve 25640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5254 sayılı GAP Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun ile GAP İdaresi'nin görev süresi 06.11.2004 tarihinden geçerli 
olmak üzere 3 yıl daha uzatılmıştır. Ayrıca GAP Bölgesinde yer alan Şırnak, Batman ve Kilis ille
ri de 388 sayılı KHK kapsamına alınmıştır. 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı 388 sayılı KHK ile, Güneydoğu Anadolu Projesi kap
samına giren yörelerin süratle kalkındırılması ve yatırımların gerçekleştirilmesi için plan, altyapı, 
ruhsat işlerini yapmak ya da yaptırmak; konut, sanayi, maden, tarım, enerji, ulaştırma sektörlerinde 
hizmet yapmak veya yaptırmak; yöre halkının eğitim düzeyini yükseltmek için gerekli tedbirleri al
mak ya da aldırmak, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamakla görevlendirilmiştir. 

Bu görevlerin yanı sıra; 08.02.2006 tarih ve 26074 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kal
kınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun"un 30. Maddesi ile 
bölgede kurulacak olan kalkınma ajansları üzerindeki koordinasyon görevi, Devlet Planlama Teş-
kilatı'nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi'ne verilmiştir. 

Proje, Bölgede toprak ve su kaynaklarını geliştirerek, tarım, enerji, sanayi, ulaştırma, kentsel 
ve kırsal alanlarda altyapı, eğitim, sağlık ve turizm gibi sektörlerde topyekûn sosyo-ekonomik kal
kınmayı hedefleyen entegre bir bölge kalkınma projesidir. 

Güneydoğu Anadolu Projesinin uygulama alanı; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, 
Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak illerini ve Türkiye yüzölçümünün yaklaşık % 10'unu kap
samaktadır. 
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Projenin toplam yatırım tutarı 2004 yılı fiyatlarıyla 31,9 katrilyon lira olup, 2004 yılı sonuna 
kadar toplam 17,3 katrilyon lira harcanmış ve nakdi gerçekleşme % 54,1 olmuştur. 

Bölgede sulamanın başlamasıyla birlikte sulu tarımın yaygınlaşmasını ve bitkisel ürün dese
ninin çeşitlenmesini beraberinde getirmektedir. Bu durum, kimyasal gübre ve zirai mücadele ilaç
larının kullanımını artırmaktadır. Tarımsal faaliyetler sonucu üretilen ürünlerin işlenmesi, değer
lendirilmesi ve muhafazası için kurulacak tarıma dayalı entegre sanayi tesisleri yanında, diğer sa
nayi tesislerinin de zaman içinde çoğalması beklenmektedir. Daha önce nüfus hareketleri bakımın
dan göç veren bu Bölge, projenin yarattığı üretim potansiyeli sebebiyle göç alan bir Bölge haline 
gelmekte ve bu gelişmelere bağlı olarak diğer çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. 

GAP Bölge Kalkınma Teşkilatı, kuruluşundan beri çok önemli görevleri üstlenmiş ve bu güne 
kadar sürdürmeye çalışmıştır. Ancak, İdarenin Kuruluş Kararnamesi İdareye çok kapsamlı görevle
ri verdiğinden ve bu görevlerin de birçoğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerini içerdi
ğinden, kuruluşlar ile GAP Teşkilatı arasında devamlı olarak bir görev kargaşası yaratmıştır. GAP 
Bölge Kalkınma Teşkilatı aslında yatırımcı bir kuruluş olmayıp bölgedeki kuruluşlar arasında koor
dinasyonu sağlayan bir kuruluş durumundadır. İdare, koordinasyon görevini yerine getirirken, 
önemli tutarda parasal kaynak harcayarak projeler hazırlamıştır. Bu projeleri ilgili kuruluşlara uygu-
lattırmada gereken etkinliği bugüne kadar sağlayamamıştır. Yani, GAP İdaresi'nin hazırlamış oldu
ğu plan ve projeleri hiç uygulamayan veya gereği gibi uygulamayan kuruluşlar üzerinde İdarenin bir 
yaptırım gücü bulunmamaktadır. Bu nedenle, 04.11.2004 tarihinde kabul edilen 5254 Sayılı Kanun
la görev süresi 3 yıl daha uzatılan İdarenin geleceği hakkında bir karar verilmesi gerekmektedir. 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın son beş yıllık çalışmaları ile ilgili toplu bilgiler 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler 

-Oz kaynaklar 

-Yabancı kaynaklar 

-Yabancı kaynaklara 

sirayet eden zarar 

-Yatınmlar için nakdi 

ödemeler 

- Genel bütçeden 

alınan ödenek 

-Memur (ortalama) 

-Sözleşmeli " 

-İşçi 

-Personel için yapılan 

tüm giderler 

Cari Yıla İlişkin: 

-Memurlar için yapılan 

tüm giderler 

•Memur başına ortalama 

aylık gider 

-Sözleşmeliler için 

yapılan tüm giderler 

-Sözleşmeli başına aylık 

ortalama gider 

-İşçiler için yapılan tüm 

giderler 

-İşçi başına aylık 

ortalama gider 

-Tahakkuk eden vergiler 

-GSYİH'ya katkı 

(üretici fiyatlarıyla) 

-Toplam gelirler 

-Toplam giderler 

-Dönem gelir veya 

gider fazlası 

-Toplam gelir veya 

gider fazlası 

Ölçü 

Milyar TL 

Kişi 

Milyar TL 

Milyon TL 

Milyar TL 

Milyon TL 

Milyar TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyar TL 

2000 

(47) 

696 

6.741 

9.672 

18 

85 

135 

1.509 

80.504 

353 

682 

693 

746 

440 

33.304 

7.676 

9.814 

9.874 

(60) 

(47) 

2001 

(45) 

931 

5.998 

11.508 

23 

80 

141 

2.303 

158.431 

574 

963 

1.003 

1.182 

698 

19.773 

11.191 

11.700 

11.698 

2 

(45) 

2002 

78 

1.104 

8.851 

17.561 

25 

75 

141 

3.349 

279.035 

930 

1.300 

1.444 

1.770 

1.046 

8.662 

12.167 

17.735 

17.612 

123 

78 

2003 

203 

640 

8.092 

16.100 

25 

71 

143 

4.332 

351.343 

1.134 

1.547 

1.815 

2.434 

1.419 

40.732 

14.763 

16.784 

16.659 

125 

203 

2004 

2.855 

928 

8.183 

19.845 

23 

67 

140 

4.614 

356.536 

1.292 

1.671 

2.027 

2.587 

1.512 

244.655 

19.464 

19.963 

17.311 

2.652 

2.855 

Son iki 

yıl farkı 

2.652 

288 

91 

3.745 

(2) 

(4) 

(3) 

282 

5.193 

158 

124 

212 

153 

93 

203.923 

4.701 

3.179 

652 

2.527 

2.652 

Artış veya 

azalış % 

1.306 

45 

1 

23 

(8) 

(6) 

(2) 

7 

2 

14 

8 

12 

6 

7 

501 

32 

19 

4 

2.022 

1.306 



II- İDARİ BÜNYE 
388 sayılı KHK'nin 3. maddesinde; Güneydoğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi Teşkila-

tı'nın, Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulu ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkın
ma İdaresi Başkanlığı (GAP İdaresi)'ndan oluşacağı hükme bağlanmıştır. 

Aynı KHK'nin 4. maddesi; Yüksek Kurul'un Başbakan veya görevlendireceği bir Devlet Ba-
kanı'nın başkanlığında Güneydoğu Anadolu Projesi ile ilgili Devlet Bakanı, Devlet Planlama Teş
kilatının bağlı olduğu Devlet Bakanı ve Bayındırlık ve İskân Bakanı'ndan oluşması öngörülmüş
tür. Başbakanlığın 2002/56 Sayılı genelgesi ile de, Tarım ve Köyişleri Bakanı da 02 Aralık 2002 
tarihinden itibaren GAP Yüksek Kurulu'nun üyesi olmuştur. 

6 Kasım 2005 tarih, 20384 sayılı Resmi Gazete'de Güney Doğu Anadolu Projesi Yüksek Ku
rulu'nun Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yayımlanmış olup, 26.12.1989 tarih ve 
20384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

388 sayılı KHK'nin 5. maddesinde; GAP İdaresi'nin bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ile ye
teri kadar personelden oluşacağı hükme bağlanmış ve KHK'nin eki liste ile 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu'na tabi kadroları verilmiştir. 

Ayrıca yine aynı kararnamenin 6. maddesinde; Başkan ve Başkan Yardımcıları (kadro karşı
lık gösterilmek suretiyle) da dahil olmak üzere Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek esaslar çerçeve
sinde sözleşmeli personel çalıştırılabileceği hükme bağlanmıştır. 

2004 yılı sonu itibariyle kuruluşta 22'si memur, 65'i sözleşmeli ve 140'ı da geçici işçi olmak 
üzere toplam 227 kişi istihdam edilmiştir. Ayrıca, üniversitelerden, kurumlarından ve başkaca yer
lerden hizmet sözleşmeli personel de çalıştırılmaktadır. 2003 yılında 10 kişi olan bu tür personel 
sayısı 2004 yılı sonunda 4 kişiye düşürülmüştür. 

388 sayılı KHK'nin 3'üncü maddesiyle; "GAP İdaresinin görev alanına giren konularda 1580 
sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile diğer kanunların ilgili İdarelere verdiği 
imar ve altyapıya dair hak ve yetkiler bu İdare'ye devredilmiş sayılır." hükmü getirilmiş olmakla 
birlikte, 8 Şubat 2006 tarih, 26074 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kalkınma Ajanslarının 
Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun"un 30. Maddesi ile bu hüküm yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

Mevzuat yetersizliği nedeniyle, görev ve yetki alanları konusunda GAP İdaresi ile diğer kamu 
kuruluşları arasında sürekli sorunlar yaşanmaktadır. 

GAP İdaresi'nin görevlerinin devam etmesi durumunda; İdare'nin yetkilerinin açık olarak be
lirlenmesi; zaman, emek ve kaynak harcanarak yapılan projelerin uygulanması için müeyyidelerin 
konulması, İdare'nin yeniden yapılanmasına bağlı olarak, norm kadroları ile personelinin görev, 
yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliklerin uy
gulamaya konulması, gerekmektedir. 

İdare, 388 sayılı KHK hükümlerine göre, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun deneti
mine tabi olmuştur. 

III- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
GAP İdaresi'nin kaynaklarını, Başbakanlık bütçesine konulan ödenekler ve her türlü yardım, 

kredi, hibe, bağış, faiz, hizmet, kira ve sair gelirler oluşturmaktadır. 

GAP İdaresi'nin bütçesi ile öngörülen projelerin yıllık yatırım programlarının hazırlanması ile 
ilgili usul ve esaslara tabi olduğu 4314 sayılı Kanun'da belirtilmiştir. 

2004 yılında 19.963 milyar liralık gelire karşılık 17.311 milyar liralık harcama yapılmış ve ca
ri dönem 2.652 milyar lira gelir fazlası ile kapanmıştır. 
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1989 yılında başlayıp 2005 yılında sonuçlandırılmak üzere hazırlanan "GAP Master Planı"na 
göre yapılması gereken toplam yatırımların, 2004 yılı sonuna kadar nakdi olarak % 54,1 'i gerçek
leşmiştir. Bu sürede en yüksek oranda gerçekleşme % 81,1 ile enerji, en düşük oranda gerçekleş
me ise % 22,9 ile tarım sektöründe olmuştur.Yatırımların sektörler itibariyle gerçekleşmesi, yatı
rımcı ve projeleri uygulayıcı kuruluşların finansman ve ödenek imkânlarına bağlı bulunmaktadır. 

Dünyanın önemli projelerinden biri olan Güneydoğu Anadolu Projesi, toprak ve su potansi
yeline dayalı kalkınmayı amaçlamıştır. Bu nedenle uygulama alanlarında sulamaya açma, sulama 
uygulaması ve sulama sonuçları bakımından, çiftçilerin eğitilmesi yanında yatırımcı özel ve kamu 
kuruluşları arasında gereken koordinasyonun sağlanması, gerekmektedir. 

IV. ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı
rakılmıştır: 

1- Güneydoğu Anadolu Projesi suya dayalı kalkınmayı hedeflediği halde tarım sektöründe 
gerçekleştirilen yatırım miktarının sektörler arasında % 21'lik oranla en düşük seviyede kalması 
hususu da gözönüne alınarak; 

- GAP'm planlama, programlama ve yatırım uygulamalarında etkin bir koordinasyon yetkisi
nin sağlanması, 

- Sulamaya açılacak alanlarda öncelikle çiftçi eğitimi, kanal ve kanaletlerin yapımı, toplulaş
tırma, tesviye ve drenaj hizmetlerinin eş zamanlı olarak yapılmasından sonra sulamaya geçilmesi, 

- Sulama uygulaması ve sulamanın sonuçları aşamasında ortaya çıkan sorunların çözümünü 
sağlayacak projelerin ivedilikle hazırlanarak gerçekleşmelerinin sağlanması, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştı
rılmıştır : 

1- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 
SONUÇ 

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtı (GAP İdaresi)'nin 2004 yılı 
bilançosu ve 2.652.193 milyon lira gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı, 

Tasvip edilmiştir. 
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Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtı (GAP idaresi) 
2004 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
I. DONEN VARLIKLAR : 

A- Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1- Menkul kıy.değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E- Stoklar 
1 - Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2- Verilen sipariş avanslan 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 
H- Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMİ 
II. DURAN VARLIKLAR : 

A- Ticari alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (•) 

C- Mali duran varlıklar 
I - Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıy.değer düşüklüğü karş. (-) 
3- İştirakler 
4- İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5- İştirakler sermaye paylan değer düş.karş.(-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 
8- Bağlı ortak. serm. payları değer düş.karş. (-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali duran varlıklar değer düş.karş.(-) 
D- Maddi duran varlıklar 

1- Maddi duran varlıklar (Brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avanslan 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklar (Brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1 - Özel tükenmeye tabi varlıklar (Brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan (-) 
3- Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuk. 
H- Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMİ 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAM I 

Önceki dönem 
Milyon TL 

637.348 

29.829.402 

140.306 

702.740 

843.046 

30.466.750 

30.466.750 

31.309.796 

653.530 

37.682.579 

Cari dönem 
Milyon TL 

3.779.305 

3.490 

3.782.795 

38.336.109 

38.336.109 

42.118.904 
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Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtı (GAP İdaresi) 
2004 Yılı Bilançosu 

Pasif(Kaynaklar) 
I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR : 

A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 
1- Borç senetleri reeskontu (-) 

C- Diğer borçlar 
1- Borç senetleri reeskontu (-) 

D- Alınan avanslar 
E- Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F- Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G- Borç ve gider karşılıkları 
1 - Dönem kân vergi ve diğer yasal yük. Karşılıkları 
2- Dönem kârının peşin ödenen vergi ve diğer yük. (-) 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 
I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR : 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
C- Diğer borçlar 

1- Diğer borç ve gider karşılıkları 
D- Alınan avanslar 
E- Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıktan 
2- Diğer borç ve gider karşı lıklan 

F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuklan 
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 
III. ÖZ KAYNAKLAR: 

A- Ödenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye (-) 

B- Sermaye yedekleri 
1- Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal kârlan 
3- M.D.V. Yeniden değerleme artışları 
4- İştirakler yeniden değerleme artışlan 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C-Kâr yedekleri 
I-Yasal yedekleri 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kâr yedekleri 
5- Özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar gelir fazlası 
E- Geçmiş yıllar gider fazlası (-) 
F- Dönem net geliri 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMİ 

Önceki dönem 
Milyon TL 

1.869 

542.943 

95.257 

30.466.750 

78.047 
. 

124.930 

640.069 

30.466.750 

202.977 

31.309.796 

Cari dönem 
Milyon TL 

534 

779.885 

147.206 

38.336.109 

202.977 
-

2.652.193 

927.625 

38.336.109 

2.855.170 

42.118.904 
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Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtı (GAP İdaresi) 
2004 Yılı Gelir-Gider Hesabı 

Gelir ve giderler 
A- Brüt gelirler 
B- Gelirlerden indirimler (-) 
C-Net gelirler 
D- Gelir karşılığı giderler 

FAALİYET ÖNCESİ GELİR-GİDER FARKI 
E- Faaliyet giderleri 

FAALİYET GİDERİ SONRASI 
GELİR-GİDER FARKI 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelirler 
G- Diğer faaliyetlerden olağan giderler (-) 
H- Finansman giderleri (-) 

OLAĞAN GELİR-GİDER FARKI 
I- Olağandışı gelirler 
J- Olağandışı giderler (-) 

DONEM NET GELIR-GIDER FARKI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

16.100.000 

16.100.000 

16.100.000 
16.658.772 

(558.772) 
88.118 

(470.654) 
595.584 

124.930 

Cari dönem 
Milyon TL 

19.844.700 

19.844.700 

19.844.700 
17.296.240 

2.548.460 
116.934 

2.665.394 
1.835 

15.036 
2.652.193 

Fark 
Milyon TL 

3.744.700 

3.744.700 

3.744.700 
637.468 

3.107.232 
28.816 

3.136.048 
(593.749) 

15.036 
2.527.263 
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SAYI : 7 
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞININ 2002 YILINA AİT 

HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 25.10.2005 tarihli 4 üncü Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

nın (TİKA) 2002 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Bü
yük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili ola
rak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuru
luş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü 
olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasından sonra oluşan yeni ve bağımsız Cum
huriyetlerle; ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve özellikle Türk dilinin konu
şulduğu ülkelerle her alanda daha yakın işbirliği içine girme ihtiyacı doğmuştur. 

Bu hedef doğrultusunda; başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler olmak üzere gelişme yolun
daki ülkelere yapılacak her türlü işbirliği ve yardım programlarının hazırlanması ve uygulanması 
sorumluluğunun doğrudan bir kuruluşa verilmesi öngörülmüş ve Bakanlar Kurulunun 24.01.1992 
tarihli kararı ile kabul edilerek, 27.01.1992 gün ve 21124 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 480 
sayılı KHK ile Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkan
lığı kurulmuştur. 

28.05.1999 tarihinde, Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı, Dışişleri 
Bakanlığından alınarak Başbakanlığa bağlanmıştır. TBMM'ye getirilen 480 sayılı KHK'de gerek
li değişiklikler yapılarak, 02.05.2001 tarihinde 4668 sayılı kanun çıkartılmış ve kuruluşun adı 
"Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)" olarak değiştirilmiştir. 

TİKA'nın kuruluş amacı; başta Türk dilinin konuşulduğu Cumhuriyetler ve akraba topluluk
ları ile Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere, kalkınma yolundaki ülkeler ve topluluklarla diğer 
ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülke ve topluluklarla ekonomik, ticari, teknik, sosyal, 
kültürel ve eğitim alanlarındaki işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek, yapıla
cak yardım ve işlemleri yürütmektir. 
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Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Toplu bilgiler 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Maddi duran varlıklar 

(edinme değeri) 

Etüd ve proje giderleri 

Memur (Ortalama) 

Sözleşmeli (Ortalama) 

Personel için yapılan tüm gid. 

Cari yıla ilişkin: 

Memurlar için yapılan giderler 

Memur başına aylık ortalama gider 

Sözleşmeliler için yapılan gid. 

Sözleşmeli baş. aylık ort.gider 

GSYİH'ya katkı (Üretici fiyatlanyla) 

GSYİH'ya katkı(alıcı fiyatlanyla) 

Gelirler toplamı 

Giderler toplamı 

Dönem gelir fazlası 

Ölçü 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Kişi 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

bilyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

1998 

483.763 

5.818 

34.422 

2.601.706 

42 

53 

178.770 

79.744 

158 

99.026 

156 

675.639 

-639.% 1 

3.351.045 

2.901.704 

449.341 

1999 

879.035 

8.400 

49.613 

2.501.970 

47 

39 

256.564 

120.726 

212 

125.044 

267 

1.157.332 

-880.168 

3.772.825 

2.943.403 

2000 

1.031.125 

15.343 

112.28? 

4.589.22C 

47 

47 

346.919 

148.046̂  

262 

170.537 

356 

1.376.898 

-3.004.307 

6.194.660 

5.275.824 

829.422 918.836 

2001 

5.452.512 

26.258 

216.04' 

6.16l.5« 

71 

48 

694.286 

442.639 

586 

184.458 

640 

6.161.871 

-3.416.211 

12.793.525 

7.557.060 

5.236.465 

2002 

13.357.242 

77.754 

1.098.151 

12.641.045 

89 

39 

1.215.638 

1.046.364 

980 

68.637 

1.144 

12.599.787 

-7.120.213 

27.754.840 

15.495.748 

7.027.681 

Son iki 

yıl 

farkı 

7.904.730 

51.496 

882.104 

6.479.479 

18 

-9 

521.352 

603.725 

394 

-115.821 

504 

6.437.916 

-3.704.002 

14.961.315 

7.938.688 

1.791.216 

Artış 

veya 

azalış % 

145 

196 

408 

105 

25 

-19 

75 

136 

67 

-63 

79 

104 

108 

117 

105 

134 
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II- İDARİ BÜNYE 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının Kuruluşunu düzenleyen 4668 sayılı Kanu
nun 3. maddesine göre, Teşkilat; Koordinasyon Kurulu, ana hizmet birimleri, danışma ve yardım
cı birimlerinden oluşmaktadır. Başkanlığın ana hizmet birimleri; "Ekonomik, Ticari ve Teknik İş
birliği Daire Başkanlığı" ile "Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığı", danışma birimi 
"Hukuk Müşavirliği" ve yardımcı birimi de "Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı" dır. 
Bu üç daire başkanlığının her birinde üçer şube müdürlüğü bulunmaktadır. 

4668 Sayılı Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanunun 4. maddesinde, TİKA'nın faaliyetleri ile ilgili genel ilke ve öncelikleri hükümetin 
siyaseti ve dış politika hedefleri doğrultusunda belirleyecek, faaliyetler kapsamında programa alı
nacak ülke ve topluluklarla bu ülke ve topluluklara yönelik işbirliği ve yardım projelerini, ilgili 
ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarını da dikkate alarak tespit edecek, 05.05.1969 tarihli ve 1173 sayılı 
Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu hakkında kanun ile 24.06.1994 ta
rihli ve 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkında kanuna uygunluğunu 
sağlayacak ve bu konuda tüm kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu ve işbirliğini 
gerçekleştirecek olan Koordinasyon Kurulunun oluşumu öngörülmüştür. Koordinasyon Kurulu, 
TİKA'nın bağlı olduğu Bakanlığın Bakanı başkanlığında; Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Sanayi 
ve Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Kültür Bakanlıkları ile Hazine, Dış Ticaret ve Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜBİTAK Başkanlığı persone
linden bağlı ya da ilgili bulundukları bakan tarafından görevlendirilen en az müsteşar yardımcısı 
veya başkan yardımcısı düzeyindeki temsilciler ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlı
ğı temsilcisinden oluşmaktadır. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İda
resi Başkanı Kurulun doğal üyesidir. 

Koordinasyon Kurulu'nun yılda en az bir defa olmak üzere Koordinasyon Kurulu Başkanının 
daveti üzerine toplanması ve Sekretarya hizmetlerinin Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkan
lığı tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. Koordinasyon Kurulu 2001 yılında toplanmış, daha 
sonra bu güne kadar toplanmamıştır. 

Kuruluşta 2002 yılı sonu itibariyle çalışan 145 personelin, 97'si 657 sayılı kanuna tabi perso
nel, 4'ü 4668 sayılı Kanunun 20. maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel olup ay
rıca 25 kişi 4668 sayılı Kanunun 19. maddesi kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 
görevlendirilen personel ve 19 kişi de 4668 sayılı Kanunun 21. maddesi kapsamında istisna akitli 
personeldir. Bunlardan başka, Kuruluşta 4 kişi de 2547 sayılı YÖK yasasına göre çalıştırılmakta
dır. Temizlik ve güvenlik hizmetleri dışarıdan sağlanan TİKA'da taşeron işçisi sayısı da 17 kişi ola
rak gerçekleşmiştir. 

2002 yılında personel harcamaları toplamı, bir önceki yıla göre % 66 oranında artarak 
1.149.169 milyon lira seviyesine ulaşmıştır. Bu orandaki artış, 2002 yılı içinde memur ve sözleş
meli personelin maaşları ile diğer özlük hakları için hükümetçe bütçe kanunu ile verilen zamlar ve 
kuruluş kanununda personel lehine teknik uzmanlık tazminatının ihdas edilmesinden ve personel 
sayısının artmasından ileri gelmiştir. 

III- MALİ BÜNYE 
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), faaliyetlerini genel bütçeden hazine 

yardımı almak suretiyle gerçekleştiren ve bütün harcamaları, Başbakanlık bütçesinin transfer ter
tiplerine gider kaydedilen bir kamu kuruluşudur. 

Başkanlık 2002 yılında 27.754.840 milyon lira gelir sağlamış, buna karşılık 15.495.748 mil
yon lira harcama yapmış ve 12.259.092 milyon lira gelir fazlası 2003 yılına devretmiştir. 
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IV- BAŞKANLIK ÇALIŞMALARI 
TİKA tarafından ülke ve bölge bazında projeler uygulanmaktadır. Aşağıda, 2002 yılında uy

gulanan bölgesel ve ülke bazındaki projelerden önemli olanlara ilişkin bilgiler verilmiştir. 
- İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) işbirliğiyle yürütülen "Özel Sektör Geliştir

me Merkezi": 
Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ), Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde 

özel sektörü geliştirerek, piyasa ekonomisine geçişe katkıda bulunmak amacıyla kurulan İstanbul 
Özel Sektör Geliştirme Merkezi, faaliyetlerini OECD, TİKA, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlı
ğı, Hazine Müsteşarlığı ve DPT işbirliğiyle yürütmektedir. Mali destek TİKA, OECD ve GTZ (Al
man teknik yardım kuruluşu) tarafından sağlanmaktadır. Kuruluşundan bu yana Merkez için, TİKA 
tarafından OECD bütçesine her yıl 200.000 ABD Doları katkı yapılmakta ve toplantılara katılan 
ülke temsilcilerinin iaşe ve ibate giderleri karşılanmaktadır. Merkez, faaliyetlerini eğitim ve bilgi-
görgü alışverişi şeklinde yürütmektedir. 

- Ankara OECD Çok Taraflı Vergi Merkezi: SSCB'nin dağılmasıyla ortaya çıkan Yeni Bağım
sız Devletlerin piyasa ekonomisine geçiş sürecine katkıda bulunmak amacıyla, bu devletlerin üst dü
zey vergi memurlarına teknik yardım sağlanması için, OECD desteğiyle Budapeşte, Viyana, Kopen
hag ve Ankara'da Vergi Eğitim merkezleri kurulmuştur. 1993 yılında Ankara'da kurulan merkezde 
Maliye Bakanlığının sağladığı fiziki imkânlar TİKA'nın desteğiyle sürdürülmektedir. Bu amaçla 
TİKA her yıl OECD bütçesine 150.000 ABD doları katkıda bulunmuştur. Ankara'daki merkezde 
2002 yılı sonuna kadar 107 seminer gerçekleştirilmiş, 2711 vergi uzmanı çalışmalara katılmıştır. 

- Türkoloji Projesi: 
Bu proje ile TİKA'nın görev alanına giren ülkelerde bulunan üniversitelerindeki Türkoloji bö

lümleri desteklenmektedir. Bu güne kadar çeşitli ülkelerde 15 Türk Dili ve Kültür Merkezi, 2 kü
tüphane açılmıştır. 

- İstatistik Faaliyetlerin Güçlendirilmesi Projesi: 
DİE ile işbirliği içinde sürdürülen bu proje kapsamında 9 ülkede faaliyet gösterilmektedir. 

Proje kapsamında danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinde bulunulmaktadır. 
- Avrasya Ülkelerinde Girişimciliği, Küçük ve Orta Boy Sanayii Geliştirme Programı (KOBİ) : 
Türkiye ve Avrasya ülkelerindeki KOBİTer arasında işbirliğini geliştirmek, Türkiye'nin 

KOBİ'lere verilen desteklerle ilgili olarak edindiği bilgi ve deneyimleri Avrasya ülkelerinin istifa
desine sunmak üzere TİKA ve KOSGEB arasında bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. 

- Avrasya Ülkeleri Rekabet Teşkilatlarının Kurulması ve Geliştirilmesi Programı: 
Bu program merkezi planlama ekonomisinden, piyasa ekonomisine geçmekte olan 15 ülkede 

rekabet kurumlarının kurulması ve geliştirilmesi amacıyla, TİKA ve Rekabet Kurumu Başkanlık
ları arasında yapılan bir protokol çerçevesinde yapılan mevzuat, eğitim ve danışmanlık hizmetleri
ni kapsamaktadır. 

- MEB Öğrenci Projesi: 
1995 yılından itibaren bu proje kapsamında ülkemize gelen Kosova ve LetonyaTı öğrencilere 

TİKA tarafından burs verilmektedir. 
- Sultan Sencer Türbesinin Restorasyonu: 
Türkmenistan Kültür Bakanlığının başvurusu üzerine, Selçuklu İmparatorluğu sultanları ara

sında en uzun süre hüküm süren Sultan Sencer'in Türbesinin restorasyonu için Türkiye ve Türk
menistan arasında, 04.10.2001 tarihinde protokol imzalanmış ve TİKA tarafından 04.03.2002 tari
hinde ihale yapılmıştır. Keşif bedeli 3,2 milyon ABD Doları olan restorasyon çalışmalarının 2 yıl 
içinde tamamlanması programlanmıştır. 
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- Kırım Entegrasyon ve Kalkınma Programı / Su Sağlanması Projeleri: 
AGİT ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından, Kırım'a sürgünden geri dönen halk

lara yönelik olarak geliştirilen " Kırım Entegrasyon ve Kalkınma Programı (CIDP) " için Türkiye 
Cumhuriyeti 2 milyon ABD Doları tutarında katkıda bulunmayı taahhüt etmiş, bu çerçevede Kırım 
Tatarlarının yoğun olarak yaşadığı bölgelerde su temini ve alt yapılarının iyileştirilmesine yönelik 
olarak 12 adet proje gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bunlardan ikisi 2002 yılı sonu itibariyle ger
çekleştirilmiştir. 

- Kırımda Sürgünden Dönen Halklara Konut Edindirme Projesi: 
SSCB'nin dağılmasından sonra sürgünden dönen Kırım Tatar Türklerinin iskânına, insani 

mülahazalarla katkıda bulunmak amacıyla 1000 adet konutun hibesi amaçlanmaktadır. Bu kapsam
da 2002 yılı sonu itibariyle 352 konut tedarik edilerek hak sahiplerine verilmiştir. Konut tedarik sü
reci devam etmektedir. Bu proje kapsamında Kırım Fonu hesabına gönderilen toplam miktar, 2002 
yılı sonu itibariyle 1,6 milyon ABD Dolarına ulaşmıştır. 

- Moğolistan Orhun Türk Anıtları Projesi: 

Moğolistan'ın başkenti Ulan Bator'a 400 km uzaklıkta bulunan Orhun vadisindeki kazı çalış
maları sürmektedir. Bölge Moğolistan hükümeti tarafından sit alanı ilan edilmiştir. 

V- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmış
tır : 

1- 4668 sayılı yasa kapsamında TİKA'nın vizyon ve misyonunun belirlenmesi, 
2-2002 ve 2003 yılı Bütçe Kanununun 34 üncü maddesine aykırı olarak geçici personele öde

nen tazminatların, ödeme yapılan personelden yasal faiziyle birlikte geri alınması, 
3- Muhasebe ve harcamaya yönelik iş ve işlemleri kapsayacak bir yönetmeliğin hazırlanarak 

yürürlüğe konması ve mevcut hesap planının da güncellenerek tek düzen hesap planı uygulaması
na geçilmesi, 

4- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 

B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 
1- İş ve personel avansı ödemelerinin; verilmesi, tarihi ve kapatılmasına dair usul ve esasları 

belirten avans Yönetmeliğinin biran önce çıkarılması, 

2-Başkanlığın kendisine verilen görevleri etkin olarak yerine getirebilmesi için Koordinasyon 
Kurulunun yasada belirlendiği gibi yılda en az bir kere toplanmasının sağlanması ve projelere yö
nelik kararlar alması için gerekli girişimlerde bulunması, 

SONUÇ 
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın 2002 yılı bilançosu ve geçmiş yıldan devre

den 5.231.411 milyon lira ile bu yıldan devreden 7.027.681 milyon liranın toplamı olan 
12.259.092 milyon lira gelir fazlasıyla kapanan gelir ve gider hesabı, 

Tasvip edilmiştir. 
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Türk İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı İdaresi Başkanlığı 
2002 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) | Cari dönem 

1- Dönen varlıklar 
A- Hazır değerler 

-Kasa 
-Bankalar 

B- Alacaklar 

Milyon TL 

11.847.633 

-Büyükelçilikler 160 
-Alıcılar 

C- Diğer dönen varlıklar 
-Verilen avanslar 
-Personelden alacaklar 

Toplam (1) 

II- Duran varlıklar 
A- Maddi duran varlıklar 

- Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
-Maddi duran varlık karşılığı 

Toplam (II) 
Genel toplam 

25 

486.499 
2.629 

1.098.151 
(1.098.151) 

11.847.633 

85 

489.128 

12.336.846 

12.336.846 

I Pasif (Kaynaklar) 

I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A- Ticari borçlar 

- Faaliyetle ilgili borçlar 

B- Diğer borçlar 
- Personele borçlar 
- Diğer 

C- Ödenecek vergi ve diğer 
yükümlülükler 

-Ödenecek vergi ve fonlar 
-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 

Toplam (I) 

II- Öz kaynaklar 
A- Gelir hesabı bakiyesi 

-Geçmiş yıllar 
-Cari dönem 

Toplam (II) 
Genel toplam 

Cari dönem 
Milyon TL 

40.777 

7.949 
10.765 

17.329 
2.934 

5.231.411 
7.027.681 

40.777 

18.714 

18.263 

77.754 

12.259.092 

12.259.092 
12.336.846 



Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

2002 Yılı Gelir ve Gider Hesabı 

A- Faaliyet Gelirleri 

-Başbakanlık bütçesinden transfer ödeneği 

-Proje gelirleri 

-Fonlardan alınan 

B- Faaliyet giderleri 

-Personel giderleri 

-Genel yönetim giderleri 

-Etüt proje giderleri 

C- Faaliyet gelir gider farkı 

D- Diğer faaliyet gelirleri 

-Faiz gelirleri 

-Diğer 

E- Diğer faaliyet giderleri 

-Maddi duran varlık alım giderleri 

F- Olağan gelir gider farkı 

G- Olağan dışı gelirler 

H-Olağan dışı giderler 

I- Dönem gelir gider farkı 

19.720.000 

1.218.687 

753.912 

12.641.045 

1.157.361 

1.646.068 

882.104 

Milyon TL 

19.720.000 

14.613.644 

5.106.356 

2.803.429 

882.104 

7.027.681 

7.027.681 
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SAYI: 8 
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞININ 2003 YILINA AİT 

HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 25.10.2005 tarihli 4 üncü. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

nın (TİKA) 2003 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Bü
yük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili ola
rak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuru
luş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü 
olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasından sonra oluşan yeni ve bağımsız Cum

huriyetlerle; ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve özellikle Türk dilinin konu
şulduğu ülkelerle her alanda daha yakın işbirliği içine girme ihtiyacı doğmuştur. 

Bu hedef doğrultusunda; başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler olmak üzere gelişme yolun
daki ülkelere yapılacak her türlü işbirliği ve yardım programlarının hazırlanması ve uygulanması 
sorumluluğunun doğrudan bir kuruluşa verilmesi öngörülmüş ve Bakanlar Kurulunun 24.01.1992 
tarihli kararı ile kabul edilerek, 27.01.1992 gün ve 21124 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan 480 
sayılı KHK ile Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkan
lığı kurulmuştur. 

28.05.1999 tarihinde, Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı, Dışişleri 
Bakanlığından alınarak Başbakanlığa bağlanmıştır. TBMM'ye getirilen 480 sayılı KHK'da gerek
li değişiklikler yapılarak, 02.05.2001 tarihinde 4668 sayılı kanun çıkartılmış ve kuruluşun adı 
"Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)" olarak değiştirilmiştir. 

TİKA'nın kuruluş amacı; başta Türk dilinin konuşulduğu Cumhuriyetler ve akraba topluluk
ları ile Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere, kalkınma yolundaki ülkeler vertopluluklarla diğer 
ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülke ve topluluklarla ekonomik, ticari, teknik, sosyal, 
kültürel ve eğitim alanlarındaki işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek, yapıla
cak yardım ve işlemleri yürütmektir. 
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Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Toplu bilgiler 

i 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar gider karşılığı 

Memur (ortalama) 

Sözleşmeli (ortalama) 

İstisna akitliler (ortalama) 

Geçici personel (ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 

- Memurlar için yapılan giderler 

- Memur başına aylık ortalama gider 

- Sözleşmeliler için yapılan giderler 

- Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 

- İstisna akitli personel için yapılan giderler 

- İstisna akitli personel başına aylık 

ortalama gider 

GSYH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 

GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

GSYH'ya katkı alıcı fiyatlarıyla 

Cari yıla ilişkin gelirler 

Cari yıla ilişkin giderler 

Geçmiş yıllar gider fazlası (-) 

Geçmiş yıllar gelir fazlası 

Dönem gelir fazlası (gider fazlası) 

Ölçfi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Kişi 

Kişi 

Kişi 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

1999 

829.422 

58.014 

49.613 

49.613 

47 

35 

-
7 

256.664 

120.826 

212 

125.044 

267 

-
-

1.157.332 

(880.168 

(880.168 

3.323.484 

2.943.40. 

-
449.34 

380.08 

2000 

918.836 

127.632 

112.289 

112.289 

47 

31 

3 

7 

346.919 

148.046 

262 

170.537 

356 

26.832 

318 

1.376.898 

(3.004.307 

(3.004.307 

5.365.23$ 

5275.824 

-
829.42: 

89.41^ 

2001 

5.236.465 

242.305 

216.047 

216.047 

63 

24 

15 

9 

694.286 

442.639 

586 

184.458 

640 

57.968 

322 

6.161.871 

(3.416.211 

(3.416.211 

11.874.685 

7.557.06C 

918.83* 

4.317.62 

2002 

12.259.092 

1.175.904 

1.098.151 

1.098.151 

89 

5 

15 

19 

1.215.638 

1.046.364 

980 

68.637 

1.144 

99.229 

551 

12.599.787 

(7.120.213 

(7.120.213 

22.523.425 

15.495.74* 

-
5231.41 

) 7.027.68 

2003 

3.476.536 

1.938.069 

1.137.872 

1.137.872 

98 

3 

13 

22 

1.646.033 

1.464.745 

1.240 

78.331 

1.978 

102.957 

634 

(5.869.866 

(3.804.866 

(4.344.713 

2.517.324 

11.299.88C 

-
12.259.09: 

(8.782.556 

Son 
İki 

yıl farkı 

(8.782.556) 

762165 

39.721 

39.721 

9 

(2) 

(2) 

3 

430395 

418.381 

260 

9.694 

834 

3.728 

83 

(18.469.653 

3.315.347 

2.775.50C 

(20.006.105 

(4.195.868 

-
7.027.68 

) (15.810.237 

Artış 

veya 

azalış 

% 

(72) 

65 

4 

4 

10 

(40) 

(13) 

16 

35 

40 

27 

14 

73 

4 

15 

(147) 

47 

39 

(89) 

(27) 

134 

) (225) 
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Başta Türk dilinin konuşulduğu cumhuriyetler ve akraba toplulukları ile Türkiye'ye komşu ül
keler olmak üzere kalkınma yolundaki ülkeler ve toplulukların ve diğer ülkelerin kalkınmalarına 
yardımcı olmak, bu ülkeler ve topluluklarla ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim 
alanlarındaki işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek, yapılacak yardım ve işlemle
ri yürütmek üzere 27.01.1992 yılında kurulan Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) 
kuruluşundan bu yana amacı doğrultusunda projeler tespit ederek, bu projelerin gerçekleştirilmesi 
için faaliyetini sürdürmektedir. 

Başkanlığın faaliyet alanı olan yardımlarla ilgili konularda başta Dışişleri Bakanlığı olmak 
üzere Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı, 
Başbakanlık Başdanışmanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı gibi bir çok birim 
veya kuruluşun faaliyet gösterdiği, bunların arasında etkin bir koordinasyon olmadığı, bazı zaman
larda da aynı projeyle birden fazla kuruluşun ilgilendiği ve bu yardımların envanterinin tutulmadı
ğı anlaşılmıştır. Yine yapılan incelemelerde projeler için yapılan harcamaların, Başkanlık bünye
sinde toplu olarak her proje için ayrı bir hesapta izlenmediği gibi aynı proje için zaman zaman baş
ka kuruluşlarca personel, donanım vb. harcamalar yapıldığı halde bu rakamlar proje maliyetine in
tikal ettirilmemektedir. Başkanlığın faaliyet alanıyla ilgili olarak öteki kurum ve kuruluşlarca da 
yapılan tüm harcamaların, harcamayı yapan kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlanarak proje 
maliyetine intikal ettirilmesi ve bu şekilde projelerin gerçek maliyetinin tespit edilmesi, buna ila
veten yapılan her türlü yardımın envanterinin tutulması zorunluluk arz etmektedir. 

Öte yandan 1992 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Baş
kanlığında belge, evrak, kayıt gibi bilgilerin önemli bir kısmına kolaylıkla ulaşılamamaktadır. Baş
kanlıkta kurumsal hafızanın tesisi amacıyla bilgisayar destekli arşiv sisteminin biran önce kurul
masında zaruret bulunmaktadır. 

Başkanlık bütçesi hazırlanırken bütçenin gerçekçi verilere dayandırılmadığı anlaşılmaktadır. 
Bütçeye konulan 40 trilyon lira tutarındaki bütçe ödeneğinden ancak % 5,2'si oranında 2,1 trilyon 
liralık kısmının kullanılabildiği, gider bütçesi toplamı 40 trilyon liranın da 8,8 trilyon lirasının ön
ceki dönem gelir fazlası kaleminden karşılanmak üzere sadece % 28,3 oranında 11,3 trilyon liralık 
kısmının gerçekleştirilebilmesi de hazırlanan bütçenin uygulanabilirlikten uzak olduğunu teyit et
mektedir. Bu itibarla, Başkanlık bütçesi hazırlanırken yıl içinde gerçekleştirilebilecek proje ve har
camalar göz önüne alınarak en az sapma ile gerçekleştirilebilecek bütçe hazırlanmasına dikkat edil
mesi zorunlu görülmektedir. 

2004 yılında, iki Başkan Yardımcılığı ile üç Daire Başkanlığının ikisi, dokuz Şube Müdürlü
ğünün ikisi ve yine üst düzey kadrolardan olan Hukuk Müşavirliği vekaleten yürütülmüştür. Yöne
time sağlayacağı avantajlar dikkate alınarak özellikle üst düzey görevlerin asaleten yürütülmesi ge
rekli görülmektedir. 

Başkanlık faaliyetleri arasında projelere dayalı olarak yürütülenler yanında, bir projeye veya 
programa dayanmayan, yapılan başvurular üstüne yılı içinde gerçekleştirilen çeşitli faaliyetler de 
bulunmakta ve bunlar önemli bir yer tutmaktadır. 2003 yılı bütçesi ile gerçekleşmeler karşılaştırıl
dığında, Başkanlık faaliyetlerinin büyük bölümünün yıl içinde yapılan başvuruların değerlendiril
mesi suretiyle gerçekleştirildiği görülmektedir. Faaliyetlerde proje uygulamalarına ağırlık verilme
si, başvuruların bir yıl öncesinden yapılmasının sağlanması ve kabul edilen başvurular için ödenek 
ayrılması suretiyle bütçe disiplinine uygun çalışma yapılması yararlı olacaktır. 

II- İDARİ BÜNYE 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın Kuruluşunu düzenleyen 4668 sayılı Kanu
nun 3. maddesine göre, Teşkilat; Koordinasyon Kurulu, ana hizmet birimleri, danışma ve yardım
cı birimlerinden oluşmaktadır. Başkanlığın ana hizmet birimleri; "Ekonomik, Ticari ve Teknik 
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İşbirliği Daire Başkanlığı" ile "Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığı", danışma biri
mi "Hukuk Müşavirliği" ve yardımcı birimi de "Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı" dır. 
Bu üç daire başkanlığının her birinde üçer şube müdürlüğü bulunmaktadır. 

4668 Sayılı Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun"un 4. maddesinde, TİKA'nın faaliyetleri ile ilgili genel ilke ve öncelikleri hükümetin siya
seti ve dış politika hedefleri doğrultusunda belirleyecek, faaliyetler kapsamında programa alınacak 
ülke ve topluluklarla bu ülke ve topluluklara yönelik işbirliği ve yardım projelerini, ilgili ülkelerin 
kalkınma ihtiyaçlarını da dikkate alarak tespit edecek, 05.05.1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlera
rası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun ile 24.06.1994 tarihli ve 
4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna uygunluğunu sağlaya
cak ve bu konuda tüm kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu ve işbirliğini gerçek
leştirecek olan Koordinasyon Kurulunun oluşumu öngörülmüştür. Koordinasyon Kurulu, TİKA'nın 
bağlı olduğu Bakanlığın Bakanı başkanlığında; Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Sanayi ve Ticaret, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Kültür Bakanlıkları ile Hazine, Dış Ticaret ve Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜBİTAK Başkanlığı personelinden bağlı ya da 
ilgili bulundukları bakan tarafından görevlendirilen en az müsteşar yardımcısı veya başkan yardım
cısı düzeyindeki temsilciler ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı temsilcisinden oluş
maktadır. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı Kurulun do
ğal üyesidir. Koordinasyon Kurulu'nun yılda en az bir defa olmak üzere Koordinasyon Kurulu 
Başkanının daveti üzerine toplanması ve Sekretarya hizmetlerinin Türk İşbirliği ve Kalkınma İda
resi Başkanlığı tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. Koordinasyon Kurulu 2001 yılından sonra, 
2004 yılı Aralık ayında toplanmıştır. 

Kuruluşta 2003 yılı sonu itibariyle çalışan 136 personelin, 98'si 657 sayılı kanuna tabi perso
nel, 3'ü 4668 sayılı Kanunun 20 nci maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel, 
22'si 4668 sayılı Kanunun 19'uncu maddesi kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gö
revlendirilen personel ve 11'i de 4668 sayılı Kanunun 21 inci maddesi kapsamında istisna akitli 
personeldir. 4668 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine istinaden çalıştırılan 24 kişiden 18'i 2547 sa
yılı Yüksek Öğrenim Kanunu'nun 38 inci maddesine göre görev yapmıştır. Başkanlık ayrıca temiz
lik işi ile güvenlik hizmetini dışardan hizmet alımı suretiyle sağlamakta olup, bu taşeronluk işi için 
de 18 kişi çalıştırılmıştır. 

Başkanlığın 2003 yılı personel harcamaları toplamı, bir önceki yıla göre % 35,4 oranında ar
tarak 1,6 trilyon lira seviyesine ulaşmıştır. Söz konusu harcamanın % 88,9 oranında 1,5 trilyon li
rası memur personel, % 4,8 oranında 78,3 milyar lirası sözleşmeli personel ve % 6,3 oranında 
103,0 milyar lirası da istisna akdi ile çalışan personel için yapılmıştır. 

III- MALİ BÜNYE 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), faaliyetlerini genel bütçeden hazine 
yardımı almak suretiyle gerçekleştiren ve bütün harcamaları, Başbakanlık bütçesinin transfer ter
tiplerine gider kaydedilen bir kamu kuruluşudur. 

Başkanlığın 2003 yılı faaliyetleri için tefrik edilen bütçe ödeneği 39,9 trilyon lira olmasına 
rağmen genel bütçeden bu ödeneğin % 5,2'si oranında 2,1 trilyon lira alınabilmiş, buna ilaveten fa
iz ve diğer gelirlerden elde ettiği 452,3 milyar lira tutarındaki gelirle birlikte toplam gelirleri 2,5 
trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık giderler toplamı 11,3 trilyon lira olarak gerçekleş
tiğinden 8,8 trilyon lira gider fazlası oluşmuş, gider fazlası olarak oluşan bu meblağ geçmiş yıllar
dan devreden gelir fazlası toplamı 12,3 trilyon liradan karşılanmıştır. 
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IV- BAŞKANLIK ÇALIŞMALARI 
Başkanlığın faaliyet alanı olan yardımlarla ilgili konularda Türkiye'de başta Dışişleri Bakan

lığı olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Başdanış-
manlığı, Başbakanlık Başdanışmanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı gibi bir çok 
birim veya kuruluşun faaliyet gösterdiği, bunların arasında etkin bir koordinasyonun olmadığı, ba
zı zamanlarda da aynı projeyle birden fazla kuruluşun ilgilendiği ve bu yardımların envanterinin 
tutulamadığı inceleme esnasında anlaşılmıştır. Yine yapılan incelemelerde; projeler için yapılan 
harcamaların, Başkanlık bünyesinde toplu olarak her proje için ayrı bir hesapta izlenmediği gibi 
aynı proje için zaman zaman başka kuruluşlarca personel donanım vb. harcamalar yapıldığı halde 
bu rakamlarda proje maliyetine intikal ettirilememektedir. Başkanlığın faaliyet alanındaki ülkelere 
yapılan yardımlarla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlanarak hizmetin 
daha etkin yürütülmesi yanında, çeşitli kuruluşlarca ve TİKA tarafından aynı proje için yapılan ve 
TİKA'nın görevleri arasında sayılan işlerle ilgili tüm harcamaların tek bir hesapta tutularak proje
nin gerçek maliyetinin tespitinin sağlanması yanında dış ülkelere yapılan yardımların envanterinin 
de tutulması gerekli görülmektedir. 

Başkanlık faaliyetleri arasında projelere dayalı olarak yürütülenler yanında, bir projeye veya 
programa dayanmayan, yapılan başvurular üstüne yılı içinde gerçekleştirilen çeşitli faaliyetler de 
bulunmakta ve bunlar önemli bir yer tutmaktadır. 2003 yılı bütçesi ile gerçekleşmeler karşılaştırıl
dığında, Başkanlık faaliyetlerinin büyük bölümünün yıl içinde yapılan başvuruların değerlendiril
mesi suretiyle gerçekleştirildiği görülmektedir. Faaliyetlerde proje uygulamalarına ağırlık verilme
si, başvuruların bir yıl öncesinden yapılmasının sağlanması ve kabul edilen başvurular için ödenek 
ayrılması suretiyle bütçe disiplinine uygun çalışma yapılması yararlı olacaktır. 

Başkanlıkça 2003 yılında yapılan proje ve yardım faaliyetleri ülkeler ve bölgesel projeler ola
rak uygulanmıştır. Konuyla ilgili harcama tutarı geçen yıla göre % 35,6 oranında 4,5 trilyon lira 
azalış göstererek 8,1 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Bu harcamanın; 674,8 milyar lirasını Prog
ram Koordinasyon Ofislerinin giderleri, 1,3 trilyon liralık kısmını Büyükelçilik giderleri, 3,6 tril
yon liralık kısmını ülkeler bazında yürütülen projeler, 1,3 trilyon liralık kısmını bölgesel projeler, 
168,6 milyar liralık kısmını toplantı, konferans ve seminer giderleri, 158,7 milyar liralık kısmını 
Başkanlıkça gerçekleştirilen yayın giderleri ve 1,0 trilyon liralık kısmını da ulusal ve uluslararası 
kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştirilen proje giderleri teşkil etmektedir. Uygulanan bu projelerden 
önemli görülenlere aşağıda değinilmiştir. 

- İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) işbirliğiyle yürütülen "Özel Sektör Geliştir
me Merkezi": 

Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ), Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde 
özel sektörü geliştirerek, piyasa ekonomisine geçişe katkıda bulunmak amacıyla kurulan İstanbul 
Özel Sektör Geliştirme Merkezi, faaliyetlerini OECD, TİKA, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlı
ğı, Hazine Müsteşarlığı ve DPT işbirliğiyle yürütmektedir. Mali destek TİKA, OECD ve GTZ (Al
man teknik yardım kuruluşu) tarafından sağlanmaktadır. İstanbul Özel Sektörü Geliştirme Merke
zinde, kuruluşundan 2003 yılı sonuna kadar 152 toplantı gerçekleştirilmiş ve bu toplantılara 2.881 
kişi katılmıştır, 2003 yılında yapılan 12 toplantıya 25 ülkeden 192 kişi iştirak etmiştir. Özel Sektör 
Geliştirme Merkezi için, TİKA tarafından OECD bütçesine her yıl 200.000,- ABD doları katkı ya
pılmakta ve katılan ülke temsilcilerinin iaşe ve ibate giderleri de karşılanmaktadır. 

- Ankara OECD Çok Taraflı Vergi Merkezi: 
Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ortaya çıkan Yeni Bağımsız Devletlerdeki piyasa ekonomi

sine geçiş sürecine katkıda bulunmak amacıyla, söz konusu ülkelerin üst düzey vergi memurlarına 
teknik destek yardım sağlamak üzere, OECD desteği ile Budapeşte, Viyana, Kopenhag ve Anka
ra'da Vergi Eğitim merkezleri kurulmuştur. 
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1993 yılında, OECD, TİKA ve Maliye Bakanlığı'nın işbirliğiyle kurulmuş olan Ankara Çok 
Taraflı Vergi Eğitim Merkezi, Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Orta ve Doğu 
Avrupa Ülkelerine yönelik faaliyetini, Maliye Bakanlığının sağladığı fiziki imkânlarla ve TİKA 
desteği ile sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ile OECD arasında Merkeze ilişkin 5 yıl süreli ye
ni Mutabakat Zaptı, Ekim 2002'de imzalanmıştır. 

Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezinde kuruluşundan 2003 yılı sonuna kadar 116 seminer ger
çekleştirilmiş ve Avrasya ülkelerinden toplam 2.969 vergi uzmanı Merkez faaliyetine katılmıştır. 
Merkez kapsamındaki eğitim çalışmaları, TC. Maliye Bakanlığı tarafından ve OECD uzmanları ta
rafından verilmektedir. 2003 yılında ise 9 toplantı yapılmış bu toplantılara 150 kişi katılmıştır. TİKA, 
Merkezin faaliyetinin sürdürülmesini teminen OECD bütçesine her yıl 130.000 ABD Doları katkı
da bulunmaktadır. 

- Türkoloji Projesi: 
TİKA, Teşkilat Kanununda tarif edilen ülkelerin bir kısmında üniversitelerin Türkoloji Bö

lümlerini destekleyerek, bu ülkelerle kültürel işbirliğinin sağlam temellere oturmasını amaçlayan 
bir dizi çalışma gerçekleştirmektedir. Söz konusu proje kapsamında 2003 yıl sonuna kadar 1,8 tril
yon lira harcama yapılarak yirmiden fazla ülke üniversitelerindeki Türkoloji bölümlerine malzeme 
ve eğitimci desteği sağlanmıştır. 2003 yılında, 14 ülke ve 2 özerk bölgede 18 üniversiteyle işbirli
ği yapılmış, Türkiye'den giden 19 akademik personele ilaveten yerel olarak da 4 asistan ve 14 
okutmandan yararlanılmıştır. 

Ayrıca Letonya, Kazan-Tataristan ve Azerbaycan'a eğitim konusunda donanım desteği veril
miş, Arnavutluk Program Koordinatörlüğünde Türkçe kursları düzenlenip, Bosna-Hersek Türk Ta
buru Kuvvet Komutanlığı tarafından düzenlenen Türkçe kurslarına da maddi destek sağlanmıştır. 
Türkoloji Projesine 2003 yılında 883,5 milyar lira harcama yapılmıştır. Yine 2003 yılında 12 ülke 
ve 3 özerk bölgeden 52 öğrenciye Ankara Üniversitesinde Türkçe ve sosyal aktivite eğitimi veril
mesi temin edilmiştir. 

- Avrasya Ülkelerinde Girişimciliği, Küçük ve Orta Boy Sanayii Geliştirme Programı (KOBİ): 
TİKA, serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci içinde bulunan Kafkasya, Orta Asya, Balkan

lar ve komşu ülkelerle Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere yönelik olarak Avrasya KOBİ Programını 
yürütmektedir. Bu programla, bu ülkelere KOBİ girişimciliği kültürünün aktarılması, KOBİ yatı
rım potansiyelinin belirlenmesi, danışmanlık ve Türk KOBİ'leri ile ortak girişim olanaklarının tes
piti amaçlanmaktadır. Bu program, TİKA ve Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Des
tekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yürütülmektedir. 2003 yılında bölge ülkelerinde 
KOBİ Merin genel durumlarının öğrenilmesi amacıyla bir anket düzenlenmiştir. Anket sonuçları de
ğerlendirildikten sonra, 07.07.2004 tarihinde TİKA ile KOSGEB arasında bir "İşbirliği Protoko
lü" imzalanmış ve Programın yürütülmesi amacıyla iki kuruluşun temsilcilerinden oluşan bir "Yü
rütme Kurulu" oluşturulmuştur. 

- Sultan Sancar Türbesinin Restorasyonu: 
Selçuklu İmparatorluğu sultanlarından en uzun süre sultanlık yapan Sultan Sancar'ın türbesi, 

tarihi Merv şehrinde bulunmaktadır. Merv şehri uzun süre Selçuklu İmparatorluğu'nun başkenti 
olmuştur. Türkmenistan Kültür Bakanlığının başvurusu üzerine, Sultan Sancar Türbesinin restoras
yonu için Türkiye ve Türkmenistan arasında, 04.10.2001 tarihinde protokol imzalanmış ve TİKA 
tarafından 04.03.2002 tarihinde ihale gerçekleştirilmiştir. Keşif bedeli 3,2 milyon ABD Doları olan 
restorasyon çalışmaları için yer teslimi 03.04.2002 tarihinde yapılmış, 2002 yılında 183 milyar li
ra, 2003 yılında 1,5 trilyon lira harcama yapılan proje 2004 yılı içinde bitirilmiş, 08.07.2004 tari
hinde yapılan geçici kabul 13.07.2004 tarihinde Başkanlık tarafından onaylanmıştır. Keşif bedeli 
3,2 milyon ABD $ ve ihale bedeli 2.101.120 ABD $ olan Sultan Sancar Türbesinin Restorasyonu 
Projesi 2.079.460 ABD $ harcamayla sonuçlandırılmıştır. 
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- Kırım Entegrasyon ve Kalkınma Programı / Su Sağlanması Projeleri: 
AGİT ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

(UNDP) tarafından, sürgünden dönen halklara yardım amacıyla, "Kırım Entegrasyon ve Kalkınma 
Programı (UNDP/CIDP)" geliştirilmiştir. Bu program çerçevesinde "Su Sağlanması Projeleri" ha
zırlanmıştır. Türkiye bu projeye 2 milyon ABD $ katkıda bulunmayı taahhüt etmiştir. Proje ile il
gili olarak 16.10.2000 tarihinde, Kiev'de TİKA ile UNDP arasında "Maliyet Paylaşımı Anlaşması" 
imzalanmış ve 2003 yılı itibariyle katkı payının tamamı iki aşamada ödenmiştir. UNDP tarafından 
CIDP çerçevesinde hazırlanan proje sepetinden TİKA Başkanlığınca seçilenler finanse edilmekte, 
proje uygulama aşamasında bir milyon ABD $'nın aşılması durumunda TİKA kendi taahhüdünü 
aşmamakta, UNDP diğer kaynaklara başvurmaktadır. Proje uygulamaları, ihaleler ve kontroller 
UNDP tarafından gerçekleştirilmekte, gerektiğinde TİKA'dan gözlemci istenmektedir. Birinci bir 
milyon ABD $ ile Kırım Tatarlarının yaygın olarak yaşadığı bölgelerden Pionerskoye ve Marino-
Ukrainko Kasabalarına su sağlanması projeleri gerçekleştirilmiştir. 6.000 nüfuslu Marino-Ukrain-
ko Kasabasına Su Sağlanması Projesi 20.05.2002 tarihinde, yine 6.000 nüfusa sahip Pionerskoye 
Kasabasına Su Sağlanması Projesi de 25.03.2003 tarihinde sonuçlandırılmıştır. İkinci bir milyon 
ABD $ ile yürütülen 13 projeden yedisi sonuçlandırılmış, diğerlerinin proje ve uygulama çalışma
ları devam etmektedir. 

- Kırımda Sürgünden Dönen Halklara Konut Edindirme Projesi: 

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra sürgünden dönen Kırım Tatarlarının yerleşim so
runlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla yürütülen bir projedir. 1994 yılında yöreye yapı
lan resmi gezi sırasında, sayın Cumhurbaşkanının konuya eğilerek 1000 konut için yardım yapıl
ması talimatıyla gündeme gelen projeye 1997 yılında başlanmıştır. Proje uygulaması, evi olmayan 
Kırım Tatarlarına ev satın alınması, ev yapanlara ya da yarım kalan konutlara da parasal yardım 
şeklinde, iki yöntemle yürütülmektedir. Kimlere yardım edileceği Kırım Tatarlarının temsilcileri 
tarafından tespit edilmekte, yardımı alacak şahsa para verilmemekte, bulduğu ev TİKA tarafından 
sağlanan para ile satın alınmaktadır. Ev başına 5 bin ABD $ yardım yapılmaktadır. Bu yardım mik
tarı 1996 yılında Kırım'a giden bir teknik heyetin yaptığı çalışmalar sonucunda, ev almaya yete
cek miktar olarak tespit edilmiş ancak zaman içersinde yetersiz kalmıştır. 1996 yılında 5 bin ABD 
$'a şehir kenarlarında ev almak imkân dahilindeyken, 2004 yılında aynı evlerin fiyatları 7-10 bin 
ABD $ arasında değişmektedir. 

2003 yılında bu proje için 227 milyar lira harcanarak 29 ev satın alınmış ve 3 evin yapımına 
katkı sağlanmıştır. Başlangıcından 2003 yılı sonuna kadar 2,9 trilyon lira harcama yapılarak, 311 
ev alımı ve 63 adet ev yapımına yardım olmak üzere toplam 374 konuta katkıda bulunulmuştur. 
2004 yılında konut edindirme işlemi hız kazanmış, yılın ilk on ayında 135 konut alınarak, 434'ü 
satın alma, 66'sı ev yapımına yardım olmak üzere toplam 500 konut yardımına ulaşılmıştır. 1994 
yılında söz verilen ve 1997 yılında başlanılan projenin ancak yarıya ulaştığı görülmektedir. Konut 
fiyatlarında meydana gelen artış da dikkate alındığında projenin daha uzun yıllar süreceği ve pro
je tutarının giderek artacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, projenin daha kısa sürede ve düşük mali
yetle bitirilmesinin sağlanması amacıyla, alternatif uygulama yöntemlerinin araştırılması ve proje
ye hız kazandırılması gerekli görülmektedir. 

- Moğolistan Orhun Türk Anıtları Projesi: 

Türk dilinin bilinen en eski yazılı belgelerinden olan Bilge Kağan ve Köl Tigin anıtları Orta 
Moğolistan'da, Orhun Irmağının eski yatağının yakınında bulunmakta ve Orhun Abideleri adıyla 
tanınmaktadırlar. TİKA bünyesinde, Moğolistan Türk Anıtlarıyla ilgili çalışmalara 1993 yılında 
kurulan bir bilim heyetiyle başlanmış, 1996 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Halk 
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Cumhuriyeti arasında imzalanan Teknik işbirliği Anlaşması ile Moğolistan Türk Anıtları Projesi 
yürürlüğe konmuş, 1997 yılı Nisan ayında TİKA ile Moğolistan Aydınlanma Bakanlığı arasında 
imzalanan ve beş yıllık uygulama çalışma programını da içeren bir Protokol ile uygulamalara baş
lanmıştır. 1997 yılından itibaren her yıl sahaya giden ekipler tarafından kazı ve restorasyon çalış
maları sürdürülmektedir. Anıtların bulunduğu Orhun Vadisi Moğolistan Hükümeti tarafından SİT 
alanı olarak ilan edilmiştir. 

13 Temmuz - 23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 2003 yılı saha çalışmalarına çeşit
li üniversitelerden sekiz bilim adamı katılmıştır. Kazı çalışmaları Bilge Kağan Anıt Külliyesinde 
sürdürülmüştür. Restorasyon çalışmaları çerçevesinde, kazıda bulunan malzemelerin yaş tayinleri 
yapılmış, analizleri yapılarak malzemelerin özellikleri ve nasıl yapıldıkları hakkında bilgi sahibi 
olunmuştur. Külliyenin yeniden inşası için gerekli mimari çizim ve planlar yapılmış ve restorasyon 
için gerekli malzemeler belirlenmiştir. Özellikle 2001 yılında yapılan kazılarda çok değerli bulun
tular ortaya çıkartılmış ve bunlar tasnif edilerek sergilenmeye hazır hale getirilmiştir. Buluntuların 
Moğolistan Millî Tarih Müzesinde kurulacak "Türk Kültür Varlıklarını Teşhir Salonu"nda sergilen
mesi için tahsis edilen salon TİKA tarafından düzenlenmiş ve açılışı 08.04.2004 tarihinde yapıl
mıştır. Buluntuların bir bölümü de bulundukları yörelerden Ulan Bator'a nakledilerek bu salonda 
sergilenmeye başlanmıştır. 

- İşkodra ve Malsi E. Madhe Bölgesinde Jersey Sığırı Yetiştiriciliği ve Yetiştirici Birliklerinin 
Kurulması Projesi : 

Bu proje, TİKA ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının işbirliği ile yürütülmektedir. Projenin 
amacı, sığırlarda soy kütüğü sisteminin kurularak hayvanların genetik potansiyellerini korumak ve 
geliştirmek, yetiştiricileri demokratik koşullarda "Yetiştirici Birlikleri" şeklinde organize etmektir. 
Süresi dört yıl olan projenin tutarı 185.600 ABD $'dır. 17 Haziran 2002 tarihinde hibe edilen mal
zeme ve araçların teslim töreniyle proje uygulanmasına başlanmıştır. 2002 yılında suni tohumlama 
malzemeleri, kulak küpesi ve iki adet arazi pick-up alınmış, yöreye danışman görevlendirilmiştir. 
2003 yılında, bilgisayar, çeşitli cihazlar alınmış, danışman görevlendirilmiş, alınan hayvan ıslah 
programına veri girişi yapacak dört teknisyene eğitim verilmiş, yöreden gelen teknik heyete Anka
ra, Bursa ve İstanbul'u kapsayan bir inceleme gezisi düzenlenmiştir. 2003 yılında 39,5 milyar lira 
karşılığı yaklaşık 27 bin ABD $ sarf edilmiştir. 2004 yılı bütçesinde proje için 76 bin ABD $ tef
rik edilmiştir. 

V- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki öneriler, sonuçlan gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı
rakılmıştır : 

1- 1997 yılında uygulanmasına başlanan ve bu güne kadar ancak yarısı gerçekleştirilen Kırım 
Tatar Türk Toplumuna Konut Edindirme Projesinin kısa sürede ve proje tutarına yakın bir harca
mayla bitirilmesi için, daha hızlı ve daha ucuza konut temini ve dağıtımı yöntemlerinin TİKA ta
rafından araştırılması ve yeterli kaynak ayrılarak projenin kısa sürede sonuçlandırılması, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırıl
mıştır: 

1- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 

C) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1- Kültür Bakanlığının 2002 yılı bütçesine "Yurt Dışında Bulunan Eski Türk Eserlerinin Ba
kım Onarım ve Restorasyonu" için konulan 750 milyar lira tutarındaki ödeneğin; 
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- Kültür Bakanlığının mevzuatının, yurt dışında bu kapsamda harcama yapmaya müsait olma
ması nedeniyle, 4726 sayılı Kanunun 20/c maddesi uyarınca, 31 Aralık 2002 tarihinde, Maliye Ba
kanlığınca, Başbakanlığın bütçesine aktarılarak, Başkanlığın banka hesabına havale edilmesine, 
ayrıca anılan bakanlık ile Başkanlık arasında 20 Aralık 2002 tarihinde ilk, 23 Şubat 2004 tarihin
de ikinci protokol aktedilmesine ve Başkanlığın parayı iade etme girişiminin, ilgili kuruluşlarca uy
gun bulunmamasına rağmen, aradan iki yıla yakın süre geçtiği halde, protokole işlerlik kazandırı-
lamadığından, sorunun çözüme kavuşturularak ödeneğin, Türkiye'nin prestij ve tanıtım projeleri
nin gerçekleştirilmesi için kullanılması, 

- Başkanlık gelirleri arasına alınmaması ve aktarılan ödenekten 2004 yılında yol giderlerinin 
karşılanması nedeniyle harcama da yapıldığından ve bu durum giderlerin, diğer kaynaklardan sağ
lanan gelirlerle karşılanmasına neden olacağından, anılan tutarın 4668 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desi uyarınca gelir kaydolunması, 

SONUÇ 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2003 yılı bilançosu ve 8.782.556 milyon li
ra gider fazlasıyla kapanan gelir ve gider hesabı, 

Tasvip edilmiştir. 
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Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

Aktif (Varlıklar) I Önceki dönem 

1- DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır Değerler 
B-Menkul Kıymetler 
1 -Menkul kıymetler değer 

düşüklüğü karşılığı (-) 
C-Ticari alacaklar 
1 -Alacak seareeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar. (•) 
D-Diğer alacaklar 
1 -Alacak seareeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar. (-) 

Bin TL 

E-Stoklar 
1-Stok değer düş kari (-) 
2-Verilen sipariş avans 
F-Yıll yay.inş.ve on.maliyeti 
G-Gel.ayl.ait gid.ve gel.tah. 
H-Diğer dönen varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II- DURAN VARLIKLAR 
A-Ticari alacaklar 
1 -Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar. (-) 
B-Diğer alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar. (-) 
C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı men.kıy.değ.düşük kar.(-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere ser.tah.(-) 
5-lştiraklere sermaye paylan 

Değer düş.karşl. (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Baglı ort.ser.tah.(-) 
8-Bağlı ort.ser.pay.diğerdüş.kar.(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar 

Değer düş.kar. (-) 
D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlık (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatınmlar 
4-Verilen sipariş avansları 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1 -Maddi olmayan dur.var.(brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
l-Özeltük.tab.var.(brüt) 
2-Birikmiş tük.paylan (-) 
3-Verilen avanslar 
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelirtah. 
H-Diğer duran varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

11.847.632 

60 

2.654 

486.499 

11336.845 

1.098.15 

1.098.15 
13.434.996 

Cari dönem 

Bin Tl 

1 

3.091.609 

1.077.340 

38.196 

69.588 
4.276.733 

1.137.872 

1.137.873 
5.414.605 

- 1 3 4 - I. CİLT 



Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
2003 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) Önceki dönem 
Milyon TL 

1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 
1 -Borç senedi reeskontu (-) 
C-Diğer Borçlar 
1 -Borç senedi reeskontu (-) 
D-Alınan Avanslar 
E-Yıllara yaygın inş.ve onarım hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 
l-Dönem kân ve diğer yasal 
yükümlülükler karşılıkları 
2-Dönem kârının peşin öd.vergi 

ve diğer yükümlülükler (-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 
H-Gelecek aylara ait gelirler ve 
gider tahakkukları 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 
1-Borç senedi reeskontu (-) 
C-Diğer Borçlar 
1 -Diğer borç senedi reeskontu (-) 
D-Alınan Avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 
1-Kıdem tazminat karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları. (MDV kar.) 
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve 
gider tahakkukları 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMİ 

III- ÖZ KAYNAKLAR 
A-Ödenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 
B-Sermaye yedekleri 
1 -Hisse senedi ihraç primler 
2-Hisse senedi iptal kârları 
3-M.D.V.Yen.değ.artışlan 
4-İştirakler yen.deg.artışı 
5-Diğer sermaye yedekleri 
C-Kâr yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
D-Geçmiş yıllar gelir fazlası 
E-Geçmiş yıllar gider fazlası (-) 
F-Dönem gelir fazlası (gider fazlası) 
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

1.098.151 

59.490 

18.263 

Cari dönem 
Milyon TL 

77.753 

1.098.151 

1.098.151 

5.231.41 

7.027.68 
12.259.09 
13.434.994 

1.137.872 

t 
i 

783.229 

16.968 

800.197 

1.137.872 

1.137.873 

12.259.092 

(8.782.556) 
3.476336 
5.414.605 
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Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
2003 yılı gelir-gider tablosu 

Gelirler ve giderler 

Gelirler : 

A-Genel bütçeden.Başbakanlık bütçesine 
konulacak ödenek 

B-Gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan yardım 
ve bağışlar 

C- Diğer kaynaklardan yapılan transferler 

D-Faiz gelirleri 
1 E-Diğer gelirler 

Gelirler toplamı 
1 Dönem gider fazlası 

Genel toplam 
Giderler : 

A-Personel giderleri 
B-Genel Yönetim Giderleri 

C- Diğer faaliyetlerden olağan giderler 
D- Maddi duran varlık alım giderleri 

E- Program koordinasyon ofis giderleri 
F- Büyükelçilikler giderleri 

G- Ülkeler bazında yürütülen projeler 
H- Bölgesel projeler 

I- Toplantı, konferans ve seminer giderleri 
J- Başkanlıkça gerçekleştirilen yayınlar 

K- Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak 
projeler 

Giderler toplamı 
Dönem gelir fazlası 

Genel toplam 

Önceki dönem 
Milyon TL 

19.720.000 

-

1.157.361 
1.646.068 

22.523.429 
. 

22.523.429 

1.218.688 
740.075 

-
882.104 

773.826 
1.575.718 
6.968.704 
1.404.707 
522.358 
291.666 

1.104.065 
15.495.748 
7.027.681 

22.523.429 

Cari dönem 

Milyon TL 

2.065.000 

-

398.899 
53.425 

2.517J24 
(8.782.556) 
11.299.880 

1.646.316 
711.435 
764.948 
39.721 

674.846 
1.287.875 
3.561.097 
1.255.087 
168.612 
158.728 

1.031.215 

11.299.880 
. 

11.299.880 
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SAYI : 9 
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI'NIN 2004 YILINA 

AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 25.04.2006 tarihli 14 üncü Birleşiminde Türk İşbirliği ve Kalkınma İdare

si Başkanlığı'nın 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türki
ye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gere
ğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla il
gili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, 
Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından 
sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasından sonra oluşan yeni ve bağımsız Cum

huriyetlerle; ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve özellikle Türk dilinin konu
şulduğu ülkelerle her alanda daha yakın işbirliği içine girme ihtiyacı doğmuştur. 

Bu hedef doğrultusunda; başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler olmak üzere gelişme yolunda
ki ülkelere yapılacak her türlü işbirliği ve yardım programlarının hazırlanması ve uygulanması so
rumluluğunun doğrudan bir kuruluşa verilmesi öngörülmüş ve Bakanlar Kurulunun 24.01.1992 ta
rihli kararı ile kabul edilerek, 27.01.1992 gün ve 21124 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 480 sa
yılı KHK ile Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Baş
kanlığı kurulmuştur. Başkanlık 28.05.1999 tarihinde Dışişleri Bakanlığından ayrılarak Başbakanlı
ğa bağlanmıştır. Daha sonra, 12.5.2001 tarih ve 24400 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4668 sa
yılı Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ku
ruluşun adı "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)" olarak değiştirilmiştir. 

TİKA'nın kuruluş amacı; başta Türk dilinin konuşulduğu Cumhuriyetler ve akraba topluluk
ları ile Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere, kalkınma yolundaki ülkeler ve topluluklarla diğer 
ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülke ve topluluklarla ekonomik, ticari, teknik, sosyal, 
kültürel ve eğitim alanlarındaki işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek, yapıla
cak yardım ve işlemleri yürütmektir. 

Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar gider karşılığı 
I 

Memur (ortalama) 

Sözleşmeli (ortalama) 

İstisna akilliler (ortalama) 

Geçici personel (ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 

- Memurlar için yapılan giderler 

- Memur basma aylık ortalama gider 

- Sözleşmeliler için yapılan giderler 

- Sözleşmeli basma aylık ortalama gider 

- İstisna akitli personel için yapılan giderler 

- İstisna akitli personel başına aylık 

ortalama gider 

i 

GSYH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 

GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

GSYH'ya katkı alıcı fiyatlarıyla 

Cari yıla ilişkin gelirler 

Cari yıla ilişkin giderler 

Geçmiş yıllar gider fazlası (-) 

Geçmiş yıllar gelir fazlası 

Dönem gelir fazlası (gider fazlası) 

Ölçü 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Kişi 

Kişi 

Kişi 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

2000 

918.836 

127.632 

112.289 

112.289 

47 

31 

3 

7 

346.919 

148.046 

262 

170.537 

356 

26.832 

318 

1.376.898 

(3.004.307) 

(3.004.307) 

5.365.238 

5.275.824 

829.422 

89.414 

2001 

5.236.465 

242.305 

216.047 

216.047 

63 

24 

15 

9 

694.286 

442.639 

586 

184.458 

640 

57.968 

322 

6.161.871 

(3.416.211 

(3.416.211 

11.874.689 

7.557.060 

918.836 

4.317.629 

2002 

12.259.092 

1.175.904 

1.098.151 

1.098.151 

89 

5 

15 

19 

1.215.638 

1.046.364 

980 

68.637 

1.144 

99.229 

551 

12.599.787 

(7.120.213 

(7.120.213 

22.523.429 

15.495.748 

5.231.411 

7.027.681 

2003 

3.476.536 

1.938.069 

1.137.872 

1.137.872 

98 

3 

13 

22 

1.646.033 

1.464.745 

1.240 

78.331 

1.978 

102.957 

634 

(5.869.866) 

(7.934.866) 

(8.474.713) 

2.517.324 

11.299.880 

12.259.092 

(8.782.556) 

2004 

(6.473.471) 

22.761.831 

13.147.483 

13.147.483 

98 

5 

13 

14 

1.959.513 

1.760.362 

1.496 

65.923 

1.099 

133.228 

854 

(7.156.219 

(23.208.589 

(24.322.121 

17.336.225 

27.286.232 

3.476.536 

(9.950.007 

Son 
iki 

yıl farkı 

(9.950.007) 

20.823.762 

12.009.611 

12.009.611 

. 

2 

8 

313.480 

295.617 

256 

(12.408) 

(879) 

30.271 

220 

(1.286.353) 

(5.606.277) 

(15.847.408) 

14.818.901 

15.986.352 

-
8.782.556 

(1.167.451) 

Aröş 

veya 
azalış 

% 

(286) 

1.071 

1.055 

1.055 

. 

67 

• 
(36) 

19 

20 

21 

(16) 

(44) 

29 

35 

(22) 

(7) 

(187) 

589 

141 

-
72 

(13) 
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Başta Türk dilinin konuşulduğu cumhuriyetler ve akraba toplulukları ile Türkiye'ye komşu ül
keler olmak üzere kalkınma yolundaki ülkeler ve toplulukların ve diğer ülkelerin kalkınmalarına 
yardımcı olmak, bu ülkeler ve topluluklarla ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim 
alanlarındaki işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek, yapılacak yardım ve işlem
leri yürütmek üzere 27.01.1992 yılında kurulan Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) 
kuruluşundan bu yana amacı doğrultusunda projeler tespit ederek, bu projelerin gerçekleştirilmesi 
için faaliyetini sürdürmektedir. 

2003 yılında TİKA bütçesine 19,7 trilyon lira ödenek konulmasına rağmen bu rakamdan sa
dece 2,1 trilyon liralık kısmının serbest bırakıldığı, 2004 yılı bütçesine 18,5 trilyon lira tutarında 
ödenek konulup, 16,1 trilyon liralık kısmının serbest bırakıldığı, 2005 yılı bütçesine ise 26,6 tril
yon lira ödenek konulduğu anlaşılmıştır. 2004 yılında TİKA'nın bölgesel ve ülkesel bazda yürüt
tüğü proje ve faaliyet sayısı ise 461 adettir. Proje sayısı hem miktar hem tutar olarak 2005 yılında 
daha da artmıştır. Bu projelerden büyük kısmı devam eden, az sayıda bir kısmı da maddi sıkıntı
lara rağmen bitirilebilen projelerdir. Yukarıda sayıları belirtilen ve bazılarında mali boyutu milyon 
dolarlarla ifade edilen projelerin dar bütçe imkânlarıyla projesine uygun bir şekilde zamanında ta
mamlanması mümkün görülmemektedir. Projelerin sorunsuz bir şekilde bitirilebilmesi ve bu suret
le ülke prestijine katkıda bulunulabilmesi amacıyla TİKA'ya genel bütçeden sağlanan imkânların 
artırılması ve bunların ödemeye dönüştürülmesi gerekmektedir. 

Öte yandan, 60'in üzerinde ülke ile ilişki içinde bulunan TİKA'dan acil olarak talep edilen bir 
kısım ihtiyaçların gecikilmeden karşılanması ve bu karşılamada bütçe talimatlarının engel teşkil et
memesi için, bütçesine kullanım esnekliği kazandırılması yanında acil alımlar için Kamu İhale Ka
nununun istisna maddesinden de yararlandırılması konusunda gerekli yasal değişikliklerin yapıl
ması önem arz etmektedir. 

Başkanlığın mevcut teşkilat yapısı ve teşkilat kanununun; teknik yardım çalışmalarını yeterli ha
le getirilebilmesi ve ülkenin dış politika ihtiyaçlarına cevap vermede yardımcı olabilecek bir yapıya 
kavuşturulması için, TİKA'nın temel işleviyle uyumlu, personel ihtiyacının nitelik ve nicelik yönün
den belirlenmesine ilişkin norm kadro çalışmaları'Millî Prodüktivite Merkezince tamamlanmış olup, 
uygulama için Teşkilat Kanunu olan 4668 sayılı Kanunda yapılması gereken değişiklikler beklenil
mektedir. Konuyla ilgili olarak Başkanlıkta başlatılan hazırlık çalışmalarının biran önce tamamlana
rak teşkilat yapısının ihtiyaca cevap verebilecek niteliğe kavuşturulması zorunlu bulunmaktadır. 

Gerek Başkanlık merkezinde ve gerekse Program Koordinasyon Ofislerinde makul sayının 
üzerinde TİKA dışından vekâlet usulüyle personel istihdam edilmektedir. Bu tür uygulama edini
len bilgi ve deneyimin kurum içinde kalmasına engel teşkil ettiğinden, TİKA'nın misyonuna iliş
kin derinlikli bilgi birikimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, Program Koordinatörlü
ğü gibi süreklilik arz eden görevlerin; geçici olarak TİKA'da görevlendirilen başka kurum perso
neli yerine, TİKA'nın asli personeli vasıtasıyla yürütülmesinde fayda görülmektedir. 

Başkanlığın faaliyet alanı olan yardımlarla ilgili konularda başta Dışişleri Bakanlığı olmak 
üzere Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı, 
Başbakanlık Başdanışmanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı gibi bir çok birim 
veya kuruluşun faaliyet göstermesi, bunların arasında etkin bir koordinasyonun olmaması, bazı za
manlarda aynı projeyle birden fazla kuruluşun ilgilenmesi ve bu yardımların envanterinin tutulma
ması üzerine 21.04.2005 tarih ve 25793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/11 sayılı Başba
kanlık Genelgesinde; Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ile yapılan dış yar
dımların envanterlerinin tutulmasının önem taşıdığı, yardımlarda mükerrerliklerin önlenmesi, yar
dımların planlanması, yardım miktarlarının sağlıklı olarak tespit edilmesi, ülkemizin kalkınmakta 
olan ülkelere yapacağı teknik yardımları proje bazında geliştirmek, uygulamak ve koordinasyonunu 
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sağlamak görevinin 4668 sayılı kanun ile Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığına verildi
ği hususları belirtilerek, "Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kaynağı kullanan diğer 
kuruluşların, kendilerine çeşitli kaynaklardan iletilmiş olan yardım talepleriyle ilgili teknik koor
dinasyonu gerçekleştirmek amacıyla, TİKA Başkanlığı ile istişare ve koordinasyon içerisinde ha
reket etmeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli görülen hallerde, yardım projelerini TİKA 
Başkanlığı kanalıyla gerçekleştirmeleri, teknik yardım projelerini kendisi uygulayan kamu kurum 
ve kuruluşlarının ise Genelgenin yayımı tarihinden itibaren, yardımlara ilişkin envanter çalışmala
rını yaparak TİKA Başkanlığına bildirmeleri" istenmiştir. Bu genelge üzerine 2004 yılında ilk kez 
diğer ülkelere yapılan yardımların bir envanteri çıkartılmış ve TİKA tarafından 339 milyon ABD 
Doları olarak tespit edilen dış yardım tutarı OECD-DAC'a bildirilmiştir. 

II- İDARİ BÜNYE 
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın Kuruluşunu düzenleyen 4668 sayılı Kanu

nun 3.maddesine göre, Teşkilat; Koordinasyon Kurulu, ana hizmet birimleri, danışma ve yardımcı 
birimlerinden oluşmaktadır. Başkanlığın ana hizmet birimleri; "Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbir
liği Daire Başkanlığı" ile "Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığı", danışma birimi 
"Hukuk Müşavirliği" ve yardımcı birimi de "Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı" dır. 
Bu üç daire başkanlığının her birinde üçer şube müdürlüğü bulunmaktadır. 

4668 Sayılı Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 4. maddesinde, TİKA'nın faaliyetleri ile ilgili genel ilke ve öncelikleri hükümetin siya
seti ve dış politika hedefleri doğrultusunda belirleyecek, faaliyetler kapsamında programa alınacak 
ülke ve topluluklarla bu ülke ve topluluklara yönelik işbirliği ve yardım projelerini, ilgili ülkelerin 
kalkınma ihtiyaçlarını da dikkate alarak tespit edecek, 05.05.1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlera
rası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun ile 24.06.1994 tarihli ve 
4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna uygunluğunu sağlaya
cak ve bu konuda tüm kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu ve işbirliğini gerçek
leştirecek olan Koordinasyon Kurulunun oluşumu öngörülmüştür. Koordinasyon Kurulu, TİKA'nın 
bağlı olduğu bakanlığın bakanı başkanlığında; Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Sanayi ve Ticaret, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Kültür Bakanlıkları ile Hazine, Dış Ticaret ve Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜBİTAK Başkanlığı personelinden bağlı ya da 
ilgili bulundukları bakan tarafından görevlendirilen en az müsteşar yardımcısı veya başkan yardım
cısı düzeyindeki temsilciler ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı temsilcisinden oluş
maktadır. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı Kurulun do
ğal üyesidir. Koordinasyon Kurulu'nun yılda en az bir defa olmak üzere Koordinasyon Kurulu 
Başkanının daveti üzerine toplanması ve Sekretarya hizmetlerinin Türk İşbirliği ve Kalkınma İda
resi Başkanlığı tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. Koordinasyon Kurulu 2001 yılından sonra, 
2004 ve 2005 yıllarında toplanmıştır. 

Başkanlıkta yıl sonu itibarıyla mevcut 158 personelden 103'ü 657 sayılı Kanuna tabi olarak 
çalıştırılan memur personelden, 23'ü 4668 sayılı Kanunun 20 nci maddesine istinaden çalıştırılan 
sözleşmeli personelden, 14'ü 4668 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında diğer kamu ku
rum ve kuruluşlarından görevlendirilen personelden ve 18'i de yine 4668 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesi kapsamında istisna akitli olarak çalıştırılan personelden oluşmaktadır. 4668 sayılı Kanu
nun 19 uncu maddesine göre çalıştırılan 14 kişi yanında 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu'nun 
38 inci maddesine göre de 17 adet akademisyenin hizmetinden dış ülkeler de eğitimci olarak ya
rarlanılmıştır. Başkanlık ayrıca temizlik işi ile güvenlik hizmetini dışarıdan hizmet alımı suretiyle 
sağlamakta olup, bu taşeronluk işi için de 20 kişi çalıştırmıştır. Bunlara ilaveten yurtdışındaki 16 
adet Program Koordinasyon Ofisinde 34 yerel personel istihdam edilmiştir. 
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Başkanlığın 2004 yılı personel harcamaları toplamı, bir önceki yıla göre % 19 oranında ar
tarak 2 trilyon lira seviyesine yaklaşmıştır. Söz konusu harcamanın % 89,8'i oranında 1,8 trilyon 
lirası memur personel, % 3,4'ü oranında 65,9 milyar lirası sözleşmeli personel ve % 6,8'i oranın
da 133,2 milyar lirası da istisna akdi ile çalışan personel için yapılmıştır. 

IH- MALİ BÜNYE 
Herhangi bir işletmecilik faaliyeti bulunmayan ve kuruluş kanunu olan 4668 sayılı kanunda 

sıralanan görevlerin yürütümü için gerekli olan parayı, Genel Bütçede Başbakanlık bütçesine ko
nulan, transfer ödeneğinden alan ve faaliyetlerinin tümüne yakın bölümünü bu kaynakla karşılayan 
ayrıca Gelir Vergisi Kanunu uyarınca vergi sorumlusu olarak yapması gereken stopajlar dışında 
vergi yükümlülüğü ile tahsis olunmuş sermayesi ya da fonu olmayan Başkanlığın 2004 yılı bilan
çosu ile gelir gider tablosu rapor ekinde verilmiştir. 

IV- BAŞKANLIK ÇALIŞMALARI 
TİKA'nın 2004 yılı faaliyetleri için, Başbakanlık bütçesine 15,0 trilyon lirası TİKA'ya yardım 

faslına, 3,5 trilyon lirası da Türk İşbirliği ve Kalkınma Hizmetleri faslına olmak üzere toplam 18,5 
trilyon lira tutarında ödenek konulmuş, bu ödeneğin 3,5 trilyon liralık kısmının personel harcama
larında, 11,5 trilyon liralık kısmının proje harcamalarında 151 milyar liralık kısmının da yatırım 
harcamalarında kullanılması öngörülmüştür. Bütçeden bu ödeneğin % 87'si oranında 16,0 trilyon 
lirası alınabilmiş, diğer gelirler tutarı 1,3 trilyon lira ile birlikte gelirler toplamı 17,3 trilyon lira ola
rak gerçekleşmiştir. Başkanlık faaliyetleri ve bütçe imkânları arasında ilişki kurularak yapılan de
ğerlendirmede; 2003 yılında bütçeye 19,7 trilyon lira ödenek konulmasına rağmen bu rakamdan sa
dece 2,1 trilyon liralık kısmının serbest bırakıldığı, 2004 yılı bütçesine 18,5 trilyon lira tutarında 
ödenek konulup, 16,1 trilyon liralık kısmının serbest bırakıldığı, 2005 yılı bütçesine ise 26,6 tril
yon lira ödenek konulduğu anlaşılmıştır. 2004 yılında TİKA'nın bölgesel ve ülkesel bazda yürüt
tüğü proje ve faaliyet sayısı ise 461 adettir. Bu projelerden büyük kısmı devam etmekte, az sayıda 
bir kısmı da maddi sıkıntılara rağmen bitirilmiştir. Proje sayısı hem miktar hem tutar olarak 2005 
yılında daha da artmıştır. Bölgesel projeler Türkoloji projesi gibi birden çok ülkeyi kapsamakta, ül
kesel Projeler ise; Kırım-Tatar Toplumuna Konut Edindirme Yardımı Projesi gibi sadece bir tek ül
keyi ilgilendiren projelerden oluşmaktadır. Yukarıda sayıları belirtilen bazılarında mali porteleri 
milyon dolarlarla ifade edilen projeleri dar bütçe imkânlarıyla projesine uygun bir şekilde zama
nında ve ülkeye prestij sağlayacak şekilde tamamlanması zordur. TİKA projelerinin sorunsuz uy
gulanabilmesi ve bu suretle ülke prestijine katkıda bulunulabilmesi için TİKA' ya genel bütçeden 
sağlanan imkânların arttırılması gerekli görülmektedir. 

Ayrıca, yurtdışına yönelik olan TİKA faaliyetlerinin, ülke prestijini yakından etkilemesi nede
niyle, bütçe uygulanmasıyla ilgili olarak, acil taleplerin prestij kaybına sebebiyet vermeden zama
nında karşılanabilmesine imkân tanınması açısından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisna 
maddesine TİKA'nın da alınması konusu önem arz etmektedir. 

Başkanlığın faaliyet alanı olan yardımlarla ilgili konularda başta Dışişleri Bakanlığı olmak 
üzere Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı, 
Başbakanlık Başdanışmanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı gibi bir çok birim 
veya kuruluşun faaliyet göstermesi, bunların arasında etkin bir koordinasyonun olmaması, bazı za
manlarda aynı projeyle birden fazla kuruluşun ilgilenmesi ve bu yardımların envanterinin tutulma
ması üzerine 21.04.2005 tarih ve 25793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/11 sayılı Başba
kanlık Genelgesinde; kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ile yapılan dış yardım
ların envanterlerinin tutulmasının önem taşıdığı, yardımlarda mükerrerliklerin önlenmesi, yardım
ların planlanması, yardım miktarlarının sağlıklı olarak tespit edilmesi, ülkemizin kalkınmakta olan 
ülkelere yapacağı teknik yardımları proje bazında geliştirmek, uygulamak ve koordinasyonunu 
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sağlamak görevinin 4668 sayılı Kanun ile Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığına verildi
ği hususları belirtilerek, "Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kaynağı kullanan di
ğer kuruluşların, kendilerine çeşitli kaynaklardan iletilmiş olan yardım talepleriyle ilgili teknik ko
ordinasyonu gerçekleştirmek amacıyla, TİKA Başkanlığı ile istişare ve koordinasyon içerisinde ha
reket etmeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli görülen hallerde, yardım projelerini TİKA 
Başkanlığı kanalıyla gerçekleştirmeleri, teknik yardım projelerini kendisi uygulayan kamu kurum 
ve kuruluşlarının ise Genelgenin yayımı tarihinden itibaren, yardımlara ilişkin envanter çalışmala
rını yaparak TİKA Başkanlığına bildirmeleri" istenmiştir. Bu genelge üzerine 2004 yılında ilk kez 
diğer ülkelere yapılan yardımların bir envanteri çıkartılmış ve TİKA tarafından 339 milyon ABD 
Doları olarak tespit edilen dış yardım tutarı OECD-DAC'a bildirilmiştir. 

Başkanlığın proje ve yardım faaliyetleri ülkeler ve bölgesel projeler bazında gerçekleştiril
mektedir. 2004 yılında ülkeler bazında yürütülen projeler için 6,5 trilyon lira, bölgesel projeler için 
1,6 trilyon lira, ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla ortak projeler için de 809 milyar lira harcama 
yapılmıştır. Geçen yıla göre ülkeler bazında yürütülen projeler için yapılan harcamalar % 83, böl
gesel projeler için yapılan harcamalar ise % 24 oranında artış göstermiş, ulusal ve uluslar arası ku
ruluşlarla ortak projeler için yapılan harcamalar ise % 22 oranında azalmıştır. 2004 yılında uygu
lanan projelerden önemli görülenlere ilişkin bilgiler aşağıdadır. 

- İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) işbirliğiyle yürütülen "Özel Sektör Geliştir
me Merkezi": 

Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ), Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde 
özel sektörü geliştirerek, piyasa ekonomisine geçişe katkıda bulunmak amacıyla kurulan İstanbul 
Özel Sektör Geliştirme Merkezi, faaliyetlerini OECD, TİKA, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Hazine Müsteşarlığı ve DPT işbirliğiyle yürütmektedir. Mali destek TİKA, OECD ve GTZ (Alman 
teknik yardım kuruluşu) tarafından sağlanmaktadır. İstanbul Özel Sektörü Geliştirme Merkezinin fa
aliyetlerine kuruluşundan 2004 yılı sonuna kadar 3.044 kişi katılmıştır. 2004 yılında yapılan 13 top
lantıya 24 ülkeden 163 kişi iştirak etmiştir. TİKA tarafından OECD bütçesine her yıl 200.000,- ABD 
doları katkı yapılmakta ve katılan ülke temsilcilerinin iaşe ve ibate giderleri de karşılanmaktadır. 

- Ankara OECD Çok Taraflı Vergi Merkezi: 

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ortaya çıkan Yeni Bağımsız Devletlerdeki piyasa ekonomi
sine geçiş sürecine katkıda bulunmak amacıyla, söz konusu ülkelerin üst düzey vergi memurlarına 
teknik destek yardım sağlamak üzere, OECD desteği ile Budapeşte, Viyana, Kopenhag ve Anka
ra'da Vergi Eğitim merkezleri kurulmuştur. 

1993 yılında, OECD, TİKA ve Maliye Bakanlığı'nın işbirliğiyle kurulmuş olan Ankara Çok 
Taraflı Vergi Eğitim Merkezi, Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Orta ve Doğu 
Avrupa Ülkelerine yönelik faaliyetini, Maliye Bakanlığının sağladığı fiziki imkânlarla ve TİKA 
desteği ile sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ile OECD arasında Merkeze ilişkin 5 yıl süreli ye
ni Mutabakat Zaptı, Ekim 2002'de imzalanmıştır. Söz konusu merkezin faaliyetinin sürdürülmesi
ni teminen TİKA, OECD bütçesine her yıl 130.000 ABD Doları katkıda bulunmaktadır. 

Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezinde kuruluşundan 2004 yılı sonuna kadar 124 seminer ger
çekleştirilmiş ve Avrasya ülkelerinden toplam 2.999 vergi uzmanı Merkez faaliyetine katılmıştır. 
Merkez kapsamındaki eğitim çalışmaları, T.C. Maliye Bakanlığı ve OECD uzmanları tarafından 
verilmektedir. 2004 yılında ise 8 toplantı yapılmış bu toplantılara 130 kişi katılmıştır. 

2004 yılında yapılan 8 adet toplantının konuları; "Vergiden Kaçınma, Elektronik Ticaretin 
Vergilendirilmesi, Dolaylı Vergilendirme Yöntemleri, Mülkün Vergilendirilmesi, Çok Uluslu Şir
ketlerin Denetimi, Mali Kurumların Vergilendirilmesi, Vergi İnceleyiciler İçin Rüşvet Bilinci ve İç 
Denetim" olarak seçilmiştir. 
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- Türkoloji Projesi: 
TİKA, Teşkilat Kanununda tarif edilen ülkelerin bir kısmında üniversitelerin Türkoloji Bölüm

lerini destekleyerek, bu ülkelerle kültürel işbirliğinin sağlam temellere oturmasını amaçlayan bir di
zi çalışma gerçekleştirmektedir. Söz konusu proje kapsamında 2004 yıl sonuna kadar 2,6 trilyon lira 
harcama yapılarak yirmiden fazla ülke üniversitelerindeki Türkoloji bölümlerine malzeme ve eğitim
ci desteği sağlanmıştır. 2004 yılında 13 ülke ve 3 özerk bölgede 23 akademik personel vasıtasıyla 19 
üniversiteyle işbirliği yapılmış, Türkiye'den giden 23 akademik personele (22'si Üniversitelerden, l'i 
TİKA personeli) ilaveten yerel olarak da 11 asistan ve okutmandan yararlanılmıştır. 

Ayrıca, Arnavutluk Program Koordinatörlüğünde Türkçe kursları düzenlenmiş, Bosna-Hersek 
Türk Taburu Kuvvet Komutanlığı tarafından düzenlenen Türkçe kurslarına da donanım ve eğitimci
lere ödenmek üzere maddi destek sağlanmıştır. Yine 2004 yılında 13 ülke ve 3 özerk bölgeden 64 öğ
renciye Ankara Üniversitesinde Türkçe eğitim ve sosyal aktivite eğitimi verilmesi temin edilmiştir. 

Türkoloji Projesine 2004 yılında 777,8 milyar lira harcama yapılmıştır. 
- Gökoğuz Yeri Radyo ve Televizyonu (GRT) nin ve Kosova Yeni Dönem Radyosu'nun des

teklenmesi projesi: 
Gökoğuz Bölgesi'nde yaklaşık 170.000 Türk'ün yaşadığı, uzun yıllar boyunca izlenen politi

kalar sonucunda kültürünü, dilini, tarihini, gelenek ve göreneklerini unutmak üzere oldukları göz 
önüne alınarak, kurulan radyo ile bölge insanına yönelik kendi dillerinde yayın yapılması amaçlan
mıştır. Radyonun yıllık bakım ve onarım çalışmaları Başkanlık tarafından yapılmaktadır. 2004 yı
lı içinde Gökoğuz Televizyonunun (GRT) bölgede etkin bir TV kanalı olması ve yayınların tüm 
bölgeye ulaştırılmasına yönelik olarak bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 

- Avrasya Ülkelerinde Girişimciliği, Küçük ve Orta Boy Sanayii Geliştirme Programı (KOBİ): 
TİKA, serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci içinde bulunan Kafkasya, Orta Asya, Balkan

lar ve komşu ülkelerle Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere yönelik olarak Avrasya KOBİ Programını 
yürütmektedir. Bu programla, bu ülkelere KOBİ girişimciliği kültürünün aktarılması, KOBİ yatı
rım potansiyelinin belirlenmesi, danışmanlık ve Türk KOBİ'leri ile ortak girişim olanaklarının tes
piti amaçlanmaktadır. Bu program, TİKA ve Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Des
tekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yürütülmektedir. 2003 yılında bölge ülkelerinde 
KOBİ'lerin genel durumlarının öğrenilmesi amacıyla bir anket düzenlenmiştir. Anket sonuçları de
ğerlendirildikten sonra, 07.07.2004 tarihinde TİKA ile KOSGEB arasında bir "İşbirliği Protoko
lü" imzalanmış ve Programın yürütülmesi amacıyla iki kuruluşun temsilcilerinden oluşan bir "Yü
rütme Kurulu" oluşturulmuştur. Yapılan eylem planı çerçevesinde Orta Asya ve Kafkas ülkelerin
de mevcut KOBİ durumunun saptanması ve işbirliği imkânlarının araştırılması amacıyla, 14-16 
Aralık 2004 tarihlerinde, Ankara'da Avrasya Ülkeleri KOBİ'den Sorumlu Kamu Yöneticileri Top
lantısı düzenlenmiş, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Taci
kistan kamu yöneticilerinin katıldığı toplantıda söz konusu ülkelerde KOBİ konusunda ortak so
run ve ihtiyaçların tespitine çalışılmıştır. 

- Sultan Sancar Türbesinin Restorasyonu: 
Selçuklu İmparatorluğu sultanlarından en uzun süre sultanlık yapan Sultan Sancar'in türbesi, 

tarihi Merv şehrinde bulunmaktadır. Merv şehri uzun süre Selçuklu İmparatorluğu'nun başkenti 
olmuştur. Türkmenistan Kültür Bakanlığının başvurusu üzerine, Sultan Sancar Türbesinin restoras
yonu için Türkiye ve Türkmenistan arasında, 04.10.2001 tarihinde protokol imzalanmış ve TIKA 
tarafından 04.03.2002 tarihinde ihale gerçekleştirilmiştir. Keşif bedeli 3,2 milyon ABD Dolan olan 
restorasyon çalışmaları için yer teslimi 03.04.2002 tarihinde yapılmış, 2002 yılında 183 milyar lira, 
2003 yılında 1,5 trilyon lira harcama yapılan proje 2004 yılı içinde bitirilmiş, 08.07.2004 tarihin
de yapılan geçici kabul 13.07.2004 tarihinde Başkanlık tarafından onaylanmıştır. Keşif bedeli 3,2 
milyon ABD $ ve ihale bedeli 2.101.120 ABD $ olan Sultan Sancar Türbesinin Restorasyonu Pro
jesi 2.079.460 ABD $ harcamayla sonuçlandırılmıştır. 
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- Kırım Entegrasyon ve Kalkınma Programı / Su Sağlanması Projeleri: 
AGİT ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

(UNDP) tarafından, sürgünden dönen halklara yardım amacıyla, "Kırım Entegrasyon ve Kalkınma 
Programı (UNDP/CIDP)" geliştirilmiştir. Bu program çerçevesinde "Su Sağlanması Projeleri" ha
zırlanmıştır. Türkiye bu projeye 2 milyon ABD $ katkıda bulunmayı taahhüt etmiştir. Proje ile il
gili olarak 16.10.2000 tarihinde, Kiev'de TİKA ile UNDP arasında "Maliyet Paylaşımı Anlaşma
sı" imzalanmış ve 2003 yılı itibariyle katkı payının tamamı iki aşamada ödenmiştir. UNDP tarafın
dan CIDP çerçevesinde hazırlanan proje sepetinden TİKA Başkanlığınca seçilenler finanse edil
mekte, proje uygulama aşamasında bir milyon ABD $'nın aşılması durumunda TİKA kendi taah
hüdünü aşmamakta, UNDP diğer kaynaklara başvurmaktadır. Proje uygulamaları, ihaleler ve kon
troller UNDP tarafından gerçekleştirilmekte, gerektiğinde TİKA'dan gözlemci istenmektedir. Bi
rinci bir milyon ABD $ ile Kırım Tatarlarının yaygın olarak yaşadığı bölgelerden Pionerskoye ve 
Marino-Ukrainko Kasabalarına su sağlanması projeleri gerçekleştirilmiştir. 6.000 nüfuslu Marino-
Ukrainko Kasabasına Su Sağlanması Projesi 20.05.2002 tarihinde, yine 6.000 nüfusa sahip Pio
nerskoye Kasabasına Su Sağlanması Projesi de 25.03.2003 tarihinde sonuçlandırılmıştır. İkinci bir 
milyon ABD $ ile yürütülen 12 projeden yedisi sonuçlandırılmış ve halkın hizmetine sunulmuş, bi
ri tamamlanmış ancak halkın hizmetine açılması işlemleri devam ediyor, birinin yapımı devam edi
yor, biri ihale ve kalan ikisi de projelendirme aşamasındadır. 

- Kırımda Sürgünden Dönen Halklara Konut Edindirme Projesi: 
Bu proje, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra sürgünden dönen Kırım Tatarlarının yer

leşim sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla uygulamaya konulmuştur. 1994 yılında 
yöreye yapılan resmi gezi sırasında, sayın Cumhurbaşkanının konuyla ilgilenerek 1000 konut için 
yardım yapılması talimatı üzerine gündeme gelen projeye 1997 yılında başlanmıştır. Proje uygula
ması, evi olmayan Kırım Tatarlarına ev satın alınması, ev yapanlara ya da yarım kalan konutlara 
parasal yardım yapılması şeklinde, iki yöntemle yürütülmektedir. Kimlere yardım edileceği Kırım 
Tatarlarının temsilcileri tarafından tespit edilmekte, yardımı alacak şahsa para verilmemekte, bul
duğu ev TİKA tarafından sağlanan para ile satın alınmaktadır. Ev başına 5 bin ABD $ yardım ya
pılmaktadır. Bu yardım miktarı 1996 yılında Kırım'a giden bir teknik heyetin yaptığı çalışmalar so
nucunda, ev almaya yetecek miktar olarak tespit edilmiş ancak zaman içersinde yetersiz kalmıştır. 
1996 yılında 5 bin ABD $'a şehir kenarlarında ev almak imkân dahilindeyken, 2004 yılında aynı 
evlerin fiyatlarının 7-10 bin ABD $ arasında değişmesi nedeniyle, Başkanlığın 16.03.2005 tarihli 
oluruyla ev başına yardım miktarı ortalama olarak 7 bin ABD $'na yükseltilmiştir. 

2004 yılında bu proje için 549,9 bin ABD $ harcanarak 162 konut satın alınmıştır. 2005 yılın
da Temmuz ayı sonu itibarıyla 87 konut satın alınmış, 7 konutun onarımına katkıda bulunulmuş
tur. İncelemeler sırasında (Ağustos 2005), başlangıcından bu güne kadar yaklaşık 3 milyon ABD 
$ harcanmak suretiyle, 560'ı satın alma ve 73'ü onarıma katkıda bulunmak şeklinde olmak üzere 
toplam 633 konut için yardım yapıldığı, bin konutluk yardım taahhüdünün yerine getirilmesi için 
327 konuta daha yardım edilmesinin gerektiği, tespit edilmiştir. 1997 yılında başlanılan projenin 
sekiz yılda ancak % 63'ünün gerçekleştirildiği görülmektedir. 

Konut fiyatlarında meydana gelen artış da dikkate alındığında projenin daha uzun yıllar sür
mesi ve proje tutarının giderek artması ihtimal dahilindedir. Projenin kısa sürede ve düşük maliyet
le bitirilmesi amacıyla, gerekirse alternatif uygulama yöntemlerinin araştırılması ve son yıllarda 
hızlanan proje uygulamalarının artan bir hızla sürdürülmesi gerekli görülmektedir. 

- Moğolistan Orhun Türk Anıtları Projesi: 
Türk dilinin bilinen en eski yazılı belgelerinden olan Bilge Kağan ve Köl Tigin anıtları Orta 

Moğolistan'da, Orhun Irmağının eski yatağının yakınında bulunmakta ve Orhun Abideleri adıyla 
tanınmaktadırlar. TİKA bünyesinde, Moğolistan Türk Anıtlarıyla ilgili çalışmalara 1993 yılında 
kurulan bir bilim heyetiyle başlanmış, 1996 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Halk 
Cumhuriyeti arasında imzalanan Teknik İşbirliği Anlaşması ile Moğolistan Türk Anıtları Projesi 
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yürürlüğe konmuş, 1997 yılı Nisan ayında TIKA ile Moğolistan Aydınlanma Bakanlığı arasında 
imzalanan ve beş yıllık uygulama çalışma programını da içeren bir Protokol ile uygulamalara baş
lanmıştır. 1997 yılından itibaren her yıl sahaya giden ekipler tarafından kazı ve restorasyon çalış
maları sürdürülmektedir. Anıtların bulunduğu Orhun Vadisi Moğolistan Hükümeti tarafından SİT 
alanı olarak ilan edilmiştir. 

Özellikle 2001 yılında yapılan kazılarda çok değerli buluntular ortaya çıkartılmış ve bunlar 
tasnif edilerek sergilenmeye hazır hale getirilmiştir. Buluntuların Moğolistan Millî Tarih Müzesin
de kurulacak "Türk Kültür Varlıklarını Teşhir Salonu"nda sergilenmesi için tahsis edilen salon TİKA 
tarafından düzenlenmiş ve açılışı 08.04.2004 tarihinde yapılmıştır. Buluntuların bir bölümü de bu
lundukları yörelerden Ulan Bator'a nakledilerek bu salonda sergilenmeye başlanmıştır. 

2003 yılı saha çalışmalarıyla Bilge Kağan Anıt Külliyesi kazı çalışmaları tamamlanmış ve 
2004 yılında anıtların kopyalarının alınması çalışmalarına başlanmıştır. 23.07-23.09.2004 tarihleri 
arasında yapılan çalışmalar, İ.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölümünde görevli bir bilim adamı başkanlığında, Moğolistan Kültürel Mirası Koruma Merkezin
den 6 uzman ve bir tercümanın katılımıyla yürütülmüştür. Sergilenen eserlerden en önemlilerin
den 38 adedinin kalıpları silikon kopyalama yöntemiyle alınmıştır. Kopyalama işlerinin sonuçlan
dırılması ile kopyalar ve kalıpların Türkiye'ye getirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. 

- Moğolistan Bilge Kağan Karayolu Projesi: 
Başkanlık ile Moğolistan Kültür Bakanlığı arasında 1994 yılında imzalanan "Orhun Vadisin

deki Türk Anıtları Restorasyonu, Korunması ve Replikasyonu İçin İşbirliği" anlaşmasının 4 üncü 
maddesinde Karakurum-Orhun arasındaki 46 km uzunluğundaki yolun fizibilite çalışmalarının TİKA 
tarafından yaptırılacağı belirtilmektedir. 1995 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünden bir eleman 
görevlendirilerek yolun fizibilite etüdü yaptırılmış ve Moğolistan yetkililerine teslim edilmiştir. An
cak, daha sonra iki ülke arasında gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerde konu Moğolistan tarafın
ca yeniden gündeme getirilerek yolun yapımının Türkiye tarafından üstlenilmesi talep edilmiş ve bu 
konuda yetkililerce çeşitli taahhütlerde bulunulmuştur. 19 Nisan - 9 Mayıs 2004 tarihleri arasında 
4 kişilik bir teknik heyet Moğolistan'da görevlendirilmiş ve ön fizibilite hazırlamıştır. Anılan yolun 
kesin projesinin hazırlanması için açılan ihaleyi bir Moğol firması kazanmıştır. Karayolu projesinin 
hazırlanması ve kesin kabulünün yapılmasından sonra finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından, 2005 yılı için 3 milyon YTL TİKA bütçesine aktarılmıştır. 
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Kharhorin-Khoso Tsaidam 
(Bilge Kağan) Yolunun Yapımına İlişkin Anlaşma" 17 Haziran 2005 tarihinde imzalanmış, yolun 
ihalesi 30.06.2005 tarihinde gerçekleştirilmiş, ihaleyi kazanan Türk firması işe başlamıştır. 

- İşkodra ve Malsi E. Madhe Bölgesinde Jersey Sığırı Yetiştiriciliği ve Yetiştirici Birliklerinin 
Kurulması Projesi: 

Bu proje, TİKA ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının işbirliği ile yürütülmektedir. Projenin 
amacı, sığırlarda soy kütüğü sisteminin kurularak hayvanların genetik potansiyellerini korumak ve 
geliştirmek, yetiştiricileri demokratik koşullarda "Yetiştirici Birlikleri" şeklinde organize etmektir. 
Süresi dört yıl olan projenin tutarı 185.600 ABD $'dır. 17 Haziran 2002 tarihinde hibe edilen mal
zeme ve araçların teslim töreniyle proje uygulanmasına başlanmıştır. 2002 yılında suni tohumlama 
malzemeleri, kulak küpesi ve iki adet arazi pick-up alınmış, yöreye danışman görevlendirilmiştir. 
2003 yılında, bilgisayar, çeşitli cihazlar alınmış, danışman görevlendirilmiş, alınan hayvan ıslah prog
ramına veri girişi yapacak dört teknisyene eğitim verilmiş, yöreden gelen teknik heyete Ankara, Bur
sa ve İstanbul'u kapsayan bir inceleme gezisi düzenlenmiştir. 2004 yılında, "Hayvan Islah Bilgisayar 
Merkez Programı Eğitimi" ile "Dış Görünüşe Göre Değerlendirme Eğitimi" verilmiş, 03-10 Mayıs 
tarihleri arasında 11 kişilik birinci yetiştirme grubu için İstanbul, Kırklareli ve Edirne'yi kapsayan in
celeme ve eğitim gezisi gerçekleştirilmiştir. Proje için 2004 yılında 37.801 ABD $ harcanmıştır. 2005 
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yılında 10 kişilik ikinci yetiştirici grup için 25 Nisan-2 Mayıs arasında inceleme ve eğitim programı 
düzenlenmiş, 23 Mayıs ile 1 Haziran arasında da bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili olarak ye
rinde incelemelerde bulunulmuş ve danışmanlık hizmeti verilmiştir. Arnavutluk makamlarınca, Vlo-
ra ilinin de dahil edilmesi suretiyle Projenin genişletilmesi talep edilmektedir. 

- Yumurtacı Hibrit ve Ebeveynlerin Türkmenistan'da Üretilmesi Projesi: 
Proje, teknik yönden Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tavukçu Araştırma Enstitüsü tara

fından yönetilmektedir. PDK'nın 16 Mart 2004 tarihli kararı ile kabul edilen "Ankara Tavukçuluk 
Araştırma Enstitüsünce Geliştirilen Yumurtacı Hibrit ve Ebeveynlerin Türk Cumhuriyetlerinde 
Üretilmesi Projesi" kapsamında projenin pilot bir ülkede uygulanması, daha sonra diğer bölge ül
kelerinde proje uygulamasına geçilmesi kararlaştırılmıştır. Çalışmalar sonucunda Türkmenistan pi
lot ülke olarak seçilmiş ve PDK'nın 21 Mart 2005 tarihli toplantısında "Ankara Tavukçuluk Araş
tırma Enstitüsünce Geliştirilen Yumurtacı Hibrit ve Ebeveynlerin Türkmenistan'da Üretilmesi Pro
jesi" kabul edilmiştir. 480 bin ABD $ tutarındaki projenin 300 bin ABD S'ının Türkmenistan, 
27 bin ABD S'ının Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü, 3 bin ABD S'ının özel sektör ve 150 bin ABD 
S'ının TİKA tarafından karşılanması planlanmıştır. Şubat 2005'te Ankara Tavukçuluk Araştırma 
Enstitüsünden iki proje sorumlusu Türkmenistan'da inceleme yaparak koşulları yerinde saptamış
lardır. 22.07.2005 tarihinde TİKA ile Türkmenistan Hayvancılık Anonim "Türkmenmallan" Dev
let Birliği arasında üç yıl süreli bir protokol imzalanmıştır. 2005'te Türkmenistan'dan gelen ele
manlar Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde eğitime tabi tutulmuşlardır. Kümes için gerek
li ekipmanın teknik şartnamesi hazırlanmıştır. Yumurtacı Hibrit ve Ebeveynlerin Türkmenistan'da 
Üretilmesi Projesi, Türkiye'nin gerçekten ileri olduğu bir alanda, Kamu araştırma birimleri, özel 
sektör, ilgili ülke ve TİKA kaynaklarının birlikte seferber edildiği bir projedir. Proje başarılı bir şe
kilde sonuçlandırıldığı ve diğer bölge ülkelerinde uygulandığı taktirde, bu sektörde destek verilen 
ülkeler ile olan ticari ve iktisadi işbirliği süreklilik kazanacaktır. 

V-ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmış
tır : 

1- Acil taleplerin prestij kaybına sebebiyet vermeden zamanında karşılanabilmesine imkân ta
nınması açısından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun istisna maddesine TİKA'nın da alınması ko
nusunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

2- TİKA'nın faaliyet alanına giren ülke ve proje sayısındaki artış dikkate alınarak; bu projele
rin mali sorunla karşılaşmadan gerçekleştirilmesi yanında, devletin prestiji açısından önemli olan 
taleplerin karşılanması ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşla
rından gelen ve ülkenin dış politika ilke ve hedefleri doğrultusunda yapılması talep edilen çalışma
lar ile alanda diğer ülkelerin benzer örgütleriyle rekabet edilebilmesi için TİKA'ya genel bütçeden 
ayrılan payın artırılması yanında kullanım esnekliği olan mali kaynak tahsisi, 

3- 1997 yılında uygulanmasına başlanan ve bu güne kadar tamamlanamayan Kırım Tatar 
Türk Toplumuna Konut Edindirme Projesinin yeterli kaynak ayrılmak suretiyle kısa sürede so
nuçlandırılması, 

4- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 

SONUÇ 
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2004 yılı bilançosu ve 9.950.007 milyon li

ra gider fazlasıyla kapanan gelir ve gider hesabı, 
Tasvip edilmiştir. 
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Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
2004 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

1-DONEN VARLIKLAR 
A-
B-

C-

Onceki dönem 
Milyon TL 

F-
G-
H-

DURAN VARLIKLAR 
A-

B-

C-

D-

F-

G-

H-

Hazır Değerler 
Menkul Kıymetler 
1-Menkul kıymetler değer 

düşüklüğü karşılığı (-) 
Ticari alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar. (-) 
Diğer alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar. (-) 
Stoklar 
1 -Stok değer düş kari (-) 
2-Verilen sipariş avans 
Yıll yay.inş.ve on.maliyeti 
Gel.ayl.ait gid.ve gel.tah. 
Diğer dönen varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

Ticari alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar. (-) 
Diğer alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar. (-) 
Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı men.kıy.değ.düşük kar.(-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere ser.tah.(-) 
5-lştiraklere sermaye paylan 

Değer düş.karşl. (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağh ort.ser.tah.(-) 
8-Bağlı ort.ser.pay.diğerdüş.kar.(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar 

Değer düş.kar. (-) 
Maddi duran varlıklar 
1 -Maddi duran varlık (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 
Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan dur.var.(brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 
Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tük.tab.var.(brüt) 
2-Birikmiş tük.paylan (-) 
3-Verilen avanslar 
Gelecek aylara ait giderler ve gelir 
taha. 
Diğer duran varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMİ 

3.091.609 

1.077.340 

38.196 

Cari dönem 
Milyon TL 

2.418.312 

811 

1.137.872 

69.598 
4.276.733 

21.453 

674.028 
3.114.604 

1.137.872 

1.137.872 
5.414.605 

13.147.483 

26.273 

13.147.483 

26.273 

13.173.756 
16.288360 
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Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
2004 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) Önceki dönem 
Milyon TL 

1-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1-Borç senedi reeskontu (-) 
C- Diğer Borçlar 

1-Borç senedi reeskontu (-) 
D- Alınan Avanslar 
E- Yıllara yaygın inş.ve onaran hakedişleri 
F- Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G- Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem kân ve diğer yasal 
yükümlülükler karşılıkları 

2-Dönem kârının peşin öd.vergi 
ve diğer yükümlülükler (-) 

3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H- Gelecek aylara ait gelirler ve 
gider tahakkukları 

I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

H-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1-Borç senedi reeskontu (-) 
C- Diğer Borçlar 

1-Diğer borç senedi reeskontu (-) 
D- Alınan Avanslar 
E- Borç ve gider karşılıkları 

1 -Kıdem tazminat karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları. (MDV ve MODV kar.) 

F- Gelecek yıllara ait gelirler ve 
gider tahakkukları 

G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

III- ÖZ KAYNAKLAR 
A- Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 

B- Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primler 
2-Hisse senedi iptal kârları 
3-M.D.V.Yen.değ.artışlan 
4-İştirakler yen.değ.artışı 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C- Kâr yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 

D- Geçmiş yıllar gelir fazlası 
E- Geçmiş yıllar gider fazlası (-) 
F- Dönem gelir fazlası (gider fazlası) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

1.137.872 

783.229 

16.968 

800.197 

1.137.872 

1.137.873 

12.259.092 

(8.782.556) 
3.476.536 
5.414.605 

Cari dönem 
Milyon TL 

13.173.756 

11.161 

37.377 

39.637 

88.075 

9.500.000 

13.173.756 

22.673.756 

3.476.536 

(9.950.007) 
(6.473.471) 
16.288.360 
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Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
2004 yılı gelir-gider tablosu 

Gelirler ve giderler 

Gelirler : 

A- Genel bütçeden,Başbakanlık bütçesine konulacak ödenek 
B- Gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan yardım ve bağışlar 
C- Diğer kaynaklardan yapılan transferler 
D- Faiz gelirleri 
E- Diğer gelirler 

Gelirler toplamı 

Faaliyet kân veya zaran Dönem gider fazlası 

Genel toplam 

Giderler : 

A- Personel giderleri 

B-Genel Yönetim Giderleri 

C- Diğer faaliyetlerden olağan giderler 

D- Maddi duran varlık alım giderleri 
E- Maddi olmayan duran varlık alım gideri 
F- Program koordinasyon ofis giderleri 
G- Büyükelçilikler giderleri 

H- Ülkeler bazmda yürütülen projeler 

I- Bölgesel projeler 

J- Toplantı, konferans ve seminer giderleri 

K- Başkanlıkça gerçekleştirilen yayınlar 
L- Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler 

Giderler toplamı 
Dönem gelir fazlası 
Dönem net kârı veya zaran Genel toplam 

Önceki 
dönem 

Milyon TL 

2.065.000 

398.899 

53.425 

2.517.324 

(8.782.550) 

11.299.880 

1.646.316 

711.435 

764.948 

39.721 

674.846 
1.287.875 
3.561.097 
1.255.087 

168.612 
158.728 

1.031.215 

11.299.880 
. 

11.299.880 

Cari 
dönem 

Milyon TL 

16.052.370 

15.734 
1.268.121 

17336.225 

(9.950.007) 

27.286.232 

1.964.853 
1.069.784 

515.295 
11.893.075 

142.807 
1.113.532 
1.462.110 
6.512.801 
1.554.781 

172.067 
76.409 

808.717 

27.286.232 
. 

27.286.232 
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SAYI : 10 
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2004 YILINA AİT 

HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 
Komisyonumuzun 13.04.2006 tarihli 13 üncü Birleşiminde Türkiye Kalkınma Bankası Ano

nim Şirketi'nin 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türki
ye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gere
ğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla il
gili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, 
Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından 
sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
İktisadi büyümenin, gerek bölgeler arasında ve gerekse sektörler bazında dengeli olarak sos

yal politikalar gözetilerek sürdürülmesinde finansman politikalarının kalkınma bankacılığı ilkeleri 
ile desteklenmesi önemli bir yer tutmaktadır. 

Kalkınma Bankaları temin ettikleri kamu destekli uzun vadeli fonları, sanayinin yeniden ya
pılandırılması yönünde gerekli finansman desteğini sağlamak için kullandırmaktadır. 

Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) 1975 yılında 13 sayılı KHK ile Devlet Sanayi ve İşçi Yatı
rım Bankası (DESİYAB) adıyla kurulmuş, 04.11.1983 tarih, 165 sayılı KHK ile faaliyet alanı ge
nişletilmiş ve 22.06.1988 tarih, 329 sayılı KHK ile de unvanı Türkiye Kalkınma Bankası 
A.Ş.(TKB) olarak değiştirilerek, Banka'ya sanayi sektörü dışındaki sektörleri de finanse etme 
imkânı sağlanmıştır. 

20.01.1989 tarih, 89/T-2 sayılı Yüksek Planlama Kurulu (YPK) Kararı ile Turizm Bankası 
A.Ş. tüm aktif ve pasifiyle birlikte TKB'ye devredilmiştir. Bu devirden sonra 02.01.1990 tarih, 401 
sayılı KHK ile TKB'nin amacı ve faaliyet alanı turizm sektörünün finansmanı ve desteklenmesini 
kapsayacak şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin Kuruluşu Hakkında 4456 sayılı Kanun; 
17.10.1999 tarih ve 23849 sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 27.11.1975 
/l 3, 04.11.1983/165 22.06.1988/329 ve 02.01.1990/401 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ek 
ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 

4456 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinde Bankanın amacı; "Türkiye'nin kalkınması için, ano
nim şirket statüsündeki teşebbüslere kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde kredi vermek, iştirak et
mek suretiyle finansman desteği sağlamak yurtiçi ve yurtdışı tasarrufları kalkınmaya dönük yatı
rımlara yöneltmek, sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak, yurtiçi ve yurtdışı uluslar 
arası ortak yatırımları finanse etmek ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yap
mak" şeklinde ifade edilmiştir. 

Mevduat kabul etmeyen bankalar 24.04.2003 tarihine kadar 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 
kredilere karşılık ayrılmasına ilişkin 11/12 maddesine tabi değil iken, 24.04.2003 tarih 25088 sa
yılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4842 sayılı Kanun'un 35 inci maddesi ile getirilen düzenleme ile 
söz konusu bankalar da karşılıklara ilişkin uygulama kapsamına alınmıştır. 

01.11.2005 tarih, 25983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19.10.2005 tarih, 5411 sayılı Ban
kacılık Kanunu'nda daha önce Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar olarak adlandırılan bankalar 
Kalkınma ve Yatırım Bankaları olarak yer almış ve bunların Karşılıklar Yönetmeliğine dahil olma
sı uygulaması devam ettirilmiştir. 
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Daha önce kredilerine TKB'ce kabul edilen yönetmeliğe göre karşılık ayrılırken, 24.04.2003 ta
rihinden sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yürürlüğe konulan 
Karşılıklar Yönetmeliği hükümlerine göre karşılık ayrılmakta ve kredilerinin yeniden yapılandırıla
rak itfa planına bağlanmasına ilişkin işlemleri de bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir. 

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında 31.12.2002 tarih, 4743 sayılı Kanun kapsamında Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 
tarafından hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçevesi Anlaşmasını (FYYÇA) 
23.05.2002 tarihinde imzalayan TKB, bir kısım alacağını bu kapsamda ödeme planına bağlama 
imkânına kavuşmuştur. 

Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 26.12.2003 tarih, 5020 
sayılı Kanun ile takipteki alacaklarına ilişkin işlemler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili 
Usulü Hakkında Kanun kapsamına alınan TKB takipteki kredileri için yürütülen takiplerde bu Ka-
nun'un sağladığı kolaylıklardan da yararlanmaktadır. 

Türkiye ekonomisi sabit fiyatlarla (reel olarak) 2003 yılında % 5,9 oranında büyümesine kar
şılık 2004 yılında 4 puan fazlası ile % 9 oranında büyümüş, TÜFE olarak enflasyon % 20 oranın
dan 11 puan noksanıyla % 9 oranına, kısa vadeli faiz oranları yıllık ortalaması % 43 oranından 
19 puan eksiği ile % 24 oranına gerilemiştir. 

Bankacılık sektörünün özkaynakları, dolar bazında % 35 oranında artarak 34,5 milyar dolara 
(Türk lirası cinsinden % 29 artışla 46 katrilyon lira) yükselerek özkaynakların toplam aktiflere ora
nı 0,8 puan artışla % 15' e yükselmiştir. 

2004 yılında toplam mevduat % 14,3 oranında artarak 171,9 katrilyon liraya, ticaret bankala
rının kredileri % 56,2 artış ile 80,3 katrilyon liraya yükselmiş, kredilerin mevduata oranı da 
12,5 puan artışla % 46,7'ye yükselmiştir. Kalkınma ve Yatırım Bankalarının kredileri ise nominal 
olarak % 10 oranında artarak 7,3 katrilyon lira olmuştur. 2004 yılında TKB'nin toplam kredileri 
nominal olarak % 13,3 oranında artarak sektör içindeki payı 0,1 puan artışla % 2,9'a yükselmiştir. 
TKB'nin mali plasmanları ise nominal olarak % 53,5 oranında artmış, sektör içindeki payı da 
5,1 puan artışla % 13,8'e yükselmiştir. 

TKB'nin son beş yıllık çalışmalarına ilişkin bilgiler, son üç yılı enflasyona göre düzeltilmiş ve 
karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Özkayn aklar 

Yabancı kaynaklar 

Finansman giderleri 

Maddi duran varlıklar(edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar Birikmiş amortismanı 
Bağlı ortaklıklara veya bağlı anonim 
Şirketlere ödenen sermaye 
Bağlı ortaklıklar veya bağlı anonim 
Şirketler temettü gelirleri 

İştiraklere ödenen sermaye 

İştirakler temettü gelirleri 

Plasmanlar: 

Krediler 

-Kısa 

- Orta ve Uzun 

Brüt takipteki krediler 

Karşılıklar 

Net takipteki krediler 

Mali plasmanlar 

Gayri nakdi plasmanlar 

Personel (ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 

- Personel için yapılan giderler 

- Personel başına aylık ortalama gider 

Dönem kârına ilişkin vergi 
ve diğer yasal yükümlülükler 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlanyla) 

GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 

GSMH'ya katkı (alacı fiyatlanyla) 

Mali karlılık (özkaynak yönünden) 

Ekonomik kârlılık 

Zararlılık 

Dönem kân veya zaran 

Bilanço kân veya zaran 

Konsolide 

Mali karlılık (Öz kaynak yönünden) 

Ekonomik Karlılık 

Dönem kan veya zaran 

Bilanço kan veya zaran 

Ölçü 

Milyar TL 

• 
• 
• 

" 
• 

• 
Milyar TL 

• 

Milyar TL 

• 

" 
• 
• 
" 
" 
• 
> 

Kişi 

Milyar TL 

" 
-

Milyar TL 

" 
" 
• 

-
% 
% 
% 

Milyar TL 

-

% 
% 

Milyar TL 

" 

2000 

75.000 

75.000 

122.225 

118.655 

9.564 

19.541 

7.491 

6.169 

1.277 

1.849 

15 

179.170 

137.374 

3.252 

115.414 

28.568 

9.860 

18.708 

41.796 

307 

903 

9.614 

9.361 

867 

9.117 

11.432 

17.272 

17.272 

17.272 

14.348 

10.973 

18,5 

13,4 

15.460 

12.085 

2001 

100.000 

100.000 

358.017 

140.518 

8.146 

26.527 

8.558 

9.080 

2.979 

3.946 

18 

248.898 

211.731 

5.987 

160.302 

72.303 

26.861 

45.442 

37.167 

574 

864 

13.982 

13.318 

1.285 

11.064 

11.865 

38.355 

19.156 

19.156 

-
-

24.506 

16.852 

18,0 

12,4 

28.278 

19.475 

Enflasyona 
göre 

düzeltilmiş 
2002 

125.000 

125.000 

375.603 

121.403 

10.263 

120.638 

48.411 

49.891 

2.507 

38.417 

47 

271.267 

194.893 

11.987 

161.323 

54.471 

32.887 

21.584 

76.374 

529 

816 

21.806 

21.362 

2.142 

13.058 

13.942 

19.073 

18.189 

18.189 

-
13,1 

(49.273) 

(59.372) 

(49.106) 

(59.687) 

Enflasyona 
göre 

düzeltilmiş 
2003 

150.000 

150.000 

358.734 

117.953 

7.870 

84.225 

51.335 

24.286 

321 

9.097 

35 

320.815 

214.833 

18.145 

183.152 

46.642 

33.606 

13.036 

106.481 

664 

759 

25.801 

24.975 

2.742 

14.661 

15.599 

55.084 

56.017 

56.017 

-
24,5 

(87.937) 

(87.937) 

-
(79.587) 

(87.525) 

Enflasyona 
göre 

düzeltilmiş 
2004 

150.000 

150.000 

391.856 

126.707 

8.234 

46.737 

11.737 

5.589 

5.276 

41 

356.964 

213.366 

24.374 

175.113 

48.916 

35.037 

13.879 

143.598 

325 

743 

27.496 

26.770 

3.003 

1.368 

48.649 

50.017 

50.017 

0,5 

5,7 

17.886 

(70.051) 

0,6 

5,8 

18.185 

(69.340) 

Son iki 
yıl farkı 

-
-

33.122 

8.754 

364 

(37.488) 

(39.598) 

(18.697) 

(321) 

3.821 

6 

36.149 

(967) 

6.229 

(8.039) 

2.274 

1.431 

843 

37.117 

(339) 

(16) 

1.695 

1.795 

261 

(14.661) 

(14.231) 

(6.435) 

(6.000) 

(6.000) 

. 

105.823 

17.886 

-
(61.402) 

(18.185) 

Artış 
Veya 
Azalış 

9,2 

7,4 

4,6 

(44,5) 

(77,1) 

(77,0) 

(42,0) 

17,1 

11,2 

(0,5) 

34,3 

(4.4) 

4,9 

4,3 

6,0 

34,9 

(51,0) 

(2,1) 

6,6 

7,2 

9,5 

(91,2) 

(11.7) 

(10,7) 

(10,7) 

. 

120,3 

20,3 

(77,2) 

20,8 
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Banka'nın brüt takipteki kredileri nominal olarak önceki yıla göre % 19,6 oranında artarak 
2004 yıl sonunda 48,9 trilyon liraya yükselirken, bu meblağ 30.06.2005 tarihinde % 16,2 oranında 
azalarak 41 trilyon liraya inmiştir. 30.06.2005 tarihi itibariyle 41 trilyon lira tutarındaki brüt takip
teki kredilerin 11,3 trilyon lirası 4743 sayılı Kanun ve 9,9 trilyon lirası Karşılıklar Yönetmeliği 
kapsamında olmak üzere 21,2 trilyon lirası yeniden yapılandırılarak ödeme planına bağlanmıştır. 
Brüt takipteki kredilerin yeniden yapılandırılan tutardan 30.06.2005 tarihine kadar 6,4 trilyon lira
sı anapara, 0,9 trilyon lirası faiz olmak üzere 7,3 trilyon lira tahsilat sağlanmıştır. 

Banka'nın 2003 yıl sonunda 176,8 trilyon lira olan takip dışındaki nakdi kredileri 2004 yıl sonun
da % 12,8 oranında artarak 199,5 trilyon liraya, 30.06.2005 tarihinde de yılbaşına göre % 28,2 oranın
da artarak 255,7 trilyon liraya yükselmiştir. Bu tutarın 13,1 trilyon lirası 4743 sayılı Kanun, 53,2 tril
yon lirası Karşılıklar Yönetmeliği kapsamında olmak üzere 66,3 trilyon lirası yeniden yapılandırılarak 
ödeme planına bağlanmıştır. Yeniden yapılandırılan tutardan 30.06.2005 tarihine kadar 25,6 trilyon li
rası anapara, 12,1 trilyon lirası faiz olmak üzere 37,7 trilyon lira tutarında tahsilat yapılmıştır. 

31.12.2004 tarihinde Banka'nın net takipteki krediler dahil toplam kredilerinin, Kalkınma ve 
Yatırım bankaları içindeki payı % 2,9 oranında iken brüt takipteki kredilerinin sektör içindeki pa
yı % 23,4 oranında gerçekleşmiştir.TKB'nin kredilerinin aktif içindeki payı % 41,2 oranında iken, 
Kalkınma ve Yatırım bankalarında bu oran 20 puan fazlası ile % 64,2 oranında gerçekleşmiştir. 
Banka'nın mali plasmanlarının aktif içindeki payı ise % 27,8 oranında iken sektörde bu oran 18,6 
puan noksanıyla % 9,2 oranında olmuştur. 

2004 yılında Banka'nın hazır değerler toplamının kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamının 
2,2 katı olması Banka kaynaklarının kuruluş amacı doğrultusunda kredi olarak kullandınlamadığı-
nı, gereğinden fazla likit varlık bulundurduğunu göstermektedir. 

Banka'nın 2004 yıl sonu personel sayısı önceki yıla göre 28 kişi azalarak 740 kişiye inmiş, 
personel giderleri ise reel olarak % 6,6 oranında artmıştır. Sektör bankalarında özkaynaklar, kredi
ler, toplam aktifler gibi bilanço verileri itibariyle personel başına düşen meblağ, TKB'den üç kat 
fazla gerçekleşmektedir. Personel sayısı önemli oranda azalmadığı halde Banka iş hacminin reel 
olarak küçülmesi Banka'nın verimliliğinin giderek düşmesine yol açmıştır. 

TKB kuruluşundan beri turizm ve sanayi işletmelerine uygun koşullarda kredi desteği vermiştir. 
Banka'nın donuk alacaklarının önemli bir bölümü Turizm Bankası'nın faaliyette bulunduğu 1989 ta
rihinden önce ve Turizm Bankası'nın devir alınmasından sonra turizm sektörüne kullandırılan kredi
lerin vadesinde tahsil edilememesinden kaynaklanmaktadır. Banka'nın aktif kalitesi 1990-1997 dö
neminde önemli bir bölümü Turizm Bankası'ndan gelen kredilerin takip hesaplarına intikal etmesi ve 
1998 yılını takip eden ekonomik krizler sebebiyle bozulmuştur. Banka'nın aktif büyüklüğü 1990 yı
lındaki 1,2 milyar USD iken, belirtilen nedenlerle 2004 yılında 377 milyon USD'ye gerilemiştir. 

1990-1997 döneminde oluşan Banka zararları, 1998-2004 döneminde aktif kalitesinde ve dö
viz pozisyonlarında sağlanan lehte gelişmelerle giderilmeye çalışılmıştır. 2003 yılında standart bi
lançoya göre kâra geçen Banka enflasyon muhasebesi uygulanması sebebiyle 2003 yılı dönem za
rarı 87,9 trilyon lira olmuştur. Banka'nın enflasyona göre düzenlenen 2004 yılı dönem kârı ise 17,9 
trilyon lira olarak gerçekleşmesi ile bilanço zararı 2004 yılında 70 trilyon liraya inmiştir. 

Yurtdışından kaynak temini yönünde 2004 yılında başlatılan çalışmalar sonucu 2005 yılında 
kaynak artışı ve kredi kullandırımında olumlu gelişmeler sağlamakla beraber mevcut personel sa
yısı itibariyle Banka'nın mevduat kabul etmeyen bankalar ortalamasına ulaşabilmesi için, toplam 
kaynaklarını 2,6 kat, toplam kredilerini 4,6 kat, toplam gelirlerini de 1,2 kat artırmalıdır. 
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II- İDARİ BÜNYE 

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. anonim şirket şeklinde tüzel kişiliğe sahip, Başbakanlıkla ilgilen
dirilen, Kuruluş Kanunu dışında özel hukuk hükümlerine tabi bir Kalkınma ve Yatırım Bankasıdır. 

Banka 5411 sayılı Bankalar Kanunu'nun 77 nci maddesinde sayılan madde hükümleri dışın
da Bankalar Kanunu hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

4456 sayılı Kanunla Bankaya bazı hak ve imtiyazlar tanınmış, Banka'nın Sayıştay denetimi
ne, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununa ve 6245 
sayılı Harcırah Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi olmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Banka Kuruluş Kanunu'nun 22 nci maddesi gereği olarak Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu'nca 72 sayılı KHK hükümlerine göre denetlemektedir. 

Banka hizmetlerinin gerektirdiği görevler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanun
ların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel eliyle yürütül
mektedir. Sözleşmeli personel sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu 
hükümlerine tabidir. 4456 sayılı Kanunun yürürlük tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi ola
rak çalışan personelden isteyenlerin Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlılıkları devam etmektedir. 

4456 sayılı Kanunda, personele yapılacak aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, 
ödenek ve diğer adlar altıda yapılan bütün ödemelerin (ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar 
dahil, yönetim kurulu üyeliği ücreti hariç) aylık ortalaması üst limitin, Banka için Yüksek Planla
ma Kurulu'nca belirlenmesi öngörülmüştür. 

Bankanın 4456 sayılı Kuruluş Kanunu Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanu
nu Hükümlerine göre görev yapan Genel Kurulu ile Genel Müdür ve Hissedarları arasından Genel 
Kurulca seçilen 6 üyeden oluşan Yönetim Kurulu üyesi ve 3 denetçisi bulunmaktadır. 

Banka'da 2004 yıl sonunda 30'u geçici sözleşmeli, 171'i 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nu, 569'u 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olmak üzere 770 personel çalışmaktadır. Top
lam personel sayısı 2003 yıl sonuna göre, 2004 yılı sonunda 18 kişi azalmıştır. 

2003 yıl sonunda 22,6 trilyon lira olan toplam personel giderleri 2004 yıl sonunda % 21,2 ora
nında artarak 27,4 trilyon liraya, personel başına düşen harcama tutarı da % 20 oranında artarak 
3 milyar liraya yükselmiştir. 

III- MALİ BÜNYE 

Banka'nın enflasyona göre düzeltilmiş konsolide gelir tablolarında 2003 yılı dönem zararı 
76,8 trilyon lira, 2004 dönem kârı ise 18,1 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. 

2004 yıl sonu itibariyle varlıklar toplamında önceki yıla göre % 8,8 oranında artış meydana 
gelmiş ve varlıklar toplamı 518,5 trilyon liraya yükselmiştir. Dönen değerlerde önceki yıla göre 
% 24,3 artış , bağlı ve uzun sürede paraya çevrilebilir değerlerde ise % 5 oranında azalış olduğu 
görülmektedir. 

2004 yılında da geçen yıl olduğu gibi kaynakların ağırlıklı olarak bankalararası para piyasa
sı işlemlerinde ve menkul değerlerde değerlendirildiği görülmüştür. 

Geçen yıla göre kısa süreli yabancı kaynaklar % 47 oranında artmış, uzun süreli yabancı kay
naklar % 2,7 oranında azalmış ve yabancı kaynaklar toplamındaki artış ise % 7,4 oranında olmuş
tur. 2004 yılında sermaye ve kâr yedeklerinin , ödenmiş sermayenin enflasyon muhasebesine göre 
düzeltilmesi neticesinde öz kaynaklarda da % 9,2 oranında artış meydana gelmiştir. 

Bu gelişmeler sonunda özkaynaklardaki artış, yabancı kaynaklardaki artışın 0,3 puan üstün
de gerçekleşmesi nedeniyle özkaynakların toplam kaynaklar içindeki payı artmıştır. 
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2003 yılında Banka'nın hazır değerler toplamının kısa vadeli yabancı kaynak toplamının 1,3 
kat üzerinde gerçekleşmiştir. Banka gereğinden fazla likit kaynak bulundurmuştur. 

Takipteki alacakların brüt tutarı toplam kredilerin % 19,7'sini kapsamaktadır. Bu oran 2003 
yılında hesaplanan % 18,8 seviyesindeki oranın 4,2 puan üstündedir. Bu oran 30.11.2005 tarihin
de % 12,6'ya gerilemiştir. 

TKB'nin başarılı bir ulusal kalkınma bankası olabilmesi için; sürdürülebilir bir kaynak yapısına 
sahip, kredi hacminin toplam aktif büyüklüğü içindeki payının son derece yüksek (% 70-80), takip
teki kredilerin toplam krediler içindeki payının (% 3-5) ise son derece düşük olması gerekmektedir. 

Banka'nın yabancı kaynaklardan yeterli düzeyde yararlanabilmesi için, Dünya Bankası, Avru
pa Yatırım Bankası ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası gibi bankalardan üstlenmiş olduğu ara
cılık görevini uygun projelere kredi tahsis etmek suretiyle daha etkin bir şekilde kullanması ve bu 
bankalardan ek kaynak temin edilmesi yönünde çalışmalar yapması gerekmektedir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Banka Kuruluş Kanunu'nun 9 uncu ve Ana Sözleşmesi'nin 7 nci maddesi uyarınca düzenle
nen "Yıllık İş Programı ve Bütçesi" Banka Yönetim Kurulu'nun 29.12.2003 tarih 11/237 sayılı ka
rarı ile kabul edilmiştir. 

2004 yılı iş programında 676,4 trilyon lira olarak öngörülen kaynaklar % 23,5 oranında 158,9 
trilyon lira noksanıyla 517,5 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Kaynaklar 2003 yılına nazaran 
% 21,9 oranında 52,7 trilyon lira artmıştır. 

2004 yılında plasmanların; % 10,5 inin bağlı değerlerden, % 51,7'sinin kredilerden, % 14,9'unun 
mali plasmanlardan, % 3,4'ü diğer aktiflerden ve % 19,5 inin de hazır değerlerden oluşması öngö
rülmüştür. 

Gerçekleşmeler ise sadece mali plasmanlarda olmuş, kredi ve hazır değerlerde programa gö
re önemli sapmalar olmuştur. 

2003 yıl sonunda 176,8 trilyon lira olan kredilerin, 2004 yılında % 97,3 oranında 172,2 tril
yon lira artarak 349 trilyon liraya yükseltilmesi öngörülmüş, ancak cari yılda krediler ancak 
% 12,7 oranında 22,6 trilyon lira artarak 199,4 trilyon lira olabilmiştir. Kredilerin programa naza
ran gerçekleşme oranı % 43'dür. 

30.06.2005 tarihi itibariyle Banka'nın kredi hesaplarında izlenen alacak tutarı 143,1 trilyon li
ra olup, bu tutarın 89,8 trilyon lirası ödeme planına bağlanan alacaklara aittir. 

Banka'nın 30.06.2005 tarihi itibariyle brüt takipteki alacakları 41 trilyon lira olup, bu tutarın 
21,2 trilyon liralık bölümü ödeme planına bağlanmıştır. 

30.06.2005 tarihi itibariyle Banka'nın brüt takipteki alacakları dahil toplam kredileri 256,8 
trilyon lira olup, bu tutarın % 25,8 oranında 66,2 trilyon lirası ödeme planına bağlanmıştır. Bu tu
tarın 29,1 trilyon lirası İstanbul Yaklaşımı kapsamında 4743 sayılı Kanun gereği, diğer bankalarla 
birlikte, 66,3 trilyon lirası da Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca Banka'ca protokole bağlanmıştır. 

Kayıtlı (bilanço) değeri 87,4 trilyon lira olan Banka alacağı 143,1 trilyon lira üzerinden öde
me planına bağlanmış olup, bu tutardan ödeme planına bağlandıktan sonra 30.06.2005 tarihine ka
dar 44,8 trilyon liralık bölümü tahsil edilerek anapara olarak 98,3 trilyon liraya inmiştir. Bu firma
lardan anapara olarak 31,9 trilyon lira, faiz olarak ise 12,9 trilyon lira tahsil edilmiştir. 

Banka'nın takipteki kredilerinin toplam krediler içindeki payı 2003 yılında % 18,8 ve 2004 yı
lında % 19,7 oranında iken, TKB dışındaki bankalarda ise bu oranlar sırası ile % 2,1 ve % 1,8 oran
larında gerçekleşmiştir. 
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Banka'nın takipteki kredilerinin toplam krediler içindeki payının yüksek oranlarda seyretme
si, takipteki kredilerinin yüksekliğinin yanısıra, kredi kullanımlarının program hedeflerinin çok al
tında gerçekleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Banka 1990 yılındaki bilanço büyüklüğüne 2004 yılında da ulaşamamıştır. Banka'nın 1990 yı
lında 1,2 milyar dolar olan bilanço büyüklüğü 2003 yılında 309 milyon dolara inmiştir. 2004 yıl 
sonu ise aktif büyüklüğü 377 milyon dolara yükselmiştir. 

Banka'nın 2004 yılsonu personel sayısı önceki yıla göre 28 kişi azalarak 740 kişiye inmiş, per
sonel giderleri ise yaklaşık % 6,6 oranında artmıştır. Sektör bankalarında özkaynaklar, krediler, 
toplam aktifler gibi bilanço verileri itibariyle personel başına düşen meblağ, TKB'den üç kat faz
la gerçekleşmektedir. Personel sayısı önemli oranda değişmediği halde Banka iş hacminin reel ola
rak küçülmesi Banka'nın verimliliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. 

- Yurtdışından kaynak temini yönünde 2004 yılında başlatılan çalışmalar sonucu 2005 yılında 
kaynak artışı ve kredi kullandırımında olumlu gelişmeler sağlamakla beraber mevcut personel sa
yısı itibariyle Banka'nın Kalkınma ve Yatırım Bankaları ortalamasına ulaşabilmesi için, toplam 
kaynaklarını 2,6 kat, toplam kredilerini 4,6 kat, toplam kredilerini de 1,2 kat artırmalıdır. 

V- BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERİ 
14.10.1999 tarih, 4456 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinde Banka'nın amacı Anonim Şirket 

statüsünde olan kuruluşlara kredi vermek, iştirak etmek suretiyle finansman ve işletme desteği sağ
lamak olarak belirlenmiştir. 

Banka kuruluşundan itibaren çok sayıda şirketi, bu şirketlerle ortaklık ilişkisine girerek des
teklemiştir. 1989 yılında Turizm Bankası'nın Banka'ya katılması sonucu Turizm Bankası'nın 
9 adet iştiraki de Banka bünyesine katılmıştır. 1989 yılında 65'e kadar yükselen iştirak sayısı 2004 
yıl sonunda 15'e inmiştir. 

4456 sayılı Kanun'un iştirakler başlığı altındaki 21 inci maddesinde "Banka'nın bu Kanunda
ki amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için şirketler kuralabileceği ve kurulmuş şirketlere iştirak 
edebileceği, Banka payının % 50'nin altında olmasının esas olduğu, bu oranın aşılması halinde 
aşan miktarın aşım tarihinden itibaren üç yıl içinde elden çıkartılacağı, bu sürenin Bakan onayı ile 
bir defaya mahsus olmak üzere 3 yıl daha uzatılabileceği " hükmüne yer verilmiştir. Banka iş
tiraklerinin azalmasında bu hükmün uygulanması etkili olmuştur. 

2004 yıl sonunda Banka'nın ortaklık ilişkisi; 4'ünde Banka payı % 50 oranının üzerinde Bağlı 
Ortaklık, 5'inde Banka payı % 10 ile % 50'ye kadar olan İştirakler ve 6'sında da ortaklık payı 
% 10 oranının altında olan Satılmaya Hazır Menkul Değerler olarak devam etmektedir. 

2004 yıl sonunda bilanço değeri itibariyle 132.086 milyar lira olan iştirak, bağlı ortaklık ve 
satılmaya hazır menkul değerlerin, 

- % 79,8 oranında 105.395 milyar lirası Satılmaya Hazır Menkul Değerlere, 

- % 2,7 oranında 3.542 milyar lirası İştiraklere, 

- % 17,5 oranında 23.149 milyar lirası Bağlı Ortaklıklara aittir. 

Banka'nın Satılmaya Hazır Menkul Değerleri'nin 68 trilyon lirası ERDEMİR'e aittir. Özelleş
tirme Yüksek Kurulu ERDEMİR A.Ş.'nin sermayesindeki TKB'ye ait hisselerin idare hisseleri ile 
birlikte satışına öncelik verilmesi ve bu konuda İdare ile Banka arasında protokol imzalanması hu
susunda 06.04.2005 tarih, 2005/47 sayılı Yönetim Kurulu Kararı alınması üzerine bu idare ile pro
tokol 29.04.2005 tarihinde aktedilmiştir.Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 04.10.2005 tarihinde 
ihale yapılmıştır. 
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Erdemirdeki toplam 49,29 oranındaki kamu hissesi Oyak Holding tarafından satın alınmış-
tır.Bu satıştan Erdemir'in sermayesine % 3,17 oranında sahip olan TKB'nin hissesine brüt 
255.589.725 YTL, net 182.376.327 YTL düşmektedir. Satış, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı 
sonrasında kesinlik kazanacaktır. 

Bankanın iştiraklerinden Tasfiye Halinde Dokusan'ın hiçbir varlığının bulunmaması ve ala
cakların aciz vesikasına bağlanmış olması nedeniyle Ocak 2005 tarihi itibariyle iştirak portföyün
den çıkarılmıştır. 

Uşak Seramik A.Ş.'de % 47,2 oranındaki Banka payı 19.01.2004 tarihinde 4.629 milyar lira 
bedel karşılığı satılmıştır. 

İştirakler içinde yer alan diğer bir iştirak de % 31 oranında 2.151 milyar liralık iştirak payı ile 
Maksan A.Ş., % 24,6 oranında 1.389 milyar liralık iştirak payı ile Türk Suudi Yatırım Holding'e 
aittir. Her iki şirketteki Banka payının satılması için başlatılan çalışmalar 2004 yılında da sonuç
landırılamamıştır. 

Sermayesindeki Banka payı % 50 oranının üzerinde olan 4 adet Bağlı Ortaklığın bilanço de
ğeri 23.149 milyar liradır. 

ACISELSAN'a ait Banka paylarının satışı için son ikisi 11.10.2002 ve 07.09.2004 tarihlerin
de olmak üzere, 1991 yılından itibaren altı kez ihale düzenlenmiş ise de satış gerçekleşememiştir. 
Şirket sermayesindeki Banka paylarının blok olarak satışı işlemlerine devam edilmektedir. 

Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Banka'nın sahip olduğu % 99,99 oranındaki pa
yın % 50'nin altına düşürülmesini sağlayacak orandaki payların İMKB'de halk arz yolu ile satıl
masına yönelik SPK'dan 04.04.2005 tarih 700 sayılı karar istihsal edilmiş olup, satış çalışmaları
na devam edilmektedir. 

BETONSAN'da Banka'nın sahip olduğu 99,4 oranındaki payın elden çıkartılması için Şir-
ket'e ait arsanın 06.04.2004 tarihinde 9,1 trilyon lira bedel ile satılması üzerine 20.05.2004 tarihli 
Olağan Genel Kurul'da alınan tasfiye kararı ile başlayan süreç devam etmektedir. 

Sermayesinin % 51 oranındaki payı Banka'ya ait olan Ancak A.Ş. ile Banka arasında hisse 
devrinden doğan şirket sahipliğine ilişkin dava 29.11.2004 tarihinde banka lehine sonuçlanmış 
olup, Şirket Yönetim Kurulu Banka'ca oluşturulmuştur. Geçmiş yıllara ilişkin genel kurul toplan
ması ve bilanço çalışmaları devam etmektedir. 

VI- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı

rakılmıştır 
1- Banka'nın Kuruluş Kanunu ile belirlenen görevini daha etkin bir şekilde yerine getirebil

mesi için; 
- Kamusal fonlardan orta-uzun vadeli, düşük faizli kaynak sağlanması ile ödenmiş sermaye

nin artırılması yönündeki çalışmalara devam edilmesi ve KOBİ niteliğindeki kuruluşlara kullandı
rılmak üzere her yıl Genel Bütçeden ayrılan kaynaktan kredi kullandırılmasını teşvik bakımından 
kredilere uygulanmakta olan ancak enflasyona paralel olarak düşen genel faiz oranlarına göre yük
sek düzeyde kalan faiz oranlarının günün koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmesi için ilgili 
merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

- Personel başına verimlilik oranlarının gerek kredi kullandırımı, gerekse elde edilen gelir yö
nünden sektör ortalamasına yükseltilmesi için kaynakların kredi olarak plase edilmesini teminen, 
kredi pazarlamasına etkinlik kazandırılması, bunun için Genel Müdürlükte özel bir birim oluştu
rulması ve bir taraftan kaynak ve kredilerin artırılması yönündeki çalışmalara hız verilirken, diğer 
taraftan Banka iş hacminin gerektirdiği ölçüde personel kadro ve sayısının gözden geçirilmesi, 
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2- Banka'nın Haziran 2005 tarihi itibariyle 296,7 trilyon lira olan kredilerinin protokole bağ
lanan % 39,5 oranında 36 adet firma üzerindeki 87,4 trilyon liralık bölümü ile ilgili olarak; 

- Protokol düzenlenmeden önce bazı firmalar için durum tespit raporu düzenlenmediği dikka
te alınarak, karar alma sırasında her firma için, firmanın faaliyetine devam edip etmediği, faaliyet
leri ile borç taksitlerini ödemeye yeterli fon yaratıp yaratmayacağı hakkında düzenlenecek durum 
tespit raporlarının Yönetim Kurulu'nun bilgi ve değerlendirilmesine sunulması, 

- Borçları Yönetim Kurulu kararı ile ödeme planına bağlanan firmalarla makul bir sürede söz
leşme düzenlenmesi, protokol için öngörülen koşulları yerine getiremeyen firmaların bu kapsam
dan çıkartılması, 

- Taahhütlerini yerine getirmeyen firmalar hakkında protokol hükümlerinin uygulanması, va
desi geçen taksitlerin vadelerinin uzatılarak birden çok protokol düzenlenmesi uygulanmasına Kar
şılıklar Yönetmeliğinin konuya ilişkin 9 uncu madde hükümlerini de gözönünde bulundurarak son 
verilmesi ve Banka alacağının tahsili için kısa sürede yasal takip işlemlerinin yeniden başlatılma
sı için gerekli önlemlerin alınması, 

- Firma borçlarının 8-12 yıla varan sürede tasfiye edilmek üzere ödeme planına bağlandığı 
dikkate alınarak ödeme planı süresince firma faaliyetlerinin yakından izlenerek yılda en az bir kez 
durum tespit raporu düzenlenmesi, 

3- Alanya'da turizm sektöründe faaliyet gösteren 1000957 Sabit No'lu firmaya 1987 yılında 
kullandırılan krediden doğan 1,7 trilyon lira tutarındaki banka alacağının tahsili için 27.03.2001 ta
rihinde ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip, takibe konu edilen gayrimenkulun 15,1 
trilyon lira tutarındaki kıymet takdirinin kesinleştiği, ancak açılan dava nedeniyle satış durdurula
rak, kıymet takdir süresinin geçtiği dikkate alınarak, satış işlemlerinin biran önce sonuçlandırılma
sı konusundaki çalışmalara devam edilmesi, 

4- Sermayesinin % 51'i Banka'ya ait olan Fethiye'de turizm faaliyetlerinde bulunan 1000381 
Sabit No'lu Firmanın yönetim konusunda çıkan anlaşmazlığın Mahkeme kararıyla Banka lehine 
sonuçlanması üzerine Şirket Yönetim Kurulunun 21.12.2004 tarihinde Bankaca oluşturulduğu dik
kate alınarak, Firmadan olan 9,7 trilyon lira tutarındaki banka alacağının tahsili için takip işlemle
rinin biran önce sonuçlandırılması konusundaki çalışmalara devam edilmesi, 

5- Tarım ve tekstil ürünleri ile iştigal eden aynı gruba dahil 1010820 ve 1009314 Sabit No'lu 
Firmalarına kullandırılan 9 milyon USD tutarındaki finansal kiralamadan faiziyle birlikte 10,8 mil
yon USD tahsil edildikten sonra kalan Banka alacağı 22.11.2004 tarih ve 225 sayılı Yönetim Kuru
lu karan ile ipotek tutarı olan 570 milyar lira (420.665 USD) olarak kabul edilerek 6 taksit halinde 
tahsil edilmesi öngörüldüğü halde bu tutardan 1 taksit hariç tahsilat yapılamadığı dikkate alınarak, 
Banka alacağının yeniden tespit edilerek hukuki takip yolu ile tahsili işlemlerinin başlatılması, 

6- Kâğıt bardak üretmek üzere kurulan, proje değerlendirme ve istihbarat raporlarında yer alan 
olumlu görüşlere uygun olarak lehine yurtdışından ithal edilecek makine ve teçhizat karşılığı 2001 
yılında 425 milyar lira kredi tahsis edilen 1025586 Sabit No'lu Firma kredisinin Yönetim Kurulu 
kararında yurtdışından ithal edilecek makine ve teçhizat karşılığı kullandırılması öngörülmesine 
rağmen, Firma sahibinin peşin akreditif talimatı kabul edilerek, ithalatı gerçekleşmeden ödenmesi 
suretiyle kullandırılması işlemlerinin, ithalat süresinin 8 kez uzatılmasına rağmen rapor yazım ta
rihine (Eylül/2005) kadar gerçekleşmediği ve Firma sahibinin krediye konu olan tesisleri 
03.06.2003 tarihinde üçüncü bir şahsa satarak yatırımdan vazgeçtiği hususları da dikkate alınarak, 
Banka Teftiş Kurulu tarafından incelenmesi, gerekiyorsa soruşturulması ve 511,5 milyar lira tuta
rındaki Banka alacağının tahsili için 25.08.2004 tarihinde 6183 sayılı Kanun kapsamında başlatı
lan takip işlemlerin sürdürülmesi, 
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7- Gıda üretimi ve ticareti yapmak üzere Pazar/Tokat'ta 1990 yılında kurulan 1028064 Sabit 
No'lu Firmaya proje ve istihbarat raporlarında yer alan olumlu görüşe uygun olarak 2002 yılında 
kullandırılan 223,7 milyar liralık kredi taksitlerinin vadesinde tahsil edilememesi üzerine 
04.12.2003 tarihinde yapılan istihbaratında , Firmanın işyerinin kredinin açılışından beri kapalı ol
duğu, herhangi bir yatırım yapılmadığının istihbar edildiği görüşlerine yer verildiği hususları dik
kate alınarak, kredinin kullandırımına ilişkin işlemlerin Banka Teftiş Kurulunca incelenmesi, gere
kiyorsa soruşturulması, Firmadan olan 270,4 milyar liralık alacağın tahsili için 10,06.2005 tarihin
de başlatılan takibe devam edilmesi, 

8- Şirket arsasının 06.04.2004 tarihinde "Kapalı Zarf Teklif Alma Usulü" ile yapılan ihalesin
de Soyak Toplu Konut A.Ş.'ye 9.111 milyar lira bedelle (KDV hariç), 1.111 milyar lirası peşin, 
kalan 8,0 trilyon lirası aylık TEFE faizi uygulanarak 24 ayda eşit taksitler halinde ödenmek kay
dıyla satıldığı ve arsa bedeline ait Aralık 2005 ayı taksiti ile birlikte son 4 aya ilişkin taksitlerin 
borçlu firmaca 02.01.2006 tarihinde peşin ödenerek borcun kapatıldığı göz önüne alınarak Şirke
tin 20.05.2004 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan tasfiye kararı gereğince 
01.06.2004 tarihinde hukuken tasfiye sürecine giren Şirketin tasfiyesinin bir an önce sağlanması, 

9- 2004 yıl sonu itibariyle ACISELSAN, Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Ban
kanın % 50 oranının üzerinde sahip olduğu sermaye payının 4456 sayılı Kanunun 21 inci madde
si hükmü gereği elden çıkartılması konusunda yapılan girişimlere devam edilmesi, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırıl
mıştır : 

1- Aynı gruba bağlı 1001522 ve 1001186 sabit nolu firmalara 1990-1991 yıllarında kullandırı
lan kredilerden kalan 954.746 USD tutarındaki Banka alacağının 4743 sayılı Kanun kapsamında 
29.03.2004 tarihinde Türkiye Halk Bankası A.Ş liderliğinde düzenlenen protokol gereği ipotek tesis 
edilmesi yönündeki taahhüdün 08.03.2007 tarihinde sona ereceği hususu dikkate alınarak, taahhüdü
nü biran önce yerine getirebilmesini temin bakımından firma faaliyetlerinin yakinen izlenmesi, 

2- Raporun ilgili bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyelerinin de yerine getirilmesi. 
SONUÇ 

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 06.06.2005 tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul edi
len 2004 yılı bilançosu ve 17.886 milyar lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 

2004 Yılı Enflasyona göre Düzeltilmiş Bilançosu 

Aktifler 
I. Nakit değerler ve Merkez Bankası: 

1.1 Kasa 
1.2 Efektif deposu 
1.3 T.C. Merkez Bankası 

II. Alım satım menkul değerler (net) 
2.1 Devlet borçlanma senetleri 
2.1.1 Devlet Tahvili 
2.1.2 Hazine Bonosu 
2.1.3 Diğer 
2.2 Hisse senetleri 
2.3 Diğer menkul değerler 

HI.Bankalar ve diğer mali kuruluşlar 
3.1 Bankalar 
3.1.1 Yurtiçi bankalar 
3.1.2 Yurtdışı bankalar 
3.2 Diğer mali kuruluşlar 

IV. Para piyasaları 
V. Satılmaya hazır menkul değerler (net): 

5.1 Hisse senetleri 
5.2 Diğer menkul değerler 

VI. Krediler: 
6.1 Kısa vadeli 
6.2 Orta ve uzun vadeli 
6.3 Takipteki krediler 
6.4 Özel karşılıklar (-) 

VII. Faktoring alacakları 
Vül. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler (net) 
IX. İştirakler (net): 

9.1 Mali iştirakler 
9.2 Mali olmayan iştirakler 

X. Bağlı ortaklıklar (net): 
10.1 Mali ortaklıklar 
10.2 Mali olmayan ortaklıklar 

XI. Diğer yatırımlar (net) 
XII. Finansal kiralama alacakları (net) 

12.1 Finansal kiralama alacakları 
12.2 Kazanılmamış gelirler (-) 

XIII. Zorunlu karşılıklar 
XIV. Muhtelif alacaklar 
XV. Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontları: 

15.1 Kredilerin 
15.2 Menkul değerlerin 
15.3 Diğer 

XVI. Maddi duran varlıklar (net): 
16.1 Defter değeri 
16.2 Birikmiş amortismanlar (-) 

XVII.Maddi olmayan duran varlıklar (net) 
17.1 Şerefiye 
17.2 Diğer 
17.3 Birikmiş amortismanlar (-) 

XVIII. Diğer aktifler 
Toplam aktifler 

Cari dönem 
2004 

Milyar TL 
Ayrıntısı 

25 
-
9 

27.410 
10.793 

-
-
-

60.096 
3.521 

-

100.911 
4.484 

24.374 
175.113 
48.916 
35.037 

-
3.542 

8.988 
14.161 

-
• 

3.339 
4.400 

60 

45.241 
11.153 

-
-
-

Tümü 
34 

38.203 

63.617 

19.150 
105.395 

213.366 

-
-

3.542 

23.149 

-
-

-
80 

7.799 

34.088 

-

9.146 
517.569 

önceki dönem 
2003 

Milyar TL 
Ayrıntısı 

40 
-

256 

15.587 
5.723 

-
-
-

2.009 
5.321 

-

81.134 
4.038 

18.145 
183.152 
46.643 
33.607 

-
9.097 

8.565 
15.721 

-
-

2.585 
3.034 

634 

82.823 
50.695 

-
-
-

1 

Tümü 
296 

21.310 

7.330 

69.955 
85.172 

214.133 

-
-

9.097 

24.286 

-
-

-
82 

6.253 

32.128 

-

18.472 
488.714 
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Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 
2004 Yılı Enflasyona göre Düzeltilmiş Bilançosu 

Pasifler 
I. Mevduat: 
II. Para piyasaları 

2.1 Bankalararası para piyasasından alman borçlar 
2.2 İMKB Takasbank piyasasından alınan borçlar 
2.3 Repo işlemlerinden sağlanan fonlar 

III. Alınan krediler: 
3.1 T.C. Merkez Bankası kredileri 
3.2 Alınan diğer krediler: 
3.2.1 Yurtiçi banka ve kuruluşlardan 
3.2.2 Yurtdışı banka, kuruluş ve fonlardan 

IV. İhraç edilen menkul kıymetler (net): 
V. Fonlar 
VI. Muhtelif borçlar 
VII.Diğer yabancı kaynak 
VHI.Ödenecek vergi, resim, harç ve pirimler 
IX. Faktoring borçlan 
X. Finansal kiralama borçlan (net): 

10.1 Finansal kiralama borçlan 
10.2 Ertelenmiş finansal kiralama giderleri (-) 

XI. Faiz ve gider reeskontları: 
11.1 Mevduatın 
11.2 Alınan kredilerin 
11.3 Repo işlemlerinin 
11.3 Diğer 

XII. Karşılıklar: 
12.1 Genel karşılıklar 
12.2 Kıdem tazminatı karşılığı 
12.3 Vergi karşılığı 
12.4 Sigorta teknik karşılıklan (net) 
12.5 Diğer karşılıklar 

XIII. Sermaye benzeri krediler 
XIV. Azınlık haklan 
XV. Özkaynaklar: 

15.1 Ödenmiş sermaye 
15.2 Sermaye yedekleri 
15.2.1 Hisse senedi ihraç primleri 
15.2.2 Hisse senedi iptal kârlan 
15.2.3 Menkul değerler değer artış fonu 
15.2.4 Yeniden değerleme fonu 
15.2.5 Yeniden değerleme değer artışı 
15.2.6 Diğer sermaye yedekleri 
15.2.7 Ödenmiş sermayenin enflasyon muhasebesine göre 

düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedekleri 
15.3 Kâr yedekleri 
15.3.1 Yasal yedekler 
15.3.2 Statü yedekleri 
15.3.3 Olağanüstü yedekler 
15.3.4 Diğer kâr yedekleri 
15.4 Kâr veya zarar 
15.4.1 Geçmiş yıllar kâr veya zararlan 
15.4.2 Dönem net kâr veya zararı 

Toplam pasifler 
A.BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 

I.Garanti ve kefaletler 
II.Taahhütler 
III.Türev finansal araçlar 

B.EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 
IV. Emanet kıymetler 
V.Rihinli kıymetler 

Bilanço dışı hesaplar toplamı 

Cari dönem 
2004 

Milyar TL 
Aynntısı 

-
-
-
-

24.710 
14.062 

-
-
. 

1.693 
. 

32 

1.497 
1.396 

. 

. 
7 

150.000 

1.474 

. 
96.157 

. 

. 

. 
214.276 

. 

. 

. 

. 
(87.937) 

17.886 

325 
. 
. 

23.149 
2.208.100 

Tümü 
-
-

38.772 

-
77.313 

1.353 
3.009 

641 
-
-

1.725 

2.900 

. 

. 
391.856 

311.907 

. 

(70.051) 

517.569 
325. 

2.231.249 

2.231.574 

Önceki dönem 
2003 

Milyar Tl 
Aynntısı 

-
-

156 

14.708 
21.780 

-
-
. 

1.277 
. 

39 

1.017 
1.094 

14.662 
. 

1.565 

150.000 

1.474 

. 
80.921 

. 

. 

. 
214.276 

. 

. 

. 

. 

. 
(87.937) 

544 
120 

28.830 
1.722.707 

Tümü 

-
156 

36.488 

-
72.138 

579 
370 
595 

-
-

1.316 

18.338 

. 

. 
358.734 

296.671 

. 

(87.937) 

488.714 
664 

1.751.537 

1.752.201 
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Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 
2004 Yılı Enflasyona göre Düzeltilmiş Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

1. FAİZ GELİRLERİ 
1.1 Kredilerden alınan faizler: 
1.1.1 TP Kredilerden alınan faizler 
1.1.1.1 Kısa vadeli kredilerden 
1.1.1.2 Orta ve uzun vadeli kredilerden 
1.1.2 YP Kredilerden alınan faizler 
1.1.2.1 Kısa vadeli kredilerden 
1.1.2.2 Orta ve uzun vadeli kredilerden 
1.1.3 Takipteki alacaklardan alınan faizler 
1.1.4 Kaynak .Kullanımı Destekleme Fonu'ndan alınan primler 
1.2 Zorunlu karşılıklarından alınan faizler 
1.3 Bankalardan alınan faizler 
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 
1.3.2 Yurtiçi bankalardan 
1.3.3 Yurtdışı bankalardan 
1.4 Para piyasası işlemlerinden alman faizler 
I.S Menkul değerlerden alınan faizler 
1.5.1 Alım satım amaçlı menkul değerlerden 
1.5.2 Satılmaya hazır menkul değerlerden 
1.5.3 Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerden 
1.6 Diğer faiz gelirleri 

II FAİZ GİDERLERİ: 
2.1 Mevduata verilen faizler 
2.1.1 Bankalar mevduatına 
2.1.2 Tasarruf mevduatına 
2.1.3 Resmi kuruluşlar mevduatına 
2.1.4Ticari kuruluşlar mevduatına 
2.1 .SDiğer kuruluşlar mevduatına 
2.1.6 Döviz tevdiat hesaplarına 
2.1.7 Kıymetli maden depo hesaplarına 
2.2 Para piyasası işlemlerine verilen faizler 
2.3 Kullanılan kredilere verilen faizler 
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 
2.3.2 Yurtiçi bankalara 
2.3.3 Yurtdışı bankalara 
2.3.4 Diğer kuruluşlara 
2.4 Çıkan lan menkul kıymetlere verilen faizler 
2.5 Diğer faiz giderleri 

III. NET FAİZ GELİRİ (I-1I) 
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 

4.1 Alınan ücret ve komisyonlar 
4.1.1 Nakdi kredilerden 
4.1.2 Gayrinakdi kredilerden 
4.1.3 Diğer 
4.2 Verilen ücret ve komisyonlar 
4.2.1 Nakdi kredilere verilen 
4.2.2 Gayrinakdi kredilere verilen 
4.2.3 Diğer 

V.TEMETTÜ GELİRLERİ 
5.1 Alım satım amaçlı menkul değerlerden 
5.2 Satılmaya hazır menkul değerlerden 

VI.NET TİCARİ KÂR/ZARAR 
6.1 Sermaye piyasası işlemleri kâr/zaran (net) 
6.2 Kambiyo kar/zararı (net) 

V1I.YAT1RIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR/ZARAR 
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VII+VIII) 
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ 
XII.FAALİYET KÂRİ (IX+X+XI) 
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR 
XIV.NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI 
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI 
XVIII.VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR 
XIX.NET DÖNEM KÂR VE ZARARI 

Cari dönem 
2004 

Milyar TL 
53.441 
32.298 

8.809 
497 

8.312 
7.313 

772 
6.541 

16.176 

-
-1.269 

-1.220 
49 

14.628 
5.238 
5.238 

-
8 

7.601 

-
-
-
• 
-
-
-

80 
3.026 

-1.374 
652 

1.000 

-4.495 
45.840 

2.950 
3.583 
2.974 

4 
605 
633 
431 

-
202 

1.854 
-

1.854 
6.329 
3.370 
2.959 

. 
22.427 
79.400 
13.369 
34.248 
31.783 

20 
(30.505) 

1.298 

-
1.298 

16.588 
17.886 

Önceki dönem 
2003 

Milyar TL 
57.529 
30.570 
15.945 

1.489 
14.456 
11.441 

191 
11.250 
3.184 

-
-263 

-229 
34 

22.249 
4.424 
4.424 

-23 
7.589 

-
-
-
-
-
-
-
-98 

3.672 

1.002 
951 

1.719 

3.819 
49.940 

3.047 
3.329 
2.340 

6 
983 
282 

. 
-

282 

. 
-
-

3.558 
4.507 
(949) 

. 
7.796 

64.341 
4.806 

34.213 
25.322 

363 
(106.256) 
(80.571) 

13.383 
(93.954) 

6.017 
(87.937) 
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SAYI: 11 
İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ (İGEME)'NİN 2002 YILINA 
AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 22.06.2006 tarihli 38 inci Birleşiminde İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 

(İGEME)'nin 2002 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye 
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğin
ce denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Ku
ruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından söz
lü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I-TOPLU BAKIŞ 
27.10.1960 tarih ve 118 sayılı Kanunla "İhracatı Geliştirme Fonu" tesis edilirken Fonun İda

resinin Ticaret Bakanının murakabesinde "İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi" adı altında kurulacak 
teşkilata verilmesi öngörülmüştür. 

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe haiz bir kamu 
kuruluşu olarak faaliyetlerini 2001 yılına kadar sürdürmüştür. 

118 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran 20.06.2001 tarih ve 4684 sayılı Kanunla 4059 sayılı Ha
zine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna eklenen Ek mad
de 2 ve geçici 12 nci madde hükmü uyarınca İGEME'nin yeniden yapılandırılması öngörülmüştür. 

Anılan Kanun hükümlerine göre tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine tabi, idari ve ma
li özerkliğe sahip, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı olarak 01.01.2002 tarihi itibariyle 
yeniden faaliyetlerine başlayan İGEME'nin başlıca görevleri; "Türkiye'nin zirai ve sınai ürün ve 
malları ile doğal kaynaklarından üretilen maddeleri dünya piyasalarında tanıtmak ve bulunacak ye
ni piyasaların şartlarını tespit ederek bunları üretim bölgelerine duyurmak; Dünya piyasa hareket
lerini yakından takip ederek ilgilileri zamanında haberdar etmek ve dış ticaret konusunda eğitmek; 
ihraç imkânı bulunan malların üretimleri ve ihracatları ile, ihracatta katma değeri artırma çareleri
ni araştırmak; uluslararası ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yerli ve yabancı kuruluşlar ile iş bir
liği ve koordinasyonu sağlamak; Bakanlıkların, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Odalar Birliğinin ve 
İhracatçı Birliklerinin ihracat ile ilgili faaliyetlerinde iş birliği yapmak; kamu kurum ve kuruluşla
rı ile mesleki kuruluşlar tarafından talep edilecek bu konular ve dış ticaretle ilgili diğer konularda 
araştırma ve uygulamaları yapmak" şeklinde belirlenmiştir. 

Ayrıca 4059 sayılı Kanunun Ek 2'nci maddesi hükmü uyarınca Kuruluş, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu'nun denetimine tabi tutulmuştur. 

İGEME, Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı olarak çalışmakta olup, başkanlığını Dış Ticaret Müs
teşarının yaptığı Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Kurul üyeleri Dış Ticaret Müsteşar 
Yardımcısı, İhracat Genel Müdürü, Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürü ile Gümrük Müs
teşarlığı, Sanayi ve Ticaret, Dışişleri, Maliye, Tarım ve Köyişleri bakanlıkları temsilcilerinin yer al
dığı kamu kesimi ve İhracatçı Birliklerinin temsilcileri ile Odalar Birliği Genel Sekreterinden oluş
maktadır. İGEME'nin Genel Sekreteri, ihracattan sorumlu Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısıdır. 

İGEME'nin Rotterdam ve Lefkoşe'de yurtdışı ofisleri, İstanbul ve İzmir'de yurt içi bölge mü
dürlükleri bulunmaktadır. Ayrıca İGEME'nin hizmetlerinin yurt çapında yayılabilmesi amacıyla 
İhracatçı Birlikleri veya Ticaret ve Sanayi Odaları ile imzalamış olduğu protokoller çerçevesinde 
18 ilde il temsilciliği bulunmaktadır. 

- 1 6 3 - I. CİLT 



İGEME, Dış Ticaret Müsteşarlığının oluşturduğu politikalar çerçevesinde ihracatçılara yöne
lik hizmet veren bir ihtisas kurumudur. Firmaların uluslararası pazarlara açılmalarında destek ola
bilmek amacıyla İGEME uzman kadrosuyla çeşitli hizmetler sunmaktadır. Araştırma ve geliştirme, 
eğitim, fuar, yurtdışına yönelik tanıtıcı yayınlar ve ticari bilgi sistemleri bu faaliyetlerin başında 
gelmektedir. Söz konusu hizmetler yabancı dil bilen uzman kadrosuyla gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye'nin gelişmiş ülke olmak için ihracatçı ülke olmaktan başka seçeneği bulunmamakta
dır. 2002 yılı verilerine göre Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay sadece binde 5 olup, dün
ya ticaretindeki payımızın artırılması için ihracatçılara destek olunması kaçınılmazdır. Ülkenin 
içinde bulunduğu ekonomik kriz yıllarında iç pazarda yaşanan daralma neticesinde firmaların ih
racata yöneldiği ve bu çerçevede ihracatı geliştirme faaliyetlerinden daha yoğun bir şekilde yarar
landığı gözlemlenmektedir. Firmaların dış pazarlara yönelmesine paralel olarak 2003 yılında ihra
cat % 30 artış göstererek 47 milyar dolara çıkmıştır. 

Türkiye'nin ihracatının artırılması için makro ekonomik politikaların yanısıra, ihracata yö
nelmek isteyen firmalara yol gösterilmesi ve ihracatı geliştirme hizmetleri sunulması büyük önem 
taşımaktadır. 

İGEME, ihracatçı ve üreticilerin ihracat yapabilmeleri için gerekli en önemli kaynaklardan bi
ri olan bilgi ihtiyacını karşılamaktadır. İGEME, eğitim seminerlerinde yapılan sunuşlarla, yapılan 
araştırmalar ve hazırlanan yayınlarla ve firmaların spesifik bilgi ihtiyaçlarına göre verilen enfor
masyon hizmeti vasıtasıyla firmaların ihracatın her aşamasında dış pazar bilgileri ve ihracatta pazar
lamaya ilişkin bilgi ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır. Ayrıca İGEME'nin KOBİ niteliğindeki fir
malar için uygulamış olduğu mini web sitesi çalışması bir sanal fuar altyapısını oluşturmaktadır. 

"İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı" ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenen uygu
lama usul ve esasları çerçevesinde yeni ihraç pazarları yaratmak ve geleneksel pazarlarda pazar 
payını artırmak maksadıyla KOBİ'lerin dış pazar araştırması gerçekleştirmelerine yönelik sağlanan 
Pazar Araştırması Desteğinde İGEME uygulamacı kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Aynı çerçe
vede, Eğitim Yardımında da İGEME uygulamacı kuruluş olarak görevlendirilmiştir. KOBİ'lerin 
dış ticarete ilişkin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, elemanlarının uluslararası pazarlama ve ihra
cat işlemleri ile ilgili konularda donanımlarının artırılmasına yönelik olarak verilen desteğe ilişkin 
başvurular İGEME tarafından değerlendirilmektedir. 

İGEME tanıtım alanında da firmalara hizmet vermekte olup, 1986 yılından bu yana ülke ihra
catı açısından potansiyel arz eden pek çok ülkedeki uluslararası fuarlara Türk firmalarının millî ka
tılım organizasyonunu gerçekleştirerek firmaların ve ihraç ürünlerin yurtdışında tanıtımına imkân 
sağlamaktadır. 

Aşağıdaki çizelgede Merkezin 2002 yılına ait faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler 

Oz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
Yatmmlar için yapılan nakdi ödemeler 
Toplam gelirler 
Toplam giderler 
Organize edilen uluslararası fuar sayısı 
Fuar gelirleri 
Fuar giderleri 
Eğitim yardımları: 

- Yararlanan firma sayısı 
- Destek tutan 

İhracat Pazar Araştırma Desteği (İPAD): 
- Yararlanan firma sayısı 
- Destek tutan 

Firmalara düzenlenen eğitim programı 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
- Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
- İşçi başına aylık ortalama gider 

Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (Üretici fiyatlanyla) 
GSYİH'ya katkı (Alıcı fiyatlanyla) 
GSMH'ya katkı (Alıcı fiyatlanyla) 
Faaliyet kân 
Dönem kân 
Bilanço kân 

Ölçü 

Milyar TL 
u 

u 

u 

II 

Adet 
Milyar TL 

II 

İt 

Adet 
Milyar TL 

Adet 
Milyar TL 

Adet 
Kişi 

u 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyon TL 
Milyar TL 

u 

u 

Milyar TL 

2002 

842 
125 
217 

6.936 
6.341 

6 
739 

2.139 

48 
90 
35 
85 
68 

3.421 

1,8 
1,8 
515 

6.260 
1.890 
(328) 
567 
629 
629 

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) 2002 yılında da Türk ihraç ürünlerini dünya pi
yasalarında tanıtmak, pazar aramak ya da pazarı oluşmuş ürünlerin pazar payını artırmak temel 
amaçlı çalışmalarını, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunarak, millî katılımlı yurtdışı fu
arlarda organizasyon çalışmaları yaparak ve eğitim hizmetleri vererek sürdürmüştür. 

Kuruluş ayrıca çeşitli mevzuatlarla oluşturulmuş ihracata yönelik teşvik uygulamalarını yü
rütmüş ve yasalarla ya da uluslararası anlaşmalarla kendisine verilen görevleri yerine getirmiştir. 

İGEME, özel hukuk hükümlerine tabi idari ve mali özerkliğe sahip, T.C.Başbakanlık Dış Ti
caret Müsteşarlığına bağlı olarak görev yapan bir kamu kuruluşu olarak kurulmuştur. 
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Ancak, Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı bir kuruluş olarak görev yapmakta oluşu, teşkilât ve 
yürütme organları ile Yönetim Kurulunun oluş şekli ayrıca gelir kaynakları dikkate alındığında 
İGEME'nin Kanunda belirlenen amacı gerçekleştirecek şekilde tam anlamıyla idari ve mali özerk
liğe sahip bir kuruluş olarak nitelenmesi mümkün değildir. 

İGEME'nin değişen ve gelişen dünya ticareti koşulları içinde daha etkin görev yapabilmesini 
teminen mali ve idari yönden tam anlamıyla özerk bir kuruluş olarak yapılanmasını sağlayacak ye
ni bir teşkilat kanununa kavuşturulması gerekmektedir. 

Ülkeler olarak, ürün olarak, teknoloji olarak değişen ve çeşitlenen dünya dış ticaretinden ülke
mizin de yeterli ve sürdürülebilir pay alması ya da payını artırması için görev yükümlenmiş olan İGE
ME'nin, daha aktif ve etkin görev yapması, verilen hizmetleri çeşitlendirmesi, dış ticareti yönlendi
rici görevini mümkün olduğunca alt sektörlere de yaygınlaştırarak sürdürmesi gerekli görülmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 

İGEME'nin teşkilat yapısında, Yönetim Kurulu, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcı
sı ile bunlara bağlı Hukuk Müşavirliği, Balkan Ticareti Geliştirme Bölge Merkezi Genel Sekreter
liği, 10 adet Daire Başkanlığı ile bunlara bağlı hizmet birimleri, Roterdam ve Lefkoşe'de Yurtdışı 
Ofis Müdürlükleri İstanbul ve İzmir'de de Yurtiçi Bölge Müdürlükleri yer almaktadır. 

Yönetim Kurulu, İGEME'nin genel sevk ve idaresiyle görevli ve sorumludur. Yönetim Kuru
lu 16 üyeden oluşmaktadır. 

Dış Ticaret Müsteşarlığının ihracattan sorumlu Müsteşar Yardımcısı İGEME'nin Genel 
Sekreteridir. 

Genel Sekreter Yardımcısı ise ilgili mevzuat çerçevesinde atanmakta olup İGEME'nin hizmet 
birimlerini yönetmekle görevlidir. 

İGEME'de 2002 yılı sonu itibariyle 89'u Emekli Sandığına tabi sözleşmeli personel, 68'i ise 
SSK'ya tabi işçi statüsünde çalışan personel olmak üzere 157 personel görev yapmaktadır. 

Bu personel için yapılan harcamaların tutarı, 3.444 milyar lira olmuştur. Bu harcamaların 
% 12 oranında 421 milyar liralık kısmı sosyal giderlere aittir. 

III- MALİ BÜNYE 

Kuruluşun gelir kaynaklarını Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Borsalar Bir
liği ile İhracatçı Birliklerinin gelirlerinden alınan katkı payları, Genel Bütçeden alınan ödenek ile 
bağış ve yardımlar oluşturmaktadır. 

İGEME bu şekilde sağladığı gelirlerini, yıllık çalışma programlarında yer alan projeler ile iş
lerde ve işletme giderlerini karşılamada kullanmaktadır. 

Kuruluş esas itibariyle faaliyetlerini yıllık iş programlarıyla belirlenen projelere göre Bütçe 
Kanunlarının Transfer tertibinden alınan Hazine yardımlarından yürütmekte olduğundan ve ticari 
gereklere uygun işletmecilik faaliyetleri bulunmadığından raporda ayrıntılı mali bünye inceleme
sine ve değerlendirmesine yer verilmemiştir. 

IV- İŞLETME FAALİYETLERİ 

İGEME'nin kuruluşunu ve kuruluş amaç ve görevlerini de düzenleyen 4059 sayılı Hazine 
Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun İGEME'ye 
yüklediği misyon; ihracatın geliştirilmesi ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasıdır. Bu amaç 
doğrultusunda İGEME, yeni pazarlar ve iş olanakları yaratmaya yönelik araştırma ve geliştirme 
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çalışmalarını yürüterek ihracatçının dış pazarlardaki paylarını artırmalarına yardımcı olmak üzere 
eğitim, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunarak, yerli ve yabancı iş çevrelerine ticari enformas
yon sağlayarak, ihracatın ürün ve pazarlar yönünden çeşitlenmesine, nitelik ve nicelik olarak geliş
tirilmesine katkıda bulunmaya çalışmaktadır. 

Bu görevleri kapsamında kuruluş; gerek doğrudan kendisi gerekse görevlendirilmesi suretiy
le yıl içinde Araştırma Geliştirme faaliyetlerinde; İhracat Pazar Araştırması Desteği (İPAD) Uygu
lamasında; İhracatçının Eğitim faaliyetlerinde; Tanıtım ve Fuar organizasyonlarında faaliyetlerde 
bulunmuştur. 

Ayrıca İGEME, asli görevi olan "Türkiye ihracatının geliştirilmesi ve sağlıklı bir yapıya ka
vuşturulması" görevinin yanında başka mevzuatla verilmiş görevleri de yerine getirmiştir. 

V- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Dünya ticaretinden henüz % 0,5 oranında pay alabilen Türkiye'nin ihracatının arzu edilen 
hedeflere ulaşmasını teminen; mevcut işletmelerin % 98'ini teşkil ettiği halde 35 milyar dolar dü
zeyindeki 2002 yılı ihracat hacminden ancak % 9 oranında pay alabilen KOBİ niteliğindeki firma
ların ihracat olgusu içine dahil edilerek, bunlara İGEME tarafından sunulan hizmet yelpazesinin ni
telik ve nicelik açısından daha da geliştirilmesi. 

2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ 

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi'nin 2002 yılı Bilançosu ve 629.412 milyon lira dönem kârı 
ile kapanan Gelir Tablosu, 

Tasvip edilmiştir. 
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İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 
(İGEME) 2002 Ydı Bilançosu (Aktif) 

Aktif (Varlıklar) 

I.DÖNEN VARLIKLAR 
A-HAZIR DEĞERLER 

LKasa 
2. Bankalar 
3.Diğer Hazır Değerler 

B-MENKUL KIYMETLER 
C-TICARI ALACAKLAR 

1. Diğer Ticari Alacaklar 
2.Şüpheli Ticari Alacaklar 
3.Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 

D-DIĞER ALACAKLAR 
1.Personelden Alacaklar 
2. Diğer Çeşitli Alacaklar 

E-STOKLAR 
F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE 

GELİR TAHAKKUKLARI 
1.Gelir Tahakkukları 

H-DIĞER DÖNEN VARLIKLAR 
1. İş Avansları 
2.Personel Avansları 
3. Sayım ve Tesellüm Noksanları 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II.DURAN VARLIKLAR 
A-TICARI ALACAKLAR 

1.Verilen Depozito ve Teminatlar 
B-DIĞER ALACAKLAR 
C-MALI DURAN VARLIKLAR 
D-MADDI DURAN VARLIKLAR 

1.Binalar 

ZTesis Makine ve Cihazlar 
3.Taşıtlar 
4.Demirbaşlar 
5.Diğer Maddi Duran Varlıklar 
6.Birikmiş Amortismanlar (•) 

E-MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
1.Haklar 
2.Özel Maliyetler 
3.Birikmiş Amortismanlar (-) 

F-ÖZEL TÜKENMEYE TABI VARLIKLAR 

G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE 
GELİR TAHAKKUKLARI 
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 

H-DIĞER DURAN VARLIKLAR 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Ayrıntısı 

189.445.515 
715.828.225.832 

2.555.550.000 

1.287.018.784 
14.903.533 

20.637.908.920 

11.179.333 

9.434.052.019 

12.777.840.000 

139.918.449.966 
16.213.430.760 
48.069.347.826 

399.425.399 

2002 YILI 
Toplamı 

718.573.221.347 

1.301.922.317 

20.649.088.253 

740.524.231.917 

9.434.052.019 

217.378.493.951 

226.8f2.545.97C 
967.336.777.887 

740.524.231.917 

740.524.231.917 
226.812.545.970 

226.8f2.545.970 
967.336.777.887 
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İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 
(İGEME) 2002 Yılı Bilançosu (Pasif) 

Pasif (Kaynaklar) 
I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-MALI BORÇLAR 
B-TICARI BORÇLAR 

1.Borç Senetleri 
2.Alınan Depozito ve Teminatlar 

C-DIĞER BORÇLAR 
1.Personel Borçları 
2.Diğer Çeşitli Borçlar 

D-AUNAN AVANSLAR 
E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ 
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 

1 .Ödenecek Vergi ve Fonlar 
2.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesint 
3. Diğer Yükümlülükler 

G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE 

GİDER TAHAKKUKLARI 
l-DIĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

1.Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYMAKLAR TOPLAMI 

ll-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-MALI BORÇLAR 1 

B-TICARI BORÇLAR 
C-DIĞER BORÇLAR 
D-AUNAN AVANSLAR 
E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 

1.Kıdem Tazminatı Karşılıkları 
F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE 
GİDER TAHAKKUKLARI 

G-DIĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

lll-OZ KAYNAKLAR 
A-ODENMIŞ SERMAYE 

1.Sermaye 
B-SERMAYE YEDEKLERİ 
C-KAR YEDEKLERİ 

1.Olağanüstü Yedekler 
D-GEÇMIŞ YILLAR KARLARI 
E-GEÇMIŞ YILLAR ZARARLARI (-) 
F-DONEM NET KARI (ZARARI) 
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

2002 YILI 
Ayrıntısı 

74.959.414.619 
39.923.153.237 

210.140.613 

6.451.915.000 

3.891.462.696 

212.488.696.748 

Toplamı 

115.092.708.469 

6.451.915.000 

f2t.544.623.469 

3.891.462.696 

3.891.462.696 

212.488.696.748 

629.411.994.974 
84f.900.69f.722 

967.338.777.887 

121.544.623.469 

f2f.544.623.469 
3.891.462.696 

3.891462.696 
841.900.691.722 

84f.900.69f.722 

967.336.777.887 
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İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 
(İGEME) 2002 YILI GELİR TABLOSU 

Gelir ve Giderler 
A-BRÜT SATIŞLAR 
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 
C- NET SATIŞLAR 
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ KÂR 
E-FAALİYET GİDERLERİ 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
FAALİYET KÂRI 

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 
GELİR VE KARLAR 
FAİZ GELİRLERİ 

G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 
GİDER VE ZARARLAR (-) 

H- FİNANSMAN GİDERLERİ (•) 
OLAĞAN KÂR 

1- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (•) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 

YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (•) 
DÖNEM NET KÂRI 

Ayrıntı 

2.221.379.274.842 
4.087.122.412.682 

62.436.328.644 

Tümü 
6.875.477.353.854 

-
6.875.477.353.854 

-
-

6.308.501.687.524 

566.975.666.330 

62.436.328.644 

. 
629.411.994.974 

. 

. 
629.411.994.974 

629.411.994.974 

I. CİLT 



SAYI:12 
İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ (İGEME)'NİN 2003 YILINA 
AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 22.06.2006 tarihli 38 inci Birleşiminde İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 
(İGEME)'nin 2003 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye 
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğin
ce denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Ku
ruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından söz
lü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

27.10.1960 tarih ve 118 sayılı Kanunla "İhracatı Geliştirme Fonu" tesis edilirken Fonun İda
resinin Ticaret Bakanının murakabesinde "İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi" adı altında kurulacak 
teşkilata verilmesi öngörülmüştür. 

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe haiz bir kamu 
kuruluşu olarak faaliyetlerini 2001 yılına kadar sürdürmüştür. 

118 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran 20.06.2001 tarih ve 4684 sayılı Kanunla 4059 sayılı Ha
zine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna eklenen Ek mad
de 2 ve geçici 12 nci madde hükmü uyarınca İGEME'nin yeniden yapılandırılması öngörülmüştür. 

Anılan Kanun hükümlerine göre tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine tabi, idari ve ma
li özerkliğe sahip, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı olarak 01.01.2002 tarihi itibariyle 
yeniden faaliyetlerine başlayan İGEME'nin başlıca görevleri; "Türkiye'nin zirai ve sınai ürün ve 
malları ile doğal kaynaklarından üretilen maddeleri dünya piyasalarında tanıtmak ve bulunacak ye
ni piyasaların şartlarını tespit ederek bunları üretim bölgelerine duyurmak; dünya piyasa hareket
lerini yakından takip ederek ilgilileri zamanında haberdar etmek ve dış ticaret konusunda eğitmek; 
ihraç imkânı bulunan malların üretimleri ve ihracatları ile, ihracatta katma değeri artırma çareleri
ni araştırmak; uluslararası ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirli
ği ve koordinasyonu sağlamak; Bakanlıkların, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Odalar Birliğinin ve 
İhracatçı Birliklerinin ihracat ile ilgili faaliyetlerinde işbirliği yapmak; kamu kurum ve kuruluşla
rı ile mesleki kuruluşlar tarafından talep edilecek bu konular ve dış ticaretle ilgili diğer konularda 
araştırma ve uygulamaları yapmak" şeklinde belirlenmiştir. 

Ayrıca 4059 sayılı Kanunun Ek 2'nci maddesi hükmü uyarınca Kuruluş, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu 'nun denetimine tabi tutulmuştur. 

İGEME, Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı olarak çalışmakta olup, başkanlığını Dış Ticaret Müs
teşarının yaptığı Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Kurul üyeleri Dış Ticaret Müsteşar 
Yardımcısı, İhracat Genel Müdürü, Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürü ile Gümrük Müs
teşarlığı, Sanayi ve Ticaret, Dışişleri, Maliye, Tarım ve Köyişleri bakanlıkları temsilcilerinin yer al
dığı kamu kesimi ve İhracatçı Birliklerinin temsilcileri ile Odalar Birliği Genel Sekreterinden oluş
maktadır. İGEME'nin Genel Sekreteri ihracattan sorumlu Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısıdır. 
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İGEME'nin Rotterdam ve Lefkoşe'de yurtdışı ofisleri, İstanbul ve İzmir'de yurt içi bölge mü
dürlükleri bulunmaktadır. Ayrıca İGEME'nin hizmetlerinin yurt çapında yayılabilmesi amacıyla 
İhracatçı Birlikleri veya Ticaret ve Sanayi Odaları ile imzalamış olduğu protokoller çerçevesinde 
18 ilde il temsilciliği bulunmaktadır. 

İGEME, Dış Ticaret Müsteşarlığının oluşturduğu politikalar çerçevesinde ihracatçılara yöne
lik hizmet veren bir ihtisas kurumudur. Firmaların uluslararası pazarlara açılmalarında destek ola
bilmek amacıyla İGEME uzman kadrosuyla çeşitli hizmetler sunmaktadır. Araştırma ve geliştirme, 
eğitim, fuar, yurtdışına yönelik tanıtıcı yayınlar ve ticari bilgi sistemleri bu faaliyetlerin başında 
gelmektedir. Söz konusu hizmetler yabancı dil bilen uzman kadrosuyla gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye'nin gelişmiş ülke olmak için ihracatçı ülke olmaktan başka seçeneği bulunmamakta
dır. 2002 yılı verilerine göre Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay sadece binde 5 olup, dün
ya ticaretindeki payımızın artırılması için ihracatçılara destek olunması kaçınılmazdır. Ülkenin 
içinde bulunduğu ekonomik kriz yıllarında iç pazarda yaşanan daralma neticesinde firmaların ih
racata yöneldiği ve bu çerçevede ihracatı geliştirme faaliyetlerinden daha yoğun bir şekilde yarar
landığı gözlemlenmektedir. Firmaların dış pazarlara yönelmesine paralel olarak 2003 yılında ihra
cat % 30 artış göstererek 47 milyar dolara çıkmıştır. 

Türkiye'nin ihracatının artırılması için makro ekonomik politikaların yanısıra, ihracata yö
nelmek isteyen firmalara yol gösterilmesi ve ihracatı geliştirme hizmetleri sunulması büyük önem 
taşımaktadır. 

İGEME, ihracatçı ve üreticilerin ihracat yapabilmeleri için gerekli en önemli kaynaklardan bi
ri olan bilgi ihtiyacını karşılamaktadır. İGEME, eğitim seminerlerinde yapılan sunuşlarla, yapılan 
araştırmalar ve hazırlanan yayınlarla ve firmaların spesifik bilgi ihtiyaçlarına göre verilen enformas
yon hizmeti vasıtasıyla firmaların ihracatın her aşamasında dış pazar bilgileri ve ihracatta pazarla
maya ilişkin bilgi ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır. Ayrıca İGEME'nin KOBİ niteliğindeki fir
malar için uygulamış olduğu mini web sitesi çalışması bir sanal fuar altyapısını oluşturmaktadır. 

"İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı" ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenen uygu
lama usul ve esasları çerçevesinde yeni ihraç pazarları yaratmak ve geleneksel pazarlarda pazar 
payını artırmak maksadıyla KOBI'lerin dış pazar araştırması gerçekleştirmelerine yönelik sağlanan 
Pazar Araştırması Desteğinde İGEME uygulamacı kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Aynı çerçe
vede, Eğitim Yardımında da İGEME uygulamacı kuruluş olarak görevlendirilmiştir. KOBİ'lerin 
dış ticarete ilişkin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, elemanlarının uluslararası pazarlama ve ihra
cat işlemleri ile ilgili konularda donanımlarının artırılmasına yönelik olarak verilen desteğe ilişkin 
başvurular İGEME tarafından değerlendirilmektedir. 

İGEME tanıtım alanında da firmalara hizmet vermekte olup, 1986 yılından bu yana ülke ihra
catı açısından potansiyel arz eden pek çok ülkedeki uluslararası fuarlara Türk firmalarının millî ka
tılım organizasyonunu gerçekleştirerek firmaların ve ihraç ürünlerin yurtdışında tanıtımına imkân 
sağlamaktadır. 

Aşağıdaki çizelgede Merkezin son iki yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler gösterilmiştir. 
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Aşağıdaki çizelgede Merkezin son iki yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler 
gösterilmiştir. 

Toplu Bilgiler 

Oz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
Yatınmlar için yapılan nakdi ödemeler 
Toplam gelirler 
Toplam giderler 
Organize edilen uluslararası fuar sayısı 
Fuar gelirleri 
Fuar giderleri 
Eğitim yardımlan: 

- Yararlanan firma sayısı 
- Destek tutan 

İhracat Pazar Araştırma Desteği (İPAD): 
- Yararlanan firma sayısı 
- Destek tutan 

Firmalara düzenlenen eğitim programı 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
- Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
- İşçi başına aylık ortalama gider 

Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (Üretici fiyatlanyla) 
GSYİH'ya katkı (Alıcı fiyatlanyla) 
GSMH'ya katkı (Alıcı fiyatlanyla) 
Faaliyet kân 
Dönem kân 
Bilanço kân 

Ölçü 

Mily ar TL 

1 

i 

( 

Adet 
Milyar TL 

II 

II 

Adet 
Milyar TL 

Adet 
Milyar TL 

Adet 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyon TL 
Milyar TL 

u 

u 

Milyar TL 
<« 
(1 

2002 

842 
125 
217 

6.936 
6.341 

6 
739 

2.139 

48 
90 
35 
85 
68 

3.421 

1,8 
1,8 
515 

6.260 
1.890 
(328) 
567 
629 
629 

2003 

1.216 
145 
238 
133 
17,9 

7.450 
7.353 

6 
755 

2.081 

1 
3 

56 
117 
74 
84 
65 

4.220 

2,26 
2,31 
2.631 
6.451 
2.969 
1.192 
377 
374 
374 

Fark 

374 
20 
21 
133 
17,9 
514 

1.012 

16 
(58) 

1 
3 

8 
27 
39 

(1) 
(3) 
799 

0,46 
0,51 

2.116 
191 

1.079 
1.520 
(190) 
(255) 
(255) 

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) 2003 yılında da Türk ihraç ürünlerini dünya pi
yasalarında tanıtmak, pazar aramak ya da pazarı oluşmuş ürünlerin pazar payını artırmak temel 
amaçlı çalışmalarını, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunarak, millî katılımlı yurtdışı fu
arlarda organizasyon çalışmaları yaparak ve eğitim hizmetleri vererek sürdürmüştür. 

Kuruluş ayrıca çeşitli mevzuatlarla oluşturulmuş ihracata yönelik teşvik uygulamalarını yü
rütmüş ve yasalarla ya da uluslararası anlaşmalarla kendisine verilen görevleri yerine getirmiştir. 
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İGEME, özel hukuk hükümlerine tabi idari ve mali özerkliğe sahip, T.C.Başbakanlık Dış Ti
caret Müsteşarlığına bağlı olarak görev yapan bir kamu kuruluşu olarak kurulmuştur. 

Ancak, Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı bir kuruluş olarak görev yapmakta oluşu, teşkilât ve 
yürütme organları ile Yönetim Kurulunun oluş şekli ayrıca gelir kaynakları dikkate alındığında 
İGEME'nin Kanunda belirlenen amacı gerçekleştirecek şekilde tam anlamıyla idari ve mali özerk
liğe sahip bir kuruluş olarak nitelenmesi mümkün değildir. 

İGEME'nin değişen ve gelişen dünya ticareti koşulları içinde daha etkin görev yapabilmesini 
teminen mali ve idari yönden tam anlamıyla özerk bir kuruluş olarak yapılanmasını sağlayacak ye
ni bir teşkilat kanununa kavuşturulması gerekmektedir. 

Ülkeler olarak, ürün olarak, teknoloji olarak değişen ve çeşitlenen dünya dış ticaretinden ülke
mizin de yeterli ve sürdürülebilir pay alması ya da payını artırması için görev yükümlenmiş olan İGE
ME'nin, daha aktif ve etkin görev yapması, verilen hizmetleri çeşitlendirmesi, dış ticareti yönlendi
rici görevini mümkün olduğunca alt sektörlere de yaygınlaştırarak sürdürmesi gerekli görülmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 
İGEME'nin teşkilat yapısında, Yönetim Kurulu, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcı

sı ile bunlara bağlı Hukuk Müşavirliği, Balkan Ticareti Geliştirme Bölge Merkezi Genel Sekreter
liği, 10 adet Daire Başkanlığı ile bunlara bağlı hizmet birimleri, Roterdam ve Lefkoşe'de Yurtdışı 
Ofis Müdürlükleri İstanbul ve İzmir'de de Yurtiçi Bölge Müdürlükleri yer almaktadır. 

Yönetim Kurulu, İGEME'nin genel sevk ve idaresiyle görevli ve sorumludur. Yönetim Kuru
lu 16 üyeden oluşmaktadır. 

Dış Ticaret Müsteşarlığının ihracattan sorumlu Müsteşar Yardımcısı İGEME'nin Genel 
Sekreteridir. 

Genel Sekreter Yardımcısı ise ilgili mevzuat çerçevesinde atanmakta olup İGEME'nin hizmet 
birimlerini yönetmekle görevlidir. 

İGEME'de 2003 yılı sonu itibariyle 88'i Emekli Sandığına tabi sözleşmeli personel, 64'ü ise 
SSK'ya tabi işçi statüsünde çalışan personel olmak üzere 152 personel görev yapmaktadır. 

Bu personel için yapılan harcamaların tutarı, 4.221 milyar lira olmuştur. Bu harcamaların 
% 16 oranında 662 milyar liralık kısmı sosyal giderlere aittir. 

III- MALİ BÜNYE 
Kuruluşun gelir kaynaklarını Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Borsalar Bir

liği ile İhracatçı Birliklerinin gelirlerinden alınan katkı payları, Genel Bütçeden alınan ödenek ile 
bağış ve yardımlar oluşturmaktadır. 

İGEME bu şekilde sağladığı gelirlerini, yıllık çalışma programlarında yer alan projeler ile iş
lerde ve işletme giderlerini karşılamada kullanmaktadır. 

Kuruluş esas itibariyle faaliyetlerini yıllık iş programlarıyla belirlenen projelere göre Bütçe 
Kanunlarının Transfer tertibinden alınan Hazine yardımlarından yürütmekte olduğundan ve ticari 
gereklere uygun işletmecilik faaliyetleri bulunmadığından raporda ayrıntılı mali bünye inceleme
sine ve değerlendirmesine yer verilmemiştir. 

IV- İŞLETME FAALİYETLERİ 
İGEME'nin kuruluşunu ve kuruluş amaç ve görevlerini de düzenleyen 4059 sayılı Hazine 

Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun İGEME'ye 
yüklediği misyon; ihracatın geliştirilmesi ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasıdır. Bu amaç doğ
rultusunda İGEME, yeni pazarlar ve iş olanakları yaratmaya yönelik araştırma ve geliştirme çalış
malarını yürüterek ihracatçının dış pazarlardaki paylarını artırmalarına yardımcı olmak üzere 

- 1 7 4 - I. CİLT 



eğitim, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunarak, yerli ve yabancı iş çevrelerine ticari enformas
yon sağlayarak, ihracatın ürün ve pazarlar yönünden çeşitlenmesine, nitelik ve nicelik olarak geliş
tirilmesine katkıda bulunmaya çalışmaktadır. 

Bu görevleri kapsamında kuruluş; gerek doğrudan kendisi gerekse görevlendirilmesi suretiy
le yıl içinde Araştırma Geliştirme faaliyetlerinde; İhracat Pazar Araştırması Desteği (İPAD) Uygu
lamasında; İhracatçının Eğitim faaliyetlerinde; Tanıtım ve Fuar organizasyonlarında faaliyetlerde 
bulunmuştur. 

Ayrıca İGEME, asli görevi olan "Türkiye ihracatının geliştirilmesi ve sağlıklı bir yapıya ka
vuşturulması" görevinin yanında başka mevzuatla verilmiş görevleri de yerine getirmiştir. 

V- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1- Türkiye'nin ihracatının arzu edilen hedeflere ulaşması, Türk ihracatçılarının ve özellikle de 

KOBİ'lerin yeni pazar bulmaları veya mevcut pazarlarını geliştirerek sürdürülebilir bir ihracat ar
tışının sağlanmasını teminen; 

- İhracata yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının yalnız basılı ya da elektronik yayın 
şeklinde bırakılmayarak firmalara verilen eğitim faaliyetlerinin dışında sunulan hizmetlerin nitelik 
bakımından geliştirilmesi, 

- Yurtdışı teşkilatlanmasına önem verilmesi ayrıca da araştırma ve geliştirme çalışmalarının 
hedef kitleye ulaştırılarak onların ihracata yönelmelerini sağlamak amacıyla halkla ilişkiler, danış
manlık ve rehberlik hizmetlerinin temini, 

- Sektörlerdeki değişimlerle ilgili olarak ihracatçıların önceden bilgilendirilmesi, üretim ve ihra
cat aşamasında ihracatçıların karşılaşabilecekleri engeller konusunda danışmanlık hizmeti sunulması, 

2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 
B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1- Değişen ve gelişen dünya ticaretinde, Türk ihraç ürünlerine yeni pazarlar oluşturmada ya 
da pazar payını artırmada ayrıca ihracatçılara ticari bilgiler sunarak yönlendirici görevlerini sürdür
mede daha etkili görev yapabilmesi ve hizmetlerini çeşitlendirerek sürdürülebilir ihracat potansi
yelini sağlayabilmesi için İGEME'nin yeniden yapılandırılmasını teminen yeni bir Teşkilat Kanu
nu taslağının hazırlanarak yasalaşmasını sağlayacak girişimlerde bulunulması. 

SONUÇ 
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi'nin 2003 yılı Bilançosu ve 374.493 milyon lira dönem kârı 

ile kapanan Gelir Tablosu, 

Tasvip edilmiştir. 
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İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 
(İGEME) 2003 Yıü Bilançosu (Aktif) 

Aktif (Varlıklar) 

I.DÖNEN VARLIKLAR 
A-HAZIR DEĞERLER 

LKasa 
2.Bankalar 

3.Diğer Hazır Delerler 
B-MENKUL KIYMETLER 

C-TICARI ALACAKLAR 
1.Diğer Ticari Alacaklar 
2.Şüpheli Ticari Alacaklar 

3.Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 

D-DIĞER ALACAKLAR 
1.Personelden Alacaklar 
2.Diğer Çeşitli Alacaklar 

E-STOKLAR 

F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 

G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE 

GELİR TAHAKKUKLARI 
1.Gelir Tahakkukları 

H-DIĞER DÖNEN VARLIKLAR 

1. İş Avansları 
2.Personel Avansları 
3.Sayım ve Tesellüm Noksanları 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II.DURAN VARLIKLAR 

A-TICARI ALACAKLAR 

1. Verilen Depozito ve Teminatlar 

B-DIĞER ALACAKLAR 

C-MALI DURAN VARLIKLAR 
D-MADDI DURAN VARLIKLAR 

1.Binalar 

2.Tesis Makine ve Cihazlar 
3.Taşıtlar 

4.Demirbaşlar 

5. Diğer Maddi Duran Varlıklar 
6.Birikmiş Amortismanlar (-) 

E-MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
1.Haklar 
2.Özel Maliyetler 

3.Birikmiş Amortismanlar (-) 
F-ÖZEL TÜKENMEYE TABI VARLIKLAR 

G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE 
GELİR TAHAKKUKLARI 

1.Gelecek Yıllara Ait Giderler 
H-DIĞER DURAN VARLIKLAR 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Ayrıntısı 

845.775.836.050 

668.600.000 

1.793.572.317 

-1.793.572.317 

207.693.294 
642.868.534 

3.054.770.884 

8.489.763.839 

9.695.558.738 

12.777.840.000 

17.808.350.760 

207.569.300.288 
399.425.399 

-133.332.302.955 

271.054.647 

17.936.879.100 

-3.636.986.589 

372.890.719.396 

2003 YILI 

Toplamı 

846.444.436.050 

850.561.828 

3.054.770.884 

8.489.763.839 

858.839.532.601 

9.695.558.738 

105.222.613.492 

14.570.947.158 

372.890.719.396 

502.379.838.784 

1.361.219.371.385 

858.839.532.601 

858.839.532.60) 
502.379.838.784 

502.379.838.784 

1.361.219.371.385 
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İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 
(İGEME) 2003 Yılı Bilançosu (Pasif) 

Pasif (Kaynaklar) 
I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-MALI BORÇLAR 
B-TICARI BORÇLAR 

1.Borç Senetleri 
ZAlınan Depozito ve Teminatlar 

C-DIĞER BORÇLAR 
1. Personel Borçları 
2.Diğer Çeşitli Borçlar 

D-ALINAN AVANSLAR 
E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ 
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 

1 .Ödenecek Vergi ve Fonlar 
ZÖdenecek Sosyal Güvenlik Kesint 
3.Diğer Yükümlülükler 

G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE 

GİDER TAHAKKUKLARI 
l-DIĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

1.Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

ll-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-MALI BORÇLAR 
B-TICARI BORÇLAR 
C-DIĞER BORÇLAR 
D-ALINAN AVANSLAR 
E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 

1.Kıdem Tazminatı Karşılıkları 
F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE 

GİDER TAHAKKUKLARI 
G-DIĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

lll-OZ KAYNAKLAR 
A-ODENMIŞ SERMAYE 

1. Sermaye 
B-SERMAYE YEDEKLERİ 
C-KAR YEDEKLERİ 

1.Olağanüstü Yedekler 
D-GEÇMIŞ YILLAR KARLARI 
E-GEÇMIŞ YILLAR ZARARLARI ( - ] _ 
F-DONEM NET KARI (ZARARI) 
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAM 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

2003 YILI 
Ayrıntısı 

3.654.096.000 
4.010.915.000 

374.070.000 
70.000.000 

83.322.985.427 
48.990.913.065 

511.083.900 

3.891.462.696 

212.488.696.748 

629.411.994.974 

Toplamı 

7.665.011.000 

444.070.000 

132.824.982.392 

140.934M3.392 

3.891.462.696 

3.891.462.696 

212.488.696.748 

629.411.994.974 

374.493.153.575 
f.2f 6.393.845.297 

1.361.219.371.385 

140.934.063.392 

f4O.934.063.392 
3.891.462.696 

3.891462.696 
1.216.393.845.297 

1.216.393.845.297 

1.361.219.371.385 
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İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ (İGEME) 
2003 YILI GELİR TABLOSU 

Gelir ve Giderler 1 
A-BRÜT SATIŞLAR 
1 .Yurtiçi Satışlar 
2.Yurtdışı Satışlar 
3.Diğer Gelirler 
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 
1 .Satıştan İadeler (-) 
2.Satış Iskontoları (-) 
3.Diğer İndirimler (-) 
C-NET SATIŞLAR 
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 
1 .Satılan Mamuller Maliyeti (-) 
2.Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 
3.Satılan Hizmet Maliyeti (-) 
4.Diğer Satışların Maliyeti (-) 

BRÜT SATIŞ KARI 
E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 
1 .Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 
2.Pazarfama Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 
3.Genel Yönetim Giderleri (-) 

FAALİYET KARI 
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 
1 .İştiraklerden Temettü Gelirleri 
2.Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 
3.Faiz Gelirleri 
4.Komisyon Gelirleri 
5.Konusu Kalmayan Karşılıklar 
6.Menkul Kıymet Satış Karları 
7.Kambiyo Karları 
Ö.Reeskont Faiz Gelirleri 
9.Diğer Olağan Gelir ve Karlar 
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER (-) 
1. Komisyon Giderleri (-) 
2.Karşıhk Giderleri (-) 
3.Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 
4.Kambiyo Zararları (-) 
5. Reeskont Faiz Giderleri (-) 
6. Diğer Olağan Gider ve Zararlar 
H-FİNANSMAN GİDERLERİ 
LKısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 

OLAĞAN KAR 
l-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 
1 .Önceki Dönem Gelir ve Karları 
2.Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 
1.Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 
2.Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 
3.Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-) 

DÖNEM KARI 
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI {-) 

DÖNEM NET KAR! 

Ayrıntısı 

1.813.284.518.865 

5.550.810.679.300 

20.781.649.331 

2.157.254.148.624 

88.707.717.179 

4.720.656.240.995 

79.688.142.841 

19.543.099.044 

8.204.943.484 

1.793.572.317 

19.786.452.348 

5.148.845.469 

93.207.294.634 

Tümü 
7.364.095.198.165 

20.781.649.331 

7.343.313.548.834 
2.157.254.148.624 

5.186.059.400.210 
4.809.363.958.174 

376.695.442.036 
107.436.185.369 

21.580.024.665 

462.551.602.740 
5.148.845.469 

93.207.294.634 

374.493.153.575 

374.493.153.575 
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SAYI : 13 
İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ (İGEME)'NİN 2004 YILINA 
AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 22.06.2006 tarihli 38 inci Birleşiminde İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 
(İGEME)'nin 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye 
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğin
ce denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Ku
ruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından söz
lü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

27.10.1960 tarih ve 118 sayılı Kanunla "İhracatı Geliştirme Fonu" tesis edilirken Fonun İda
resinin Ticaret Bakanının murakabesinde "İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi" adı altında kurulacak 
teşkilata verilmesi öngörülmüştür. 

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe haiz bir kamu 
kuruluşu olarak faaliyetlerini 2001 yılına kadar sürdürmüştür. 

118 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran 20.06.2001 tarih ve 4684 sayılı Kanunla 4059 sayılı Ha
zine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna eklenen Ek mad
de 2 ve geçici 12'nci madde hükmü uyarınca İGEME'nin yeniden yapılandırılması öngörülmüştür. 

Anılan Kanun hükümlerine göre tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine tabi, idari ve ma
li özerkliğe sahip, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı olarak 01.01.2002 tarihi itibariyle 
yeniden faaliyetlerine başlayan İGEME'nin başlıca görevleri; "Türkiye'nin zirai, ve sınai ürün ve 
malları ile doğal kaynaklarından üretilen maddeleri dünya piyasalarında tanıtmak ve bulunacak ye
ni piyasaların şartlarını tespit ederek bunları üretim bölgelerine duyurmak; dünya piyasa hareket
lerini yakından takip ederek ilgilileri zamanında haberdar etmek ve dış ticaret konusunda eğitmek; 
ihraç imkânı bulunan malların üretimleri ve ihracatları ile ihracatta katma değeri artırma çareleri
ni araştırmak; uluslararası ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirli
ği ve koordinasyonu sağlamak; Bakanlıkların, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Odalar Birliğinin ve 
İhracatçı Birliklerinin ihracat ile ilgili faaliyetlerinde işbirliği yapmak; kamu kurum ve kuruluşla
rı ile mesleki kuruluşlar tarafından talep edilecek bu konular ve dış ticaretle ilgili diğer konularda 
araştırma ve uygulamaları yapmak" şeklinde belirlenmiştir. 

Ayrıca 4059 sayılı Kanunun Ek 2'nci maddesi hükmü uyarınca Kuruluş, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu'nun denetimine tabi tutulmuştur. 

İGEME, Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı olarak çalışmakta olup, başkanlığını Dış Ticaret 
Müsteşarının yaptığı Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Kurul üyeleri Dış Ticaret Müs
teşar Yardımcısı, İhracat Genel Müdürü, Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürü ile Gümrük 
Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret, Dışişleri, Maliye, Tarım ve Köyişleri bakanlıkları temsilcilerinin 
yer aldığı kamu kesimi ve İhracatçı Birliklerinin temsilcileri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli
ği Genel Sekreterinden oluşmaktadır. İGEME'nin Genel Sekreteri ihracattan sorumlu Dış Ticaret 
Müsteşar Yardımcısıdır. 

- 1 7 9 - I. CİLT 



İGEME'nin Rotterdam ve Lefkoşe'de yurtdışı ofisleri, İstanbul ve İzmir'de yurt içi bölge mü
dürlükleri bulunmaktadır. Ayrıca İGEME'nin hizmetlerinin yurt çapında yayılabilmesi amacıyla 
İhracatçı Birlikleri veya Ticaret ve Sanayi Odaları ile imzalamış olduğu protokoller çerçevesinde 
18 ilde il temsilciliği bulunmaktadır. 

İGEME, Dış Ticaret Müsteşarlığının oluşturduğu politikalar çerçevesinde ihracatçılara yöne
lik hizmet veren bir ihtisas kurumudur. Firmaların uluslararası pazarlara açılmalarında destek ola
bilmek amacıyla İGEME uzman kadrosuyla çeşitli hizmetler sunmaktadır. Araştırma ve geliştirme, 
eğitim, fuar, yurtdışına yönelik tanıtıcı yayınlar ve ticari bilgi sistemleri bu faaliyetlerin başında 
gelmektedir. Söz konusu hizmetler yabancı dil bilen uzman personelle gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye'nin gelişmiş bir ülke olabilmesi için ihracatçı ülke olmaktan başka seçeneği bulunma
maktadır. 2004 yılı verilerine göre Türkiye'nin 2004 yılındaki toplam ihracatı 62.774 milyon Ame
rikan Dolarıdır. Tüm ülkelere göre Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay % 1 olup; bu oranla 
tüm ülkelerin ihracat sıralamasında Türkiye 22'nci sıradadır. 

Öte yandan tüm ülkelere göre Türkiye'nin müteahhitlik ve turizm vb. hizmet ihracatındaki pa
yı % 1,5 oranında olup; ülkeler sıralamasında 14'üncü sırada bulunmaktadır. 

Dünya ticaretindeki payımızın artırılması için ihracatçılara destek olunması kaçınılmazdır. 
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz yıllarında iç pazarda yaşanan daralma neticesinde firma
ların ihracata yöneldiği ve bu çerçevede ihracatı geliştirme faaliyetlerinden daha yoğun bir şekilde 
yararlandıkları gözlemlenmektedir. Firmaların dış pazarlara yönelmesine paralel olarak 2004 yılın
da Türkiye'nin ihracatı % 32 artış göstererek 62,7 milyar dolara çıkmıştır. 

Türkiye'nin ihracatının artırılması için makro ekonomik politikaların yanısıra, ihracata yö
nelmek isteyen firmalara yol gösterilmesi ve ihracatı geliştirme hizmetleri sunulması büyük 
önem taşımaktadır. 

İGEME, ihracatçı ve üreticilerin ihracat yapabilmeleri için gerekli en önemli kaynaklardan bi
ri olan bilgi ihtiyacını karşılamaktadır. İGEME, eğitim seminerlerinde yapılan sunuşlarla, yapılan 
araştırmalar ve hazırlanan yayınlarla ve spesifik bilgi ihtiyaçlarına göre verilen enformasyon hiz
metleriyle ihracatla ilgili firmaların ihracatın her aşamasında dış pazar ve ihracatla ilgili bilgi ihti
yaçlarını karşılamaya çalışmaktadır. Ayrıca İGEME'nin KOBİ niteliğindeki firmalar için uygula
mış olduğu mini web sitesi çalışması bir sanal fuar altyapısını oluşturmuştur. 

"İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı" ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenen uygu
lama usul ve esasları çerçevesinde yeni ihraç pazarları yaratmak ve geleneksel pazarlarda pazar 
payını artırmak maksadıyla KOBİ'lerin dış pazar araştırması gerçekleştirmelerine yönelik sağlanan 
Pazar Araştırması Desteğinde İGEME uygulamacı kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Aynı çerçe
vede, Eğitim Yardımında da İGEME uygulamacı kuruluş olarak görevlendirilmiştir. 

Ayrıca KOBİ'lerin dış ticarete ilişkin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına, elemanlarının ulus
lararası pazarlama ve ihracat işlemleri ile ilgili konularda donanımlarının artırılmasına yönelik ola
rak verilen desteğe ilişkin başvurular İGEME tarafından değerlendirilmektedir. 

İGEME tanıtım alanında da firmalara hizmet vermekte olup, 1986 yılından bu yana pek çok 
ülkedeki uluslararası fuarlara Türk firmalarının millî katılım organizasyonunu gerçekleştirerek fir
maların ve ihraç ürünlerinin yurtdışında tanıtımına imkân sağlamaktadır. 

Aşağıdaki çizelgede Merkezin son üç yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş 
amortismanı 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 

Toplam gelirler 

Toplam giderler 
Organize edilen uluslararası fuar 
sayısı 

Fuar gelirleri 

Fuar giderleri 

Eğitim yardımları: 

- Yararlanan firma sayısı 

- Destek tutan 
İhracat Pazar Araştırma Desteği 
(İP AD): 

- Yararlanan firma sayısı 

- Destek tutan 

Firmalara düzenlenen eğitim programı 

Sözleşmeli (Ortalama) 

İşçi (ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 
- Sözleşmeli başına aylık ortalama 

gider 

- İşçi başına aylık ortalama gider 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİH'ya katkı (Üretici fiyatlanyla) 

GSYİH'ya katkı (Alıcı fiyatlanyla) 

GSMH'ya katkı (Alıcı fiyatlanyla) 

Faaliyet kân 

Dönem kân 

Gelir-gider fazlası yada noksanı 

Ölçü 

Milyar 
TL 

Adet 
Milyar 

TL 

" 

Adet 
Milyar 

TL 

Adet 
Milyar 

TL 

Adet 

Kişi 

Milyar 
TL 

Milyar 
TL 

-
Milyar 

TL 

• 

• 

• 

-

• 

• 

2002 

842 

125 

217 

. 

6.936 

6.341 

6 

739 

2.139 

-

48 

90 

35 

85 

68 

3.421 

2 

2 

515 

6.260 

1.890 

(328) 

567 

629 

629 

2003 

1.216 

145 

238 

133 

17,9 

7.450 

7.353 

6 

755 

2.081 

1 

3 

56 

117 

74 

84 

65 

4.220 

2 

2 

2.631 

6.451 

2.969 

1.192 

377 

374 

374 

2004 

434 

412 

347 

199 

. 

7.437 

8.267 

7 

1.419 

1.796 

3 

13 

73 

110 

152 

86 

63 

5.183 

2,89 

2,78 

1.897 

6.234 

2.914 

1.141 

(1.748) 

(797) 

(797) 

Son iki yıl 
farkı 

(782) 

267 

109 

66 

(17,9) 

(13) 

914 

1 

664 

(285) 

2 

10 

17 

(7) 

78 

2 

(2) 

963 

1 

0,78 

(734) 

(217) 

(55) 

(51) 

(2.125) 

(1.171) 

0.171) 

Artış veya 
Azalış % 

(64,3) 

184,1 

45,8 

49,6 

(100,0) 

(0,2) 

12,4 

16,7 

87,9 

(13,7) 

200,0 

333,3 

30,4 

(6,0) 

105,4 

2,4 

(3,1) 

22,8 

27,9 

20,3 

(27,9) 

(3,4) 

(1,9) 

(4,3) 

(563,7) 

(313,1) 

(313,1) 
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İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) 2004 yılında da Türk ihraç ürünlerini dünya piya
salarında tanıtmak, pazar aramak ya da pazarı oluşmuş ürünlerin pazar payını artırmak temel amaç
lı çalışmalarını, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunarak, millî katılımlı yurtdışı fuarlarda 
organizasyon çalışmaları yaparak ve eğitim hizmetleri vererek sürdürmüştür. 

Kuruluş ayrıca çeşitli mevzuatlarla oluşturulmuş ihracata yönelik teşvik uygulamalarını yürüt
müş ve yasalarla ya da uluslararası anlaşmalarla kendisine verilen görevleri yerine getirmiştir. 

İGEME, özel hukuk hükümlerine tabi idari ve mali özerkliğe sahip, T.C.Başbakanlık Dış Ti
caret Müsteşarlığına bağlı olarak görev yapan bir kamu kuruluşu olarak kurulmuştur. 

Ancak, Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı bir kuruluş olarak görev yapmakta oluşu, teşkilât ve 
yürütme organları ile Yönetim Kurulunun oluş şekli ayrıca gelir kaynaklan dikkate alındığında 
İGEME'nin Kanunda belirlenen amacı gerçekleştirecek şekilde tam anlamıyla idari ve mali özerk
liğe sahip bir kuruluş olarak nitelenmesi mümkün değildir. 

İGEME'nin değişen ve gelişen dünya ticareti koşulları içinde daha etkin görev yapabilmesini 
teminen mali ve idari yönden tam anlamıyla özerk bir kuruluş olarak yapılanmasını sağlayacak ye
ni bir teşkilat kanununa kavuşturulması gerekmektedir. 

Ülkeler olarak, ürün olarak, teknoloji olarak değişen ve çeşitlenen dünya dış ticaretinden ül
kemizin de yeterli ve sürdürülebilir pay alması ya da payını artırması için görev yükümlenmiş olan 
İGEME'nin, daha aktif ve etkin görev yapması, verilen hizmetleri çeşitlendirmesi, dış ticareti yön
lendirici görevini mümkün olduğunca alt sektörlere de yaygınlaştırarak sürdürmesi gerekli görül
mektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 

İGEME'nin teşkilat yapısında, Yönetim Kurulu, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcı
sı ile bunlara bağlı Hukuk Müşavirliği, Balkan Ticareti Geliştirme Bölge Merkezi Genel Sekreter
liği, 10 adet Daire Başkanlığı ile bunlara bağlı hizmet birimleri, Roterdam ve Lefkoşe'de Yurtdışı 
Ofis Müdürlükleri İstanbul ve İzmir'de de Yurtiçi Bölge Müdürlükleri yer almaktadır. 

Yönetim Kurulu İGEME'nin genel sevk ve idaresiyle görevli ve sorumludur. Yönetim Kuru
lu 16 üyeden oluşmaktadır. 

Dış Ticaret Müsteşarlığının ihracattan sorumlu Müsteşar Yardımcısı İGEME'nin Genel Sek
reteridir. 

Genel Sekreter Yardımcısı ise ilgili mevzuat çerçevesinde atanmakta olup İGEME'nin hizmet 
birimlerini yönetmekle görevlidir. 

İGEME'de 2004 yılı sonu itibariyle, 86'sı Emekli Sandığına tabi sözleşmeli personel, 63'ü ise 
SSK'ya tabi işçi statüsünde çalışan personel olmak üzere 149 personel görev yapmaktadır. 

Bu personel için yapılan harcamaların tutarı, 5.183 milyar lira olmuştur. Bu harcamaların 
% 17 oranında 875 milyar liralık kısmı sosyal giderlere aittir. 

Personel giderlerinde önceki yıla göre % 23 oranında 962 milyar lira artış olmuştur. Personel 
giderlerindeki bu artış ücretlerdeki artışlarla genel fiyat artışlarından ileri gelmiştir. 

III- MALİ BÜNYE 

Kuruluşun gelir kaynaklarını Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Borsalar Bir
liği ile İhracatçı Birliklerinin gelirlerinden alınan katkı payları, Genel Bütçeden alınan ödenek ile 
bağış ve yardımlar oluşturmaktadır. 

İGEME bu şekilde sağladığı gelirlerini, yıllık çalışma programlarında yer alan projeler ile iş
lerde ve işletme giderlerini karşılamada kullanmaktadır. 
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Kuruluş esas itibariyle faaliyetlerini yıllık iş programlarıyla belirlenen projelere göre Bütçe 
Kanunlarının Transfer tertibinden alınan Hazine yardımlarından yürütmekte olduğundan ve ticari 
gereklere uygun işletmecilik faaliyetleri bulunmadığından raporda ayrıntılı mali bünye inceleme
sine ve değerlendirmesine yer verilmemiştir. 

IV- İŞLETME FAALİYETLERİ 
İGEME'nin kuruluşunu ve kuruluş amaç ve görevlerini de düzenleyen 4059 sayılı Hazine 

Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun İGEME'ye 
yüklediği misyon; ihracatın geliştirilmesi ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasıdır. Bu amaç doğ
rultusunda İGEME, yeni pazarlar ve iş olanakları yaratmaya yönelik araştırma ve geliştirme çalış
malarını yürüterek ihracatçının dış pazarlardaki paylarını artırmalarına yardımcı olmak üzere eği
tim, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunarak, yerli ve yabancı iş çevrelerine ticari enformasyon 
sağlayarak, ihracatın ürün ve pazarlar yönünden çeşitlenmesine, nitelik ve nicelik olarak geliştiril
mesine katkıda bulunmaya çalışmaktadır. 

Bu görevleri kapsamında kuruluş; gerek doğrudan kendisi gerekse görevlendirilmesi suretiy
le yıl içinde Araştırma Geliştirme, İhracat Pazar Araştırması Desteği (İPAD) Uygulaması; İhracat
çının Eğitimi; Tanıtım ve Fuar organizasyonları konularında faaliyetlerde bulunmuştur. 

Ayrıca İGEME asli görevi olan "Türkiye ihracatının geliştirilmesi ve sağlıklı bir yapıya kavuş
turulması" görevinin yanında başka mevzuatla kendisine verilmiş görevleri de yerine getirmiştir. 

V- ÖNERİLER 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1- Değişen ve gelişen dünya ticaretinde, Türk ihraç ürünlerine yeni pazarlar oluşturmada ya 

da pazar payını artırmada ayrıca ihracatçılara ticari bilgiler sunarak yönlendirici görevlerini sürdür
mede daha etkili görev yapabilmesi ve hizmetlerini çeşitlendirerek sürdürülebilir ihracat potansi
yelini sağlayabilmesi için İGEME'nin yeniden yapılandırılmasını teminen yeni bir Teşkilat Kanu
nu taslağının hazırlanarak yasalaşmasını sağlayacak girişimlerde bulunulması, 

2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 
SONUÇ 
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi'nin 2004 yılı Bilançosu ve 797.919 milyon lira gider fazla

sı ile kapanan Gelir Tablosu, 

Tasvip edilmiştir. 
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İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi 
2004 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
DÖNEN VARLIKLAR 

A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer 
düşüklüğü karşılığı(-) 

C-Ticari alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu(-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı(-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu(-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı(-) 

E-Stoklar 
1-Stok değer düşüklüğü karşılığı(-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyetleri 
G-Gelecek aylara ait giderler ve 

gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 
DONEN VARLIKLAR TOPLAMI 
DURAN VARLIKLAR 
A-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu(-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı(-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu(-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı(-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Menkul kıymetler değer 

düşüklüğü karşılığı(-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhütleri(-) 
5-İştiraklere sermaye paylan 

değer düşüklüğü karşılığı(-) 
6-Bağh ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye 

taahhütleri(-) 
8-Bağlı ortaklıklara sermaye paylan 

değer düşüklüğü karşı lığı(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğermali duran varlıklar 

değer düşüklüğü karşılığı(-) 
D-Maddi duran varlıklar 

1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanla^-) 
3-Yapılmakta olan yatınmlar 
4-Verilen sipariş avanslan 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar(brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar^-) 
3-Verilen avanslan 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Ozel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanla^-) 
3-Verilen avanslan 

G-Gelecek yıllara ait giderler ve 
gelir tahakkuktan 

H-Diğer duran varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

1.794 
-

(1.794) 

238.555 
(133.332) 

18.208 
(3.637) 

846.444 
-

-

851 

-

-
3.055 
8.490 

9.695 

-

-

105.223 

14.571 

-

372.891 
-

858.840 

502.980 
1.361.220 

Cari dönem 
Milyon TL 

2.525 
-

(2.370) 

-
10.224 

345.707 
199.007 

25.458 
(7.274) 

272.801 
" 

155 

2.972 

10.224 

-
-

13.251 

10.045 

-

-

146.700 

18.184 

-

371.353 
-

299.403 

546.282 
845.685 
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İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi 
2004 yılı bilançosu , 

Pasif (kaynaklar) 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu(-) 
C-Diger borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu(-) 
D-Ahnan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyetleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1 -Dönem kân vergi ve diğer 
yasal yükümlülük karşılıkları 

2-Dönem karının peşin ödenen vergi 
ve diğer yükümlülükler(-) 

3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelirler ve 
gider tahakkukları 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAM I 

11-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu(-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu(-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1 -Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç senetleri reeskontu(-) 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve 
gider tahakkukları 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR 
TOPLAMI 

IH-ÖZKAYN AKLAR 
A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye 

B-Sermaye yedekleri 
1 -Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-M.D.V.yeniden değerleme artışları 
4-İştirakler yeniden değerleme artışları 
S-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kâr yedekleri 
I-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kir yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar kârları (Geçmiş yıllar gelir fazlası) 
E-Geçmiş yıllar zararlan(Geçmiş yıllar gider fazlası) 
F-Dönem net kân(zaranXDönem net gelir-gider fazlası + -) 
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

3.891 

-

212.489 

7.665 

444 

-
132.825 

-

-
-
-

-
3.891 

-
-

212.489 

-

629.412 

-
(374.493) 

140.934 

3.891 

1.216.394 
1.361.219 

Cari dönem 
Milyon TL 

-

15.256 

145.271 

39.611 

13.050 

214.022 

-

-

-

-

-
-

15.256 

1.216.394 

-
(797.919) 

411.954 

-

433.731 
845.685 
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ihracatı Geliştirme Etüt Merkezi 
2004 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri(-) 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti(-) 

1 Brüt satış kân 

E-Faaliyet giderleri(-) 

! Faaliyet kân veya zaran 

F-Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar(-) 

H-Finansman giderleri(-) 

, Olağan kâr veya zarar 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar(-) 

Dönem kân veya zaran 

K-Dönem kân vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan(-) 

Dönem net kân veya zaran 

Önceki dönem 

Milyon TL 

7.364.095 

(20.782) 

7.343.313 

(2.157.254) 

(4.809.394) 

107.436 

(21.580) 

5.149 

(93.207) 

5.186.059 

376.695 

462.551 

374.493 

. 

374.493 

Cari dönem 

Milyon TL 

6.459.735 

(892) 

6.458.843 

(2.279.307) 

(5.927.632) 

32.351 

(5.905) 

945.723 

(22.043) 

. 

4.179.536 

(1.748.096) 

(1.721.649) 

(797.919) 

. 

(797.919) 
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SAYI : 14 
PE-RE-JA İLERİ KİMYA SANAYİİ A.Ş.'NİN 2004 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 
Komisyonumuzun 01.06.2006 tarihli 29 uncu Birleşiminde PE-RE-JA İleri Kimya Sanayii 

A.Ş.'nin 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Bü
yük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili ola
rak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuru
luş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü 
olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
İleri Kimya Sanayii A.Ş. unvanıyla 500.000 lira sermayeli ve 20 yıl müddetle 1957 yılında ku

rulan şirketin unvanı, 1967 yılında Pe-Re-Ja İleri Kimya Sanayii A.Ş. olarak değiştirilmiş ve süre
si kuruluşundan başlamak üzere 99 yıla çıkarılmıştır. 

Bakanlar Kurulunun 27.10.1983 tarih ve 83/7242 sayılı Kararı uyarınca, İstanbul Bankası 
T.A.Ş.'nin bütün aktif ve pasifleri ile birlikte TC. Ziraat Bankasına devri sonucu, Pe-Re-Ja İleri 
Kimya Sanayii A.Ş.'nin sermayesindeki % 45,95 oranında 13.786.000 liralık iştirak payı da bu 
bankaya intikal etmiştir. 

1992 ve 1994 yıllarında yapılan sermaye artırımlarında; diğer ortakların kullanmadıkları rüc-
han hakkının da TC. Ziraat Bankasınca kullanılması sonucunda; şirketin 96 milyar liralık serma
yesinde TC. Ziraat Bankasının payı % 75,117'ye çıkmıştır. 

Şirketin binaları, makine ve teçhizatı, Temsu Kozmetik Sanayii A.Ş. ile imzalanan 27.01.1995 
tarihli sözleşmeye göre belirli şartlarla çalıştırılmak üzere bu firmaya devredilmiş, parasal değer
leri değiştirilmek suretiyle her yıl sözleşmeler yenilerek kiralama süresi, 31.12.2003 tarihine kadar 
uzatılmıştır. Bu tarihten sonra yenilenmeyen sözleşmenin, zamanında ihbarda bulunulmadığı ge
rekçesi ile aynı şartlarla bir yıl daha uzadığı, kiracı Temsu Kozmetik Sanayii A.Ş. tarafından ileri 
sürülmüş ve PE-RE-JA İleri Kimya Sanayii A.Ş. tarafından 16.6.2004 tarihinde ihtarname gönde
rilerek; sözleşmenin 31.12.2004 tarihi itibariyle feshedildiği, sözleşmenin hiçbir şekilde yenilen
meyeceği, bu tarih itibariyle bina, tesisat, makine ve teçhizatların hasarsız, eksiksiz, arızasız ve iş
ler vaziyette derhal şirkete teslim edilmesi işlenmişse de kiracı TEMSU Kozmetik Sanayii A.Ş. ta
rafından kiraya konu varlıkların, şirkete teslim edilmeyerek kullanılmaya devam edilmesi üzerine 
18.1.2005 tarihinde şirketin bina ve tesislerinin tahliyesi için İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesin
de tahliye davası açılmıştır. 

Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında; şirketin faaliyetini, tesislerin kiralanmasından elde 
edilen gelirlerle sürdürmeye çalışmasının ekonomik ve rasyonel olmadığı dikkate alınarak özelleş
tirme çalışmalarına başlanması önerilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Komisyonu da Pe-Re-Ja İleri Kimya Sanayii A.Ş.nin hesaplarının görüşüldüğü 14.5.1998 
tarihli toplantısında; şirket sermayesindeki kamuya ait iştirak payının süratle özelleştirilmesi yo
lunda tavsiye kararı almıştır. 

Hazine Müsteşarlığının Bankaya muhatap 10.6.1998 tarih ve 35339 sayılı yazısında; Özelleş
tirme İdaresi Başkanlığının uygun görüşü de dikkate alınarak banka iştiraklerinin satışının, tasfiye 
ile görevlendirilmiş bulunan TC. Ziraat Bankasınca yapılması istenmiştir. 

- 1 8 7 - I. CİLT 



Bankanın anlaşma yaptığı danışman firma, şirketteki % 75,117 oranındaki banka hissesinin 
değerini, 2000 yılında nakit akım yöntemine göre 3.164.000 $ olarak belirlemiştir. 

Banka yönetim kurulunun 30.3.2000 tarih ve 6/200 sayılı kararı ile şirketin blok olarak satışı
na karar verilmiş ve 8.5.2000 tarihinde tek firmanın katıldığı ihalede 3.200.000 $ fiyat elde edilmiş
tir. İhaleye tek firmanın katılmış olması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Komisyonunu, şirketin 1997 yılı hesap ve işlemlerinin görüşüldüğü 7.6.2000 tarihli toplantısın
da alınan tavsiye kararı çerçevesinde yeniden ihaleye çıkılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. 

Banka yönetim kurulunun 22.6.2000 tarih ve 14/435 sayılı kararı ile ilk ihalede bulunan 
3.200.000 $, asgari ihale bedeli olarak açıklanmak suretiyle ihaleye çıkılmasını kararlaştırmış ve 
25.8.2000 tarihinde yapılan ihaleye tek başına aynı firmanın katılması ve şirketteki banka hisse
sine bu kez 2.500.000 $ fiyat teklifinde bulunulduğundan 3.200.000 $'ın altındaki bu tutar de
ğerlendirilmeye alınmamış ve yönetim kurulunun 31.8.2000 tarih ve 22/601 sayılı kararı ile iha
le iptal edilmiştir. 

Şirketin hisse değeri 31.10.2002 tarihinde, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yeniden 
yaptırılmıştır. Firmanın 31.10.2002 tarihinde şirket için değişik yöntemlere göre 1.773.000 $-
3.008.000 $ aralığında belirlediği değere göre Banka hisseleri karşılığı 2.260.000 $ olmuştur. 

Ancak bu değer, daha önce tespit edilen 3.164.000 $ değerden düşük olduğundan, 3.164.000 
$ yaklaşık bedel kabul edilerek 17.4.2003 tarihinde yeniden ihaleye çıkılmışsa da hiçbir teklif gel
mediğinden ihale yapılamamıştır. 

Banka Yönetim Kurulunun 20.5.2003 tarih ve 13/95 sayılı toplantısında; satış çalışmalarına 
"sürekli satış" yöntemiyle devam edilmesi ve satış için teklif gelmesi halinde her ayın son Perşem
be günü ihale yapılması kararı alınmış, ancak 4 ay boyunca hiç bir teklif gelmemiştir. 

Değerleme çalışmasını yapan Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Firmasından revize değer
leme raporu istenmiş, 24.10.2003 tarihinde düzenlenen revize raporda; Bankanın hisse değeri, İn
dirgenmiş Nakit Akımları Analiz metoduna göre 1.848.000 $, Net Aktif Değerleri Analizi Meto
duna göre 1.918.000 $ olarak tespit edilmiştir. 

Şirketin 1998, 1999, 2000 ve 2001 yıllarına ait hesap ve işlemlerinin görüşüldüğü Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 18.11.2003 tarihli toplantısında; 
Pe-Re-Ja İleri Kimya Sanayii A.Ş.'deki kamu paylarının özelleştirilmesinde ve muammen bedel 
üzerinden satışının yapılmasında sorun yaşandığı ve özelleştirmenin gerçekleşmediğinin tespit 
edildiği, bu konuda günün koşullarına göre rayiç bedelin Ziraat Bankası tarafından tespit edilmesi 
ve oluşacak fiyat üzerinden satışın yapılması yolunda karar alınmıştır. 

Bu doğrultuda, son değerlemeyi yapan Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Firmasının dı
şında bir başka uzman kuruluş veya şirkete değerleme yaptırılması Yönetim Kurulu Murahhas 
Üyeliğinin 12.12.2003 tarih ve 112 sayılı onayı ile uygun görülmüştür. 

Bu kapsamda Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye 08.03.2004 tarihinde değer tespiti 
yaptırılmış ve Net Aktif Değeri Analizi yöntemiyle şirketteki banka hissesi için 2.815.949 $ bedel 
belirlenmiştir. 

Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerleme A.Ş. tarafından şirketin gayrimenkullerine 
21.1.2004 tarihinde 4.792.500.000 lira bedel biçilmiştir. 

2.816.000 $ muammen bedel kabul edilerek ihaleye çıkılması T.C. Ziraat Bankası Yönetim 
Kurulunun 17.3.2004 tarih ve 6/63 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

15.4.2004 tarihinde yapılan ihaleye gelen tekliflerden biri şartnameye uygun olmadığı için de
ğerlendirme dışı bırakılmış, teklifi değerlendirilen tek katılımcı olan kişi 2.816.500 $ bedel teklifin
de bulunmuş, yapılan pazarlık sonucunda peşin ödemek kaydıyla iştirakçi teklifini 2.830.000 $'a 
yükseltmiştir. 
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T.C. Ziraat Bankası Yönetim Kurulunun 11.5.2004 tarih ve 10/117 sayılı toplantısında, 
2.830.000 $ bedelle Banka hisselerinin teklif sahibine satılmasına karar verilmiş ancak, şirket var
lıklarını kiralamış olan TEMSU Kozmetik ve Kimya Sanayii A.Ş., şirketin % 24,701 hissesinin sa
hibi ve bir başka firmanın talebi üzerine, Kadıköy Asliye 1. Ticaret Mahkemesinin 12.5.2004 tarih 
ve 2004/190 esas sayılı kararı ile Banka hisselerinin devrine tedbir konulmuştur. Bu nedenle satış 
gerçekleştirilememiştir. 

Ayrıca, Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde, yukarıda belirtilen tedbir kararı koyduran 
kişi ve firmalar tarafından açılan "ihalenin feshi ve satışın iptali" davasında; şirket tarafından yet
kisizlik iddiasında bulunulması üzerine, anılan mahkeme bu iddiayı kabul ederek; 

" 1-Tüm davalıların yaptıkları yetki itirazlarının kabulü ile dava dilekçelerinin bu nedenle red
dine, 2- Yasal süre içerisinde davacı vekilince dilekçeler verilip giderler de yatırıldığında bu dava
lara bakmaya yetkili olan İstanbul Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine, ... 5- İh
tiyati tedbire vaki itirazın yetkili mahkemece karşılanmasına" karar vermiştir. 

Mahkemenin bu yoldaki kararı Yargıtay tarafından da onaylanmıştır. 

Yetkisizlik kararı verilmiş olmakla birlikte, verilen tedbir kararı kaldırılmamış olduğundan, 
Banka hisselerinin devrini engelleyen tedbir 2004 yılında devam etmiştir. 

Şirketin son beş yılda gerçekleşen faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıda çizelgede göste
rilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Esas sermaye 

Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 

Maddi duran varlıklar (Edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortisman 

Tüm alım tutan 

Net satış tutan 

Kira geliri 

İlk madde ve malzeme 

İşçi (Ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 
İşçiler için yapılan giderler 

Kişi başına aylık ortalama gider 

Dönemine ilişkin kurumlar vergisi 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİH'ya katkı (Üretici fiyatlarıyla) 

GSYİH 'ya katkı (Alıcı fryatlanyla) 

GSMH'ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) 

Mali karlılık (Öz kaynaklar yönünden) 

Ekonomik rantabilite 

Dönem kân veya zaran 

Bilanço kar veya zaran 

Ölçü 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Bin TL 

Milyon TL 

" 

2000 

32.000 

32.000 

70.547 

1.273 

87.526 

74.894 

29.00O| 

1 

15.341 

7.506 

625.500 

6.456 

(13,644) 

7.880 

7.880 

104,8 

76,7 

33.546 

18.449 

2001 

32.000 

32.000 
116.820 

1.204 

87.526 

74.894 

31.500 

1 

27.120 

11.330 

944.167 

8.267 

(697) 

6.932 

6.932 

149,4 

40,5 

47.820 

47.820 

2002 

96.000 

96.000 
142.046 
22.090 

126.171 

113.539 

51.375 

1 

23.000 

23.000 

1.917 

14.270 

11.141 

(8.260) 

2.342 

2.342 

42,6 

24,9 

61.287 

61.287 

2003 (*) 

96.000 

7.164.854 
590.343 

2.813 

1.838.097 

1.478.536 

64.219 

1 

20.393 

20.393 

1.699 

18.490 

18.044 

(17.275) 

(514) 

(514) 

86,7 

44,8 

(6.622.737) 

2004 (*) 

96.000 

8.156.470 
528.407 

2.742 

2.089.496 

1.680.172 

-

1 

27.260 

20.430 

1.700 

35.217 

(25.896) 

(19.365) 

(19.365) 

(65.187) 

(7.691.781) 

Son iki 
yıl farkı 

991.616 
61.936 

(71) 

251.399 

201.636 

6.867 

37 

1 

17.173 

(8.621) 

18.851 

18.851 

65.187 

(1.069.044) 

Artış veya 
azalış 
% 

13 

(10) 

(3) 

14 

14 

34 

95 

(50) 

(3.667) 

(3.667) 

(16) 

* Enflasyona göre düzeltilen değerler alınmıştır. 

II- İDARİ BÜNYE 

30.12.1994 tarihi itibariyle şirketin tüm çalışanlarının iş akitleri feshedilmiş olup, o tarihten 
bu yana genel müdür dışında çalışan olmamıştır. 

Yasal organ olarak 2004 yılında; 1 başkan ve 4 yönetim kurulu üyesi ile bir denetçi görev 
yapmıştır. 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin 5.9.2001 tarih ve 40/499 sayılı kararı gereği, şirketin yönetim ve 
denetim kurulu üyelerine ücret ödenmezken, 17.5.2004 tarihinde yapılan 2003 yılma ilişkin ge
nel kurulda alınan karar uyarınca bu tarihten itibaren ücret ödenmeye başlanmıştır. 

Şirketin genel müdürü 27.1.2005 tarihinde görevinden ayrılmış, yerine şirket yönetim kuru
lunun 15.3.2005 tarih ve 560 sayılı kararı ile T.C. Ziraat Bankasında görevli bir şube müdürü gö
revlendirilmiş olup, görevlendirilen bu kişiye şirketten her hangi bir ödeme yapılmamıştır. 

Şirkette personelle ilgili olarak 2004 yılında 27,3 milyar liralık harcama yapılmıştır. Bu tuta
rın 6,8 milyar lirası yönetim kurulu üyeleri ve denetçi ile ilgili bulunmaktadır. 
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III- MALI BÜNYE 
Şirketin net hale getirilmiş bilanço değerlerine göre, 2004 yılı sonu itibariyle 528,4 milyar li

ralık kaynağı ve aynı tutarda varlığı bulunmaktadır. 
Varlıkların; % 20,2 oranında 107,5 milyar lirası dönen varlıklar, % 79,8 oranında 423,6 mil

yar lirası da bağlı değerlerle ilgili bulunmaktadır. Kaynakların ise; % 0,5 oranında 2,7 milyon lira
sı yabancı kaynak, % 99,5 oranında 528,4 milyon lirası öz kaynaktır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Şirket yönetim kurulunun 28.12.1994 tarih ve 2/415 sayılı, 20.1.1995 tarih ve 4/417 sayılı ka

rarları uyarınca şirketin varlıkları 27.1.1995 tarihinde düzenlenen sözleşme ile Temsu Kozmetik 
Sanayii A.Ş.'ye kiralanmış ve parasal koşullan değiştirilerek 2003 yılı sonuna kadar kira sözleş
mesi yenilenmiştir. 2004 yılında sözleşmelerde öngörüldüğü şekilde üretim ve marka kirasına da
yalı bir ücretlendirme yapılmamış, bina ve tesisler için aylık 30 milyar lira üzerinden işletici şir
ketten talepte bulunulmuş olup, bu tutar rızaen tahsil edilemediğinden hukuki takip başlatılmıştır. 
Bu nedenle, kira geliri elde etme dışında, doğrudan bir işletme faaliyeti olmayan şirket 2004 yılın
da kira gelirini de tahsil edememiştir. 

2004 yılında elde edilen gelirler, enflasyon düzeltmesi, faiz, iştirak geliri ve geçmiş yılla ilgi
li gelirlerden müteşekkil olmuştur. 

V- İŞTİRAKLER 

Şirketin; MEDA Meşrubat Dağıtım ve Ticaret A.Ş.'nde 11.037 milyon liralık, İGDAŞ İstan
bul Gıda ve Ticaret A.Ş.'nde 3.313 milyon liralık iştiraki bulunmaktadır. 

İGDAŞ A.Ş. tasfiye halinde olup, MEDA A.Ş.'den 2004 yılında, 3.452 milyon lira kâr payı 
alınmıştır. 

MEDA Meşrubat Dağıtım ve Ticaret A.Ş., cari yıl itibariyle yapılan yapısal değişiklik nede
niyle Coca Cola Satış Dağıtım A.Ş.'ye dönüşmüştür. 

VI- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 
1- Şirketteki banka hissesinin satışı konusunda meydana gelen ve yargıya intikal eden ihtila

fın yakından takibi ile sonuçlanmasını müteakip bankanın hak ve menfaatleri doğrultusunda satış 
işleminin gerçekleştirilmesi, 

2- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi, 

SONUÇ 

Pe-Re-Ja İleri Kimya Sanayii A.Ş.'nin 12.8.2005 tarihindeki kendi yönetim kurulunda kabul 
edilen 2004 yılı bilançosu ve 65.187 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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PE-RE-JA İleri Kimya Sanayii A.Ş. 
2004 Vıh Bilançosu (Aktif Kısım) 

Aktif (Varlıklar) 

1-DONEN VARLIKLAR: 
A - Hazır Değerler 
B - Menkul Kıymetler 

1 - Men.kıy.değer.düş.karş. (•) 
C-Ticari Alacaklar 

1 • Alacak senet. Reeskonbtu(-) 
2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D - Diğer Alacaklar 
1 - Alacak senet Reeskonbtu(-) 
2 - Şüp.diğer alacaklar karş. (-) 

E-Stoklar 
1 - Stok değer düşük.karş. (-) 
2 - Verilen sipariş avansları 

F - Yıllara Yay.İnş.ve Onanm Maliyetleri 
G - Gel.Ayl.Ait Gid.ve Gelir Tahakkuku 
H - Diğer Dönen Varlıklar 

DONEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II-DURAN VARLIKLAR: 

A -Ticari Alacaklar 
I - Alacak senet. Reeskontu(-) 
2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer Alacaklar 
1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 
2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C - Mali Duran Varlıklar 
1 - Bağlı menkul kıymetler 
2 - Bağ.men.kıy.değer düş.karş. (-) 
3 - İştirakler 
4 - İştirak.sermaye taahhütleri (-) 
5 - İşt.ser.payı geğ.düş.karş. (-) 
6 - Bağlı ortaklıklar 
7 - Bağl.ort.sermaye taahhütleri (-) 
8 - Bağl.ort.ser.payı değer düş.karş(-) 
9 - Diğer mali duran varlıklar 
10 - Diğ.mali dur.varl.değ.düş.karş.(-) 

D • Maddi Duran Varlıklar 
1 - Maddi duran varlıklar (brüt) 
2 - Birikmiş amortismanlar (-) 
3 - Yapılmakta olan yatırımlar 
4 - Verilen sipariş avanstan 

E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
1 • Maddi olmayan duran varlık.(brüt) 
2 - Birikmiş amortismanlar ( - ) 
3 - Verilen avanslar 

F - Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1 - Öze) tük.tabi. varlıklar ( brüt) 
2 - Birikmiş tükenme paylan ( • ) 
3 - Verilen avanslar 

G - Gel.Ayl.Ait Gid.ve Gel.Tahakkuku 
H - Diğer Duran Varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (Varlıklar) TOPLAMI 

' „ ^ ' r 

Önceki dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

-

-
-

-
-

• 
-

-

-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
• 

-
-

1.838.097 
(1.478.536) 

-
-

-
-
. 

-
-
-

Tümü 
Milyon TL 

149.553 
12.554 

50.056 

110 

-

-
-

21.322 
233.595 

-

-

-

359.561 

-

. 

-
-

359.561 
593.156 

Cari dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

-

-
-

-
-

-
-

-

-
• 

-
-

-
-

14.350 

-
. 
-
-
-
-
-

2.089.496 
(1.680.172) 

-
-

-
-
. 

-
-
-

Tümü 
Milyon TL 

53.796 
11.267 

35.986 

110 

-

-
421 

5.895 
107.475 

-

-

14.350 

409.324 

-

. 

-
-

423.674 
531.149 
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PE-RE-JA İleri Kimya Sanayii A.Ş. 
2004 Yılı Bilançosu (Pasif Kısım) 

Pasif (Kaynaklar) 

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali Borçlar 
B - Ticari Borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer Borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan Avanslar 
E - Yıllara Yay.İnş.ve Onanırı hak edişleri 
F - Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 

G - Borç ve Gider Kadılıkları 
1 - Dönem kan ve diğer yasal yük.karş. 
2 - Dönem kar.peş.öd.vergi ve diğer yük.(-) 
3 - Kıdem tazminatı karşılığı 
4 - Diğer borç ve gider karşılıkları 

H - GeLAyl. Ait Gelirler ve Gider Tahakkuktan 
I - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

KİSA VADELİ YAB. KAYNAKLAR TOPLAMİ 
11 - UZUN VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR 

A - Mali Borçlar 
B - Ticari Borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer Borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan Avanslar 
E - Borç ve Gider Karşılıktan 

1 - Kıdem tazminat karşılığı 
2 - Diğer borç ve gider karşılıktan 

F - Gel.Yllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklan 
G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

UZUN VADELİ YAB.KAYNAKLAR TOPLAMI 

III-ÖZ KAYNAKLAR 
A - Ödenmiş Sermaye 

1 - Sermaye 
2- 3-Sermaye düzenleme olumlu farktan 

B - Sermaye Yedekleri 
1 - Hisse senetleri ihraç primleri 
2 - Hisse senetleri iptal kartan 
3 - MDV yeniden değerleme artışlan 
4 - İştirakler yeniden değerleme artıştan 
5 - Sermaye yedekleri 

C-Kar Yedekleri 
1 - Yasal yedekler 
2 - Statü yedekleri 
3 - Olağanüstü yedekler 
4 - Diğer kar yedekleri 
5 - Özel fonlar 

D-Geçmiş yıl kartan 
E - Geçmiş yıllar zararları ( - ) 
F - Dönem net kan (zaran) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (Kaynaklar) TOPLAMI 

Önceki önem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

96.000 
7.068.854 

8.463 

39.762 

| Cari dönem 

Tümü Ayrıntısı 

Milyon TL 

• 

• 

-
2.086 

727 
2.813 

7.164.854 

48.225 

(6.622.737) 

-
590.343 

593.156 

Milyon TL 

96.000 
8.060.470 

18.451 

45.266 

Tümü 

Milyon TL 

71 

• 
2.671 

-
2.742 

8.156.470 

63.717 

(7.626.593) 
(65.187) 

528.407 

531.149 
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PE-RE-JA İleri Kimya Sanayii A.Ş. 
2004 Yılı Bilançosu Gelir Tablosu 

Gelirler ve giderler 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet karı veya zararı 

F - Diğer faaliyet.olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyet.olağan gider ve zararlar ( - ) 

H - Finansman giderleri ( - ) 

1 Olağan kar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar ( - ) 

Dönem karı veya zararı 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan ( - ) 

Dönem net kan veya zararı 

Önceki dönem 
Milyon TL 

-

-

59.424 

(59.424) 

142.635 

83.211 

42 

83.253 

-

83.253 

Cari dönem 
Milyon TL 

-

-

69.800 

(69.800) 

1.204.298 

1.200.278 

194 

(65.974) 

787 

(65.187) 

-

(65.187) 
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SAYI : 15 
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN 2004 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 01.06.2006 tarihli 29 uncu Birleşiminde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 
2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiş
tir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırla
nan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafın
dan verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak 
gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKİŞ 

07.04.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4632 sayılı "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sis
temi Kanunu" uyarınca, bireysel emeklilik branşında faaliyet gösteren Şirketlerin özel emeklilik 
fonlarının portföy yönetim şirketlerince yönetilmesinin zorunlu hale getirilmesi, Başak Hayat 
A.Ş.'ninde emeklilik branşında faaliyet gösterecek bir yapıya dönüştürülmesi çalışmaları nedeniy
le Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları ve T.C.Ziraat Bankası fonlarının yönetilmesi amacıyla Zira
at Portföy Yönetim A.Ş.'nin kurulmasına karar verilmiştir. 

Ziraat Portföy Yatırım A.Ş. TC. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'nun 29.05.2001 tarih ve 
21/244 sayılı kararı doğrultusunda kurucular tarafından hazırlanan ana statünün 13.02.2002 tari
hinde İstanbul Ticaret siciline 471066-418648 sicil numarası ile tescil ve 5489 sayılı T.Ticaret Si
cili Gazetesinde ilan edilerek 18.02.2002 tarihinde tüzel kişilik kazandığı belirlenmiştir. 

Hazırlanan Ana statünün TTicaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesini takiben Şirketin 
18.02.2002 tarihinde tüzel kişilik kazanmasıyla birlikte Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan müra
caat sonucu, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 26.11.2002 tarihinden itibaren 2499 sayılı yasasının 
31 inci maddesi uyarınca portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunması uygun görülmüş olup, Şir
ketin portföy yöneticiliği faaliyeti çerçevesinde uyması gereken kural ve ilkeler SPK'nun 
03.12.2002 tarih ve KYD-526/15245 sayılı yazısı ile Şirkete bildirilmiştir. 

Ana statüye göre şirketin amacı özetle; Sermaye Piyasası Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasar
ruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde sermaye piyasası araçların
dan oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile 
yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak şeklinde belirlenmiştir. 

TC. Ziraat Bankası A.Ş.'nin önderliğinde 1 trilyon lira sermaye ile Ziraat Yatırım Menkul De
ğerler A.Ş., Başak Hayat Sigorta A.Ş., THalk Bankası A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
tarafından kurulan Şirketin bu sermayesi, 17.01.2003 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul 
karar doğrultusunda 1,5 trilyon liraya yükseltilmiştir. 

Şirketin ödenmiş sermayesinde % 24,90 oranında 373.500 milyon lira payı bulunan Başak 
Emeklilik A.Ş.'nin, Aralık 2004 tarihinden itibaren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredildi
ği belirlenmiştir. 
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Şirket, T. Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve özel hukuk hükümlerine göre yöne
tilmekte, sermayesinin tamamı kamu kuruluşlarına ait olması nedeniyle, TBMM Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Komisyonunca alınan 25.11.1992 tarih ve 40 sayılı kararı uyarınca 24.6.1983 tarih ve 
72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri doğrultusunda denetlenmektedir. 

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Ana sözleşmesinde, Şirketin organları Genel Kurul, Yöne
tim Kurulu, Murakıplar, Genel Müdür ve Müdürler olarak belirlenmiştir. 

Şirket Ana sözleşmesinin 23 üncü maddesinde; Genel Kurulun Olağan veya Olağanüstü ola
rak toplanacağı, Olağan Genel Kurulun Şirket hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve 
yılda bir defa, Olağanüstü Genel Kurulun ise Şirket işlerinin gerektirdiği haller ve zamanlarda Ka
nunlar ve Ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanıp gereken kararları alacağı belirtilmiştir. 

2002 yılında kurulmuş olan Şirketin son iki yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıda 
gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Esas sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar (-) 

Finansman giderleri 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlık, birikmiş amortismanı 

Portföy büyüklüğü: 

Kurumsal yatırımcı 

Şirket portföyü 

Yönetilen fon toplam değeri: 

TCZB A Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Likit 

TCZB B Tipi Tahvil Bono 

TCZB A Tipi Karma 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç. EYF 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç.(Döviz) 

Başak Emeklilik Esnek EYF 

Başak Emeklilik Büy.Amaçlı His. Sen. EYF 

Başak Emeklilik Likit-Kamu EYF 

Portföy Yönetim Komisyonları 

TCZB A Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Likit 

TCZB B Tipi Tahvil Bono 

TCZB A Tipi Karma 

Başak Emeklilik(5 adet fon) 

İşçi (Ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 

-İşçiler için yapılan tüm giderler 

-İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönem karına ilişkin vergi ve diğ.yas.yük. 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİH ya katkı (üretici fıyatianyla) 

GSYİH ya katkı (alıcı fıyatianyla) 

GSMH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla ) 

Faaliyet karlılığı (öz kaynaklar) 

Mali karlılık (Öz kaynaklar yönünden) 

Ekonomik karlılık 

Zararlılık 

Faaliyet karı 

Dönem karı 

Bilanço karı 

Ölçü 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
% 
% 
% 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

2003 

1.500.000 

1.500.000 

5.633.309 

1.826.393 

. 

. 
103.792 

112.404 

1.205.170.468 

5.346.526 

9.292.338 

28.551.169 

1.004.565.680 

154.587.013 

2.053.833 

1.063.029 

1.001.420 

1.111.743 

119.632 

151.467 

24.540 

69.799 

4.990.619 

445.152 

4.287 

4.678 

6 
167.212 

167.212 
2.206 

1.737.232 

2.020.251 

6.105.850 

6.388.869 

6.388.869 
101 

101 
87 

5.157.092 

5.667.799 

3.930.566 

2004 

1.500.000 

1.500.000 

7.583.335 

571.495 

. 

. 
221.814 

71.799 

1.605.280.504 

7.173.414 

6.858.829 

15.915.645 

1.478.185.566 

94.009.076 

1.748.332 

4.659.887 

1.051.380 

676.722 

643.722 

1.072.207 

43.583 

98.789 

5.604.679 

524.039 

11.916 

27.664 

13 
451.625 

451.625 
2.895 

2.177.000 

2.556.003 

7.484.518 

7.863.421 

7.863.421 
86 
86 
80 

6.535.184 

6.535.201 

3.897.644 

Son iki yıl 
farkı 

-
1.950.026 

(1.254.898) 

-
-

118.022 

(40.605) 

400.110.036 

1.826.888 

(2.433.509) 

(12.635.524) 

473.619.886 

(60.577.937) 

(305.501) 

3.596.858 

49.960 

(435.021) 

524.090 

920.740 

19.043 

28.990 

614.060 

78.887 

7.629 

22.986 

7 
284.413 

284.413 

689 
439.768 

535.752 

1.378.668 

1.474.552 

1.474.552 

(15) 

(15) 

(7) 

-
1.378.092 

867.402 

(32.922) 

Artış 
veya 

azalış (%) 

34 
68 

114 
36 

33 
34 

26 
44 
47 
39 

15 
338 

4 
39 

440 
609 

79 
41 
12 
18 

177 
491 
116 
170 

170 
31 
25 
31 
23 
23 
23 
15 
15 
8 

-
27 
15 
11 

* Rakamlar enflasyona göre düzeltilmiştir. 

- 1 9 7 - I. CİLT 



Portföy yönetimi kapsamında yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları, emekli sandıkları, sigor
ta şirketleri, vakıflar ve diğer tüzel kişilerin portföylerini vekil sıfatıyla ve yapılacak portföy yöne
timi sözleşmeleri çerçevesinde yönetmek konusunda faaliyet göstermek amacıyla 13.02.2002 tari
hinde kurulan şirket, SPK'nun 26.11.2002 tarih ve PŞY/PY-26/16 sayılı Portföy Yöneticiliği Yet
ki Belgesi ile faaliyetine başladığı tespit edilmiştir. 

Şirket T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Pi
yasası Kanununun 37 ve 38 inci maddelerine dayanılarak kurulan 5 adet yatırım fonu ile Başak 
Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15 inci mad
desine dayanılarak kurulan 5 adet emeklilik yatırım fonunu yönetmektedir. Ayrıca, T.C.Ziraat Ban
kası A.Ş.'nin kurucusu olduğu iki ayrı fonun Mart 2005 tarihinden, Mehmetçik Vakfının kurucusu 
olduğu fonun Temmuz 2005 tarihinden itibaren halka arz edildiği ve Şirket tarafından yönetildiği 
belirlenmiştir. 

2003 yılında rayiç değerlere göre 1.205 trilyon lira olan kurumsal yatırımcı portföy büyüklü
ğünün % 33 oranında 400 trilyon lira artarak 1.605 trilyon liraya, Şirketin özkaynaklarını değer
lendirmek amacıyla yönettiği portföy büyüklüğünün ise % 34 oranında 1,8 trilyon lira artarak 5,4 
trilyon liradan 7.2 trilyon liraya yükseldiği, 1.605 trilyon lira olan kurumsal yatırım fonu portföy 
büyüklüğünün % 92,18 oranında 1.478 trilyon liralık kısmını sadece T.C. Ziraat Bankası B Tipi Li
kit Fonunun oluşturduğu belirlenmiştir. 

Şirketin 2004 yılında payına düşen portföy yönetimi komisyon gelirlerinin 6.310.667 milyon 
lira düzeyinde olduğu, komisyon gelirlerinin 6.283.003 milyon liralık kısmının T.C.Ziraat Banka
sı A.Ş.'ye ait fonların yönetim gelirlerinden, 27,664 milyon liralık kısmının ise Başak Emeklilik 
A.Ş. fonlarının yönetiminden elde edildiği tespit edilmiş olup, Şirketçe yönetilen 10 adet yatırım 
ve emeklilik fonundan elde edilen 6,3 trilyon lira tutarındaki komisyon gelirlerinden 88,9 oranın
da 5,6 trilyon liralık kısmının T.C. Ziraat Bankası B Tipi Likit Fonundan sağlandığı belirlenmiştir 

Fonun mevzuata uygun olarak karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda yönetilebilmesini 
teminen, 2005 yılından itibaren uygulamaya konulan organizasyon semasındaki tüm birimlerin gö
revlerini etkin bir şekilde sürdürmesi, yapılan işlemlerin iç denetim birimince izlenip denetlenerek, 
iç denetimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine ve üst yönetime rapor edilmesi şeklindeki uygu
lamaya devam edilmesi, fon doluluklarının artırılması için fon kurucusu Banka ve Emeklilik Şir
ketinin pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine etkin şekilde devam etmesi ve halen yönetilen 13 fonun 
dışında başkaca kurumsal portföylerle, yönetilen portföy büyüklüklerinin artırılması için başlatıl
mış olan çalışmaların etkin bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. 

II - İDARİ BÜNYE 
07.04.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4632 sayılı "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sis

temi Kanunu" uyarınca, bireysel emeklilik branşında faaliyet gösteren Şirketlerin özel emeklilik 
fonlarının portföy yönetim şirketlerince yönetilmesinin zorunlu hale getirilmesi, Başak Hayat 
A.Ş.'nin de emeklilik branşında faaliyet gösterecek bir yapıya dönüştürülmesi çalışmaları nedeniy
le Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları ve T.C. Ziraat Bankası fonlarının yönetilmesi amacıyla Zira
at Portföy Yönetim A.Ş.'nin kurulmasına karar verilmiştir. 

Ziraat Portföy Yatırım A.Ş. T.C. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'nun 29.05.2001 tarih ve 
21/244 sayılı kararı doğrultusunda kurucular tarafından hazırlanan ana statünün 13.02.2002 tari
hinde İstanbul Ticaret siciline 471066-418648 sicil numarası ile tescil ve 5489 sayılı T.Ticaret Si
cili Gazetesi'nde ilan edilerek 18.02.2002 tarihinde tüzel kişilik kazandığı belirlenmiştir. 

Ana Sözleşmeye göre şirketin amacı özetle; Sermaye Piyasası Kanunu, Bireysel Emeklilik Ta
sarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde sermaye piyasası araçla-
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rından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve Vekil sıfatı 
ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak şeklinde belirlenmiştir. 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin önderliğinde 1 trilyon lira sermaye ile Ziraat Yatırım Menkul De
ğerler A.Ş., Başak Hayat Sigorta A.Ş., T.Halk Bankası A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
tarafından kurulan Şirketin bu sermayesi, 17.01.2003 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul 
karar doğrultusunda 1,5 trilyon liraya yükseltilmiştir. 

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Ana sözleşmesinde, Şirketin organları Genel Kurul, Yöne
tim Kurulu, Murakıplar, Genel Müdür ve Müdürler olarak belirlenmiştir. 

Şirket Ana sözleşmesinin 23 üncü maddesinde; Genel Kurulun Olağan veya Olağanüstü ola
rak toplanacağı, Olağan Genel Kurulun Şirket hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve 
yılda bir defa, Olağanüstü Genel Kurulun ise Şirket işlerinin gerektirdiği haller ve zamanlarda Ka
nunlar ve Ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanıp gereken kararları alacağı belirtilmiştir. 

Önceki dönem 167.212 milyon lira olan toplam personel harcamaları, 2004 yıl sonunda % 170 
oranında 284.413 milyon lira artışla 451.625 milyon liraya yükselmiş olup, artışın, personel adedin
deki artış ile 2004 yılında ücretlere ve sosyal giderlere yapılan zamlardan ileri geldiği belirlenmiştir. 

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine yapılan ödemeler hariç 2004 yılında personele yapılan 
ödemeler tutarı 421.215 milyon lira düzeyinde olup, bu harcamaların % 55,7 oranında 234.904 mil
yon lirasını esas ücretler, % 20,52 oranında 86.417 milyon lirasını ek ödemeler, % 23,71 oranında 
99.894 milyon liralık kısmını ise sosyal giderler oluşturmuştur. 

86.417 milyon lira kalıntı gösteren ek ödemelerin personele ödenen ikramiye ve yabancı dil 
tazminatı ve benzeri ödemelerden ileri gelmiş olup, 2004 yıl sonu kalıntısı 99.894 milyon lira olan 
sosyal giderlerin ayrıntıları aşağıda değerlendirilmiştir. 

Sosyal nitelikli giderlerin 2004 yıl sonu kalıntısı 99.894 milyon lira düzeyinde olup, önceki 
yıla göre % 124,64 oranında 55.427 milyon lira artış göstermiştir. 

Kalıntısı 99.894 milyon lira olan sosyal giderlerin % 63,93 oranında 63.970 milyon liralık kıs
mını SSK primi işveren hissesi ile işten ayrılma tazminatı oluşturmuş, bu grupta izlenen giderler
de önceki yıla göre 38.24 milyon lira artış meydana gelmiştir. 

Sosyal nitelikli giderlerden, yedirme giderlerinin 19.557 milyon lira, taşıma giderlerinin ise 
10.520 milyon lira olmak üzere toplam kalıntısının 30.084 milyon lira düzeyinde olduğu, bu gider
lerin toplam sosyal giderlerin % 30,08'ini teşkil ettiği ve önceki yıla göre 14.030 milyon lira artış 
gösterdiği belirlenmiş olup, sosyal giderlerin % 5,99 oranında 5.840 milyon liralık kısmını ise, ka
lıntısı 5.055 milyon lira olan işsizlik sigortası işveren payı ile diğer sosyal giderler oluşturmuştur. 

Şirkette toplu sözleşme sistemi uygulanmakta olup, 31.12.2004 tarihine göre 9 personelle ilgi
li kıdem tazminatı yükümlülüğünün doğduğu ve 21.081 milyon lira karşılık ayrıldığı tespit edilmiş 
olup, 2004 yılında personele günlük 5.310 bin lira yemek bedeli fişi verildiği, Şirket personelinin 
T.C.Ziraat Bankası A.Ş.'nin servislerinden yararlandığı ayrıca personelin eş ve çocukları dahil Ba
şak Sigorta A.Ş. ile grup çalışanlarına düzenlenen sağlık sigortasının da yaptırıldığı tespit edilmiş 
olup, sağlık sigortası giderlerinin 18.142 milyon lira düzeyinde gerçekleştiği belirlenmiştir. 

III- MALİ BÜNYE 
Şirketin kaynak ve varlıkları toplamı önceki yıldakine göre % 27,1 oranında 1.740.686 mil

yon lira artarak 8.154.830 milyon liraya yükselmiştir. 
Şirketin 2004 yılında kullandığı varlıklar toplamı 8.154.830 milyon liranın; % 94,2 oranında 

7.679.003 milyon lirası dönen varlıklardan, % 5,8 oranında 475.827 milyon lirası ise duran varlık
lardan ileri gelmiştir. 
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Duran varlıkların, 135.660 milyon lirasını uzun sürede paraya çevrilebilir değerler, 340.167 
milyon lirasını bağlı değerler oluşturmuştur. Bağlı değerlerin; 

150.015 milyon lirasını maddi duran varlıkların net değeri, 
162.790 " " maddi olmayan duran varlıkların net değeri, 

27.362 " " diğer bağlı değerler, 
oluşturmuştur. 

Şirketin ödenmiş sermaye tutarı olan 1.500.000 milyon lira, sermaye ve kâr yedekleri tutarı 
olan 2.185.691 milyon lira ile dönem net kârı olan 4.358.100 milyon liranın toplamı 8.043.791 mil
yon liradan, 460.456 milyon lira tutarındaki geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra özkay-
naklar 7.583.335 milyon lira düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Cari yılda yabancı kaynakların % 26,5 oranında azalmasına karşılık öz kaynakların % 34,5 
oranında artması sonucu; öz kaynakların toplam kaynaklar içindeki oranı % 87,9'dan % 93,0'e 
yükselirken yabancı kaynakların toplam kaynaklar içindeki oranı % 12,1'den % 7'ye gerilemiştir. 

Şirket varlıkları önceki yıla göre 2004 yıl sonunda % 27,1 oranında artış göstermiştir. Dönen 
varlıkların % 29 oranında artmasına karşılık duran varlıklar % 3 oranında artış kaydettiği için top
lam varlıklar içindeki dönen varlıkların oranı % 92,8'den % 94,2'ye yükselirken duran varlıkların 
oranı % 7,2'den % 5,8'e düşmüştür. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Yüksek Denetleme Kurulu raporunun "İşletme çalışmaları" bölümünde; 2004 yılı gerçekleşen 
ve 2005 yılı tahmini işletme bütçesinin durumu ile gelir ve giderler değerlendirilmiş, Şirketin faali
yetleri bölümünde ise, Şirketin kurumsal yatırımcılar ve kendi adına yönettiği portföy büyüklüğü ve 
portföy doluluğu ile portföy gelirleri ve portföy yönetim ücretlerinin fonun kurucusu ile fon yöneti
mi Şirketi arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde yapılan paylaşımına ayrıntılı olarak yer veril
miştir. 

Ziraat portföy yönetimi tarafından yönetilen fonların isimleri ile T.C.Ziraat Bankası ve Başak 
Emeklilik fonlarına 2004 yılında tahakkuk ettirilen ve ödenen Yönetim ücretlerinin tutarı ile dağı
lımı aşağıda özetlenmiştir. 

T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Fonları : 
T.C.Z.B. A Tipi Değişken Fon-TZİ 

T.C.Z.B. B Tipi Değişken Fon-TZ2 
T.C.Z.B. B Tipi Likit Fon-TZ3 
T.C.Z.B. B Tipi Tahvil Bono Fonu-TZ4 
T.C.Z.B. A Tipi Karma Fon-TZK 
Başak Emeklilik A.Ş. Bireysel Emeklilik Fonları: 

Başak Emeklilik Kamu Borçlanma (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu-BED 
Başak Emeklilik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu-BEE 

Başak Emeklilik Kamu Borçlanma Emeklilik Yatırım Fonu-BEK 
Başak Emeklilik Likit-Kamu Emeklilik Yatırım onu-BEL 
Başak Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Yatırım Fonu-BEH 
Kuruluşu tamamlanmış ve Mart 2005 tarihinde Halka arz edilmiş olan fonlar: 
T.C.Z.B.A.Ş. A Tipi Değişken Başak Fonu-TZF 
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T.C.Z.B.A.Ş. A Tipi IMKB-30 Ulusal Endeksi Fonu-TZE 
Milyon TL. 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Fonlarının; 

Portföy büyüklüğü 1.596.717.448 
Toplam yönetim ücretleri 52.704.269 
Banka adına tahakkuk eden ve ödenen 46.421.266 
Şirket adına tahakkuk eden ve ödenen 6.283.003 

Başak Emeklilik A.Ş. Fonlarının; 
Portföy büyüklüğü 8.103.918 
Toplam yönetim ücreti 165.984 

Başak Emeklilik adına tahakkuk eden ve ödenen 110.656 
Şirket adına tahakkuk eden ve ödenen 27.664 
Ziraat Yatırım adına tahakkuk eden ve ödenen 27.664 
Yukarıda da açıklandığı üzere; 

- Şirketin yönettiği fonların 2004 yılı büyüklüğü toplam 1.604.821.366 milyon lira düzeyinde 
olup, % 98'inin T.C.Ziraat Bankası, % 2'sinin ise Başak Emeklilik A.Ş. fonlarından oluştuğu, 

- 2004 yılında tahakkuk ettirilen ve ödenen toplam 52.870.253 milyon liralık yönetim ücret
lerinin % 99,69 oranındaki 52.704.269 milyon liralık kısmını T.C. Ziraat Bankası fonlarına, sade
ce % 0,31 oranında 165.984 milyon liralık kısmının da Başak Emeklilik A.Ş. fonlarına tahakkuk 
ettirilen ve ödenen ücretlerden ileri geldiği, 

- Tahakkuk ettirilen fon yönetim ücretlerinden 6.283.003 milyon lirası T.C. Ziraat Bankası fon 
yönetim ücretlerinden, 27.664 milyon lirası Başak Emeklilik fon yönetiminden olmak üzere Şirke
tin toplam 6.310.667 milyon lira komisyon geliri elde ettiği belirlenmiştir. 

Şirketin 2004 yılında T.C. Ziraat Bankası ve Başak Emeklilik A.Ş.'ye ait 10 adet kurumsal fo
nu yönettiği, T.C. Ziraat Bankası'nın Mart 2005 tarihinde halka arz ettiği 2 adet fonla birlikte fon 
sayısının 12'ye, Temmuz 2005 tarihinden itibaren Şirketçe yönetilen Mehmetçik Vakfına ait 
20 trilyon lira büyüklüğündeki fonla birlikte halen Şirketçe yönetilen fon sayısının 13'e yükseldi
ği belirlenmiştir. 

2005 yılında geçerli olmak üzere fon yönetim ücretlerinin tahakkuk ve dağıtımıyla ilgili fo
nun kurucuları tarafından yapılan düzenleme sonucu, 2005 yılı yönetim ücreti uygulamalarının 
2004 yılı uygulamalarına göre ve oransal olarak düşürüldüğü, tespit edilmiştir. 

YDK'nun 2003 yılı raporunda şirketin sadece T.C. Ziraat Bankası ve Başak Emeklilik tarafın
dan kurulan 10 adet fonu yönettiği, mevcut yönetilen fonlara ek olarak kurumsal ve bireysel port
föy yönetiminin de yapılmasının uygun olacağı belirtilmiş olup, bu öneri doğrultusunda T.C. Zira
at Bankası tarafından kurulan A Tipi Değişken Fon ile A Tipi İMKB 30 ulusal Endeks Fonu'nun 
Mart 2005 tarihinden itibaren Şirket tarafından halka arz edildiği, Mehmetçik Vakfının kurucusu 
olduğu 20 trilyon liralık fonun Temmuz 2005 tarihinden itibaren Şirket tarafından yönetildiği gö
rülmüş olmakla beraber, fonların kurucusu T.C. Ziraat Bankası ve Başak Emeklilik A.Ş.'nin 
03.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere alınan karar gereği, fon yönetim gelirleri önceki yıla gö
re önemli ölçüde gerilemiş, bunun sonucu olarak 2004 yılı sonunda 6.310.667 milyon lira olarak 
gerçekleşen "fon yönetim komisyonlarının Şirketin 2005 yılı bütçesi hazırlanırken 2.095.374 mil
yon lira olarak tahmin edilmesine neden olmuştur. 
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V- YATIRIMLAR 
Şirketin 2004 yılı bütçesinde yatırım programına yer verilmiş olup, 96.400 milyon liralık öde

nek tahsis edilmiştir. 

2004 yılı içinde 10.800 milyon liralık çeşitli kırtasiye ve basılı evrak ile 155 milyon liralık bil
gisayar malzemesi ve 2.700 milyon liralık toner kartuş alımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Şirket Ge
nel Müdürlük makamı için 21.12.2004 tarihinde satın alınan araca 42.970 milyon lira ödeme ya
pıldığı görülmüş, makama tahsis edilen araç bedeli dahil tahsis edilen 96.400 milyon liralık öde
nek karşısında belirlenen ödenekten daha az harcama yapıldığı görülmüştür. 

2002-2004 yıllarında yatırım harcamaları kapsamında yapılan ve 5 yılda itfa edilmek üzere özel 
maliyet bedeli hesabına kaydedilen kiralanan binanın bakım onarım ve bina tadilat işleri ile ısıtma, 
soğutma, havalandırma ve kablolamaya ait yapı işleri için yapılan giderlerden belirli bir kısmının 
sonradan aynı binanın bir bölümünde kiracı olarak faaliyet gösteren Ziraat Yatırım Menkul Değer
ler A.Ş. Levent şubesine virman edildiği, kalanının ise ilgili hesaplarda izlendiği belirlenmiştir. 

VI- İŞTİRAKLER 

Başak Emeklilik A.Ş.'nin fonlarını yönetmek amacıyla 2002 yılında faaliyete geçen Şirketin, 
2004 yıl sonu itibariyle herhangi bir iştirakinin bulunmadığı belirlenmiştir. 

VII- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırıl
mıştır: 

1- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan öneri ve tavsiyelerin yerine ge
tirilmesi. 

SONUÇ 

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, 18.05.2005 tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul edi
len 2004 yılı bilançosu ve 6.535.201 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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ZIRAAT PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş. 
VUK'a Göre Enflasyon Düzeltilmesi Yapılmış Aynntıh Bilanço-Aktif (000.000.-TL) 

AKTİF 
I- DÖNEN VARLIKLAR 
A- Hazır Değerler 
1-Kasa 
2- Bankalar 
3- Diğer Hazır Değeder 
B- Menkul Senetleri 
1-Hisse Senetleri 
2- Özel Kesm Tah. Sen, ve Bono. 
3- Kamu Kesim Tah. Sen. ve Bono. 
4-Diğer Menkul Kıymetler 
5- Men. Kıy. Değer Düş. Karş.(-) 
C- Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 
1-Alıcılar 
2- Alacak Senetleri 
3- Verilen depozito ve Teminatlar 
4-Diğer Kısa Vadeli TİC.Alacaklar 

5- Alacak Reeskontu (-) 
6- Şüpheli Alacaklar 
7- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 
D- Diğer kısa Vadeli Alacaklar 
1- Ortaklardan Alacaklar 

2- İştiraklerden Alacaklar 
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 
4- Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 
5- Alacak Reeskontu (-) 
6- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 
E-Stoklar 
1- İlk Madde ve Malzeme 
2-Yan Mamuller 
3-Ara Mamuller 
4- Mamuller 

5- Emtia 
6- Diğer Stoklar 
7- Stok Değer Düşük. Karşılığı (-) 
8- Verilen Sipariş Avansları 
F- Diğer Dönen Varlıklar 
1-Gelecek Aylara Ait Giderler 
2-Geçici Vergi Hesabı 
3-Peşin Ödenen Vergiler 

II- DURAN VARLIKLAR 
A- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 
1-Alıcılar 
2- Alacak Senetleri 
3- Verilen depozito ve Teminatlar 
4- Diğ.Uzun Vadeli Tic. Alacaklar 

Önceki Dönem 
31.12.2003 

131 
667 

5.199.757 

750.768 

322 

0 
1.032.990 

15.313 

797 

5.199.757 

750.768 

322 

0 

1.048.303 

6.999.946 

462.501 

Cari Dönem 
31.12.2004 

226 
641 

7.188.133 

-19.782 

504.785 

0 

0 
0 
0 

867 

7.173.351 

504.785 

0 

0 

0 

7.679.003 

475.827 
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5- Alacak reeskontu (-) 
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 
B-Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 
1-Ortaklardan Alacaklar 
2- İşlemlerden Alacaklar 
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 
4- Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 
5-Alacak Reeskontu (-) 
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 
C- Finansal Duran Varlıklar 
1-Bağlı Menkul Kıymetler 
2-Bağlı Men.Kıy.Değ.Düş.Karş.(-) 
3- İştirakler 
4- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 
5-İştirakler Değ. Düşük. Karşılığı (-) 
6-Bağh Ortaklıklar 
7-Bağh Ortak.Ser.Taahütleri (-) 
8-Bağh OrtaLDeğ. Düş. Karş.(-) 
9- Diğer Finansal Duran Varlıklar 
D- Maddi Duran Varlıklar 
1 - Arazi ve Arsalar 
2- Yerüslü ve Yer altı Düzenleri 
3- Binalar 
4- Makine Tesis ve Cihazlar 
5-Taşıt Araç ve Gereçleri 
6- Döşeme ve Demirbaşlar 
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar 
8-Birikmiş Amortismanlar (-) 
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar 
10- Verilen Sipariş Avansları 
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
1- Kuruluş ve Teşkilatlanma Gid. 
2-Haklar 
3- Araştırma ve Getlştirme Giderleri 
4-Diğer Maddi Olmayan Duran V.(Net) 
5- Verilen Avanslar 
F- Diğer Duran Varlıklar 
1-Gel.Yıl.Giderleri 
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI 

145.860 
0 

35.053 
36.336 
69.004 
0 
30.922 

0 

186.926 

19.929 

0 

145.880 

110.271 

186.926 

19.424 

7.462.147 7.462.447 

135.660 
0 

52.429 

84.619 
0 
-71.796 

0 

162.790 

27.363 

0 

135.660 

150.015 

162.790 

27.363 

8.154.830 8.154.830 

I 
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ZIRAAT PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş. 
VUK'a Göre Enflasyon Düzeltilmesi Yapılmış Ayrıntılı Bilanço-Pasif (000.000, -TL) 

PASİF 

I- KISA VADELİ BORÇLAR 
A- Finansal Borçlar 
1-Banka Kredileri 
2-U. Vad. Kredi.anapard Tak..ve Faiz 
3-Tahvil Anapara Taksit, ve Faizleri 
4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 
5- Diğer Finansal Borçlar 
B-Ticari Borçlar 
1- Sahalar 
2- Borç Senetleri 
3- Alınan Depozito ve Teminatlar 
4- Diğer Ticari Borçlar 
5- Borç Reeskontu (-) 
C- Diğer Kısa Vadeli Borçlar 
1-Ortaklara Borçlar 
2-İştiraklere Borçlar 
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 
4- Ödenecek Giderler 
5- Öden. Vergi, Harç ve Diç. Kesinti. 
6- Ertelenen Takside Bağ.Devl.Alac. 
7- Kısa Vadeli Diğer Borçlar 
B- Borç Reeskontu (-) 
D-Alınan Sipariş Avansları 
E- Borç ve Gider Karşılıkları 
1-Vergi Karşılıkları 
2- Dönem Karından Peşin Ödenen Vergi 

(-) 
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 
II- UZUN VADELİ BORÇLAR 
A-Finansal Borçlar 
1-Banka Kredileri 
2- Çıkarılmış Tahviller 
3-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 
4 Diğer Finansal Borçlar 
B-Ticari Borçlar 
1-Satıcılar 
2- Borç Senetleri 
3- Alınan Depozito ve Teminatlar 
4- Diğer Ticari Borçlar 
5- Borç Reeskontu (-) 
C- Diğer Uzun Vadeli Borçlar 
1-Ortaklara Borçlar 
2- İştiraklere Borçlar 
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 
4- Ertel.ve takside Bağ.Dev.Alacak. 

Önceki Donem 
31.12.2003 

23.724 

0 

0 

0 
50.663 

1.737.232 
0 

8.444 

0 

23.724 

50.663 

0 
1.745.676 

0 

0 

0 

1.820.063 

6.329 

Cari Dönem 
31.12.2004 

27.979 

0 

0 

500 
51.274 

0 

2.177.100 
-1.710.094 

3.605 

0 

27.979 

51.774 

0 
470.661 

0 

0 

0 

550.414 

21.081 
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5- Uzun Vadeli Diğer Borçlar 

6- Borç Reeskontu (-) 

D- Alınan Sipariş Avansları 

E- Borç ve Gider Karşılıkları 

1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları 

2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

M-ÖZ SERMAYE 

A- Sermaye 

B-Serma ye Tahhütleri (-) 

C- Emiryon Primi 

D-Yeniden Değerleme Değer Artışı 

1- Duran Varlıklardaki Değer Artışı 

2- İştiaklerdeki Değer Artışı 

3- Borsa'da Oluşan Değer Artışı 

E-Yedekler 

1-Yasal Yedekler 

2- Statü Yedekleri 

3- Özel Yedekler 

4 Olağanüstü Yedek 

5- Maliyet Artış Fonu 

6- Serm.Ek.İşt.His.ve Gayrim.Sat.Kaz. 

7- Ozkaynak Enfl. Düz. Olumlu Farkları 

F- Net Dönem Kan 

G- Dönem Zararı (-) 

I-Geçmiş Yıl 1ar Zararları (-) 

1-2003 Yılı Zararı 

2- Yılı Zararı 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

6.329 

0 

11.776 

17.218 

162.214 

418.756 

0 
6.329 

1.500.000 

0 

11.776 

598.188 

3.526.091 

0 

7.462.447 

5.636.055 

7.462.447 

21.081 

12.656 

573.400 

735.004 

869.630 

-060.456 

0 
21.081 

1.500.000 

0 

12.656 

2.173.034 

4.358.100 

-460.456 

8.154.830 

7,583.335 

8.154.830 
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ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

VUK'a Göre Ennasyon Düzeltilmesi Yapılmış Ayrıntılı Gelir Tablosu (000.000.-TL) 

GELİR VE GİDERLER 

A-BRÜT SATIŞLAR 

1- Hisse senetleri ve Geçici İlmühaber Satışları 

2- Özel Kesim Tahvil Satışları 

3- Finansman Bonosu Satışları 

4- Diğer özel Kesim Senet ve Bono Satışları 

5- Devlet Tahvili Satışları 

6- Hazine Bonosu Sadşları 

7- Diğer Kamu Kesimi Senet ve Bono Satışları 

8- Diğer Menkul Kıymet Sadşları 

9- Yönetim Komisyonları 

10- Diğer Hizmet Satışları 

B- SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) 

1- Satış Iskontoları (-) 

2- Diğer İndirimler (-) 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ KARİ veya (ZARARI) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

1 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 

2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 

3- Genel Yönetim Giderleri (-) 

ESAS FAALİYET KARI veya (ZARARI) 

F- DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER ve KARLAR 

1- İştiraklerden Temettü Gelirleri 

2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelideri 

3- Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 

4- Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 

G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER.ve ZARAR. (-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 

2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 

FAALİYET KARI veya ZARARI 

I- OLAĞANÜSTÜ GELİRLER ve KARLAR 

1- Konusu Kalmayan Karşılıklar 

2- Önceki Dönem Gelir ve Karları 

3- Diğer Olağanüstü Gelider ve Karlar 

7- OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-) 

1- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 

2- Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 

DÖNEM KARI veya (ZARARI) 

K- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. (-) 

NET DÖNEM KARI veya (ZARARI) 

Önceki Dönem 

31.12.2003 

311.989.053 

19.919.663 

5.539.075 

-1.677 

-52 

-947.050 

242.126 

282.264 

337.447.792 

337.447.792 

-331.341.921 

6.105.870 

-948.779 

5.157.092 

524.390 

-13.683 

0 

5.667.799 

5.667.799 

1.737.232 

3.930.566 

Cari Dönem 

31.12.2004 

293.476.503 

10.192.349 

6.310.667 

-1.684 

-50 

-1.297.336 

531.826 

195.672 

8 

9 

309.979.519 

309.979.519 

-302.495.001 

7.484.518 

-1.299.070 

6.185.448 

727.498 

-377.763 

0 

6.535.184 

17 

6.535.201 

2.177.100 

4.358.100 
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SAYI : 16 
ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'NİN 2004 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 01.06.2006 tarihli 29 uncu Birleşiminde Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.'nin 
2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiş
tir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırla
nan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafın
dan verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak 
gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

T.C. Ziraat Bankası önderliğinde banka iştiraklerinden Başak Sigorta A.Ş. ile Bankanın Perso
nel Vakfı, Başak Sigorta Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ve Başak Depoculuk A.Ş. tarafından 
5 milyar lira sermaye ile 16.08.1991 tarihinde kurulmuş ve tescil edilmiş olan Ziraat Finansal Kira
lama A.Ş., Ana Sözleşmenin 04.09.1991 tarihli ve 2852 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ya
yımlanmasını takiben faaliyete geçmiş olup, 14 üncü faaliyet yılını tamamladığı belirlenmiştir. 

04.09.1991 tarih 2852 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan Ana Sözleşmenin 
5 inci maddesinde Şirketin "Amaç ve Konusu" belirtilmiş olup, durum aşağıda özetlenmiştir. 

"Şirketin amacı ve iştigal konusu, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çer
çevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama 
(leasing) işlemlerini yapmak olarak değerlendirilmiştir. Şirketin, iştigal konusu kapsamındaki işle
ri bizzat yapabileceği gibi, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girebileceği, bu 
amaçla teşebbüs ve taahhütlerde bulunabileceği, sermaye şirketleri ile iş ortaklığı (joint venture) 
ve konsorsiyumlar kurabileceği veya kurulmuş olanlara iştirak edebileceği ve gerektiğinde iştirak 
paylarını satabileceği veya devir ve tasfiye edebileceği" ifade edilmiştir. 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin 18.09.1990 tarih ve 33/1094 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve 
Yüksek Planlama Kurulunun (YPK) 11.12.1990 tarihli ve 90/T-107 sayılı kararı doğrultusunda ku
rulan Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. Özel Hukuk Hükümlerine tabi, 3226 sayılı Finansal Kiralama 
Kanunu, T. Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir. 

Ülkemizde fınans kesimi özellikle 1980'li yılların başından itibaren gelişim içine girerek fi
nansal ürünlerde çeşitlilik sağlanmaya çalışılmıştır. 1980 öncesi yatırımlar sadece Devlet ve Mer
kez Bankası kaynaklarıyla ile finanse edilirken, 1980 sonrası uygulanan "serbest ekonomi" politi
kaları çerçevesinde kamu sübvansiyonlarının kalkması neticesinde, bu yeni ve avantajlı finansal 
ürünün yatırımların finansmanına yönelik boşluğu doldurması amaçlanmıştır. Böylece, ülkemizde 
leasing uygulaması 10.06.1985 tarihinde yürürlüğe giren Finansal Kiralama Kanunu ile yürürlüğe 
konulmuş ve bu Kanun ile "leasing" Türkçe'ye "Finansal Kiralama" olarak geçmiştir. Finansal ki
ralama, geleneksel finansman yöntemlerine göre daha yeni bir yöntemdir. Orta vadeli yatırım kre
disi, kira, taksitli satış gibi üç değişik işlemin birleşmesinden oluşan ve bunlardan farklı bir nitelik 
gösteren, kendine özgü bir işlem olan leasing, Türkiye'de benimsenen şekliyle orta vadeli kredi 
kullanımına çok yakın bir finansman yöntemidir. 
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Dünyada leasing işlem hacmi 2003 yılı sonu itibariyle 511,6 milyar USD'yi bulmuş ve 
ABD'de şirketlerin % 80'i ihtiyaçlarını leasing yoluyla karşılar hale gelmiştir. Bugün dünyada özel 
sektörün her 8 yatırımından biri, OECD ülkelerinde ise her üç yatırımından biri leasing ile finanse 
edilmektedir. 

Dünya leasing hacmi 2002 yılında 461,6 milyar USD iken % 11 artış göstererek 2003 yılında 
511,6 milyar USD'ye ulaşmıştır. İlk sırada yer alan ABD'nin işlem hacmi 202 milyar USD olup, 
dünya lesaing işlem hacmi içinde % 41 paya sahiptir. Türkiye 2003 yılında % 63 oranında işlem 
hacmi artışı ile leasing hacmi en fazla artış gösteren ilk sıradaki Ülke olmuştur. 

2003 yıl sonu itibariyle; ABD'de sabit sermaye yatırımlarının % 31,1'i, Kanada'da % 22'si, 
Almanya'da % 21,7'si ve Polonya'da % 20,8'i leasing yoluyla finanse edilmektedir. Türkiye'de 
ise, leasingin toplam yatırım içindeki payı 2003 yıl sonu itibariyle % 6,7 olarak görülmektedir. 

Türkiye'de halihazırda kayıtlı 80 Leasing şirketi, 5 Özel Finans Kurumu ve 10 Kalkınma ve 
Yatırım Bankası olmak üzere toplam 95 leasing yapmaya yetkili kuruluş bulunmaktadır. Ancak, bu 
şirketlerin tamamı aktif değildir. Finansal Kiralama Derneği (Fider) üyesi olan 39 şirket ise piyasa 
payının yaklaşık % 90'ına sahiptir. 

2003 yılı işlem hacmi 2.166 milyon USD olarak gerçekleşen Ülkemiz leasing sektöründe, 
2004 yılı işlem hacmi USD bazında % 35 oranında artış göstererek, 2.921 milyon USD'a ulaşmış
tır. 2003 yılında 24.233 adet projeye finansman sağlayan leasing şirketleri 2004 yılında bu rakamı 
28.615 adete çıkarmıştır. Eylül/2005 itibariyle finansman sağlanan şirket sayısı 26.230 adet, işlem 
hacmi ise 2.900 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. 

Özel Hukuk Hükümlerine göre Finansal Kiralama mevzuatı çerçevesinde faaliyet göstermek 
üzere T.C. Ziraat Bankası önderliğinde 1991 yılında kurulan Şirketin sermaye yapısı değerlendiril
diğinde, T.C. Ziraat Bankasının % 50 oranında pay sahibi olduğu, banka iştiraklerinden T.B.M.M. 
denetimine tabi Başak Sigorta A.Ş.'nin % 10 oranında payı bulunduğu belirlendiğinden, Anayasa
nın 165. maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Denetimine girmiştir. T.B.M.M. KİT Ko
misyonu Başkanlığının 14.12.1992 tarih ve 2173 esas ve 40 karar sayılı yazısı kapsamında Şirke
tin denetimi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yerine getirilmektedir. 

Şirketin son iki yıllık gelişimi ve 2004 yılındaki faaliyet sonuçlarının karşılaştırılmalı durumu 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler 

Sermaye 
Ödenmemiş sermaye 
Özkaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (Finansal Kiralama) 
Birikmiş amortisman (Finansal Kiralama) 
Maddi duran varlıklar (Şirket) 
Birikmiş amortisman (Şirket) 
Maddi olmayan duran varlıklar (Şirket) 
Birikmiş amortisman (Şirket) 
Akışkan Finansman Kiralama alacakları 
İdari Takipteki Finansal Kiralama alacakları 
Kanuni takipteki Finansal Kiralama alacakları 
Yatırımlar için nakdi ödemeler 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü gelirleri 
Personel (ortalama) 
Personel için yapılan giderler 
Personel başına aylık ortalama gider 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYİH katkı (alıca fiyatlarıyla) 
Mali karlılık 
Ekonomik karlılık 
Faaliyet karı ve zararı (teknik) * 
Dönem karı ve zararı * 
Bilanço karı ve zararı * 

Ölçü 

Milyar TL 

Milyar TL 

» 

Kişi 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 

% 
Milyar TL 

2003 

20.000 

62.101 
19.165 

806 
137.353 
117.755 

893 
948 
401 
108 

12.849 
8.280 

44.829 
18 

2.790 
13 
37 

1.245 
3.026 

273 
9.354 
9.354 

-

2004 

20.000 

51.245 
50.610 

1.122 
74.621 
68.323 

830 
675 
415 
401 

71.337 
18.841 
24.386 

70 
2.790 

58 
43 

1.839 
3.407 

882 
(8.959) 
(8.959) 

-
3.756 

(10.856) 
(10.856) 

Fark 

(10.856) 
31.445 

316 
(62.732) 
(49.432) 

(63) 
(273) 

14 
293 

58.488 
10.561 

(20.443) 
52 

45 
6 

594 
381 
609 

(18.313) 
(18.313) 

Tabloda yer verilen 2003 Bilanço rakamları enflasyona endekslenmiş ve 2004 tarihindeki pa
ranın satınalma gücüne getirilmiştir. 

* 2003 tarihli bilançoda geçmiş yıl kârı düzeltilmiş bilanço denkliğini sağlayacak şekilde öz-
kaynak içerisinde yer aldığından, 2003 yılına ilişkin bilanço kâr veya zararı belirtilmemiştir. 

Şirketin özkaynakları bir önceki yıla nazaran reel olarak % 17,4 oranında azalışla 51,2 trilyon 
liraya düşmüş; yabancı kaynakları ise, % 164 oranında artışla 50,6 trilyon liraya ulaşmıştır. 

Maddi Duran Varlıkların bilançodaki tutarı 6,4 trilyon lira olup; 155 milyar lirası Şirkete ait
tir. Geriye kalan 6,3 trilyon lira ise finansal kiralama işlemlerine ait bulunmaktadır. 

5024 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklik sonucu kapsama giren şirket
lerce mali tabloların enflasyon düzeltmesi işlemi yapılarak, mali tabloların enflasyon etkisinden 
arındırılarak vergileme üzerindeki olumsuzlukların giderilmesi amaçlanmış; bu çerçevede Şirketin 
yetkili kurullarında görüşülerek onaylanan enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu düzenlenen 
gelir tablosunda enflasyon düzeltme zararı ile birlikte toplam giderler % 117,8 oranında 28,1 tril
yon lira artarak 52 trilyon liraya, gelirleri ise yine enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan miktar
lar dahil % 67,2 oranında 16,6 trilyon lira artarak 41,2 trilyon liraya yükselmiş olup, gider fazlalı
ğı sonucu dönem 10,8 trilyon lira zararla sonuçlanmıştır. 

2004 yılı mali tablolarında enflasyon düzeltmesi yapılması sonucunda; parasal olmayan kıy
metlerin düzeltme işlemi sonrası değeri ile düzeltme öncesi değeri arasındaki farkların kaydedildi
ği "Enflasyon fark hesaplan" 31.12.2004 tarihi itibariyle 648- Enflasyon düzeltme kârları hesabı 
10.296.008 milyon lira, 658- Enflasyon düzeltmesi zararları hesabı 27.447.377 milyon lira netice 
olarak 17.151.369 milyon lira zarar arttırıcı etkisi olmuştur. 
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Raporun işletme çalışmaları bölümünde belirtildiği üzere, toplam finansal kiralama alacakla
rının 114,6 trilyon lira tutarında olduğu, % 62,3 oranında 71,3 trilyon lirası Akışkan finansal kira
lama alacaklarından, % 16,4 oranında 18,9 trilyon lirası idari takipteki alacaklardan, % 21,3 ora
nında 24,4 trilyon lirası kanunu takipteki alacaklardan oluştuğu, 

31.05.2005 tarihi itibariyle de 152,2 trilyon lira tutarındaki toplam alacakların 111,6 trilyon 
lirasının Akışkan finansal kiralama alacaklarından, 13,3 trilyon lirası idari takipteki alacaklardan, 
27,3 trilyon lirasının da kanuni takipteki alacaklardan kaynaklandığı, 

anlaşılmıştır. 
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.'i 1998 yılından bu yana sektör içindeki ciro ve işlem sayısına 

ilişkin payı oldukça düşüktür. Sektör toplamı içinde en yüksek ciro oranına 1999 yılında % 3,4 ora
nı ile, en düşük ciro oranına ise 2002 yılında % 0,1 oranı elde etmiştir. 2004 yılında sektör ciro top
lamı içindeki payı % 2,3, toplam işlem sayısı içindeki payı ise % 3,4'dür. Mart/2005 tarihi itiba
riyle ise cirodan aldığı pay % 3,1 ve toplam işlem sayısı içindeki payı % 4,3 olmuştur. 

2004 yılına ilişkin verileri incelediğimizde; sektörün işlem hacminin 2003 yılı verilerine göre 
% 35 oranında büyüme kaydederek, 28.615 işlem sayısı ile 2.921 milyon USD ulaştığı anlaşılmak
tadır. Şirketin ise 2003 yılında 9 milyon USD olan cirosu 2004 yılında % 666 oranında büyüme 
kaydederek 69 milyon USD'ye ulaştığı, işlem sayısının ise 987 olduğu görülmektedir. 

Sektördeki Fider'e üye 39 adet finansal kiralama şirketine ilişkin 2004 yılı verilerin değerlen
dirilmesi sonucunda Ziraat Finansal Kiralama A.Ş; sektörün toplam 4.127.527 milyar lira işlem 
hacmi içinde payı % 2,4 oranı ve 99.371 milyar lira ile işlem hacminde 17 nci (2003'de 25 inci 
idi), sektörün toplam net kira alacağı (finansman) tutarı 4.012.117 milyar lira içinde payı % 1,8 ora
nı ve 72.551 milyar lira ile 15 inci sırada (önceki yıl 16 ncı sırada) yer almıştır. 

FİDER'e kayıtlı finansal kiralama şirketlerinin 01.01-31.03.2005 işlem hacmi sıralamasında, 
Şirket 36 aktif FİDER üyesi arasında ancak 12 nci sırada yer almıştır. Şirket 2004 ve 2005 yılı ilk 
3 aylık faaliyet sonuçlarına göre; sektör içinde üst sıralara tırmanmaya devam ettiği, sıralamadaki 
yerinin yükselmiş olduğu görülmekle birlikte, mevcut durumu itibariyle performansına yönelik 
olarak hâlâ yapacağı işler bulunmaktadır. 

Finansman bölümünde yer verildiği üzere, Şirket 1 yıl 1 hafta vadeli krediler kullanmaktadır. 
Dolayısıyla, temin ettiği kaynaklarla, finansal kiralama işlemlerinin vade yapısında uyumsuzluk 
bulunmaktadır. 

Şirket, 2004 yılında TL işlemlerde 23,73 ay, EURO işlemlerde 28,29 ay ve USD işlemlerde 
28,78 ay vadelerle finansal kiralama işlemleri yapmaktadır. Böylece kaynak ve kullanım dengesiz
liği ortaya çıkmakta; diğer yandan finansal kiralama işlemlerinde sözleşmeyle tespit edilen faiz va
de sonuna kadar değişmediğinden ileride oluşabilecek ilave maliyetler müşterilere yansıtılama-
maktadır. Bu nedenlerle; özellikle orta ve uzun vadeli finansman temin edilemediği için vade ve 
kur riskine girilmektedir. Bu konu 2003 yılı YDK raporunda da kritik edilmiştir. Ancak, bu konu
da 2004 yılı içinde olumlu bir gelişme olmamıştır. 

Yüksek Planlama Kurulunun 1990 tarih ve 90/T-107 Sayılı kararı çerçevesinde 16.08.1991 ta
rihinde kurulmuş olan Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. Ana sözleşmesinin 04.09.1991 tarihli Türki
ye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasını takiben faaliyete geçmiş olup; 10.06.1985 tarih ve 
3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile bu Kanun hükümlerine göre 28.09.1985 tarihinde ya
yımlanan gümrük vergi ve resimlerinin teminata bağlama usul ve esaslarını gösterir yönetmelik, 
Finansal Kiralama Şirketlerinin kuruluş ve faaliyetleri ile Finansal kiralama işlemlerinde süre ve 
sınırın tespitine yönelik yönetmelik hükümleri, Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Harçlar Kanunu ve 
Vergi Usul Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda faaliyetlerine devam etmekte 
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olup, 14 üncü faaliyet yılını tamamlayan Şirketin iş ve işlemlerinin daha verimli bir şekilde sürdü
rebilmesini teminen; 

- Şirketin, sektör, vade ve kur riskini dikkate alarak yapacağı kaynak ve vade yapısına uyum
lu fınansal kiralamalarla kârlılığının arttırılması, 

- Donuk alacakların tahsilat oranını, mevcut orana göre daha da arttırılması yönündeki çalış
malara devam edilmesi gerekmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE : 
Özel Hukuk Hükümlerine göre 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuatı çer

çevesinde faaliyet gösteren Şirketin, Ana Sözleşmesinde Karar ve Yönetim Organları, Genel Ku
rul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük olarak belirlenmiştir. 

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Genel 
Müdür dahil 7 kişiden oluşmaktadır. Şirket adına düzenlenecek tüm belgelerin ve akdolunacak söz
leşmelerin geçerli olabilmesi ve Şirketin ilzam edebilmesi için bunların Şirket unvanı altına kon
muş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Kiralama sözleşmeleri, 
Yönetim Kurulunun onayından sonra imzalanmaktadır. Ancak Yönetim Kurulu, bu yetkisini Türk 
Ticaret Kanununun 319 uncu maddesince devredebilmektedir. 

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 342. maddesi hükümlerine göre Şirketin işlerini 
tedvir etmek üzere kendi üyeleri arasında veya dışarıdan birisini Genel Müdür olarak atamaktadır. 

Genel Kurul, ortaklar arasından en az iki Denetçiyi 3 yıl süre ile seçmektedir. Şirketin 2 de
netçisi bulunmaktadır. 

Şirket Ana Sözleşmesinde, çalıştırılacak personelin kadro ve özlük haklarının tespiti yönünde 
Yönetim Kuruluna verilmiş görev bulunmamakla beraber, 27.11.2002/27 tarih ve sayılı Yönetim 
Kurulu Kararı ile kabul edilen İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde "Şirket insan 
kaynakları politikasının tespit ve uygulamasında belirlenen temel esas ve ilkeler" ayrıntılı olarak 
belirtilmiş, 5 inci maddesinde ise, "Şirketin yürütmekte olduğu hizmetlerin gerektirdiği bütün gö
revler için görev tanımları yapılmak suretiyle norm kadroların belirleneceği, Genel Müdürlükçe 
hazırlanan norm kadrolar ve norm kadro değişikliklerinin her yıl bütçe ile birlikte Yönetim Kuru
lunun onayına sunulması gerektiği, yıl içinde yapılacak değişikliklerinde genel müdürlüğün tekli
fi üzerine, Yönetim Kurulunca karara bağlanmasının öngörüldüğü tespit edilmiştir. 

Şirkette norm kadro ve program kadro uygulaması olmamakla beraber, Şirketin iş hacminde
ki gelişmeler dikkate alınmak suretiyle yönetim, yürütme ve Hizmetli kadrolarına İş Kanunu çer
çevesinde ve belirsiz sürekli hizmet akdi ile ya da özel bir sözleşme ile personelin görevlendirildi
ği tespit edilmiştir. 

31.12.2004 tarihi itibariyle personel giderlerinin 1.713.620 milyon lira tutarında olduğu, 
83.982 milyon tutarındaki sağlık giderleri ile 1.308 milyon tutarındaki eğitim giderlerinin dahil 
edilmesiyle bakiyenin 1.798.910 milyon liraya ulaştığı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere 
ödenen toplam 40.577 milyon tutarındaki miktarın da dahil edilmesiyle personele ödenen tutarın 
1.839.487 milyon liraya ulaştığı anlaşılmıştır. Belirtilen tutarın % 47,9 oranında 881.656 milyon li
rası aylık ve ücretlere, % 24,8 oranında 456.438 milyon lirası ek ödemelere, % 27,3 oranında 
501.393 milyon lirası da sosyal giderlere aittir. 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere 2004 yılında 40.577 milyon tutarında gider yapılmış 
olup; 22.04.2004 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda; Yönetim Kurulu Başkanı için aylık net 
800 milyon lira, vekili için aylık 600 milyon lira Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net 500 milyon 
lira Denetim Kurulu üyeleri için ise, aylık 300 milyon lira ücret ödenmesi, ayrıca Yönetim ve De-
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netim Kurulu üyelerinin çalışma ve toplantılarıyla ilgili ulaşım ve konaklama giderlerinin şirket ta
rafından karşılanması benimsenmiştir. 

18.05.2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda ise Şirket Yönetim Kurulu Başkan, Baş
kan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1 milyar lira, Denetim Kurulu Üyelerine ise ay
lık net 700 milyon lira ödenmesi kararlaştırılmıştır. 

15.03.2004/05 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirket Personeline 01.01.2004 tari
hinden itibaren geçerli olmak üzere ortalama % 10 oranında zam yapılması ve bu zammın mevcut 
maaş toplamının % 10 fazlasını geçmemek üzere Genel Müdürlük yetkisinde dağıtılmasına karar 
verilmiş, bu çerçevede yapılan ücret ve özlük haklarındaki artışla çalışan personel başına aylık gi
derler 3.407 milyon liraya ulaşmıştır. 

III- MALİ BÜNYE 
Şirkette Tek Düzen Muhasebe sistemi uygulanmakta olup; bilanço ve gelir tablosu belirtilen 

tipe uygun olarak düzenlenmiştir. 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 10 uncu maddesine 
dayanılarak çıkarılan ve 28.04.1992 tarih ve 21212 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü
ye giren Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre, Şirkete ait faaliyet raporları ve bilançoları ile kâr/za
rar cetvellerinin denetçilerce onaylı birer örneği Genel Kurulun toplandığı tarihten itibaren 1 ay 
içinde Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporları ile birlikte Hazine Müsteşarlığına gönderilmektedir. 

Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.'nin 2004 yılı varlıklar toplamı 101.854.390 milyon lira tutarında 
olup; varlıkların % 58,53 oranında 59.610.111 milyon liralık kısmı Dönen Varlıklar, % 41,47 oranın
da 42.244.279 milyon liralık kısmı da Bağlı ve Uzun Sürede Paraya Çevrilebilir Değerlerden oluş
muştur. Toplam varlıkların % 58,53 oranında 59.610.111 milyon liralık kısmını oluşturan Dönen Var
lıkların % 95,34'ü oranında 56.832.549 milyon liralık Kısmı Kısa Sürede Paraya Çevrilebilir Değer
lerden, % 4,66'sı oranında 2.777.562 milyon liralık kısmı da Hazır Değerlerden oluşmuştur. 

Kaynaklar toplamının % 49,69 oranında 50.609.794 milyon liralık kısmı Kısa Süreli Yabancı 
Kaynaklardan, % 50,31 oranında 51.244.596 milyon liralık kısmı da özkaynaklardan oluşmuştur. 

2004 yılsonu itibariyle 2.777.562 milyon lira olarak gerçekleşen Hazır Değerlerin 445 milyon 
lirası kasa mevcudu, 2.513.893 milyon lirası bankalardaki mevduattan, 263.224 milyon lirası da 
müşteri çeklerinden oluşmuştur. 

56.832.549 milyon lira bakiye arzeden Kısa Süreli Paraya Çevrilebilir Değerlerin 54.603.465 
milyon lirası Ticari Alacaklardan, 1.091.103 milyon lirası Stoklardan, 65.304 milyon lirası Gele
cek Aylara Ait Giderlerden, 1.072.677 milyon lirası da Devreden KDV, Peşin Ödenen Vergiler, 
Personel Avansları ve Diğer Dönen Çeşitli Varlıklardan oluştuğu anlaşılmıştır. 

42.244.279 milyon lira tutarındaki Bağlı ve Uzun Sürede Paraya Çevrilebilir Değerlerin 
28.102.748 milyon lirası Uzun Sürede Paraya Çevrilebilir Değerlerden, 14.141.531 milyon lirası 
da Bağlı Değerlerden oluşmuştur. 

28.102.748 milyon lira tutarındaki Uzun Sürede Paraya Çevrilebilir Değerlerin 28.102.343 
milyon lirası Ticari Alacaklardan, 405 milyon lirası da Gelecek Yıllara Ait Giderlerden kaynaklan
mıştır. 

14.141.531 milyon lira bakiye arzeden Bağlı Değerlerin; 

7.674.821 milyon lirası iştiraklerden, 
6.452.699 milyon lirası maddi duran varlıklar-net değerlerinden, 
14.011 milyon lirası maddi olmayan duran varlıklar-net değerlerinden 
oluşmuştur. 
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50.609.794 milyon lira tutarındaki Kısa Süreli Kaynakların, 46.441.029 milyon lirası banka 
kredileri, 1.215.202 milyon lirası ticari borçlarla, gelecek aylara ait gider tahakkuklarından, 42.140 
milyon lirası ödenecek sosyal güvenlik kesintilerinden 181.011 milyon lirası kıdem tazminatı kar
şılığından, 52.868 milyon lirası ödenecek vergilerden, 2.677.544 milyon lirası da alınan avanslar
la yabancı kaynaklardan ileri geldiği anlaşılmıştır. 

20 trilyon lira sermayesi bulunan şirketin, 65.316.240 milyon lirası sermaye enflasyon düzelt
mesinden, 2.815.621 milyon lirası geçmiş yıllar kâr yedeklerinden ileri gelmiş; 26.030.971 milyon 
lira geçmiş yıl zararları ile 10.856.293 milyon lira dönem zararının düşülmesiyle 51.244.596 mil
yon liralık özkaynaklara ulaşılmıştır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Şirketin 2004 yılı bütçesi Yönetim Kurulunun 19.01.2004 tarih ve 2004/01-8 sayılı kararı ile 

kabul edilerek, uygulamaya konulmuştur. Yönetim Kurulunun 25.06.2004 tarih, 2004/15-2 sayılı 
kararında gider bütçesinin ilk revizesi, 31.12.2004 tarih, 2004/26-1 sayılı kararında ise son revize-
si yapılmıştır. 

İşletme bütçesinin 2004 yılı gelir ve giderlerinin ilk program ve gerçekleşme durumu aşağıda 
belirtilmiştir. 

2004 yılı işletme bütçesinde, 15.623.130 milyon lira gidere karşın, 21.505.730 milyon lira ge
lir elde edilerek 5.882.600 milyon lira kâr elde edileceği tahmin edilmiş, giderler % 167,1 oranın
da 26.111.918 milyon lira, gelirler ise % 43,6 oranında 9.373.025 milyon lira tahminin üzerinde 
gerçekleşerek, yıl sonunda 5.882.600 milyon lira dönem kârı beklenirken, % 284,5 oranında 
16.738.893 milyon lira tahminin altında kalarak 10.856.293 milyon lira zarar gerçekleşmiştir. 

Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.'i 1998 yılından bu yana sektör içindeki ciro ve işlem sayısına 
ilişkin payı oldukça düşüktür. Sektör toplamı içinde en yüksek ciro oranına 1999 yılında % 3,4 ora
nı ile, en düşük ciro oranına ise 2002 yılında % 0,1 oranı elde etmiştir. 2004 yılında sektör ciro top
lamı içindeki payı % 2,3, toplam işlem sayısı içindeki payı ise % 3,4'dür. Mart/2005 tarihi itibariy
le ise cirodan aldığı pay % 3,1 ve toplam işlem sayısı içindeki payı % 4,3 olmuştur. 

2004 yılına ilişkin verileri incelediğimizde; sektörün işlem hacminin 2003 yılı verilerine göre 
% 35 oranında büyüme kaydederek, 28.615 işlem sayısı ile 2.921 milyon USD ulaştığı anlaşılmak
tadır. Şirketin ise 2003 yılında 9 milyon USD olan cirosu 2004 yılında % 666 oranında büyüme 
kaydederek 69 milyon USD'ye ulaştığı, işlem sayısının ise 987 olduğu görülmektedir. 

Sektördeki Fider'e üye 39 adet finansal kiralama şirketine ilişkin 2004 yılı verilerin değerlen
dirilmesi sonucunda Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. sektörün toplam 4.127.527 milyar lira işlem 
hacmi içinde payı % 2,4 oranı ve 99.371 milyar lira ile işlem hacminde 17 nci (2003'de 25 inci 
idi), sektörün toplam net kira alacağı (finansman) tutarı 4.012.117 milyar lira içinde payı % 1,8 ora
nı ve 72.551 milyar lira ile 15 inci sırada (önceki yıl 16 ncı sırada) yer almıştır. 

FİDER'e kayıtlı finansal kiralama şirketlerinin 01.01-31.03.2005 işlem hacmi sıralamasında, 
Şirket 36 aktif FİDER üyesi arasında ancak 12 nci sırada yer almıştır. Şirket 2004 ve 2005 yılı ilk 
3 aylık faaliyet sonuçlarına göre; sektör içinde üst sıralara tırmanmaya devam ettiği, sıralamadaki 
yerinin yükselmiş olduğu görülmekle birlikte, mevcut durumu itibariyle performansına yönelik 
olarak hâlâ yapacağı işler bulunmaktadır. 

Şirketin finansal kiralama alacakları konusunda 2003, 2004 ve 31.05.2005 tarihleri verilerinin 
genel değerlendirilmesi yapıldığında; 

- 31.12.2003 tarihi itibariyle 530 firma üzerinde 57.939.348 milyon liralık finansal kiralama 
alacaklarının bulunduğu, bunun % 19,5'i oranında 11.287.263 milyon lirası canlı, % 12,5'i oranın-
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da 7.272.972 milyon lirası idari takipte ve % 68'i oranında 39.379.113 milyon liralık kısmının ka
nuni takipteki alacakların oluşturduğu, 

- 31.12.2004 tarihi itibariyle 1.122 firma üzerinde 114.564.168 milyon liralık fınansal kirala
ma alacaklarının bulunduğu, bunun % 62,3'ü oranında 71.337.494 milyon lirası canlı, % 16,4'ü 
oranında 18.841.205 milyon lirası idari takipte ve % 21,3'ü oranında 24.385.469 milyon liralık kıs
mının kanuni takipteki alacakların oluşturduğu, 

- 31.05.2005 tarihi itibariyle 1.616 firma üzerinde 152.161.441 milyon liralık fınansal kirala
ma alacaklarının bulunduğu, bunun % 73,3'ü oranında 111.611.835 milyon lirası canlı, % 8,7'si 
oranında 13.304.494 milyon lirası idari takipte ve % 18'i oranında 27.245.112 milyon liralık kıs
mının kanuni takipteki alacakların oluşturduğu, 

- 31.12.2003 tarihi itibariyle 115 firma üzerindeki 46.652.085 milyon lira olan idari + kanuni 
takip bakiyesi; 31.12.2004 tarihi itibariyle 28 firma ve 3.425.411 milyon lira azalarak, 87 firma 
üzerinde toplam 43.226.674 milyon lira olarak gerçekleştiği dikkate alındığında, bir yıllık sürede 
takibin azalma oranı % 7,3 olduğu, 

- Kanuni takipteki fınansal kiralama alacaklarının çok yüksek ve hukuki süreçlerin uzunluğu 
ile bazı borçluların birtakım kanuni boşluklardan yararlanmaları sonucu olarak; uzun süredir tah
sil edilemediği, alacakların önemli kısmının tahsil kabiliyetlerinin çok düşük olduğu, 

- Takipteki alacakların artması Şirketin aktif kalitesini bozduğu, sermayenin önemli bir bölü
münün erozyona uğradığı, 

- Şirket yönetimi özellikle yeni fınansal kiralama işlemlerine ağırlık vererek, aktif içindeki do
nuk alacakların oranını düşürdüğü, ancak geçmiş yılların olumsuzluğu sonucu Şirket faaliyet dö
nemini buna rağmen zararla kapattığı, 

- Şirket 1 yıl 1 hafta vadeli kredilerle, orta ve uzun vadeli fınansal kiralama işlemleri yaparak, 
vade uyumsuzluğuna yer verdiği, 

Tespit edilmiştir. 
V- YATIRIMLAR 
Yönetim Kurulunun 19.01.2004 tarih ve 2004/1-8 sayılı kararı ile kabul edilen işletme bütçe

si kapsamında yatırımlar için; 25.060 milyon lirası tefrişat harcamaları, 42.038 milyar lirası ofis ve 
makine cihazları alımları ve 33.988 milyon lirası yazılım alımı için olmak üzere toplam 101.086 
milyon lira ödenek ayrılmıştır. 

Şirketçe yatırımlar için öngörülen ödenek tutarının, % 30,8 oranında 31.138 milyon lira nok
sanı ile 69.948 milyon lirası kullanılmıştır. Tefrişat harcaması olarak, Şirketin artan işlem hacmine 
paralel dosyalama ihtiyacını gidermek amacıyla ek dolaplar, ofis ve makine cihazları alımları ile; 
bilgisayar donanımları, telefon ve fuar stand imalatının karşılandığı, yazılım harcaması olarak da; 
sistem yazılımı, personel ücret yazılımı, güvenlik ve YTL.'ye geçiş ile ilgili yazılımlar satın alın
mıştır. 

Yatırım harcamaları toplamında ödenek aşımı bulunmamakta ancak ofis ve makine cihazları 
alımlarında 14.458 milyon lira ödenek aşımına sebebiyet verildiği tespit edilmiştir. 

VI- İŞTİRAKLER 
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.'nin, sermayelerine iştirak ettiği kuruluşlar için ödediği tutar 

2003 yıl sonuna göre değişiklik göstermemiştir. 2004 yıl sonuna göre Şirketin; Bileşim Alternatif 
Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş.'de 150 milyar lira ve % 15 oranında, Ziraat Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş.'de 2.640 milyar lira ve % 24 oranında iştiraki bulunmaktadır. 
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Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. 1998 yılında kurulmuş; hizmet 
verdiği kurumların hedeflerine ve piyasa ihtiyaçlarına uygun olarak şube dışı dağıtım kanalları ile 
ödeme sistemlerinin projelendirilmesi, geliştirilmesi ve uluslararası endüstriyel standartlarda ope-
rasyonel altyapısının oluşturulması ve bu altyapının verimlilik ve kârlılık esaslarına göre en yük
sek düzeyde müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütmek üzere kurulmuştur. Kuruluşun 
ortaklık yapısı; 250 milyar lira ve % 25 oranı ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş., 240 milyar lira ve % 24 
oranı ile T.Halk Bankası A.Ş., 200 milyar lira ve % 20 oranı ile T.C. Ziraat Bankası Personel Vak
fı, 150 milyar lira ve % 15 oranı ile Ziraat Finansal Kiralama A.Ş., aynı tutar ve oranda Başak Si
gorta A.Ş. ve 10 milyar lira ile % 1 oranı ile Başak Depoculuk şeklindedir. Şirketin 31.12.2004 ta
rihi itibariyle; 4,5 trilyon aktifi, 1 trilyon ödenmiş sermayesi 450 milyar lira net dönem kârı bulun
maktadır. Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası 
A.Ş.'ne hizmet vermektedir. Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.'i temsilen, Şirketin yönetim ve deneti
minde bulunan yoktur. Yönetim ve denetim kurulları bankalarca tespit edilmektedir. 

2004 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Şirkete intikal eden temettü tutarı 58.445 milyon lira ol
muştur. Bu tutar da Bileşim Alter. Dağ. Kanalları ve Ödeme Sis. A.Ş.'den sağlanmıştır. Ziraat Ya
tırım Menkul Değerler A.Ş.'i 2004 yılı dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ana sözleşmesi gereği ayırması gereken yedek akçeler ile vergi mevzuatı gereğince 
ödemesi gereken vergi ve diğer yükümlülüklere ilişkin karşılıkları ayrıldıktan sonra kalan 
4.114.390 milyon lira Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI, No:20 Sayılı Tebliği ve 30.12.2003 ta
rih ve 66/1630 sayılı Kararı çerçevesinde ortaklara dağıtılacak kâr oluşmaması nedeniyle, geçmiş 
yıl zararlarına mahsup etmiştir. 

İştiraklerden elde edilen temettünün 2004 yıl sonu itibariyle bu iştiraklere ödenen sermayeye 
oranı % 2,1 olmuştur. Bu oran, çeşitli yatırım araçlarının getirilen ve enflasyon oranı karşısında 
çok yetersiz olmakla birlikte; Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kârının bünyede tutulma
sından dolayı oran düşük çıkmıştır. 

VII. ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırıl
mıştır: 

1- Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. gerçekleştirdiği ciroyu yeterli görmeyerek; risk faktörünü 
minimumda tutan kârlı küçük tutarlı projeler ile kredilibitesi olan orta ve büyük ölçekli işletmele
rin fızibl projelerini de peşinatlı ve teminatı olması halinde desteklemesi, mal grubu bazında ise 
ikince el değeri yüksek ve kolay satılabilir makine ve ekipmanları finanse etmesine dayanan sek
tör içindeki konumu üst sıralara taşıyacak politikalara devam etmesi, 

2- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 

SONUÇ 

Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.'nin 18.05.2005 tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul edi
len 2004 yılı bilançosu ve 10.856.293 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.S. 2004-2003 YILLARINA İLİŞKİN BİLANÇOSU 

AKTİF (VARLIKLAR) 

1 I 
I-DÖNEN VARLIKLAR 
A-HAZIR DEĞERLER 

I 
2 
3 
4 

Kasa 
Alınan Çekler 
Bankalar 

Verilen Çekler ve ödeme Emirleri (-) 
B -MENKUL KIYMETLER 

1 
2 
3 

Hisse Senetleri 

Cari donem 
(MilyoaTL) 

59.610.111 
2,777,562 

445 
263024 

2,513,893 

0 

Özel kesini TahvU,Senet ve Bonoları 
Kamu Kesimi Tahvü,Scnet ve Bonoları 

C-TİCARİ ALACAKLAR 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

D-Dİ 

Alacaklar 
Alacak Senetleri 
Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
Verilen Depozito ve Teminatlar 
Kazanılmamı; Finansal Kir.AI.Kisa Vad. 
Kazanılmamış Finansal Kir.ALFaiz 
Kazanılmamış Finansal Kir.ALFaiz (-) 
Şüpheli Ticari Alacaklar 
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 

ĞER ALACAKLAR 
E-STOKLAR 

1 
2 
3 
4 

Ticari Mallar 
Diğer Stoklar 
Stok Değer Dusûklugü Kars.(-) 

Verilen Sipariş Avansları 

F -GELECEK AYLARA AİT TAH. 
1 1 

12 
C-D 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Gelecek Aylara Ait Giderler 
Gelir Tahakkukları 

ĞER DÖNEN VARLIKLAR 
Devreden KDV 
Diğer KDV 
İndirilecek KDV 
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 
İş Avansları 
Personel Avansları 
Sayım ve Tesellüm Noksanları 
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 
Diğer Donen Varlıklar Karşılığı (-) 

n-DURAN VARLIKLAR 
A-TİCARİ ALACAKLAR 

1 
2 
3 

Kazanılmamış Finansal KJr.ALUzun Vad. 
Kazanılmamış Finansal Kir.ALFaiz 
Kazanılmamış Finansal Kir.ALFaiz (-) 

B-DİĞER ALACAKLAR 

C -MALİ DURAN VARLIKLAR 
1 
2 

İştirakler 
İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 

D -MADDİ DURAN VARLIKLAR 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 

Arazi ve Arsalar 
Yer akı ve Yerüstü Düzenleri 
Binalar 
Tcsia,Makine ve Cihazlar 
Taşıtlar 
Demirbaşlar 
Diğer Maddi Duran Var.(Fin.Kir.) 
Bir.Amortismanlar 
Bir.Amortistnanlar 

Verilen Sip. Avanslar (Yerli lslera) 
E -MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

F-ÖZ 
G-CB 

Kaklar 

Şerefiye 
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 
Araştırma ve Geliştirme Giderleri 
özel Maliyetler 

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
Birikmiş Amortismanlar {•) 
Verilen Avanslar 

0 
54,603,465 
14,943,716 

3,150 
0 

515 
29,769,711 

6,263,761 
(6,263,761) 

15403.306 
(5,616.933) 

1,091.103 

1,091,103 
6 5 3 4 
65,304 

0 
1,072,677 

969,489 
0 
0 

95.217 
446 

6,275 
0 

1,250 

0 

42J44079 
2S,I02^43 
28,102,343 
4,862,343 

(4,862343) 
0 

7,67442i 

7,674,821 
0 

6,452,701 
30,753 

0 
0 

215,015 
583,786 

74,620,647 
(68,997400) 

0 
14,009 

408,810 
0 
0 
0 

6,270 

(401,071) 
0 

Zl TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 

LBS<>aSrV«*>*Gtff iVECflJHi»H«K_ 
~ 1 G e l e c e k Yıl lara Ait G i d e r l e r 

m H-D 
1 
2 

AKT 

Gelir Tahakkukları 
ĞER DURAN VARLIKLAR 
Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV 
Diğer KDV 

F (VARLIKLAR) TOPLAMI 

NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 

40! 
405 

0 
0 
0 

1014S4J90 

151,949,062 

Önceki d inen 
(MityonTL) 

44.794,430 
6,610,037 

203 
30.04S 

6,649,789 

2,990,706 

2,990.706 

34,902,466 
1.657,362 

2,622 
0 

563 
5,067,802 

834,969 
(834,969) 

34,592,038 
(6,417,921) 

7,929 

7,929 
2,130 

0 
2,130 

211,162 
140,790 

0 
55,475 

624 
14,273 

0 
0 
0 

36,470,713 
3,652417 
3,652,817 

325,022 
(325,022) 

0 
7,674,106 
7,674,806 

0 
24,779,4*4 

0 

0 
0 

295,026 
598,023 

137,353,374 
(118.703,903) 

5,236,964 

292,919 
398.461 

0 
0 
0 

2,582 

0 
(108,124) 

0 

70,757 
70,757 

0 

0 

»1,265,213 

13.410432 

PASİF (KAYNAKLAR) 

| i 
I -KISA VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR 
AMALİ BORÇLAR 

H Banka Kredileri 
B-TİCARİ BORÇLAR 

1 
2 
3 

Satıcılar 

Borç Senetleri 
Borç Senetleri Reeskontu (-) 

C -DİĞER BORÇLAR 
1 
2 
3 
4 

Bağlı Ortaklıklara Borçlar 
Personele Borçlar 

Diğer Çeşitli Borçlar 
Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 

D -ALINAN AVANSLAR 
1 
2 

Alınan Sipariş Avanstan 
Alınan Diğer Avanslar 

E -ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
1 
2 
3 
4 

Ödenecek vergi ve Fonlar 
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 
Vad. Geç.Erte. veya Taksit. Vergi ve Diğer 

Diğer Yükümlülükler 
F -BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 

1 
2 
3 
4 
5 

Cari dönem 
(MUyonTL) 

50.609.794 
46,441,029 

46,441,029 

720,415 
720,485 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

2,667,934 
0 

2,667,934 
95,008 
52,868 
42.140 

0 

181,011 
Dönem kan vergi ve Diğer Yas.Yuk.Kars. 
Dönem kamun peşin öd.vergi ve diğ.yük.(-) 
Kıdem Tazminatı Karşılığı 
Maliyet Giderleri Karşılığı 
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

G -GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER 
_lı 
2 

Gelecek Aylara Ait Gelirler 
Gider Tahakkukları 

H -DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
1 

Tl 
3 
4 

Hesaplanan KDV 
Diğer KDV 
Merkez Şubeler Cari Hesabı 
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 

II -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-MALİ BORÇLAR 

1 
2 
3 
4 
5 

B-T 
1 

jy 
T 
4 
5 

C-D 

T 
2 
3 
4 
5 
6 

Banka Kredileri 
Çıkarılmış Tahviller 
Çıkan İmiş Diğer Menkul Kıymetler 

181.011 
0 
0 

494,717 
0 

494,717 

9,610 
0 
0 
0 

9,610 

0 

Menkul Kıymetler ihraç Farkı (-) 
Diğer Mali Borçlar 

CARİ BORÇLAR 
Satıcılar 
Borç Senetleri 
Borç Senetleri Reeskontu (-) 
Alınan Depozito ve Teminatlar 
Diğer Ticari Borçlar 

IĞER BORÇLAR 
Ortaklara Borçlar 
İştiraklere Borçlar 
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 
Diğer Çeşitli Borçlar 
Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 
Kamuya Olan En. veya Tab.Borçlar 

D -ALINAN AVANSLAR 
1 
2 

Alınan Sipariş Avanstan 
Alman Diğer Avanslar 

E -BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 
| 11 Kıdem Tazminatı Karşılıklın 

UI-ÖZ KAYNAKLAR 
A -ÖDENMİŞ SERMAYE 

1 
2 
3 

Seımaye 
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi 
Ödenmemiş Sermaye (-) 

B -SERMAYE YEDEKLERİ 
1 
2 
3 
4 
5 

Hisse Senetleri İhraç Primleri 
Hisse Senedi İptal Karları 
M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 
iştirakler Yeniden Değerleme Artışlan 
Diğer Sermaye Yedekleri 

C-KAR YEDEKLERİ 
| l | Yasal Yedekler 

D -D-GEÇMİŞ YIL KARLARI 

E -GEÇMİŞ YOLAR ZARARLARI (-) 
F-DÖNEM NET KARI 
G -DÖNEM NET ZARARI (-) 

J_ PAS İT (KAYNAKLAR (TOPLAMİ 

NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 

51044,596 

<5J16,240 
20,000,000 
65,316,240 

0 
0 

0 
0 
0 

2,115.620 
2.815,620 

0 
(26,03<W1) 

(10456,293) 

101454490 

151,949,062 

önceki 
MUyonTL) 

19,164.505 
10312,730 
10.312,730 
5,609,517 
5,609,587 

0 
11,726 

0 
0 

11,726 
0 

2,761,205 
0 

2,768005 

40,616 
17,550 
23,066 

0 

224,517 

224,517 
0 
0 

197,124 
0 

197,124 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

62,100,708 
85316,064 

20.000,000 
65,316,064 

0 

0 
0 
0 

2,115,615 
2,815,615 

0 

(26,030,971) 

11065013 

83,410,432 
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ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 
2004-2003Y1LLARINA İLİŞKİN GELİR TABLOSU 

A-BRÜT SATIŞLAR 
1 
2 
3 

Yurtiçi Satışlar 
Yurtdışı Satışlar 
Diğer Gelirler 
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

1 
2 
3 

Satıştan İadeler (-) 
Satış iskontalan (-) 
Diğer indirimler (-) 
C-NET SATIŞLAR 
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

I 
2 
3 
4 

Satılan Mamuller Maliyeti (-) 
Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) 
Satılan Hizmet Maliyeti (-) 
Diğer Satışların Maliyeti (-) 
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 
E-FAALİYET GİDERLERİ 

1 
2 
3 

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 
Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gid. (-) 
Genel yönetim Giderleri (-) 
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 
F-DİĞ.FAAL.DEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

İştiraklerden Temettü Geliri 
Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri 
Faiz Gelirleri 
Komisyon Gelirleri 
Konusu Kalmayan Karşılıklar 
Menkul Kıymet satiş (Carlan 
Kambiyo Karları 
Reeskont Faiz Gelirleri 
Enflasyon düzeltmesi karları 
Diğer olağan gelir ve karlar 
G-DİĞ. FAAL.DEN OLAĞAN GİDER VE ZAR.(-) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Komisyon Giderleri (-) 
Karşılık Giderleri (-) 
Menkul Kıymet satiş Zararları (-) 
Kambiyo Zararları (-) 
Reeskont Faiz Giderleri (-) 
Enflasyon düzeltmesi zararları (-) 
Diğer olağan gider ve zararlar (-) 
H-FİNANSMAN GİDERLERİ 

1 
2 

Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

1 
2 

Önceki Dönem Gelir ve Karları 
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

1 
2 
3 

Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 
Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-) 
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 
K-DÖN.KARI.VER. VE DİĞ.YAS. YÜK. KARS. (-) 
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 

Cari dönem 
milyon TL 

2004 
11,077,137 
11,077,137 

-
-

27,198 
27,198 

-
-

11,049,939 
3,683,210 

-
-

3,683,210 

-
7,366,729 
3,611,181 

-
-

3,611,181 
3,755,549 

30,124,825 
13,108 

-
121,254 
229,958 
110,365 
338,366 

15,793,834 

-
10,296,008 
3,221,933 

43,613,169 
231,078 

94,991 

-
15,839,672 

-
27,447,377 

51 
1,121,703 
1,121,703 

-
(10,854,499) 

-
-
-

1,795 

-
1,795 

-
(10,856,293) 

-
(10,856,293) 

Önceki dönem 
milyon TL 

2003 
14,284,260 
12,862,734 

-
1,421,527 

5,337 
5,337 

-
-

14,278,923 
10,112,253 

-
-

9,946,829 
165,424 

4,166,670 
2,322,010 

-
-

2,322,010 
1,844,660 
8,762,129 

143,105 

-
125,303 
122,499 
257,769 
144,610 

3,263,043 

-
-

4,705,800 
10,651,582 

26,071 
1,902,801 

-
3,860,018 

-
-

4,862,692 
805,838 
805,838 

-
(850,630) 
1,577,941 

-
1,577,941 

833 

-
833 

-
726,478 

-
726,478 
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SAYI: 17 
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 2004 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 01.06.2006 tarihli 29 uncu Birleşiminde Ziraat Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş.'nin 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük 
Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denet
lenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak ha
zırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş ta
rafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü ola
rak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 15.08.1996 tarihli toplantısında alınan karar gereği; ban

ka ismini taşıyan iştirak statüsünde Yatırım Şirketi kurulması hususu T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yö
netim Kurulunun 12.12.1996 tarihli ve 1996/44-1287 sayılı kararı ile benimsenmiş, Yüksek Plan
lama Kurulunun 13.02.1997 tarihli 97/T-6 sayılı kararında ise; anılan bankanın kuruluş hazırlıkla
rı devam eden 125 milyar lira sermayeli Ziraat Yatırım A.Ş.'ye % 50 oranında iştirak etmesine, 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesine göre karar verilmiştir. 

T.C. Ziraat Bankası önderliğinde, banka iştiraklerinden Başak Sigorta A.Ş., Ziraat Finansal 
Kiralama A.Ş. ile bankanın Personel Vakfı ve Başak Sigorta acentelerinden İdris Demirel tarafın
dan 125 milyar sermaye ile 14.02.1997 kurulmuş ve tescil edilmiş olan Ziraat Yatırım A.Ş., ana 
sözleşmenin 18.02.1997 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasını takiben faaliye
te geçmiş olup, Şirketin 8 inci faaliyet dönemini tamamladığı belirlenmiştir. 

SPK'nun istemi doğrultusunda Şirketin unvanı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye dö
nüştürülmüş, zaman içinde ve işlem hacmindeki artışlar karşısında yetersiz kalan sermaye olağan 
ya da olağanüstü Genel Kurul Kararları ile 1998 yılında 125 milyar liradan 1 trilyon liraya, 2000 
yılında 2.5 trilyon liraya, 2001 yılında 4,5 trilyon liraya, 2002 yılında da 11 trilyon liraya yüksel
tilmiştir. 

2004 yılı sonuna göre Şirketin ödenmiş sermayesi 11 trilyon lira olup, bu sermayenin % 50'si-
ne Bankanın, % 24,6'sına Başak Sigortanın, % 24'üne Ziraat Finansal Kiralamanın, % 1 'ine ban
ka personel vakfının, % 04'üne ise Başak Sigorta acentelerinden İdris Demirel'in sahip olduğu be
lirlenmiştir. 

14.02.1997 tarihli Sicil Tasdiknamesi ve Ana sözleşmenin 3 üncü maddesinde Şirketin "Amaç 
ve Konusu" belirtilmiş olup, durum aşağıda özetlenmiştir. 

Şirketin amacı, 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 
mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak şeklinde ifade edil
miş olup, bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabileceği belirtilmiştir. 

Sermaye piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabı
na, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına alım satımını yapmak, Sermaye Piya
sası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun Düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine 
getirmek kaydıyla; Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yo-
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luyla satımına aracılık, daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına 
aracılık, menkul kıymetlerinin geri alım satım taahhüdü ile alım satımı, yatırım danışmanlığı, port
föy yöneticiliği, kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve veril
mesi, vadeli işlem sözleşmelerine aracılık, portföy işletmeciliği, faaliyetlerinde bulunmak şeklinde 
belirtilmiş ayrıca, menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak, Sermaye 
Piyasası Mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerini yapmak, müşterilerinin verdiği yetkiye 
bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve ben
zeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden 
doğan oy haklarını kullanmak olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca Şirketin, faaliyetlerinin gerektirdiği diğer işleri de yapabileceği Ana sözleşmenin ilgi
li maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

Şirket Sermaye Piyasası Kurulundan almış olduğu; Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi, Hal
ka Arza Aracılık Yetki Belgesi, Menkul Kıymetleri Geri Alma (repo) veya Satma (Ters Repo) Ta
ahhüdü ile Alım Satım Yetki Belgesi, Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi, Yatırım Danışmanlığı 
Yetki Belgesi, Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme 
İşlemleri İzin Belgesi dahilinde faaliyet göstermektedir. 

Özel Hukuk hükümlerine göre SPK mevzuatı çerçevesinde sermaye piyasası işlemlerine ara
cılık yapmak üzere, T.C. Ziraat Bankasının önderliğinde 1997 yılında kurulan Şirketin sermaye ya
pısı değerlendirildiğinde, T.C. Ziraat Bankasının % 50 oranında pay sahibi olduğu, banka iştirak
lerinden TBMM denetimine tabi Başak Sigorta A.Ş.'nin % 24,6, Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.'nin 
% 24 oranında payı bulunduğu belirlendiğinden, Anayasanın 165 maddesi uyarınca Türkiye Bü
yük Millet Meclisi denetimine girmiştir. T.B.M.M. KİT Komisyonu Başkanlığının 14.12.1992 ta
rih ve 2173 Esas ve 40 sayılı yazısı kapsamında Şirketin denetimi Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu tarafından yerine getirilmektedir. 
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Şirketin son iki yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 

Toplu Bilgiler 

Sermaye 

Ödenmiş Sermaye 

Özkaynaklar 

Yabancı Kaynaklar 

Finansman giderler 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortisman 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 

İştiraklere ödenen sermaye 

İştirak temettü gelirleri 

Şube sayısı 

Acente sayısı (T.C Ziraat Bankası şubeleri) 

Personel (ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Personel başına aylık ortalama gider 

Dönem karına ilişkin vergi ve yasal 
yükümlülükler 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİH katkı (üretici fiyatlarıyla) 

GSYİH katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

Mali karlılık (özkaynaklar yeniden) 

Ekonomik karlılık 

Faaliyet kan ve zararı (teknik) 
Dönem kan ve zaran 
Bilanço kan ve zaran 

Ölçü 

Milyar TL 

II 

M 

II 

II 

M 

Milyar TL 

II 

II 

Sayı 
II 

Kişi 

Milyar TL 

Milyon TL 

Milyar TL 

II 

II 

II 

% 
II 

Milyar TL 
II 

II 

* 
2003 

11.000 

11.000 

30.010 

2.423 

3 

1.797 

1.175 

260 

373 

13 

4 

1.131 

58 

1.902 

2.822 

4.684 

5.526 

16.922 

16.922 

47,0 

43,1 

12.543 
14.092 
14.092 

2004 

11.000 

11.000 

39.217 

3.465 

4 

2.258 

1.696 

243 

699 

5 

1.131 

78 

2.751 

2.939 

2.018 

2.522 

9.279 

9.279 

16,5 

15,1 

4.137 
6.456 

(12.977) 

Son iki yıl 
Farkı 

9.207 

1.042 

1 

461 

521 

(17) 

(373) 

686 

1 

20 

849 

117 

(2.666) 

(3.004) 

(7.643) 

(7.643) 

(30,5) 

(28,0) 

(8.406) 
(7.636) 

(27.069) 
* Rakamlar enflasyona göre düzeltilmiştir. 
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14.02.1997 tarihinde kurulmuş olan Şirketin Ana Sözleşmesinin 18.02.1997 tarihli Türkiye 
Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasını takiben faaliyete geçen Şirketin 8 inci faaliyet dönemini 
tamamladığı belirlenmiştir. 

14.02.1997 tarihinde düzenlenen "Sicil Tasdiknamesinin" işletmenin uğraştığı işler bölümün
de; "3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hüküm
lerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak ve Ana sözleşmesinde yazılı olan 
diğer işler" ifadesine yer verilmiş olup, Ana sözleşmenin 3 üncü maddesinde, Şirketin "Amaç ve 
Konusu" ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 

13.03.1998 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; Şirketin ticaret unva
nı ile ilgili Ana Sözleşmenin 2 nci maddesinde yapılan değişikliği takiben Şirketin "Ziraat Yatırım 
A.Ş." olan ticaret unvanı "Ziraat Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş." olarak değiştirilmiş olup, SPK'nun 
25.12.1997 tarih ve 46 sayılı kararında belirtilen "menkul değerler" veya "menkul kıymetler" ibarele
rinden birinin, Şirketin ticaret unvanına ilave edilmesi şeklindeki istemi gerçekleştirilmiştir. 

Şirketin, 2003 yılı öz kaynak toplamının 30.010 milyar lira düzeyinde olduğu, 2004 yılı so
nunda 9.207 milyar lira artışla 39.217 milyar liraya yükseltildiği, kalıntısı 39.217 milyar lira olan 
öz kaynakların 11 trilyon liralık kısmını ödenmiş sermayenin, kalan kısmını sermaye ve kar yedek
leri ile dönem net kârının oluşturduğu belirlenmiştir. 

Yabancı kaynaklar toplamının 2003 yılında 2,4 trilyon lira olmasına karşın 2004 yılı sonunda 
da 1.042 milyar liralık farkla 3.465 milyar liraya yükseldiği, 3.465 milyar lira kalıntı gösteren ya
bancı kaynakların dönem karından ödenecek yasal yükümlülükler ile kıdem tazminatı karşılıkla
rından ileri geldiği görülmüştür. 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin % 50 hissesine sahip olduğu iştiraklerinden "Ziraat Portföy Yö
netimi A.Ş."de Şirketin % 24,9 oranında 373.5 milyar lira tutarında hissesi bulunduğu, sağlanan te
mettü gelirinin 700 milyar lira düzeyinde olduğu belirlenmiştir. 

2003 yılında 4 şubesi olan Şirketin 2004 yılında Levent/İstanbul şubesini faaliyete koymak su
retiyle şube sayısını 5'e yükselttiği, İstanbul, Ankara ve İzmir'de faaliyet gösteren şubelerle birlik
te T.C. Ziraat Bankasının yaygın şube ağından da acente olarak yararlandığı, bu bağlamda banka 
şubelerinde ilgili personele Şirketçe eğitim verildiği tespit edilmiş olup, Şube açmak yerine banka 
şubeleri bünyesinde "seans salonları" düzenlenmesinin daha ekonomik olabileceği benimsendiğin
den 2004 yılında 6 adet olan seans salonu sayısının 2005 yılında artırılması hedeflenmiştir. 

2003 yılı sonunda 14.092 milyar lira düzeyinde gerçekleşen bilanço kârının, 2004 yılı sonun
da 8.406 milyar lira azalarak 6.456 milyar liraya gerilediği, cari yıl teknik kârının ise 4.137 milyar 
lira düzeyinde gerçekleştiği, net kârın ortaklara dağıtmayarak Şirket bünyesinde bırakılmasına Ola
ğan Genel Kurul toplantısında karar verildiği belirlenmiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 15.08.1996 tarihli toplantısında alınan karar gereği T.C. 
Ziraat Bankası önderliğinde 14.02.1997 tarihinde kurulan ve 18.02.1997 tarihinden itibaren faali
yete geçen Şirketin işlemlerini daha olumlu ve verimli bir şekilde sürdürebilmesini teminen; 

Şirketin hakim ortağı Ziraat Bankasının yaygın şube ağından yararlanmak suretiyle seans sa
lonlarının artırılması ve acentelik hizmetlerine ağırlık verilmek suretiyle Şirketin sektördeki pazar 
payının ve konumunun yükseltilmesi çalışmalarına devam edilmesi, 

Yatırım Fonu Yönetim ücretleri gelirlerinin arttırılması amacıyla gerekli pazarlama çalışmala
rının yoğunlaştırılması, potansiyel bulunan yerlerdeki Banka şubelerinde kurulum ve işletme ma
liyetleri şube açılmasına göre daha düşük olan seans salonları açılmasına devam edilmesi, şube, 
acente ve seans salonlarındaki hizmetleri yürütecek aktif personel eğitimine önem verilmesi, 

gerekmektedir. 
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Il-IDARI BÜNYE 
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., T.C. Ziraat Bankasının önderliğinde, banka iştiraklerin

den Başak Sigorta A.Ş., Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. ile Bankanın personel vakfı ve Başak Si
gorta acentelerinden İdris Demirel tarafından 125 milyar lira sermaye ile 14.02.1997 tarihinde ku
rulmuş, Ana sözleşmenin 18.02.1997 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasını takiben fa
aliyete geçmiş olup, Şirketin amacı, 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Ka
nunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak şek
linde ifade edilmiştir. 

Şirketin Ana sözleşmesinde karar ve yönetim organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Dene
tim Organı, Denetçiler olarak belirlenmiştir. 

Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü olarak toplanacağı, olağan toplantının hesap devresinin 
sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurulun ise Şirket 
işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre ya
pılacağı ve karar alacağı belirtilmiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: V. No: 65 sayılı Tebliğ gereğince, Şirkette izlenecek kredi
li işlemler ve gün içi pozisyon limitlerinin belirlenmesine yönelik olarak Ocak 2004 tarihinde ih
das edilen "Kredi Komitesi" bir Başkan, bir Başkan Vekili olmak üzere beş üyeden oluşmuştur. 
Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin başkanlığını yaptığı Kredi Komitesinin diğer 4 üyesi Şirketin 
Genel Müdürü ile 3 Genel Müdür Yardımcısının katılımı ile temin edilmiştir. 

Şirketin kuruluş yılında toplam 14 olan personel sayısı Şirketin 8 inci faaliyet yılı sonunda 
78'e yükselmiştir. 

Şirket Genel Müdürlüğünde görevli personelin ücret ve diğer harcamaları ile Şube ve seans 
salonlarında görevli personele yapılan harcamalar mizanda ayrı hesap gruplarında izlenmekte olup, 
2004 faaliyet döneminde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri dahil Genel Müdürlük, Şubeler ve 
seans salonlarında görevli personele yapılan ödemeler tutarının 2.752.799 milyon lira olduğu, geç
miş yıllarla ilgili 22.308 milyon liralık ödemeler dahil edildiğinde 2004 yılı personel giderleri top
lamının 2.775.107 milyon lira düzeyinde gerçekleştiği belirlenmiştir. 

Toplam personel giderlerinin % 72.75 oranında 2.019.020 milyon liralık kısmını aylık ücret
ler oluşturmuştur. 2.019.020 milyon liralık kalıntının 1.496.404 milyon liralık kısmı personel üc
retleri, 500.156 milyon liralık kısmı yılda 4 maaş tutarında ödenen ikramiyeler, 22.460 milyon li
ralık kısmı ise Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine ödenen ücretlerden ileri gelmiştir. 

31.12.2004 tarihine göre ek ödemeler toplamı 111.088 milyon lira olup, personele ödenen ya
bancı dil tazminatı, stajyer öğrencilere yapılan ödemeler, izin ücretleri, kıdem ve ihbar tazminatla
rının tutarını ifade etmekte olup, çizelgede kalıntısı 622.691 milyon lira olan sosyal giderlerin ay
rıntısı ilgili çizelgede açıklandığından burada tekrar edilmemiştir. 

31.12.2004 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere yapılan harcamalar ayrık 
personel için yapılan giderler 2.728.842 milyon lira olmuş, ayrılan personele ödenen kıdem ve ih
bar tazminatlarının geçmiş yıla ait kısmı ile bu tutar 2.751.150 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 

Personele yapılan giderlerin % 72,75'ini aylık ve ücretler, % 4,67'sini ek ödemeler, % 22.58'ini 
sosyal giderler oluşturmuştur. 

Genel Müdür ve Yardımcıları dahil Şirkette çalışan personele ödenecek ücretler T.C. Ziraat 
Bankası personeline uygulanan ücret skalaları paralelinde belirlenmekte, ücret artışlarındaki uygu
lamalarda ise Yönetim Kurulunun 27.09.2004 tarih ve 2004/15-45 sayılı karar Genel Müdüre ver
diği yetki çerçevesinde hareket edilmektedir. 
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Personele yapılan sosyal giderlerin 2004 yılı kalıntısı 643.502 milyon lira olup, önceki yıla gö
re % 46,83 oranında 205.230 milyon lira artış göstermiştir. 

İşsizlik Sigortası, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, T. Emlak Bankası Vakfı gibi Sos
yal Güvenlik kurumlarına ödenen işveren payı 2003 yılında 206.557 milyon lira düzeyinde olup, 
2004 yılında % 55,39 oranında artarak 320.976 milyon liraya yükselmiştir. Geçmiş yıllarla ilgili iş
ten ayrılma tazminatında ise önceki yıla göre 2004 yılında 17.166 milyon lira artış olmuştur. 

Personele ödenen sağlık giderlerinde 10.945 milyon liralık, yedirme giderlerinde 45.501 mil
yon liralık, taşıma giderlerinde 14.461 milyon liralık, eğitim giderlerinde 3.180 milyon liralık ar
tışlar meydana gelmiştir. 

Gider kalemlerinde önceki yıla göre tespit edilen artışların, personelin sayısal olarak artması 
ve fiyat artışlarından ileri geldiği belirlenmiştir. 

Personele yapılan Yedirme, Taşıma, Sağılık ve Eğitim giderleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ce 
belirlenen esas ve usuller dahilinde ve anılan bankanın genelge ve yönergeleri çerçevesinde yerine 
getirilmekte olup, Şirket personeline günlük 8 milyon lira tutarında yemek fişi verildiği belirlen
miştir. 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin servislerinden yararlanıldığı gibi personelin eş ve çocukları da
hil Başak Sigorta A.Ş. ile grup çalışanlarına düzenlenen sağlık sigortasının da yaptırıldığı belirlen
miş olup, Yönetim Kurulunun 19.11.2004/16-46 tarih ve sayılı kararı ile Grup Sağlık Sigorta poli
çesi kişi başı 998 milyon lira bedelle 20.10.2004-20.10.2005 devresini içerecek şekilde Başak Si
gorta A.Ş.'ce yenilenmiştir. 

III- MALİ BÜNYE 
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2004 yılı kaynak ve varlıkları toplamı; geçen yıla gö

re % 30,8 oranında 10.044.488 milyon lira artarak 42.681.922 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 
Şirketin 2004 yılında kullandığı varlıklar toplamı 42.681.922 milyon liranın; % 65,5 oranında 

27.969.851 milyon lirasını dönen varlıklar, % 34,5 oranında 14.712.071 milyon lirasını da bağlı de
ğerler ve uzun sürede paraya çevrilebilir değerler oluşturmuştur. 

Toplam tutarı 27.969.851 milyon lira olan dönen varlıkların; 554.753 milyon lirası hazır de
ğerlerden, 27.415.098 milyon lirasını da kısa sürede paraya çevrilebilir değerlerden ileri gelmiştir. 

Bağlı ve uzun sürede paraya çevrilebilir değerler toplamı 14.712.071 milyon liranın; 
13.416.632 milyon lirasını uzun sürede paraya çevrilebilir değerler, 1.295.439 milyon lirasını da 
bağlı değerler oluşturmuştur. 

Kullanılan kaynaklar toplamı 42.681.922 milyon liranın; % 8.1 oranında 3.464.489 milyon li
rasını yabancı kaynaklar, % 91,9 oranında 39.217.433 milyon lirasını da öz kaynaklar oluşturmuş
tur. 

Yabancı kaynaklar toplamı 3.464.489 milyon liranın; 3.151.736 milyon lirasını kısa süreli, 
312.753 milyon lirası da uzun süreli yabancı kaynaklardan ileri gelmiştir. 

Cari yılda öz kaynakların toplam kaynaklar içindeki oranı geçen yıla göre % 0,06 oranında 
azalarak % 91,9'e gerilerken yabancı kaynakların toplam kaynaklar içindeki oranı % 7,5'tan % 8.1 'e 
yükselmiştir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu ve ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere, Yüksek Planlama Ku
rulunun 13.02.1997 tarihli ve 97/T-6 sayılı karan gereğince kurulan Ziraat Yatırım Menkul Değerler 
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A.Ş., 18.02.1997 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmak suretiyle faaliyete geç
miştir. 

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulundan almış olduğu; 

- Alım Satıma Aracılık Yetki Belgesi, 

- Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi, 
- Menkul Kıymetlerin Geri Alma (repo) veya Satma (Ters Repo) Taahhüdü ile Alım Satım 

Yetki Belgesi, 

- Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi, 
- Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi, 

- Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlem
leri İzin Belgesi, 

çerçevesinde faaliyet göstermektedir. 

Sermaye Piyasası Kurulunun 02.06.1997 tarih ve 16 sayılı toplantısında alınan karar gereğin
ce Şirketin; Ahm-Satım Aracılığı, Halka Arza Aracılık, Portföy Yöneticiliği, Yatırım Danışmanlı
ğı ile Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlem
leri ile Repo-ters Repo yetki belgelerine sahip olduğu, yukarıda isimlendirilen yetki belgeleri kap
samında gerçekleştirdiği işlemler işlem hacimleri ve piyasa payı ile faaliyette bulunduğu sektöre 
özgü bazı uygulamalar aşağıda değerlendirilmiştir. 

Ahm-Satım Aracılığı: 
Şirketin SPK'dan aldığı yetki belgesi çerçevesinde Borsa içi ve haricinde her türlü menkul 

kıymetin alım-satım işlemlerini yapma yetkisini haiz olup, bireysel ve kurumsal müşterilere bu ko
nuda hizmet vermektedir. 

2004 yılında açılan yeni işlem noktaları ve uygulanan pazarlama stratejisi sonucunda; Şirke
tin 2003 yılında 892.9 trilyon lira olan hisse senedi işlem hacmi, 2004 yılında % 137 oranında ar
tarak 2,1 katrilyon liraya, İMKB Hisse Senetleri Piyasasındaki payı % 0,30'dan % 0,51 'e, aracı ku
rumlar sıralamasındaki yeri ise 65'ten 45'e yükselmiştir. 

Bu gelişmelere bağlı olarak hisse senedi aracılık komisyon gelirleri de 2003 yılında 1.9 tril
yon lira düzeyinde iken, 2004 yılında % 130 oranında artarak 4.4 trilyon liraya yükselmiştir. 

Sektör genelinde işlem hacmi artışı % 42, komisyon gelirlerindeki artış ise % 25 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

Tahvil/Bono kesin alım-satım işlemlerinde de aynı gelişmeler gözlenmiş ve 2003 yılında 2.8 
katrilyon lira olan işlem hacmi 2004 yılında % 144 oranında artarak, 6.8 katrilyon lira yükselmiş
tir. 2004 yılında sektördeki toplam tahvil/bono kesin alım-satım hacmindeki artış % 67'dir. İMKB 
Tahvil-Bono Piyasası Kesin Ahm-Satım Pazarında aracı kurumlar içinde 2003 yılında % 2,36 olan 
Pazar payı, % 45Tik artışla % 3,43 olarak belirlenmiş, Şirket aracı kurumlar içinde 9.sıraya yük
selmiştir. 

Halka Arza Aracılık ve Kurumsal Finansman Faaliyetleri: 

Halka arz işlemlerinin ülkenin ekonomik durumu ve hisse senedi piyasasının trendi ile yakın
dan ilişkili olduğu, 2001 yılında yaşanan ekonomik krizden sonra 2002 yılında bir Şirketin halka ar
zının gerçekleştirildiği, 2003 yılında ise halka arz işleminin olmadığı, 2002 yılında yapılan halka arz 
işleminin ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığının elinde bulunan Petrol Ofisi hisse senetlerinin satı
şından ibaret olduğu, Şirket bu halka arza konsorsiyum üyesi olarak katıldığı belirlenmiştir. 
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2003 yılında halka arz işlemi olmamakla birlikte, Şirketin aracılık faaliyeti kapsamında Güb
re Fabrikaları T.A.Ş.'nin hisse senetlerinin yeni hisse senetleri ile değişim işlemlerine aralık etti
ği, hisse senetleri piyasasındaki canlanmaya bağlı olarak 2004 yılında halka arzlarda hareketlilik 
olduğu ve 13 Şirketin halka arzının gerçekleştirildiği görülmüştür. 

Portföy Yöneticiliği: 
Şirketin 31.12.2004 tarihi itibariyle kurucusu olduğu biri A Tipi, diğerleri B Tipi olmak üze

re 4 adet yatırım fonunu yönettiği, 
Kurucusu olduğu Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonunun, Sermaye 

Piyasası Kurulunun 01.02.2000 tarih, KYD/99 sayılı izninin 09.02.2000 tarihinde Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesinde yayımı ile kurulduğu, 

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Değişken Fonunun, Sermaye Piyasası Kurulunun 
10.07.1998 tarih ve KYD/532 sayılı izninin 17.07.1998 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesin
de yayımı ile kurulduğu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile 08.01.2002 tarihinde T. Emlak 
Bankası A.Ş.'nin B Tipi Değişken Fonu ile birleştirildiği, 

T. Emlak Bankası A.Ş.'nin B Tipi Tahvil Bono ve B Tipi Likit Fonlarının, Sermaye Piyasası 
Kurulunun 08.01.2002 tarih, 72 sayılı kararının 08.01.2002 tarihinde Türkiye Ticaret Sicilinde ya
yınlaması üzerine kurucu sıfatlarının Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne geçtiği, 

Görülmüş olup, Şirketin kurucusu sıfatına sahip olduğu ve yönettiği fonların arz talep durumu 
aşağıda belirtilmiştir. 

31.12.2004 tarihi itibariyle Şirkete ait yatırım fonlarının dolaşımdaki pay sayıları, toplam pay 
sayıları ile karşılaştırıldığında, % 27,28 ile en yüksek talep/arz oranına Ziraat Yatırım A Tipi De
ğişken Fon, en düşük orana ise % 7,07 ile B Tipi Değişken Fonun sahip olduğu, ancak tüm fonla
rın dolaşımdaki pay sayılarının, toplam pay sayılarına göre oldukça düşük kaldığı, bunun nedeni
nin Şirketin kurucusu olduğu fonların aynı nitelikteki Emlak Bankası fonları ile birleştirilmelerin
den dolayı sermayelerinin büyümesi, devralınan fonların ise kuruluş sermayelerinin yüksek tutul
masından kaynaklandığı, tutar açısından bakıldığında ise Şirketin yatırım fonlarının payının çok 
aracı kurum ve bankanın yatırım fonlarından büyük olduğu tespit edilmiştir. 

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kurucusu ve portföy yöneticisi olduğu fonların top
lam fon değerleri; önceki yıla göre 2003 yılında % 170 artarak 110.3 trilyon TL'ye yükselirken, 
2004 yılında % 20 azalarak 87.8 trilyon TL'ye gerilediği, 2004 yılındaki gerilemenin ana sebeple
rinden birinin, faiz oranlarındaki gerilemeye paralel olarak, fon getirilerinin bir önceki yıla göre ol
dukça düşmesinden kaynaklandığı, görülmüştür. 

Kredili Menkul Kıymet, açığa satış ve menkul kıymet ödünç alma verme işlemleri: 
Sermaye Piyasasında kredili menkul kıymet işlemleri Sermaye Piyasası Kurulunun SerkV, 

No: 65 sayılı Tebliği ile düzenlenmiştir. Tebliğe göre müşterinin başlangıçta hesabında % 50 öz-
kaynak bulundurması ve kredi ilişkisinin devamı süresince özkaynak oranının % 35'in altına düş
memesi zorunludur. 

Bankacılık sektöründeki uygulamadan farklı olarak, Sermaye Piyasası mevzuatı ve piyasa uy
gulamalarında kredi verilirken müşterinin mali durumu ve kredibilitesi değerlendirilememekte, 
kredili işleme konu olacak ve teminata alınacak hisse senetleri önem taşımaktadır. (Mevzuat gere
ğince müşteri ile ilgili olarak sorgulanması gereken tek husus, işlem yasaklısı olup olmadığıdır ki 
bu tür müşteriler alım-satım işlemi dahi yapamamaktadırlar.) 

Müşterinin ödeme gücü ve kredibilitesinin arandığı ve tevsik edici evraklar ile belgelendiril
mesi şartı aranan tek işlem türü "Güniçi Pozisyon Limiti"dir. Bu limit, nakit yükümlülüğünü yeri-
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ne getirecek mali güce sahip olduğu hususunda gerekli araştırmaların yapılmış, borcunu karşılar 
tutarda, likiditesini dikkate alarak malvarlığı ve ödeme gücü olduğuna dair tevsik edici belgeler ile 
Kredi Komitesinin olumlu görüşü alınarak, Yönetim Kurulunca belirlenebilmektedir. Bu şekilde li
mit belirlenmiş olan müşterilerin emirleri, takas süresini aşmamak üzere herhangi bir teminat alın
maksızın kabul edilebilmektedir. 

Sermaye Piyasası mevzuatının yanısıra, Şirketin kredi politikası ve kredili menkul kıymet iş
lemlerinde uygulanacak esaslar ile kredi limiti tahsisleri, SPK'nun 01.01.2004 tarihinde yürürlüğe 
giren Seri: V, No: 65 sayılı Tebliği gereğince bir Yönetim Kurulu Üyesinin Başkanlığında oluştu
rulması gereken Kredi Komitesi tarafından belirlenmektedir. 

Sabit getirili Menkul Kıymetler, Repo-Ters repo işlemleri: 
İMKB repo-ters repo pazarı ile İMKB dışında gerçekleştirilen repo işlemleri işlem hacmi 

2001 yılında 5.5 katrilyon TL düzeyinde iken kriz sonrasında yatırım fonlarının büyümesi ile kes
kin bir artış kaydederek 2002 yılında 12 katrilyon TL'ye yükseldiği 2003 ve 2004 yıllarında ise sı
rasıyla 16,7 ve 16,8 katrilyon TL seviyesine ulaştığı belirlenmiştir. 

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 31.12.2004 itibariyle gerek kendi portföyü gerekse 
yönettiği fonlar ve diğer müşteriler için İMKB nezdinde ve Borsa dışında gerçekleştirdiği repo-ters 
repo işlemleri toplamı 16,8 katrilyon TL'dir. Önceki yıla göre Şirketin işlem hacminde % 6 oranın
da artış olmakla birlikte, Repo-Ters Repo Pazarında % 3,22 olan Pazar payı % 23 azalarak % 2,48'e 
gerilemiştir. Şirket aracı kurumlar içinde 8.sıradaki yerini korumuştur. 

2004 döneminde Şirket adına 930,5 trilyon TL maliyetle yapılan repo/ters repo işlemlerinden 
787 milyar TL gelir elde edilmiştir. 

Yatırım Danışmanlığı: 
Sermaye Piyasalarına yapılan yatırımların isabetli ve verimli sonuçlar vermesi yatırımcıların 

bilgilendirilmeleri ile olanaklı olduğundan bu bilinçle hareket eden Ziraat Yatırımın araştırma kad
rosu, genel ekonomi, sektörler ve hisse senetleri bazında yaptığı ayrıntılı temel-teknik analizleri ve 
piyasa yorumlarını çeşitli periyotlarda yayımlanan araştırma ürünleri vasıtasıyla yatırımcılara ilet
mekte, Yatırım Danışmanlığı Şirkette görevli uzman personel, Araştırma Bölümünün hazırladığı 
bültenler, Şirket raporları ve analizler çerçevesinde; bireysel ve kurumsal yatırımcılara piyasalarda 
oluşan gelişmeler hakkında danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Pazarlama Faaliyetleri: 
Şirket Yönetim Kurulunun 2004 yılında kabul ettiği pazarlama Stratejisi çerçevesinde TC. 

Ziraat Bankası A.Ş. bünyesinde büyümeyi hedef olarak belirlemiştir. 

Bu çerçevede 2004 yılının Mayıs ayında Adana Seans Salonu aktif olarak işlemlerine başla
mış, alınan olumlu sonuçlar üzerine 2004 yılı Eylül ayında alınan Yönetim Kurulu Kararı çerçeve
sinde İstanbul/Galleria, İstanbul/Caddebostan, Bursa/Ulucami, Kocaeli ve Diyarbakır/Ofis Şubele
ri içerisinde toplam 5 adet Yatırım Merkezi (seans salonu) Ekim-Aralık 2004 tarihleri arasında fa
aliyete geçmiştir. 

Bu Pazarlama Stratejisi çerçevesinde 2005 yılında toplam 14 adet Yatırım Merkezi (seans sa
lonu) açılması öngörülmüş olup, ayrıca potansiyeli olduğu düşünülen, hisse senedi alım-satımı 
yapma yetkisi bulunan ve bu işlemlerde aktif olarak yer alan Acente Personelinin bulunduğu 
50 adet Banka Şubesinin de "Aktif Acente" olarak hizmet vermesi planlandığı belirlenmiştir. 

Komisyon İadeleri: 

Komisyon iadesi uygulaması, hisse senedi işlemi karşılığında alınan komisyonların belirli bir 
bölümünün işlem yapan müşteriye geri ödenmesi anlamına gelen ve Şirketin faaliyet gösterdiği 

- 2 2 7 - I. CİLT 



sektörde yaygın olarak kullanılmakta olan bir pazarlama yöntemidir. SPK mevzuatı gereğince, his
se senedi işlemi asgari komisyon oranı % 0,2 (Binde iki) olup Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Ku
ruluşları Birliği (TSPAKB)'nin önerisi ve SPK'nun onayı ile bu konudaki düzenlemenin yapıldığı 
2002 yılına kadar diğer aracı kurumlar tarafından gayri resmi olarak yapılan komisyon iadesinin, 
Şirket tarafından uygulanmadığı görülmüştür. 

Sermaye Piyasası Kurulunun 25.01.2002 tarih ve 7/95 sayılı Kararı ile "İkincil piyasada ger
çekleşecek hisse senedi işlemlerinde müşterilerden tahsil edilecek aracılık komisyonu oranının, 
vergiler hariç binde ikiden az olamayacağı, ancak sözkonusu işlemlerden ay içinde elde edilen 
toplam komisyon gelirinin en çok % 35'inin ay sonu itibariyle belirlenen müşterilere komisyon ia
desi adı altında geri ödenebileceği öngörülmüştür. Sözkonusu limit; Sermaye Piyasası Kurulunun 
26.06.2003 tarih ve 33/766 sayılı toplantısında % 50, 19.12.2003 tarih ve 64/1522 sayılı toplantı
sında ise % 75'e yükseltilmiştir. 

SPK tarafından uygulamaya izin verilmesi ile birlikte Şirket Yönetim Kurulunun 15.03.2002 
tarih ve 2002/03-25 sayılı Kararı ile "Komisyon İadesi"nin, SPK'nun belirlediği sınır içinde kal
mak kaydıyla, verimlilikleri ve potansiyel getirilen dikkate alınarak müşteri bazında farklı oranlar
da uygulanabilmesi konusunda Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmiş olup, Şirket tarafından 
SPK kararlan doğrultusunda uygulama yapıldığı görülmüştür. 

Takasbank para piyasası işlemleri: 

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Borsa Para Piyasasında 11.06.1999 tarihinde işlem yap
maya başlamış olup, 31.12.2004 tarihi itibariyle bu piyasada toplam 808 trilyon TL tutarında işlem 
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerden Şirket adına 748 milyar TL gelir elde edildiği belirlenmiştir. 

T.C. Ziraat Bankası Acentelik ilişkileri: 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile 2002 yılında Acentelik Sözleşmesinin imzalandığı ve Banka 
Acentelik faaliyetlerine 2003 yılında başlandığı, halihazırda 210 Banka Şubesinin aktif acente ola
rak çalışmalarını sürdürdüğü, bu 210 Acentede toplam 482 personelin acente yetkilisi olarak gö
revlendirildiği belirlenmiştir. 

Banka çalışanlarının Ziraat Ekspres vasıtasıyla başta IMKB olmak üzere, hisse senetleri, bo
no, döviz, faizler ile ilgili tüm gelişmeleri anında takip edebilecekleri, bunun yanında Dealer Tra-
de uygulaması ile Ziraat Yatırım Acente Uygulamasına girmeden müşterilerinin hisse senedi alım-
satım işlemlerini anında IMKB'ye iletebilecekleri ve bu ürününün tam olarak kullanılmaya başla
nıldığında Bankanın piyasa verileri ile ilgili ihtiyacının büyük bir kısmı da çok düşük bir maliyete 
ile karşılanabileceği hedeflenmiştir. 

V- YATIRIMLAR 

Genel Müdürlük birimleri ve Şubelere alınacak demirbaşların ve bilgisayar yazılımlarının tah
mini bedelleri bütçe çalışmalarında öngörülmüş yıl içinde satınalınan demirbaşlar ile bilgisayar ya
zılımlarına yapılan ödemeler aşağıda belirtilmiştir. 

Maddi duran varlıklarda izlenen demirbaş alımlannın; 

165.795 milyon liralık kısmı Eminönü şubesi ve Genel Müdürlük, 

8.556 milyon liralık kısmı Ankara Şubesi, 

9.889 milyon liralık kısmı İzmir Şubesi, 

808 milyon liralık kısmı Kadıköy Şubesi, 

11.631 milyon liralık kısmı ise Levent Şubesi demirbaş alımlarıyla ilgilidir. 
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Maddi olmayan duran varlıklarda izlenen 2004 yılında alınan bilgisayar yazılım bedeli ise 
8.890 milyar lira düzeyindedir. 

Demirbaş alımlarının 165.795 milyon liralık kısmının Eminönü Şubesi ve Genel Müdürlük bi
rimlerine alınan demirbaş bedellerinden ileri geldiği, alımların tamamının Genel Müdürlük yetki
sinde olduğu, Levent Şubesine 2004 yılında alınan 11.631 milyon lira tutarındaki demirbaşların da 
Genel Müdür yetkisinde ve Satınalma Yönetmeliği esasları dahilinde satınalındığı belirlenmiştir. 

İzmir Şubesince alınan 9.889 milyon liralık demirbaşın, Ankara Şubesi için yapılan 8.556 mil
yon liralık, Kadıköy Şubesi için yapılan 808 milyon liralık alımın, Şirket Genel Müdürü yetkisin
de yapıldığı görülmüştür. 

Yönetim Kurulunun kararı çerçevesinde satınalınan yazılım programı yeni versiyonu bedeli
nin 17.177 milyon lira olduğu, Trend Micro bedeli 8.533 milyon liranın Genel Müdür yetkisinde 
ödendiği, tespit edilmiş olup, maddi olmayan duran varlıklarda izlenen bilgisayar yazılım bedeli
nin 37.327 milyon lira olduğu belirlenmiştir. 

VI- İŞTİRAKLER 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin % 50 hissesine sahip olduğu iştiraklerinden Ziraat Portföy Yö

netimi A.Ş.'de, Şirketin % 24,9 oranında 249 milyar lira tutarındaki hissesi, Şirketin 2003 yılında 
yaptığı bedelli sermaye artırımına iştirak edilmesi sonucunda 373.5 milyar liraya yükselmiştir. 
2004 yılında sağlanan brüt temettü geliri tutarı 697.765 milyon lira düzeyindedir. 

Şirketin iştiraki olan Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Banka Yönetim Kurulunun 29.05.2001 ta
rihli ve 2001/21-244 sayılı kararı çerçevesinde 12.03.2002 tarihinde 1 trilyon lira sermaye ile ku
rulmuştur. 

Halen Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenen Şirketin 2004 yıl sonuna göre öden
miş sermayesinin 1.5 trilyon lira, aktif toplamının 8.155 milyar lira, özsermayesinin 7.583 milyar 
lira düzeyinde olduğu, enflasyona göre düzeltilmiş bilançosuna göre 2004 yılını brüt 6.535 milyar 
lira, net 4.358 milyar lira kârla kapattığı, özellikle Şirkettin % 50 hissedarı olan T.C. Ziraat Ban
kası A.Ş. ile Başak Emeklilik A.Ş.'nin fonlarını yönettiği belirlenmiştir. 

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'den başka iştiraki ol
mamakla beraber, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası (İMKB) Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'de 14.734 milyon lira tutarında ve % 0.0182 ora
nında payı bulunduğu görülmüştür. 

VII- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan öneri ve tavsiyelerin yerine ge

tirilmesi. 
SONUÇ 

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, 18.05.2005 tarihindeki kendi Genel Kurulunda ka
bul edilen 2004 yılı bilançosu ve 6.455.602 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
VUK'a Göre Enflasyon Düzelimesi Yapılmış Ayrıntılı Bilanço-Aktif (000.000,- TL) 

A K T İ F 

1-DÖNEN VARLIKLAR 
A-HazırDeğerler 
l-Kasa 
2-Bankalar 
3-Diğer Hazır Değerler 
B-Menkul Kıymetler 
1-Hisse Senetleri 
2-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 
3-Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 
4-Diğer Menkul Değerler 
5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 
C-Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 
1-Alıcılar 
2-Alacak Senetleri 
3-VeriIen Depozito ve Teminatlar 
4-Diger Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 
5-Alacak Reeskontu (-) 
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 
7-Takas ve Saklama Merkezi 
D-Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 
1 -Ortaklardan Alacaklar 
2-İştiraklerden Alacaklar 
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 

4" Kısa Vadeli DiğerAlacaklar 
5" Alacak Reeskontu (-) 
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 
E-Stoklar 
1 -İlk Madde ve Malzeme 
2-Yan Mamuller 
3-Ara Mamuller 
4-Mamuller 
S-Emtia 
6-Diğer Stoklar 
7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 
8-Verilen Sipari; Avanslar 
F-Diğer Dönen Varlıklar 

ll-DURAN VARLIKLAR 
A-Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 
1-Alıcılar 

2-Alacak Senetleri 
3-VerilenDepozito ve Teminatlar 
4-Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 
5-Alacak Reeskontu (-) 
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 
B-Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 
1-Ortaklardan Alacaklar 
2-l;tir*klerden Alacaklar 
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 
4-Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 
5"\lacak Reeskontu (-) 

6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

ÖNCEKİ DÖNEM 
31.12.2003 

10.356 
162.962 

0 

23.250 
0 

20.213.890 
0 

5.332 

29.935 
2.185.175 

0 
0 
0 
0 

4.476.200 

0 
0 
0 

3.208 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0, 
0 
0 

866.397 

0 

0 
6.465 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

173.318 

20.231.808 

6.686.310 

3.208 

0 

866.397 

6.465 

0 

27.961.041 

4.676J93 

CARİ DÖNEM 
31.12.2004 

11.495 
543.258 

0 

0 
0 

20.242J32 

0 
0 

52.386 
3.553.871 

0 

0 
0 
0 

1.695.688 

0 
0 

0 
67.130 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.803.691 

0 
0 

6.474 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

554.753 

20.242.332 

5.301.945 

67.130 

0 

1.803.691 

6.474 

0 

27.969.851 

14.712.071 
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C-Finansal Duran Varlıklar 

1-Bağlı Menkul Kıymetler 
2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düş.Kars. (-) 

3-İştirakler 

4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 

5-İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 

6-Bağlı Ortaklıklar 
7-Bağh Ortaklıklara Ser. Taahhütleri (-) 

8- Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Kars (-) 

9-Diğer Finansal Duran Varlıklar 

D-Maddl Duran Varlıklar 

1-Arazl ve Analar 
2-Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 

3-Binalar 

Makine, Tesis ve Cihazlar 

5-Taşıt Araç ve Gereçleri 

6-Döşeme ve Demirbaşlar 
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar 

8-Birikmlş Amortismanlar (-) 
9-Yaptlmakta Olan Yatırımlar 
10-Verilen Sipariş Avansları 

E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
1-Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 

2-Haklar 

3-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

4-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
5-Verilen Avanslar 

F-Diğer Duran Varlıklar 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

3.379.878 

0 
486.668 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

257.274 

1.216.079 

326.944 

1.199.165 

0 
0 

0 
0 
0 

207.250 
0 

3.861,546 

601.132 

207.250 

32.637.434 

13.410.158 
0 

554.029 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
D 
0 

292.882 

1.583.635 

381.146 
1.695.941 

0 
0 

0 
0 
0 

179.693 
0 

13.969.182 

561.722 

179.693 

42.681.922 
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ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
VUK'a Göre Enflasyon Düzeltmesi Yapılmış Ayrıntılı Bilanço - Pasif (000.000,-TL) 

. . 
P A S İ F 
1-KISA VADELİ BORÇLAR 
A-Finansal Borçlar 
1 -Banka Kredileri 
2-Uzun vdl.Krd.Anapara Taksitleri ve 
Faizleri 
3-Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 
4-Çıkarılmıs. Bonolar ve Senetler 
5-Diğer Finansal Borçlar 
B-Ticari Borçlar 
1-Satıcılar 
2-Borç Senetleri 
3-Alınan Depozito ve Teminatlar 
9-Diğer Ticari Borçlar 
5-Borç Senetleri Reeskontu (-) 
6-Takas ve Saklama Merkezi 
C-Diğer Kısa Vadeli Borçlar 
1-Ortaklara Borçlar 
2-Iştlrakiere Borçlar 
3-Bağlı Ortaklara Borçlar 
9-Ödenecek Giderler 
5-Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer 
Kesintiler 
6-Ertelenen ve Takside Bağlanan Devlet 
Alacak. 
7-Kısa Vadeli Diğer Borçlar 
e-Borç Reeskontu (-) 
D-Alınan Sipariş Avanstan 
E-Borç ve Gider Karşılıkları 
1-Vergi Karşılıkları 
2-Diğer Gider ve Borç Karşılıkları 
3-Pesin Ödenen Vergiler ( - ) 
H-UZUN VADELİ BORÇLAR 
A-Finansal Borçlar 
1-Banka Kredileri 
2-Çıkarılnuş Tahviller 
3-Çıkarılmıs Diğer Menkul Kıymetler 
9-Diğer Finansal Borçlar 
B-Ticarl Borçlar 
1-Satıcılar 
2-Borç Senetleri 
3-AIınan Depozito ve Teminatlar 
9-Diğer Ticari Borçlar 
5-Borç Reeskontu (-) 
C-Diğer Uzun Vadeli Borçlar 
1-Ortaklara Borçlar 
2-İstiraklere Borçlar 
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 
4-Ertelenen ve Takside Bağlanan Devlet 
Alacak. 

S-Uzun Vadeli Diğer Borçlar 

ÖNCEKİ DÖNEM 
31.12.2003 

0 
0 

0 
0 
0 

136.143 
0 
0 
7.042 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
126.958 

0 

0 
0 

9.692.192 
174.010 
2.912.708 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

193.185 

126.458 

0 
1.953.499 

0 

0 

0 

2.223.137 

224.806 

CARİ DÖNEM 
31.12.2004 

0 
0 

0 
0 
0 

686.677 
0 
0 
13.887 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
191.093 

0 

193 
0 

2.018.931 
291.505 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

700.569 

191.236 

0 
2.259.936 

0 

0 

0 

3.151.736 

312.753 
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6-Borç Reeskontu (-) 

D-Alınan Sipariş Avanstan 

E-Borç ve Gider Karşılıkları 

1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları 

2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

UI-ÖZ SERMAYE 

A-Sermaye 

B-Sermaye Taahhütleri (-) 

C-Emisyon Primi 

D-Yeniden Değerleme Değer Artışı 

l-Duran Varlıklardaki Değer Artışı 

2-İştiraklerdeki Değer Artışı 

3-Borsa da Oluşan Değer Artışı 

E-Yedekler 

1-Yasal Yedekler 

2-Statü Yedekleri 

3-Özel Yedekler 

9-Olağan Üstü Yedek 

5-Maliyet Artış Fonu 

6-Sermayeye ELİştHisseleri 

Gay.SatKazanç. 

7-Borsa da Oluşan Değer Artışı 

-Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkı 

F-Net Dönem Kan 

G-DSnem Zararı 

H-Geçmiş Yıl Zararları 

l-~ Yılı Zararı 

0 

224.806 

0 

0 
0 

229.697 

2J55.043 

0 
43.366 

8.682.997 

0 
0 

0 

13.959.915 

9.907.176 

15.488.153 

2- . Yılı Zararı 0 

PAS JF KAYNAKLAR TOPLAMI 

0 
224.806 

11.000.000 

0 
0 
229.697 

11.080.906 

13.959.915 

9.907.176 

0 
15.488.153 

30.189.491 

32.637.434 

0 

312.753 

0 

0 
0 

679.1107 

3.983İ25 

0 
49.368 

19.790.789 

0 
0 

0 
17.919.925 

4.437.171 

17.632.952 

0 

0 
312.753 

11.000.000 

0 
0 
679.607 

23.323.fi82 

17.419.425 

9.937.171 

0 
17.632.952 

39.217.433 

42.681.922 
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ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

VUK'a Göre Enflasyon Düzeltmesi Yapılmış Aynntılı Gelir Tablosu (000.000 -TL) 

A-BRÜT SATIŞLAR 

1-Hisse Senetleri ve Geçici İlmühaber Satışları 

2-Özel Kesim Tahvil Satışları 

3-Finansman Bonosu Satıştan 

4-Diğer Özel Kesim Senet ve Bono Satışları 

5-Devlet Tahvili Satışları 

6-Hazine Bonosu Satıştan 

7-Diğer Kamu Kesimi Senet ve Bono Satışlan 

8-Diğer Menkul Kıymet Satıştan 

9-Aracılık Komisyonlan 

10-Diğer Hizmet Satıştan 

B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) 

l-Satış İskontolan ( - ) 

2-Diğer indirimler ( - ) 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( - ) 

BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI 

E-FAALİYET GİDERLERİ ( - ) 

1 -Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( - ) 

2-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri ( - ) 

3-Genel Yönetim Giderleri ( - ) 

ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER ve 

KARLAR 

I-iştiraklerden Temettü Gelirleri 

2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 

3-Faiz ve Diğer Temettü Gelideri 

4-Faaliyede İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER ve 
ZARARLAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( - ) -

2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( - ) 

FAALİYET KARI veya ZARARI 

1-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER ve KARLAR 

1-Konusu Kalmayan Karşılıklar 

2-Önceld Dönem Gelir ve Karları 

3-Diğer Olağanüstü Gelirler ve Kadar 

J-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER ve ZARARLAR ( - ) 

1-Önceki Dönem Gider ve Zararları ( - ) 

2-Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 

DÖNEM KARI veya ZARARI 

K-ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER YASAL 
YÜKÜMLÜLÜKLER(-) 

NET DÖNEM KARI veya ZARARI 

ÖNCEKİDÖNEM 

31.12.2003 

51.500 

0 
0 
0 

1.928.420.083 

172.055.415 

5.592.894 

2.788.998 

8.848.693 

0 

0 
0 

1.599.737.856 

0 
605.498 

4.870.986 

0 
0 

1.580.083 

20.327 

5.332 

3.007 

0 

18.418 

0 
76 

50.267 

11.867 

4.684.448 

1.617.757İ33 

0 

1.617.757.533 

1İ99.737.856 

18.019.677 

5.476.484 

12.543.193 

1.600.410 

5.332 

3.007 

14.135.264 

18.494 

62.134 

14.091.624 

4.684.448 

9.407.176 

CARİDÖNEM 

31.12.2004 

23.758 

0 
0 
0 

1.591.882.635 

233.374.652 

931.278.759 

55.600.261 

8.683.890 

0 

0 
1.311.978 

2.808.700.432 

0 
1.003.869 

5.690.609 

697.765 

0 
5.532.676 

465.937 

4.352.619 

4.144 

0 

0 
0 

661 

0 
21.746 

2.018.431 

. 

2.820.843.955 

1-311.978 

2.819.531.977 

2J08.700.432 

10.831.545 

6.694.473 

4.137.072 

6.696J78 

4J52.619 

4.144 

6.476.687 

661 

21.746 

6.455.602 

2.018.431 

4.437.171 
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SAYI:18 
BİLEŞİM ZİRAAT HALK ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI VE ÖDEME 

SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİNİN 2004 YILINA AİT HESAP VE 
İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 11.05.2006 tarihli 22 nci Birleşiminde Bileşim Ziraat Halk Alternatif Da

ğıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri Anonim Şirketinin 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenme
si Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz 
konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birle
şim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 
Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. ilk olarak % 49'u T.C. Ziraat 

Bankasına, % 20'si Ziraat Bankası Personel Vakfına, % 15'i Başak Sigorta A.Ş.'ye , % 15'i Zira
at Finansal Kiralama A.Ş.'ye ve % 1 'i Başak Depoculuk A.Ş.'ye ait olmak üzere 10 milyar lira ser
maye ile Ziraat Dış Ticaret İthalat İhracat Pazarlama ve Taahhüt A.Ş. unvanı ile 19.10.1995 tari
hinde kurulmuş, 06.03.1998 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketin unvanı 
Ziraat Kart İşlemleri A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 

Şirketin unvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesinden sonra Ziraat Bankası Bankacılık 
Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülmekte olan kredi kartı ile ilgili işlemlerden; başvuruları değerlen
dirmek, basım ve dağıtımını yapmak, işlemlerden doğan borç ve alacak kayıtlarını izlemek , pro
vizyon ve takas işlemlerini yürütmek, hizmet satılan banka ve şirketlerle olan borç ve alacak iliş
kilerini izlemek, kartlı ödeme sistemi kapsamında mevcut ve teknik gelişmelerle ortaya çıkacak her 
türlü faaliyette bulunmak üzere yapılacak işlemler, esasları T.C. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu
nun 13.05.1998 tarih, 50 sayılı kararı ile kabul edilen Protokol ile Şirkete devredilmiştir. 

Bu kapsamda düzenlenen protokol, Şirketin 03.06.1998 tarih, 39 sayılı Yönetim Kurulu kara
rı ile kabul edilmiş ve Şirket faaliyetlerine protokol kapsamında başlanılmıştır. 

03.04.2000 tarih, 48 sayılı Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Turkish Ziraat Bosnia d.d. ile pro
tokol düzenlenmesi kabul edilmiştir. 

Şirketin sermayesi 20.04.2001 tarihli Genel Kurul kararı ile 1 trilyon liraya yükseltilmiş olup 
tamamı ödenmiştir. Bu sermaye artışında Şirket ortakları ve ortaklık hisse payları değişmemiştir. 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulunun 20.08.2002 tarih, 17/204 sayılı kararı ile Şirket
teki sermaye payından % 24 oranında 240 milyar liralık payın nominal değer üzerinden T.Halk 
Bankası A.Ş.'ye devredilmesi kabul edilmiş, 25.09.2002 tarihinde tamamlanan devir işlemi Şirket 
Yönetim Kurulunun 02.10.2002 tarih ve 2002/81 sayılı kararı ile de onaylanmıştır. 

Şirketin unvanı 01.11.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirketin 
unvanı "Bileşim Ziraat - Halk Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş " ve 
22.04.2004 tarihli Olağan Genel Kurulunda da "Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme 
Sistemleri Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir. 
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Şirket T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Halk Bankası A.Ş.'nin üyesi bulunduğu Bankalararası 
Kart Merkezinde (BKM) temsil edilmektedir. 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Personel Vakfının Başak Sigorta A.Ş'deki % 6,67 oranındaki hisse
si 27.03.2002 tarihinde Ziraat Bankasınca satın alınmış ve Başak Sigorta A.Ş. TBMM denetimine 
girmiştir. Şirkette % 15 oranında payı bulunan Başak Sigorta A.Ş. ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve 
T.Halk Bankası A.Ş.'nin % 49 oranındaki payları toplamı % 50 oranını aştığından; Bileşim Alter
natif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyo
nunun 25.11.1992 tarih ve 40 sayılı kararı uyarınca, TBMM adına BYDK tarafından denetlenme
ye başlanmıştır. 

Şirket 2004 yılında da hizmet verdiği kurumların hedeflerine ve piyasa ihtiyaçlarına uygun 
olarak şube dışı dağıtım kanalları ile ödeme sistemlerinin projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ulus
lararası endüstriyel standartlarla operasyonel alt yapısının oluşturulması yönündeki faaliyetlerini 
sürdürmüştür. Bu kapsamda T.C. Ziraat Bankası A.Ş. , T. Halk Bankası A.Ş. ve Turkish Ziraat 
Bank Bosnia d.d.'ye kredi kartı, banka kartı, üye işyeri ve ATM hizmetlerini, bu kuruluşlarla yapı
lan protokol hükümleri çerçevesinde yerine getirmiştir. 

Şirketin 2002, 2003 ve 2004 yılları faaliyet sonuçları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Esas Sermaye 

Ödenmiş sermaye 
Özkaynaklar 
Yabancı kaynaklar 

Sabit kıymetler (Edinme değeri) 

Sabit kıymetler birikmiş 
amortismanı 

Personel (ortalama) 
Personel için yapılan tüm 
giderler 

Cari yıla ilişkin: 
- Personel için yapılan 
giderler 

- Personel başına aylık 
ortalama gider 

Toplam gelirler 

Toplam giderler 
Dönem kanna ilişkin vergi ve 
yasal yük. 
GSYIH'ya katkı (Üretici fiyatlan 
ile) 
GSYIH'ya katkı (Aha fiyatlan 
ile) 
GSMH'ya katkı (Alıcı fiyatlan 
ile) 

Faaliyet kârlılığı (özkaynak 
Yönünden) 
Ekonomik Kârlılık 
Faaliyet kân 

Dönem kân 

Bilanço kân 

Ölçü 

Milyar 
TL 

11 

11 

H 

II 

II 

Kişi 

Milyar 
TL 

Milyar 
TL 

Milyar 
TL 

ti 

(1 

(t 

u 

% 
% 

Milyar 
TL 

Milyar 
TL 

Milyar 
TL 

2002 

1.000 

1.000 
1.617,1 
1.175,7 

922,9 

412,7 

182 

5.104,9 

4.096 

2,3 

14.079,8 

13.944,5 

51,9 
5.814 
6.768 
6.768 

8,4 
8,4 

26,1 

135,3 

83,4 

Enflasyona 
uyarlanmış 

2003 

5.259 

1.000 
2.297,9 
2.336,9 

1.543,3 

820,8 

276 

8.418,3 

6.054 

2,5 

22.205,8 

21.856,6 

252,8 
9.427 

10.982 
10.982 

9,7 
34,9 

115,4 

349,2 

96,4 

Enflasyona 
uyarlanmış 

2004 

2.196 

1.000 
2.810,8 
1.763,7 

1.923,3 

963,8 

276 

8.958,7 

6.466 

2,6 

24.517,7 

23.702,0 

365,8 
10.460 
12.168 
12.168 

8,1 
81,5 

231,5 

815,7 

449,9 

Son iki 
yıl 

Farkı 

(3.063) 

512,9 
(573,2) 

380,0 

143,0 

540,4 

412 

0,1 

2.331,9 

1.845,4 

113 
1.033 
1.186 
1.186 

(1,6) 
46,6 

116,1 

466,5 

353,5 

Artış veya 
azalış 

% 

(58,2) 

22,3 
(24,5) 

24,6 

17,4 

6,4 

6,8 

4,0 

10,4 

7,9 

44,7 
10,9 
10,8 
10,8 

(15,5) 
133,5 
100,6 

133,6 

366,7 
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Şirketin kredi kartı, banka kartı, ATM ve POS ile ilgili hizmet üretimi toplam tutarı 2003 yı
lında 8,8 katrilyon lira iken 2004 yılında % 188,8 oranında bir artış ile 25,4 katrilyon liraya yük
selmiştir. İşlem adedi bakımından ise 2003 yılındaki 74,7 milyon seviyesindeki işlem adedi 2004 
yılında % 49,3 oranında artarak 112 milyon adede yükselmiştir. 

Aynı dönemde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Halk Bankası A.Ş. dışındaki tüm bankalarda iş
lem tutarları % 47,1 oranında artarak 239,9 katrilyon liraya, işlem adetleri ise % 32,7 oranında ar
tış ile 2,4 trilyona yükselmiştir. 

Kredi kartları işlem tutarlarında, sektör ortalamasının üzerinde bir artış sağlanmış olmakla be
raber, Şirket faaliyeti kapsamındaki T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Halk Bankası A.Ş.'nin pazar pa
yı 2003 yılında % 5,1 ve 2004 yılında % 9,4 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu oranlar işlem adedi yö
nünden sırasıyla % 3,9 ve % 4,4 düzeyinde kalmıştır. 

2004 yılında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Halk Bankası A.Ş.nin bankacılık sektöründeki payı 
aktif büyüklüğü bakımından % 27 ; mevduat bakımından % 32,8 krediler bakımından % 13,1 ve ma
li plasmanlar yönünden de % 43 oranlarında gerçekleştiği dikkate alındığında bu bankaların Şirket ta
rafından yürütülen kredi kartları pazar payı % 9,4 oranı ile çok düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 

II. İDARİ BÜNYE 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Personel Vakfının Başak Sigorta A.Ş.'ndeki % 6,67 oranındaki his
sesinin 27.03.2002 tarihinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından devir alınması ile Başak Sigorta 
A.Ş.'nin sermayesinin % 56,67'si T.C.Ziraat Bankası A.Ş.'ye geçmiş ve bu şirketteki kamu serma
ye payının % 56,67'ye yükselmesi ile Anayasanın 165 inci maddesi uyarınca Başak Sigorta A.Ş. 
TBMM denetimine girmiştir. Başak Sigorta A.Ş.'nin Şirketteki % 15 oranındaki payı değişmemek-
le beraber, Şirketteki kamu payı % 64 oranına yükselmiştir. 

Bu gelişmeler sonucu TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 25.11.1992 tarih ve 
40 sayılı kararı uyarınca Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları A.Ş. TBMM adına Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenmektedir. 

22.04.2004 tarihli Genel Kurulda Şirket Ana sözleşmesinin Denetçiler ile ilgili 16 ncı madde
sine "Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmeliğin İştiraklerin De
netimi başlığını taşıyan 28 inci maddesine göre T.C. Ziraat Bankası A.Ş. belirleyeceği usul, yön
tem ve periyotlarla müfettişleri aracılığı ile Şirkette teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisine sahip
tir" hükmü eklenmiştir. 

Şirketin banka kartı ve kredi kartı işlemlerini kapsayan faaliyetleri bankalarla bu amaçla dü
zenlenen protokol hükümlerine göre yürütülmektedir. 

Şirket personelinin önemli bir bölümü Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı işçi statüsünde istih
dam edilmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olan personel ile görev ve işyeri, ücret, sözleş
menin sona ermesi, kıdem tazminatı konularını kapsayan ve çalışmaların 22.05.2003 tarih, 4857 
sayılı İş Kanununa uygun olarak yürütüleceği konularını kapsayan Belirsiz Süreli Hizmet Sözleş
mesi düzenlenmektedir. 

Şirkette 2003 yılında ortalama 276 kişi çalışırken 2004 yılında bu sayı % 9,8 oranında azalış 
ile 249'a inmiştir. 

Şirket personeli için 2003 yılında ayda ortalama 2,5 milyar lira harcama yapılırken, bu tutar 
2004 yılında % 3 oranında artarak 2,6 milyar liraya yükselmiştir. Şirketin toplam personel harca
maları 2005 yılında % 8,5 oranında artarak 8,9 trilyon liraya yükselmiştir. 
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III. MALI BÜNYE 
Şirketin hizmet verdiği bankalardan ve diğer kuruluşlardan elde ettiği hizmet gelirleri 2003 yı

lında 21,2 trilyon lira iken; bu tutar 2004 yılında % 12,7 oranında artarak 23,9 trilyon liraya yük
selmiştir. 2004 yılında elde edilen 23,9 trilyon liralık hizmet gelirinin 14,9 trilyon lirası T.C. Zira
at Bankası A.Ş.'ye, 836 milyar lirası T.C. Ziraat Bankası A.Ş. OGS hizmetlerine, 7,5 trilyon lirası 
T.Halk Bankası A.Ş.'ye, 1,4 milyar lirası Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. extre basım hizme
tine, 567 milyar lirası da Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d'ye aittir. 

2004 yılında bir önceki yılda olduğu gibi hizmet verilen bankalara fatura edilen tutarların be
lirlenmesinde; fatura bedellerinin bir önceki ayın satışlarının maliyet tutarlarına göre belirlenmesi 
kabul edilmiştir. Ancak maliyet bedelleri üzerine belirli bir kâr payının ilave edilmesi öngörülme
diğinden bu uygulama Şirketin faaliyet kârının bankalar dışında Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) iş
lemleri ve Ziraat Yatırım extre basım hizmetinden sağlanan gelirler ve faiz gelirleri ile sınırlı kal
masına neden olmuştur. 

Şirketin faaliyette bulunduğu bina Fintek A.Ş. ile birlikte T.C. Ziraat Bankasından kiralanmış 
ve içindeki sabit kıymetler Şirket kullanımına tahsis edilmiştir. Binanın temizlik, güvenlik, elektrik 
vb. giderleri ile ilgili harcamalar Fintek A.Ş. ile birlikte karşılanmaktadır. 

Şirketin kârlılığının artırılması için, iş hacminin artırılması ve T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ve 
T.Halk Bankası A.Ş.'ye verilen hizmet bedellerinin, bu bankalarla düzenlenen protokol hükümle
rine uygun olarak gerçekleşen cironun üzerine eklenecek makul bir oran veya maliyet üzerine be
lirli bir kâr payı ilave edilerek belirlenmesi gerekmektedir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş.'nin 2004 yılı İşletme Bütçe
si, Şirket Yönetim Kurulunun 20.01.2004 tarih 10 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 

Şirketin faaliyet konusu; müşterileri adına, kartlı ödeme sistemleri işlemlerini gerçekleştir
mektir. 

Şirketin faaliyetleri; 

- Operasyon bölümü faaliyetleri, 

- Teknoloji bölümü faaliyetleri, 

- Projeler bölümü faaliyetleri, 

- Müşteri hizmetleri bölümü faaliyetleri, 

işlemlerinden oluşmaktadır. 

Banka Kartları Merkezi verilerine göre bankacılık sisteminde kredi kartları ile ilgili olarak sa
tış işlemleri, nakit işlemleri, kredi kartları işlemleri ve banka kartı işlemleri kümülatif toplamları 
2003 yılında 171,9 katrilyon lira iken 2004 yılında % 54,3 oranında artarak 265,3 katrilyon liraya 
yükselmiştir. Ziraat ve Halk bankalarında ise bu artış % 188,9 oranında, 25,4 katrilyon lira olarak 
gerçekleşmiştir. 

Şirketin hizmet sunduğu bankalar, bankacılık sisteminden şube adedi bakımından % 30,4; ak
tif toplamı bakımından % 27; mevduatta % 32,8 ve kredilerde % 13,1 oranlarında pay alırken, Şir
ketin faaliyetlerine konu olan kredi kartları ve banka kartı ile ilgili işlemlerden sistemden alman 
pay % 9,6 oranındadır. 

Şirket faaliyetlerini, Ana sözleşmenin 5. maddenin 10 fıkrasında "ürünlerin kullanımını artı
rıcı ve teşvik edici çalışmaları yapmak, ürünlere ve/veya Şirketin tanıtımına yönelik reklam/tanı-
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tim faaliyetlerinde bulunmak" denilmekle beraber Ziraat ve Halk Bankası yönetimlerinin belirle
diği strateji ve program hedeflerine göre yürütmektedir. 

Ziraat ve Halk Bankalarının şube adedi bakımından pazar payı 2004 yılında % 30,3 oranında ger
çekleşmiş iken bu bankaların kredi kartlarındaki pazar payı tutar olarak % 9,6 ve adet olarak % 4,4 ora
nında gerçekleşmiştir. 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. krediler hariç mevduat, mali plasmanlar ve 
aktif toplamı olarak sistemden aldığı pay % 26-%38 düzeyinde gerçekleşirken kredi kartlarındaki 
pazar payı adet olarak % 4,4 arasında gerçekleşmiştir. 

V. İŞTİRAKLER 
Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş., Yönetim Kurulunun 

17.09.2001 tarih, 19 sayılı kararıyla 2 trilyon lira sermayeli FİNTEK A.Ş.'nin sermayesine % 24 
oranında ortak olunmasına karar verilmiştir. 

Fintek A.Ş.'nin sermayesine katılım payı olan 480 milyar liranın tamamı ödenmiş olup, Şir
ket 2004 yılında 2,0 milyar lira net dönem kârı elde etmiştir. 

VI. ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1- Şirketin faaliyet gelirlerinin artırılması bakımından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Halk 

Bankası A.Ş. ile koordineli çalışılarak işlem hacminin bu bankaların şube adedi ve aktif büyüklü
ğü itibariyle sistemden aldığı pay düzeyine yükseltilmesi ve Şirket faaliyetlerinin ortaklar ile sınır
lı tutulmayarak yaygınlaştırılmasına çalışılması, 

2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 
SONUÇ 

Bileşim Ziraat Halk Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri Anonim Şirketinin 
17.05.2005 tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul edilen 2004 yılı bilançosu ve 815.696 milyon 
lira dönem kân ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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BİLEŞİM ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. 2004 YILI BİLANÇOSU 

Milyon TL 

Aktif (Varlıklar) 

I-DÖNEN VARLIKLAR 

A- Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 
C-Ticari alacaklar 
D-Diğer alacaklar 
E- Stoklar 
G-Diğer dönen varlıklar 

II- DURAN VARLIKLAR 
A-Ticari alacaklar 
B-Mali duran varlıklar 

C-Maddi duran varlıklar 
1-Taşıtlar 
2-Demirbaşlar 
3-Birikmiş amortismanla^-) 

D-Maddi olmayan duran varlık. 
1-Haklar 
2-Özel maliyetler 
3-Finansal Kiralama Haklan 
4-Diğer maddi olm. Duran varlık. 
5-Birikmiş amortismanlar(-) 

E-Gelecek yıllara ait giderler 

AKTİF TOPLAMI 
Nazım Hesaplar 
TOPLAM 

CARİ DÖNEM 
31.122004 

268.188 
1.655.043 
(963.884) 

67.617 
18.372 
98.640 

2.645.596 
(2.271.931) 

12.797 
523.300 
978.705 
36.050 

222.899 
89.032 

2.505 
874.318 

959.347 

558294 

317.336 

1.862.785 

2.711.803 

4.574.588 
2.393.603 
6.968.192 

Pasif (Kaynaklar) 

I-K1SA VADELİ YABANCI 
KAYNAK.LAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 
C-Diğer borçlar 
D-Ödenecek vergi ve diğ. Yük. 
D-Borç ve gider karşılıkları 

II.UZUN VADELİ YABANCI 
KAYNAKLARI 
A-Borç ve Gider Karşılıkları 

III.ÖZKAYN AKLAR 
A-Odenmiş Sermaye 
B-Kâr yedekleri 

l-Yasal yedekler 
2-Taşıt yenileme fonu 

C-Dönem kân 

PASİF TOPLAMI 
Nazım Hesaplar 
TOPLAM 

CARİ DÖNEM 
31.12.2004 

74.540 
90.177 

48.093 
229.065 
109.124 
434276 

17.186 

925.985 

2.196272 
164.717 

449.867 

837.745 

925.985 

2.810.857 

4.574.588 
2.393.603 
6.968.192 



Bileşim Alternatif Dağıtım Kanallan ve Ödeme Sistemleri A.Ş. 
2004 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 
A-Brüt satışlar 

1-Yurt içi satışlar 
2- Yurt dışı satışlar 

B-Satılan hizmet maliyeti (-) 
Brüt satiş kân 

C-Faaliyet giderleri(-) 
1- Genel yönetim giderleri 
2- Finansman giderleri 

Faaliyet kân 
D-Diger faaliyet olağan gelir ve kârlar 

1-Faiz gelirleri 

2- Menkul kıymet satış kârlar 

3- Kambiyo kârlan 

4- Diğer olağan gelir ve kârlar 
5- Enflasyon düzeltmesi kârlan 

E-Diger faaliyet olağan gider ve zararlar (-) 
1-Kambiyo zararları 
2-Enflasyon düzeltmesi zararlan 

F-Finansman giderleri 
Olağan kâr 

H-Olağan dışı gelir ve kârlar 
I-Olağan dışı gider ve zarar. 

Dönem kân 
J-Dönem kân vergi ve diğer 

Yasal yükümlülük karşıhklan (-) 

Net dönem kân 

Cari dönem 
2004 

Milyon TL 

21.343.605 
567.435 

(1.043.506) 
(4.470) 

283 
230.841 

16.870 

205.663 
15.242 

(12.359) 
(1.919) 

23.911.040 

(22.631.537) 
1.279.503 

(1.047.976) 

231.527 

468.899 

(14.278) 

686.148 
137.719 

8.171 
815.696 

(365.829) 

449.867 
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SAYI: 19 
KALKINMA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 2004 YILINA AİT HESAP 

VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 13.04.2006 tarihli 13 üncü Birleşiminde, Kalkınma Yatırım Menkul Değer

ler A.Ş.'nin 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Bü
yük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili ola
rak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuru
luş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü 
olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKİŞ 
Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasa Kurulu'nun 15.8.1996 tarihli, ban

kaların 2.1.1997 tarihinden itibaren İMKB'deki faaliyetlerini satın alacakları veya kuracakları bir 
aracı kuruma yetki belgelerini devretmeleri suretiyle yürütmelerine ilişkin kararına istinaden, Tür
kiye Kalkınma Bankası A.Ş. (TKB) Yönetim Kurulu'nun 23.10.1996 tarih ve 96-25-06-b/320 sa
yılı kararı ile kurulmuş; 28.7.1997 tarihinde İMKB ve Takasbank nezdinde faaliyete geçmiştir. Şir
ket 2004 yılında 8 inci faaliyet yılını tamamlamıştır. 

Şirket Genel Müdürlüğü İstanbul'da olup, 2004 yılında Ankara Şubesi, Polatlı ve İnegöl İrti
bat büroları ile faaliyetini sürdürmüştür. 

Şirket, TBMM KİT Komisyonu Başkanlığı'nın 14.12.1992 tarih ve 2173/40 sayılı kararı ile 
Anayasa'nın 165 inci maddesi ve 3346 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince TBMM tarafından 
denetlenmektedir. 

Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin son 5 yıllık çalışmalarına ilişkin toplu bilgiler 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 
Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Özkaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
Müşteri adına alınan hisse senedi yıl sonu kalıntısı 
Şirket portföyüne alın. hisse senedi yıl sonu 
kalıntısı 
Hisse senedi alım-satım komisyonu 
Repo geliri 
Hazine bonosu ve devlet tahvili yıl sonu kalıntısı 
Borsa para piyasası yıl sonu kalıntısı 
Sektör toplam hisse senedi işlem hacmi 
KYMD toplam hisse senedi işlem hacmi 
Şirketin sektörden aldığı pay 
Aracı kurumlar içindeki sırası 
Personel (ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Personel başına aylık ortalama gider 
Dönem karına ilişkin vergi ve diğer yasal 
yükümlülükler 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ye katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSMH'ye katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Faaliyet kârlılığı (özkaynak yönünden) 
Mali kârlılık (özkaynak yönünden) 
Dönem kân 
Bilanço kân veya zaran 

Ölçü 
Milyon TL 

Milyon TL 

Katrilyon TL 
Trilyon TL 

% 

Kişi 
Milyon TL 

Milyon TL 

% 
% 

Milyon TL 

2000 
1.750.000 
1.750.000 
3.036.911 
1.644.005 

337.230 
219.639 
156.724 

9.875.000 
137.465 

965.555 
540.309 

1.623.266 
732.000 

111,2 
561,5 

0,51 
73 
34 

588.672 
1.502 

774.443 
1.146.626 
2.466.711 
2.163.790 

24,7 
62,1 

1.886.247 
1.111.804 

2001 
2.750.000 
2.750.000 
5.541.379 
1.870.950 

68.148 
376.981 
294.738 
646.000 
195.674 

892.412 
2.364.437 
1.336.901 
2.544.000 

93,1 
483,2 

0,52 
74 
40 

902.570 
1.900 

1.148.700 
1.321.991 
3.106.077 
3.279.368 

23,2 
68,1 

3.771.602 
2.622.901 

2002 
5.000.000 
5.000.000 
6.091.477 
1.033.061 

4.416 
612.257 
488.039 
840.188 

327.958 
898.586 

1.334.226 
990.479 

3.540.000 
212,6 
484,6 

0,23 
76 
49 

1.364.075 
2.320 

424.603 
620.006 

2.909.304 
2.713.901 

1,7 
18,4 

1.122.925 
699.407 

Enflasyona 
göre 

düzeltilmiş 
2003 (*) 

15.361.240 
15.361.240 
7.031.456 
3.277.114 

5.032 
932.091 
836.854 

12.566.561 

73.437 
1.262.166 

616.808 
3.011.625 
2.058.845 

292,9 
916,4 

0,31 
64 
49 

1.616.316 
2.748 

501.504 
782.815 

2.128.661 
1.847.409 

17,3 
1.216.024 

(10.220.368) 

Enflasyona 
göre 

düzeltilmiş 
2004 (*) 
6.046.439 
6.046.439 
8.228.094 
2.552.040 

5.101 
1.080.364 

979.262 
4.279.023 

199.580 
1.754.122 

474.221 
3.614.902 

585.965 
416,8 

1.924,3 
0,46 

51 
49 

1.914.195 
3.256 

94.835 
474.202 

2.945.010 
2.567.616 

7,4 
5,2 

430.921 
336.086 

Son iki yıl 

farkı 
(9.314.801) 
(9.314.801) 

1.196.638 
(725.074) 

69 
148.273 
142.408 

(8.287.538) 

126.143 
491.956 

(142.587) 
603.277 

(1.472.880) 
124 

1.008 
0,15 

297.879 
508 

(406.669) 
(308.613) 

816.349 
720.207 

(785.103) 
10.556.454 

Arüş 
veya 

azalış % 
(60,6) 
(60,6) 

17 
(22) 

1,4 
15,9 

17 
(65,9) 

171,8 
39 

(23,1) 
20 

(71,5) 
42,3 
110 

48,4 

18,4 
18,5 

(81,1) 
(39,4) 

38,4 
39 

(64,6) 
(103,3) 

(*) 2003 ve 2004 yılı sütunlanna 5024 sayılı Kanun ve VUK Genel Tebliğleri uyannca enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş rakamlar alınmıştır. 



II. İDARİ BÜNYE 
Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 

özel hukuk hükümlerine tabi olarak faaliyetini sürdürmektedir. 
Şirkette 1998 yıl başından itibaren görev yapan Genel Müdürün 2005 yıl başı itibariyle emek

li olması nedeniyle yaklaşık altı ay Şirket Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdürlüğe vekalet et
miştir. 28.6.2005 tarihinde toplanan Şirket Olağanüstü Genel Kurulunda önceki Yönetim Kurulu
nun bir üyesi tekrar seçilmiş, kalan dört üye ise Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. mensupları dışın
dan seçilmiştir. Yeni seçilen Yönetim Kurulu, 5.7.2005 tarihinde Şirket Genel Müdürlüğüne asale
ten atama yapmıştır. 

Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü İstanbul'da olup 2004 yılında An
kara Şubesi, Polatlı ve İnegöl İrtibat Büroları ile faaliyetini sürdürmüştür. 

2004 yılına 49 personelle başlayan Şirkette, yıl içersinde 6 personelin işten ayrılması, 7 yeni 
personelin işe başlaması sonucu 2004 yıl sonu itibariyle personel sayısı önceki yıla göre 1 kişi ar
tarak 50 kişi olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet yılında personel harcamaları 2003 yılına göre % 18,4 
oranında 298 milyar lira artarak 1,9 trilyon lira olmuştur. Kişi başına ayda düşen personel harca
maları ise bir önceki yıla göre % 18,5 oranında 508 milyon lira artarak 3,3 milyar lira olarak ger
çekleşmiştir. 

III. MALİ BÜNYE 
Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sadeleştirilerek mali bünye analizine esas alınan 

2004 yılı bilançosuna göre, varlık ve kaynakları önceki yıla göre % 23,4 oranında 1,9 trilyon lira 
artarak 10,2 trilyon lira düzeyine ulaşmıştır. Varlık toplamının % 85,9'u dönen, % 14,1 'i duran var
lıklardan oluşmaktadır. Şirket 2004 yılında öz kaynaklarının yaklaşık 1/4'ü oranında yabancı kay
nak kullanmaktadır. 

Şirket varlıklarının ne ölçüde yabancı kaynaklardan karşılandığını gösteren mali kaldıraç ora
nı, 2003 yılına göre 4,4 puan artışla % 19,1 olarak gerçekleşmiştir. Mali kaldıraç oranının yüksel
mesinde, yabancı kaynakların önceki yıla göre % 60,5 oranında artarken; varlıkların % 23,4 ora
nında artması etkili olmuştur. Şirket varlıklarının % 98,3'ünün hazır değerler ve paraya çevrilebi
lir değerlerden, kaynaklarının ise % 80,9'unun öz kaynaklardan oluşması nedeniyle şirketin likidi
tesi yüksektir. 

Faaliyet döneminde her 100 liralık ödenmiş sermayeden 7,1 lira, her 100 liralık öz kaynaktan 
5,2 lira kâr edilmiştir. Şirketin öz kaynaklara göre faaliyet kârlılığı % 7,4 olarak gerçekleşmiştir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

.... Şirketin 2004 yılı faaliyetlerine aşağıda yer verilmiştir. 
1- Hisse senedi alım-satımma aracılık : 
Şirketin asıl kuruluş amacı İMKB Hisse Senetleri Piyasasında hisse senetleri alım-satımına 

aracılık etmektir. 
2004 yılının siyasi ve ekonomik açıdan istikrarlı bir yıl olması ve IMF'yle uygulanmakta olan 

programın başarı ile devam etmesi piyasalarda istikrarın korunmasını sağlamıştır. Avrupa Konse
yinin 17 Aralık tarihli zirvesinde, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine başlanmasının kararlaştı
rılması, piyasalardaki olumlu harekete ivme kazandırmıştır. Faizlerdeki düşüş de borsanın yükse
lişini desteklemiştir. Bu gelişmelere paralel olarak, İMKB Ulusal-100 Endeksi TL bazında % 34 
oranında 6.347 puan artarak, 2004 yılını 24.972 seviyesinde kapatmıştır. 

2003 yılında 292,9 katrilyon liralık toplam işlem hacminden Kalkınma Yatırım Menkul De
ğerler A.Ş. 916,4 trilyon liralık işlem hacmiyle %o 3,1 oranında pay alırken; 2004 yılında 416,8 
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katrilyon liralık toplam işlem hacminden, Şirket 1,9 katrilyon liralık işlem hacmi ile %o 4,6 oranın
da pay almıştır. Aracı kurumların hisse senedi piyasasındaki toplam işlem hacmi geçen seneye gö
re % 42 oranında artarken Şirketin toplam işlem hacmi % 110 oranında artmış; böylece 2003 yılı 
sonunda işlem yapan 113 aracı kurum arasında 64 üncü sırada yer alan Şirket, 2004 yılı sonunda 
işlem yapan 106 aracı kurum arasında 51 inci sıraya yükselmiştir. 

Şirket tarafından 2004 yılında müşteriler adına 911,6 trilyon lira tutarında hisse senedi alın
mış, 943,7 trilyon liralık hisse senedi satılmıştır. Müşteri portföyünün yıl sonu itibariyle değeri 4,3 
trilyon liradır. Bu işlemler sonucu tahsil edilen komisyon miktarı 3,7 trilyon lira, Şirketin ortalama 
kürtaj oranı %o 2,01 düzeyindedir. Faaliyet döneminde Şirket kendi portföyü için alım-satımını 
yaptığı hisse senetlerinden 33 milyar lira kâr etmiştir. 

2- Tahvil bono alım-satımı ve repo-ters repo işlemleri : 
Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında hem kesin alım 

satım, hem de repo-ters repo işlemleri yapmakta; Şirket bu piyasada kendi özkaynakları yanında 
müşterilerin atıl fonları ile yatırım fonlarını değerlendirmektedir. 

2004 yıl sonu itibariyle İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında işlem yapmaya yetkili 94'ü aracı 
kurum, 42'si banka olmak üzere toplam 136 kuruluş bulunmaktadır. Aracı kurum ve bankaların 
İMKB Tahvil ve Bono Piyasasındaki toplam işlem hacmi 2004 yılında, önceki yıla göre % 44 ora
nında artarak 3.767 katrilyon liraya yükselmiştir. Bu kuruluşların kesin alım-satım işlemleri bir ön
ceki yıla göre % 9 oranında artarak 715 katrilyon liraya, Repo-Ters Repo işlemleri ise % 56 artış 
oranı ile 3.052 katrilyon liraya ulaşmıştır. 

Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. faaliyet döneminde, Kesin Alım Satım pazarında 
toplam işlem hacmi 60,9 trilyon lira ile işlem yapan 81 aracı kurum içinde 42 nci, Repo-Ters Re
po pazarında toplam işlem hacmi 1,3 katrilyon lira ile işlem yapan 62 aracı kurum içinde 29 un
cu sırada yer almıştır. 

3- Portföy yönetimi : 

Şirketin Portföy Yönetimi ve Fon Hizmetleri Müdürlüğü 29.4.2004 tarih ve 23 sayılı Yöne
tim Kurulu Kararı ile Portföy Yönetimi Müdürlüğü ve Fon Hizmetleri Müdürlüğü şeklinde iki ay
rı müdürlüğe ayrılmıştır. Portföy Yönetimi Müdürlüğü; Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, 59 
Sayılı Tebliği çerçevesinde Şirketin vekil sıfatıyla müşterileriyle yapmış olduğu portföy yönetim 
sözleşmesi dahilinde, sermaye piyasası araçlarından oluşan müşteri portföylerini ve KYMD'nin 
şirket portföyünü yönetmekle görevlidir. 

Portföy Yönetimi iznini 9.7.1997 tarihinde alan Kalkınma Menkul Değerler A.Ş., yatırım fon
ları kurarak bu alandaki faaliyetlerine başlamıştır. Bu belge kapsamında yatırım fonları portföyle
rinin yanısıra, bireysel ve kurumsal portföyleri de yönetme yetkisine sahip olan Şirkette, Haziran-
2004 tarihinden itibaren bireysel portföy yöneticiliği hizmeti verilmeye başlanılmıştır. 

KYMD A.Ş.'de 2004 yıl sonu itibariyle 11 müşteriye ait 900 milyar lira değerinde portföy yö
netilmekte olup, faaliyet yılında Şirketin portföy yönetiminden elde ettiği komisyon geliri 36 mil
yar liradır. 

4- Fon hizmetleri : 
Fon Hizmetleri Müdürlüğü; KYMD'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu fonları Sermaye Piya

sası Kurulunun ilgili tebliğleri, fon kurucusu ve yöneticisi arasında akdedilen portföy yönetim söz
leşmesi, fon iç tüzüğü, Fon Kurulu kararları ve belirlenen stratejiler dahilinde yönetmektedir. 

Yatırım Fonları Piyasasında 2004 yıl sonu itibariyle işlem görmekte olan 253 adet yatırım fo
nunun 123 tanesi A tipi, 130 tanesi B tipi fonlardan oluşmaktadır. A tipi fonların portföy değeri 783 
trilyon lira, B tipi yatırım fonlarının portföy değeri 23,8 katrilyon liradır. 
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Şirket kendi özkaynağı ile kurduğu fonları ve T.Kalkınma Bankası A.Ş. ile imzalanan proto
kol gereğince TKB'nin kurduğu fonları yönetmektedir. Şirketin yönettiği kendine ait 2, TKB'ye ait 
3 fonun 2004 yılındaki getirileri pozitif gerçekleşmiş; kendi kategorilerinde yer alan fonlara ait sı
ralamada üst sıralarda yer almıştır. 

Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kurucu ve yöneticisi olduğu iki yatırım fonunun 
katılma belgelerinin % 93-97'lik kısmı TKB A.Ş. portföyüne, küçük bir miktarı hisse senedi müş
terilerine satılabilmiştir. 

5- Kurumsal finansman: 
Kurumsal Finansman Müdürlüğü; Şirketin Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi kapsamında, 

sözleşme imzalanan şirketlere danışmanlık yapmakta ve hisse senetlerinin halka arza aracılık faali
yetlerinde bulunmaktadır. 

Şirket 2004 yılında 3 şirkete fınansal aracılık ve danışmanlık hizmeti vermiş, 5 şirketin hisse 
senetlerinin halka arzında konsorsiyum üyesi olarak görev almıştır. 

V- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı

rakılmıştır: 

1- Şirketin daha kârlı ve verimli çalışabilmesi için; pazarlama faaliyetlerinin Şirketin tüm fa
aliyetlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması, ana kuruluş Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ile 
işbirliği yapılarak Bankanın müşterilerinin yatırım araçları açısından Şirkete yönlendirilmesine ça
lışılması, Portföy Yönetim Müdürlüğünün faaliyet alanının genişletilmesi, Vadeli İşlem ve Opsi-
yon Borsası A.Ş.'de işlem yapılabilmesi için başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması, in
ternet üzerinden yapılan işlem hacminin artırılabilmesi için tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesi 
ve hisse senedi işlem hacmi giderek azalış gösteren Ankara Şubesinin kârlı bir şekilde çalışmasını 
sağlayacak önlemlerin alınması, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 
SONUÇ 

Kalkınma Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin 12.5.2005 tarihindeki kendi Genel Ku
rulunda kabul edilen 2004 yılı bilançosu ve 430.921 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tab
losu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
2004 yılı bilançosu 

Aktif 

I- Dönen varlıklar: 
A- Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 
C- Kısa vadeli ticari alacaklar 
D- Diğer kısa vadeli alacaklar 
E- Stoklar 
F- Diğer dönen varlıklar 

Toplam (I) 
II-Duran varlıklar: 
A- Uzun vadeli ticari alacaklar 
B- Diğer uzun vadeli alacaklar 
C- Finansal duran varlıklar 
D- Maddi duran varlıklar : 

1 -Binalar, arsalar ve araziler 
2-Makine, tesis ve cihazlar 
3-Taşıt araç ve gereçleri 
4-Döşeme ve demirbaşlar 
5- Birikmiş amortismanlar^) 
6-Verilen sipariş avansları 

E- Maddi olmayan duran varlıklar (net): 
1-Haklar 
2-Diğer maddi olmayan duran varlıklar 
3- Verilen avanslar 

F- Diğer duran varlıklar 
Toplam (II) 

Genel Toplam (I+II) 

Nazım hesaplar 

2004 

Milyon TL 

349.985 
3.814.482 
4.304.182 

585.965 
-

288.366 
9.342.980 

-
-

1.269.004 

733.779 
132.877 
213.708 

(979.262) 
-

30.014 
30.664 

-
6,370 

1.437.154 
10.780.134 

63.068.452 

Pasif 

I. Kısa vadeli borçlar : 
A-Finansal borçlar 
B- Ticari borçlar 
C- Kısa vadeli diğer borçlar 
D- Alınan sipariş avanslar 
E- Borç ve gider karşılıkları 

II. Uzun vadeli borçlar : 
A-Finansal borçlar 
B-Ticari borçlar 
C-Diğer uzun vadeli borçlar 
D-Alınan sipariş avansları 
E-Borç ve gider karşılıkları 

III- Öz sermaye: 
A-Sermaye 
B-Sermaye taahhütleri 
C-Sermaye yedekleri 
D-Yedekler: 

1 - Yasal yedekler 
2- Olağanüstü yedekler 

Toplam (I) 

Toplam (II) 
Toplam (I+II) 

E-Dönem net kar veya zararı 
I- Geçmiş yıllar zararları 

Toplam (in) 
Genel toplam (I+Ü+III) 

Nazım hesaplar 

2004 

Milyon TL 

-
45.285 

1.970.835 
-

278.135 

2.294.255 

-
-
-
-

257.785 
257.785 

2.552.040 

6.046.439 
-

119.811 

545.519 
1.180.239 

336.086 

8.228.094 
10.780.134 
63.068.452 



Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
2004 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A-Brüt satışlar 
1- Hisse Sen.ve geçici ilm. satışlan 
2- Devlet tahvili satışlan 
3- Hazine bonosu satışlan 
4- Diğer menkul kıymet satışlan 
5- Aracılık komisyonlan 
6- Diğer hizmet satışlan 

B-Satış indirimleri (-) 
C-Net satışlar 
D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış kan/zaran 
E-Faaliyet giderleri (-) 

1-Araştırma ve gel. giderleri(-) 
2-Paz. satış ve dağıtım gid. (-) 
3-Genel yönetim giderleri (-) 

Esas faaliyet kan/zaran 
F-Diğer faal. gelirler ve karlar 

1-İştiraklerden temettü gelirleri 
2-Bağlı ortak, temettü gel. 
3-Faiz ve temettü gelirleri 
4-Diğer gelirler ve karlar 

G-Diğer faal. gid. ve zararlar (-) 
6- Enflasyon düzeltmesi zararlan (-) 
7- Diğer olağan gider zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 
1 -Kısa vadeli borçlanma gid. (-) 
2-Uzun vadeli borçlanma gid. (-) 

Faaliyet kan/zaran 
I-Olağanüstü gelirler ve karlar 

1 -Konusu kalmayan karşılıklar 
2-Önceki dönem gelir ve karlan 
3-Diğer gelirler ve karlar 

J-Olağanüstü gid. ve zararlar (-) 
1 -Önceki dönem gider ve zar. (-) 
2-Diğer olağanüstü gid ve zar. (-) 

Dönem kân / zaran 
K-Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıklan (-) 

Net dönem kân /zaran 

2004 

Milyoı 

12.648.061 
330.050.294 

7.206.441 
66.040 

3.827.627 
474.220 

-
195.509 

3.074.432 

-
-

873.797 
275.488 

877.039 
463.855 

5.101 
-

17.945 
3.215 

60 
-

ıTL 
354.272.683 

2.073.505 
352.199.178 
348.322.706 

3.876.472 
3.269.941 

606.531 
1.149.285 

1.340.894 

5.101 

409.821 
21.160 

60 

430.921 

94.835 
336.086 
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SAYI : 20 
BAŞAK EMEKLİLİK A.Ş.'NİN 2004 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE 

İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 
Komisyonumuzun 31.05.2006 tarihli 28 inci Birleşiminde Başak Emeklilik A.Ş.'nin 2004 yı

lına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam 
tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen 
cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme geti
rilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 
7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununda yapılan değişiklikle sigortacılık faaliyetlerinin "Ha

yat" ve "Hayat dışı sigortalar" olmak üzere iki gruba ayrılması ve 1998 yılbaşından itibaren sade
ce hayat dalında faaliyette bulunan şirketlerin yeni hayat sigorta sözleşmelerini yapabilmeleri zo
runluluğunun getirilmesi üzerine, Başak Sigorta A.Ş.'nin hayat dalı pazar payını korumak ve ge
liştirmek amacıyla, TC. Ziraat Bankası ile Başak Sigorta'nın büyük ortaklığında, 500 milyar lira 
sermayeli "Başak Hayat Sigorta A.Ş." 19.12.1997 tarihinde kurulmuş ve 2004 yılında 7 nci faali
yet yılını tamamlamıştır. 

07.10.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sis
temleri Kanunu kapsamında faaliyet göstermek üzere 18.04.2003 tarihinde yapılan Genel Kurulda, 
Ana Sözleşme değişiklikleri yapılarak, Şirketin unvanı "Başak Emeklilik A.Ş." olarak değiştiril
miş, 01.08.2003 tarihinde Hazine Müsteşarlığından bireysel emeklilik konusunda faaliyet için ruh
sat alınmış, hazırlanan beş adet bireysel emeklilik yatırım fonu ile ilgili olarak 13.08.2003 tarihin
de Sermaye Piyasası Kurulundan kuruluş izinleri temin edilmiş, fonların kayda alınma işlemleri 
14.11.2003 tarihinde tamamlanmış, hazırlanan bireysel emeklilik planlarının Hazine Müsteşarlı
ğınca onaylanmasıyla 01.12.2003 tarihinde bireysel emeklilik branşında faaliyete başlanmıştır. 

Sağlık branşında 01.10.2003 tarihinden itibaren yeni poliçe düzenlenmesi faaliyetine son ve
rilmiş, sağlık branşında çalışan personel ve sağlık portföyü Başak Sigorta A.Ş.'ye devredilmiş ve 
bu Kuruluştan hayat sigortaları portföyü devralınmıştır. Böylece Başak Emeklilik A.Ş. 2004 yılı 
başından itibaren hayat sigortaları, ferdi kaza ve bireysel emeklilik dallarında faaliyet gösteren bir 
sigorta kuruluşu olmuştur. 

Başak Emeklilik A.Ş. kurucu ortaklarından Başak Sigorta A.Ş.'nin sermayesinde TC. Ziraat 
Bankasının payının Mart 2002'de % 56,67'ye yükselmesi sonucunda dolaylı iştirak olarak Anaya
sanın 165 inci maddesi uyarınca TBMM'nin denetimine girmiştir. TBMM KİT Komisyonu Baş
kanlığının 14.12.1992 tarih ve 2173 Esas ve 40 Karar sayılı yazısı kapsamında faaliyet denetimi 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılmaktadır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 06.09.2004 tarih ve 2004/76 sayılı Kararı ile Şirketteki TC. 
Ziraat Bankasına ait % 41 oranındaki payın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, bu pa
yın satış yöntemi ile özelleştirilmesine ve özelleştirme işlemlerinin bir yıl içinde tamamlanmasına 
karar verilmiştir. Bu karar üzerine söz konusu sermaye payları 30.12.2004 tarihinde Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığına devredilmiştir. 
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Ekonomide yaşanan yüksek enflasyonun şirketlerin mali tabloları üzerindeki olumsuz etkisi
ni giderebilmek amacıyla 5024 sayılı Kanunla, Vergi Usul Kanununda değişiklikler yapılmış ve 
şirketlere enflasyon düzeltmesi yapmaları zorunluluğu getirilmiştir. 

Şirketin enflasyon düzeltmesi yapılarak düzenlenen 2003 ve 2004 yılı faaliyeti ile ilgili bazı 
verilerine aşağıdaki çizelgede kıyaslamalı olarak yer verilmiştir. 

Toplu bilgiler 

Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Finansman giderleri 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Mad. dur. varlık birikmiş amortismanları 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 

İştiraklere ödenen sermaye 

İştirakler temettü gelirleri 

Acente sayısı (Banka acenteleri dışında) 

Toplam prim üretimi: 

Sağlık 

Ferdi kaza 

Hayat 

Ödenen tazminat: 

Sağlık 

Ferdi kaza 

Hayat 

Personel (ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 

Personel için yapılan giderler 

Personel başına aylık ortalama gider 

Dönem karına ilişkin vergi ve yasal yükümlülükler 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİH'ya katkı(üretici fiyatlarıyla) 

GSYİH'yakatkı(alıcı fiyatlarıyla) 

Faaliyet karlılığı (özkaynaklar yönünden) 

Mali karlılık (özkaynaklar yönünden) 

Ekonomik karlılık 

Faaliyet kan (teknik kar) 

Dönem kan 

Bilanço kan 

Ölçü 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
Milyon TL 

Sayı 

Milyon TL 

Kişi 

Milyon TL 

» 

% 

Milyon TL 

2003 

20.000.000 

(*) 41.789.586 

(*) 42.731.246 

63.712.990 

58.372 

(*) 4.850.768 

(*) 3.365.703 

473.244 

31,9 

(*) 924.245 

697.766 

183 

67.069.831 

27.578.077 

405.845 

39.085.909 

39.015.355 

24.740.728 

128.512 

14.146.115 

178 

7.173.186 

6.800.691 

3.171 

7.106.041 

4.162.632 

8.427.780 

8.713.025 

28,6 

49,7 

20,1 

12.227.785 

21.223.518 

14.117.477 

2004 
(*) 

20.000.000 

47.573.394 

59.880.063 

144.902.645 

8.702 

4.758.536 

3.716.174 

426.467 

77,0 

1.197.959 

883.983 

170 

81.199.259 

608.261 

80.590.997 

40.129.552 

87.907 

40.041.644 

129 

7.145.806 

6.306.034 

3.991 

8.076.745 

7.769.528 

8.410.356 

9.073.843 

31,7 

41,5 

12,1 

19.011.964 

24.833.989 

16.757.244 

Fark 

5.783.808 

17.148.817 

81.189.655 

(49.670) 

(92.232) 

350.471 

(46.777) 

45,1 

273.714 

186.217 

(13) 

14.129.428 

(27.578.077) 

202.416 

41.505.088 

1.114.197 

(24.740.728) 

(40.605) 

25.895.529 

(49) 

(27.380) 

(494.657) 

820 

970.704 

3.606.896 

(17.424) 

360.818 

3 

(8,2) 

(8,0) 

6.784.179 

3.610.471 

2.639.767 

Artış veya 
Azalış 

% 

13,8 

40,1 

127,4 

(85,1) 

(1,9) 

10,4 

(9,9) 

29,6 

26,7 

(7,1) 

21,1 

(100,0) 

49,9 

106,2 

2,9 

(100,0) 

(31,6) 

183,0 

(27,5) 

(0,4) 

(7,3) 

25,8 

13,7 

86,6 

(0,2) 

4,1 

55,5 

17,0 

18,7 

(*) işaretli sırasında yer alan 2003 ve 2004 yıl rakamlan 5024 sayılı Kanun uyannca enflasyon düzeltmesi yapılarak ulaşılan 
tutarlardır. 
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Başak Emeklilik A.Ş.'nin aktif büyüklüğü, enflasyona göre düzeltilmiş rakamlarla, 2003 yıl-
sonundakine göre % 105,8 oranında 112.632 milyar lira artarak 219.076 milyar liraya ulaşmış, 
48.781 milyar lira özkaynak ve 145.461 milyar lira yabancı kaynak kullanılarak vergi öncesi 
24.834 milyar lira kâr elde edilmiştir. 

Şirketin faaliyet gösterdiği ferdi kaza ve hayat dallarında sektörde toplam prim üretimi 
1.387,4 trilyon lira olmuş, Başak Emeklilik A.Ş. 81.199 milyar liralık toplam prim üretimi ile 
% 5,85 paya sahip olmuştur. Şirket hayat dalında 80.591 milyar liralık prim üretimiyle % 6,58 ora
nında payla bu dalda faaliyet gösteren 23 şirket arasında 5 inci sırada yer almıştır. 2003 yılsonun-
da hayat dalında 39.086 milyar liralık prim üretimi ve % 3,8 oranında payla 7 nci sırada bulunan 
Şirketin prim üretimi % 106,2 oranında artış göstermiştir. 

2004 yılı başında sağlık portföyü Başak Sigorta A.Ş.'ye devredilmiş, ancak sağlık dalında fa
aliyet göstermemekle uğranılan prim kaybı, hayat dalında sağlanan yüksek artışla karşılanmıştır. 

Şirketin 2004 yılı başında Başak Sigorta A.Ş.'den devraldığı hayat portföyü; 78.717 milyar li
ra sigorta kapitalli 19.752 ferdi ve 1.001 milyar lira sigorta kapitalli 72 grup sigortalı ile ilgili 
41.867 milyar lira matematik karşılık, 12.390 milyar lira kâr payı karşılığı ve 669 milyar lira mu
allak tazminat karşılığı olmak üzere toplam 54.926 milyar lira tutarında teknik karşılıklı birikimli 
hayat sigortalan olup, karşılığı Başak Sigorta tarafından aynı tutarda devlet tahvili verilmek sure
tiyle ödenmiştir. 

2004 yılsonu itibariyle Şirketçe 1.197.141 ferdi ve grup sigortalısına karşı 3.856,0 trilyon li
ra yükümlülük altına girilmiş bulunulmaktadır. Buna karşılık 94.487 milyar lira matematik karşı
lık ve 31.459 milyar lira kâr payı karşılığı tesis edilmiştir. 2004 yılında iştira ve vade gelimi öde
melerinde görülen artış, Başak Sigorta'dan devralınan portföyün yaş ortalamasının yüksekliği ile 
ilgilidir. 

Bireysel emeklilik dalında Şirket, değişik tercihlere cevap verebilmek üzere 5 adet emeklilik 
yatırım fonu seçeneğini 01.12.2003 tarihinde satışa sunmuştur. 2004 yılsonuna kadar, 6760 katılım
cı ile 6930 adet sözleşme aktedilmiş, temin edilen 7.594,6 milyar liralık katkı payından 7.383,4 mil
yar lirası yatırıma yönlendirilmiştir. Aynı süre içinde faaliyet gösteren 11 bireysel emeklilik şirketi 
tarafından 314.257 katılımcıya 334.557 adet sözleşme yapılmış, sağlanan 288,3 trilyon lira katkı pa
yının 276,3 trilyon lirası yatırıma yönlendirilmiştir. Başak Emeklilik A.Ş. katılımcı sayısının 
% 2,15'ini, aktedilen sözleşmelerin % 2,07'sini temin ederek sıralamada son sırada, katkı payları
nın % 2,63'ünü ve yatırıma yönlendirilen fon büyüklüğünün % 2,67'sini temin ederek 10 uncu sı
rada yer almış, 2005 yılındaki gelişmelerde de sıralamadaki yerinde değişiklik olmamıştır. Buna 
karşılık, sözleşme başına ortalama katkı payına göre sıralamada 3 üncü sırada bulunmaktadır. 

Ferdi emeklilik planları yanında Nisan 2004'de onaylanan 4 grup emeklilik planı uygulama
ya konmuştur. Ancak, Şirketçe grup emeklilik bağlantılarında diğer şirketler kadar başarılı oluna
mamıştır. 

Hayat ve bireysel emeklilik dallarında faaliyet gösteren 23 şirket arasında Başak Emeklilik 
19.012 milyar lira teknik karla 6 ncı sıradaki yerini korumuş, faaliyet dönemini kârla kapatan 12 
şirket arasında 2 nci sırada yer almıştır. Sektörde fazla kârlı olunamayan ve zararla karşılaşılan sağ
lık dalında faaliyet gösterilmemesi Şirketin teknik kârlılığında bir kayba neden olmamış, hayat da
lı teknik kârlılığında % 62,7 oranında önemli artış gerçekleşmiştir. 

II. İDARİ BÜNYE 

Başak Emeklilik A.Ş. Ana Sözleşmesindeki hükümlere, Ana Sözleşmede yer almayan husus
larda Türk Ticaret Kanunu ile 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ve 4632 sayılı Bireysel Emek
lilik Tasarruf ve Yatırım Sistemleri Kanunu uygulanmaktadır. 
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Şirkette 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan personelin sosyal güvenliği Sosyal Sigor
talar Kanunu hükümlerine tabi olup özlük hakları personel yönetmeliği ve toplu iş sözleşmeleri ile 
düzenlenmektedir. 

Şirketin karar ve yönetim organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. 
Şirketin yönetimi, Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından, Bireysel Emeklilik Tasar

ruf ve Yatırım Sistemi mevzuatında öngörülen niteliklere sahip en az 5, en çok 7 üyeden oluşan ve 
3 yıl için seçilen Yönetim Kurulu tarafından yapılmaktadır. Genel Müdür ve yokluğunda Genel 
Müdür Vekili Yönetim Kurulu tabii üyesidir. 2004 yılsonu itibariyle Yönetim Kurulu bir Başkan, 
bir Başkan Vekili, 5 üye ve Genel Müdür olmak üzere 8 kişiden oluşmuştur. 

Genel Müdürlük; bir Genel Müdür, 2 Genel Müdür Yardımcısı, 3 Grup Müdürlüğü ve 17 Bö
lüm Müdürlüğünden oluşmaktadır. Ayrıca Ankara'da İç Anadolu ve İzmir'de Ege Bölge Müdürlü
ğü ile Bursa ve Adana'da Bölge Temsilcilikleri bulunmaktadır. 

2004 yılsonunda Şirkette çalışan personel sayısı, bir önceki yılsonuna göre 1 kişi noksanı ile 
131 kişi olmuş, personel için yapılan giderler 512,9 milyar lira noksanıyla 6.306,0 milyar lira ol
muş, personel giderlerindeki azalışta sağlık portföyü ile bu branşta çalışan 48 personelin Ekim 
2003'te Başak Sigorta A.Ş.'ye devredilmesi etkili olmuştur. 

Çalışan personel başına ortalama aylık gider 3,2 milyar liradan 4,0 milyar liraya yükselmiştir. 
III. MALİ BÜNYE 

Başak Emeklilik A.Ş.'nin, 5024 sayılı Kanun uyarınca enflasyon düzeltmeleriyle ve karşılık
lı yeralan değerlerin mahsubu suretiyle sadeleştirilmesiyle, 2003 yılsonundakine göre toplam var
lıkları ve kullandığı kaynakları % 92,4 oranında artarak 204,8 trilyon lira olmuştur. 

Kullanılan kaynakların; % 29,2 oranında 59,9 trilyon lirasını öz ve % 70,8 oranında 144,9 tril
yon lirası yabancı kaynaklardan oluşmuştur. Yabancı kaynakların % 79,4 oranında 115,0 trilyon li
rası kısa süreli ve % 20,6 oranında 29,9 trilyon lirası uzun sürelidir. 

Kullanılan özkaynaklar 2004 yılında % 40,1 oranında 17,1 trilyon lira, yabancı kaynaklar 
% 127,4 oranında 81,2 trilyon lira artış göstermiştir. 

Özkaynakların artmasına ödenmiş sermayenin enflasyona göre değerlendirilmesi ve yüksek 
gerçekleşen dönem kârının özkaynaklarda bırakılması önemli etken olmuştur. 

Şirketin 22.04.2005 tarihinde yapılan Genel Kurulunda sermayesinin 20 milyon YTL'den 
50 trilyon YTL'ye artırılması ve artırılan kısmın ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkından 
ve olağanüstü yedeklerden karşılanması kararlaştırılmış ve Şirket sermayesi bedelsiz artırılmıştır. 

2003 yılsonunda yabancı kaynakların % 67,1 'i özkaynaklarla karşılanır durumda iken, 2004 
yılsonunda bu oran % 41,3'e gerilemiştir. 

Varlıkların % 98,8 oranında 202,3 trilyon lirası dönen varlıklara, % 1,2 oranında 2,5 trilyon li
rası bağlı değerlere aittir. 

Önceki yılda olduğu gibi 2004 yılsonu itibariyle 115,0 trilyon lira olan kısa süreli borçlar, dö
nen değerle karşılanır durumdadır. 

Dönem kârının ödenmiş sermayeye oranı 2003 yılsonunda % 106,1 iken, 2004 yılsonunda 
% 124,3 olmuş, özkaynaklar yönünden kârlılık % 49,7'den % 41,5'e gerilemiştir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Şubat 2004 yılı faaliyetini, İstanbul'da Genel Müdürlük, İç Anadolu ve Ege Bölge Müdürlük

leri, Adana ve Bursa Bölge Temsilcilikleri ile yürütmüş, prim üretiminde 4 banka acentesi (Ziraat 
Bankası, Anadolu Bank, Denizbank ve Alternatif Bank) ile özel acenteler aracılık hizmeti vermiş
lerdir. 2004 yılı başında 177 olan özel acente sayısı, 38 acentenin faaliyetine son verilmesi ve 31 ye-
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ni acentelik tesis edilmesi sonucu yılsonunda 170'e gerilemiştir. Ayrıca sözleşme yapmadan, diğer 
sigorta şirketlerine de aracılık yapabilen 29 broker ile işlem yapılmaktadır. 

Şirketin 2004 yılında sağlık dalında faaliyet göstermemesine karşın, hayat ve ferdi kaza dal
larında prim üretimi 2003 yılındaki toplam prim üretimine göre % 21,1 oranında 14,1 trilyon lira 
fazlasıyla 81,2 trilyon lira olmuştur. Buna karşılık ödenen tazminatlar % 2,8 oranında artışla 40,1 
trilyon lirada kalmıştır. Bunun sonucu hasar/prim oranı 8,8 puan noksanıyla % 49,4'e gerilemiştir. 

Şirket faaliyet gösterdiği iki dalda 201,6 trilyon lira gelire karşılık 182,5 trilyon lira gider yap
mış, 19,1 trilyon lira teknik kâr elde etmiştir. Teknik karın 18,9 trilyon lirası hayat ve 0,2 trilyon li
rası ferdi kaza dalında elde edilmiştir. 

Aralık 2003'de bireysel emeklilik dalında faaliyet gösteren Şirket, 2003 yılını 2,6 milyar lira 
ve 2004 yılını 109,1 milyar lira zararla kapatmıştır. 

Şirketin sigortacılık faaliyetleri dışında mali gelirleri % 18,1 oranında fazlasıyla 26,0 trilyon 
lira, toplam genel giderleri % 10,9 oranında artışla 14,4 trilyon lira olarak gerçekleşmiş, genel gi
derlerin mali gelirlere oranı % 59,1'den % 55,5'e gerilemiştir. Bunda genel giderlerin artış hızının 
gelirlerin artış hızının altında olması etkili olmuştur. 

Mali gelirlerin 2003 yılında % 93'4'ünü ve 2004 yılında % 91,0'ini faiz gelirleri oluşturmuştur. 
V. YATIRIMLAR 

2004 yılında muhtelif demirbaş alımları için 225,6 milyar lira, bilgisayar alımları için 190,3 
milyar lira ve mobilya mefruşat alımları için 10,6 milyar lira olmak üzere 426,5 milyar lira harcan
mış, bütçe ödeneğine göre gerçekleşme % 77,0 oranında olmuştur. 

2003 yılında muhtelif alımlar için toplam 473,2 milyar lira harcanmıştı. 
VI. İŞTİRAKLER 
Şirketin 2004 yılı başında 3 olan iştirak sayısında bir değişiklik olmamış, Fintek Finansal Tek

noloji Hizmetleri A.Ş.'ye taahhüt edilen sermaye tutarından kalan 140 milyar liranın ödenmesi ile 
iştiraklere ödenen tutar % 18,9 oranında artarak 878,5 milyar liraya yükselmiştir. 

Şirketin 2004 yılı bilançosunda iştirakler, 5024 sayılı Kanun uyarınca yapılan enflasyon de-
ğerlemesiyle 1.197,9 milyar lira olarak gösterilmiş, 319,4 milyar lira tutarında enflasyon düzeltme 
farkına yer verilmiştir. 

İştiraklerden Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. 2004 yılında (Kuruluşunun ikinci yılında) 
354,6 milyar lira kâr elde etmiş, enflasyon uygulaması ile 196,4 milyar lira olan geçmiş yıl zararı
nın mahsubundan ve yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalanın yedeklere alınması kararlaştırıl
mış, Fintek Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'nde de vergi sonrası net 2,0 bin YTL olan kâr yedeklere ay
rılmıştır. 

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 2004 faaliyet dönemini 6.535 bin YTL karla kapatmıştır. Şirke
te temettü payı olarak 884 bin YTL isabet etmektedir. 

VII. ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 
1- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin ye

rine getirilmesi. 

SONUÇ 
Başak Emeklilik A.Ş.'nin 22.04.2005 tarihinde kendi Genel Kurulunda kabul edilen 2004 yı

lı bilançosu ve 24.833.989 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 
Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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SAYI: 21 
BAŞAK SİGORTA A.Ş.'NİN 2004 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE 

İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 
Komisyonumuzun 31.05.2006 tarihli 28 inci Birleşiminde Başak Sigorta A.Ş.'nin 2004 yılına 

ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tu
tanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen 
cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme geti
rilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 
Başak Sigorta çeşitli sigorta konularında faaliyet göstermek üzere 29.05.1959 tarih ve 672 sa

yılı Ticaret Gazetesinde yayımlanan Esas Mukavelesi ile 21.05.1959 tarihinde kurulmuştur. 
Ticaret Vekaleti İç Ticaret Umum Müdürlüğü'nün 10.06.1959 tarih ve 9406 sayılı yazısı ile 

şirkete yangın, kaza nakliyat ve hayvan hastalığı dallarında, 19.09.1959 tarih ve 765 sayılı Ticaret 
Gazetesi ile hayat dalında faaliyet göstermek üzere ruhsatname verilmiştir. 

Şirketin esas amacı, Türkiye'de ve yabancı memleketlerde kanunen yasak olmayan, hayat dı
şı sigorta ve mükerrer sigorta muameleleriyle bilcümle koasürans ve retrosesyon muameleleri yap
mak şeklinde belirlenmiştir. 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye ait hisselerin tamamının özelleştirilmek üzere T.C. Başbakanlık 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmesi nedeniyle Başak Sigorta A.Ş. sigortacılık mevzu
atı ve sair mevzuatın yanı sıra 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun ile Ana Sözleşmesi hüküm
lerine tabidir. 

Hayat ve Sağlık dalları ile ilgili işlemler 19.12.1997 tarihinde faaliyetine başlayan Başak Ha
yat Sigorta A.Ş.'ne bırakılmış olup bu dallardaki daha önceki portföy ise şirket bünyesinde sürdü
rülmüş ve yeni sigortalı kabul edilmemiştir. 

Başak Hayat A.Ş.'nin Bireysel Emeklilik Şirketine dönüşmesi nedeniyle 01.10.2003 tarihin
den itibaren Başak A.Ş.'ce sağlık dalında yeniden poliçe düzenlenmeye başlanmış, hayat portföyü 
ise 2004 yılı başında Başak Emeklilik A.Ş.'ne devredilmiştir. 

Şirketin ticari merkezi İstanbul'da olup 9 adet Bölge Müdürlüğü (Kadıköy, Bakırköy, Merkez, 
Bursa, Antalya, Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Güneydoğu) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti'nde 1 Şube Müdürlüğü bulunmaktadır. 

Şirketin kuruluş yılı olan 1959 yılında 3 milyon lira bulunan nominal sermayesi 2004 yılı so
nunda 50 trilyon liraya, 2005 yılında 110 trilyon liraya ulaşmış olup tümü ödenmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 06.09.2004 tarih ve 2004/76 sayılı kararı ile; Başak Sigorta 
A.Ş.'deki T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye ait hissenin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, 
bu hissenin satış yöntemi ile özelleştirilmesine ve özelleştirme işlemlerinin bir (1) yıl içinde ta
mamlanmasına karar verilmiş olup 28.335 milyar lira tutarındaki nominal iştirak payı Ziraat Ban
kası Yönetim Kurulu'nun 17.12.2004 tarih ve 19/266 sayılı kararı ile 30.12.2004 tarihinde bedel
siz olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmiştir. 
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Şirketin denetimi, Ziraat Bankası A.Ş.'ye ait hissenin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na dev
rine kadarki sürede TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nun 25.11.1992 tarih ve 40 sa
yılı kararı uyarınca Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılmakta iken, devirden 
sonra 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun'un 11 inci maddesi uyarınca yine anılan Kurul tara
fından yapılmaktadır. 

Şirketin son üç yıllık faaliyetine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

TODIU bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar(edinme değeri) 
Mad. dur. varlık birikmiş amortismanı 
Yatırımlar için yap.nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü gelirleri 
Acente sayısı (Banka acenteleri dışında) 
Toplam prim üretimi: 
Yangın 
Nakliyat 
Motorlu Ar.Mali Soruml. 
Kaza 
Mühendislik 
Dolu 
Hayvan 
Sağhk 
Ferdi kaza 
Hayat 
Hukuksal Koruma 
Ödenen tazminat: 
Yangın 
Nakliyat 
Motorlu Ar.Mali Soruml. 
Kaza 
Mühendislik 
Dolu 
Hayvan 
Sağlık 
Ferdi kaza 
Hayat 
Hukuksal Koruma 
Personel (ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
Personel için yapılan giderler 
Personel başına aylık ortalama gider 
Dönem karına ilişkin vergi ve yasal yükümlülükler 
(Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Faaliyet karlılığı (özkaynaklar yönünden) 
Mali karlılık (özkaynaklar yönünden) 
Ekonomik karlılık 
Faaliyet kart (teknik kar) 
Dönem kan veya zararı 
Bilanço kan veya zaran 

Ölçü 
Mily ar TL 

Milyar TL 
% 

Milyar TL 

Sayı 
Milyar TL 

Kişi 
Milyar TL 

Milyon TL 
Milyar TL 

% 

Milyar TL 

2002 
30.000 
30.000 
63.721 

137.374 

17.290 
4.429 

838 
62,9 

11.700 
2.464 
1.169 

169.646 
45.811 
12.723 
23.800 
57.350 
12.499 
4.932 
3.981 

376 
4.808 
3.366 

102.246 
18.334 
4.910 

12.426 
36.492 

8.082 
1.697 
1.356 

207 
1.185 

17.557 

349 
11.207 

11.062 
2.676 
6.085 

11.822 
9.479 

12.614 
24,6 
31,6 
10,0 

15.691 
20.146 
20.146 

2003 
102.855 
102.855 
107.830 
176.229 

41.601 
17.929 

1.244 
103,5 

42.260 
682 

1.360 
239.737 
53.608 
13.876 
39.415 
83.686 
16.054 
6.872 
2.862 

11.236 
6.956 
4.683 

489 
149.851 
24.729 
17.448 
17.902 
52.838 
11.068 
2.609 
5.375 

488 
710 

16.684 

360 
14.743 

14.454 
3.374 
2.115 
5.012 

(1.912) 
1.009 

4,3 

5.132 
(24.167) 
(26.283) 

2004 
117.090 
117.090 
117.834 
190.076 

48.498 
21.974 

1.097 
83,8 

49.416 
464 

1.459 
392.398 

66.935 
17.535 
62.061 

i 59.309 
17.137 
7.523 
3.897 

47.279 
9.077 

1645 
209.037 

25.392 
8.736 

29.171 
89.291 

8.300 
5.487 
3.354 

38.479 
824 

3 
371 

17.650 

17.000 
3.806 

920 
8.016 
3.531 
9.412 

9,7 

11.481 
(1.380) 

(33.842) 

Son iki yıl 
farkı 

14.235 
14.235 
10.004 
13.847 

6.897 
4.045 
(147) 
(19,7) 
7.156 
(218) 

99 
152.661 

13.327 
3.659 

22.646 
75.623 

1.083 
651 

1.035 
36.043 
2.121 

(4.683) 
1.156 

59.186 
663 

(8.712) 
11.269 
36.453 
(2.768) 

2.878 
(2.021) 
37.991 

114 
(16.684) 

3 
11 

2.907 

2.546 
432 

(1.195) 
3.004 
5.443 
8.403 

4,9 

6.349 
22.787 
7.559 

Artış veya I 
azalış 

% I 
13,8 
13,8 
9,3 
7,9 

16,6 
22,6 

(11,8) 
(19,0) 

16,9 
(32,0) 

7,3 
63,7 
24,9 
26,4 
57,5 
90,4 
6,7 
9,5 

36,2 
320,8 

30.5 
100,0 
236,4 

39,5 
2,7 

(49,9) 
62,9 
69,0 
25,0 

110,3 
37,6 

7.785,0 
16,1 

(100,0) 

3,1 
19,7 

17,6 
12,8 

(56,5) 
59,9 

284,7 
32,0 

102,1 

123,7 
94,3 

(28,7) 
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Şirketçe 2004 yılında üretilen prim tutarı % 63,7 oranında artarak 392.4 trilyon liraya yüksel
miş olup artış oranı aynı yılın TÜFE ve TEFE endeksindeki % 9.3 ve % 13,8 ile sektör artış oranı 
% 33,4'ün üzerinde gerçekleşmiştir. 

392,4 trilyon liralık primin, % 12,0 oranında 47,3 trilyon lirası sağlık, %88,0 oranında 345,1 
trilyon lirası elementer dallardan elde edilmiş olup 2004 yılında sağlık dalı primi % 320,8 oranın
da, elementer dallar primi % 51,0 oranında artış göstermiştir. 

2004 yılında Başak Sigortanın yeri, toplam ve direkt prim üretiminde ikişer basamak yükse
lirken, elementer dallar prim üretiminde aynı kalmıştır. 

Şirketin sektör içinde 2003 yılında % 4,71 olan pazar payı 2004 yılında % 5,78 olmuştur. 
Şirketçe üretilen 392,4 trilyon liralık primin; % 40,6'sı kaza, % 17'i yangın, % 15,8'i motor

lu araçlar mali sorumluluk ve % 26,5'i diğer dallardan sağlanmış olup üretim içinde 2003 yılında-
kine göre kaza, sağlık, hukuksal koruma dallarının payı artarken, yangın, nakliyat, motorlu araçlar 
mali sorumluluk, makine montaj, dolu, hayvan, ferdi kaza dallarının payı azalmıştır. 

Prim üretiminin % 40,6 oranı ile 1/3'ünden fazlası kaza sigortasına ait olup 2004 yılında bu 
daldaki prim artışı % 90,4 oranında olmuştur. 

Şirketin 2004 yılındaki prim üretimi artışında, 2002 yılından bu yana hız verilen acente ağını 
genişletme çalışmalarının sonuçlarının 2004 yılında alınması etkili olmuştur. 

2004 yılı sonunda şirketin sektördeki yeri; yangın, kasko ve tarım sigortalarında aynı kalırken, 
nakliyat, kaza ve sağlık dallarında yükselmiş, trafik ve makine montaj dallarında ise gerilemiştir. 

2003 yılındakine göre şirketin toplam prim üretimi içerisinde direkt işlerden sağlanan primin 
payı pek değişmeyerek % 96,6 olmuştur. 

Üretilen 392,4 trilyon liralık primin, % 53,9'u şirket bünyesinde kalırken, ödenen 209,0 tril
yon lira tutarındaki tazminatın % 66,8'i şirketçe karşılanmıştır. 

2003 yılındakine göre şirketin prim üretimindeki konservasyon oranı 3.4 puan azalırken, öde
nen tazminattan şirkete düşen pay 12,3 puan artmıştır. 

Sağlık sigortası dışında, direkt prim olarak sigortalı ve sigorta aracılarından sağlanan tahsilat 
oranı 2003 yılında 1,9 puan artarak % 74,3'e yükselmiştir. 

Direkt prim üretiminin 2003 yılında % 83,5 ve 2004 yılında % 86,2 oranları ile başlıca bölüm
leri özel acentelerden sağlanmıştır. Önceki yıldakine göre özel acentelerin payı 2,7 puan artarken, 
banka acentelerinin payı pek değişmemiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı uyarınca Ziraat Bankasına ait hisseler 2004 yılı sonunda 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilmişse de Bankanın şirket ile genel acentelik ilişkisi sür
dürülmüştür. 

II. İDARİ BÜNYE 
Şirket, Ana Sözleşmesindeki hükümlere, Ana Sözleşmede yer almayan hususlarda Türk Tica

ret Kanunu, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ve 06.09.2004 tarihinden itibaren de 4046 sa
yılı Kanuna tabi olarak faaliyetini sürdürmektedir. 

Şirket Ana Sözleşmesinde karar ve Yönetim organları; Umumi Heyet, İdare Meclisi ve Umum 
Müdürlük, Denetim Organı; Murakıplar olarak belirlenmiştir. 

Yönetim Kumlu, 7397 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde de doğal üye olduğu belirtilen Ge
nel Müdür dışında yedi üyeden oluşmuştur. 

2004 yılında şirkette Teftiş Kurulu, Genel Müdürlük Sekreterliği, Yönetim Kurulu Büro Mü
dürlüğü doğrudan Genel Müdüre, 25 Birim ile 9 Bölge Müdürlüğü ve Kıbrıs Şubesi Genel Müdür 
Yardımcılarına bağlı olarak çalışmıştır. 
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2004 yılında şirkette çalışan personel sayısı % 6,2 oranında 24 kişi azalarak 364 kişiye düş
müştür. Sözleşmeli personel sayısı 2 kişi, kadrolu personel sayısı 22 kişi azalmıştır. Personel mev
cudu, gerek program ve gerekse norm kadro sayısının altında kalmıştır. 

2004 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ile birlikte tüm personele yapılan harca
malar önceki yıldakine göre % 15 oranında 2,5 trilyon lira fazlası ile 17,0 trilyon lira olarak ger
çekleşmiştir. 

III. MALİ BÜNYE 
Şirket kaynak ve varlıklar toplamı önceki yıldakine göre % 8,4 oranında 23,9 trilyon lira arta

rak 307,9 trilyon liraya yükselmiştir. 
Şirketin 2004 yılında kullandığı varlıklar toplamı 307,9 trilyon liranın; % 74,4 oranında 228,9 

trilyon lirası dönen varlıklara, % 25,6 oranında 79 trilyon lirası duran varlıklara aittir. 
2004 yıl sonuna 307,9 trilyon lira kalıntı gösteren şirket kaynaklarının, % 61,7 oranında 190,1 

trilyon lirasını yabancı kaynaklar, % 38,3 oranında 117,8 trilyon lirasını özkaynaklar oluşturmuş
tur. 

Şirketin nominal sermayesi 2004 yılı sonunda 50 trilyon lira iken 2005 yılında 110 trilyon li
raya yükseltilerek tümü ödenmiştir. 

Şirketçe 2004 yılında 764,4 trilyon lira gider yapılmasına karşın, 766,0 trilyon lira gelir elde 
edilmiş, bunun sonucunda oluşan dönem zararı önceki yıldakine göre % 94,2 oranında azalarak 1,4 
trilyon liraya gerilemiştir. 

Standart (tarihi) verilere göre 5,5 trilyon lira kâr eden şirket, 13,4 trilyon liralık enflasyon dü
zeltmesi kârları ve 20,3 trilyon liralık enflasyon düzeltmesi zararları sonucu 2004 yılını 1,4 trilyon 
lira zararla kapatmıştır. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Başak Sigorta tarafından üretilen direkt prim tutarı 2003 yılındakine göre % 64,0 oranında 

147,9 trilyon lira artarak 379,2 trilyon liraya yükselmiştir. 
2003 yılında direkt prim üretiminde sektörde % 4,68 oranında 231,2 trilyon lira ile 9 uncu sı

rada bulunan Başak Sigorta 2004 yılında % 5,73 oranında 379,2 trilyon lira ile 7 nci sıraya yüksel
miştir. 

Başak Sigortaca üretilen toplam prim tutarı önceki yıldakine göre % 63,7 oranında 152,7 tril
yon lira artarak 392,4 trilyon liraya ulaşmıştır. 

Şirket toplam prim üretiminde sektörde 2003 yılında % 4,71 oranındaki pay ile 9 uncu sırada 
yer almış iken 2004 yılında % 5,78 oranındaki Pazar payı ile iki basamak yükselerek 7 nci sırada 
yer almıştır. 

Şirketin 2004 yılındaki prim artışında, 2002 yılında bu yana hız verilen acente ağını genişlet
me çalışmaları sonuçlarının 2004 yılında alınması etkili olmuştur. 

2004 yılı başında özel acente sayısı 1.360 iken, 129 acentenin faaliyetine son verilmesi ve 228 
yeni acentelik tesis edilmesi sonucu yıl sonunda acente sayısı 1.459'a yükselmiştir. 

Direkt primin % 86,2 oranında 286,5 trilyon lira ile başlıca bölümü özel acentelerden sağlan
mış olup Ziraat Bankasının üretim kaynaklan içindeki payı önceki yıldakine göre 0,5 puan artarak 
% 8,9 olmuştur. 

2003 yılında % 57,3 oranında olan konservasyon oranı 2004 yılında 3,4 puan azalarak 
% 53,9'a inmiştir. 

Ödenen tazminatlardan şirkette kalan pay 12,3 puan artarak % 66,8'e yükselmiştir. 
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2003 yılındakine göre ödenen tazminatların, prim üretiminden daha az oranda artması nede
niyle hasar/prim oranı 9,2 puan azalarak % 53,3'e inmiştir. 

V. YATIRIMLAR: 

Şirketçe yatırımlar için öngörülen son ödenek tutarı, % 16,2 oranında 212 milyar lira noksanı 
ile 1.097 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 

1.097 milyar liralık harcamanın; 1.051 milyar lirası demirbaş alımlarına, 9 milyar lirası iki 
bölge binasının tadilatına ve 37 milyar lirası özel maliyet bedellerine aittir. 

VI. İŞTİRAKLER 

Şirketçe 2004 yılında yeni bir iştirakte bulunulmamış, 3 ü yurt dışında olmak üzere 14 olan iş
tirak sayısında bir değişiklik olmamıştır. 

2004 yılında iştiraklere ödenen sermaye tutarı % 8,9 oranında 1,4 trilyon lira artarak 17,4 tril
yon liraya yükselmiş olup artışta, sermaye artırımı yapan ortaklıklardaki rüçhan hakkının kullanı
mı ile apel ödemeleri etkili olmuştur. 

Şirketin yurt dışında faaliyet gösteren üç iştirakine ödediği sermaye tutarında 2004 yılında bir 
değişiklik olmamıştır. 

2004 yılı faaliyet dönemi ile ilgili olarak yurt içi iştiraklerden şirkete intikal eden temettü tu
tarı 464 milyar lira olup bunun % 81,9 oranında 380 milyar lirası Başak Emeklilik A.Ş.'den elde 
edilmiştir. 

Yurt içi iştiraklerden elde edilen temettünün ödenen sermayeye oranı % 2,7 olup bu oran, çe
şitli yatırım araçları getirilen ve enflasyon oranları karşısında çok yetersizdir. 

VII. ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 
1- Sigortacılık faaliyetlerinin daha sistematik bir yapıya kavuşturulması, günün değişen koşul 

ve ihtiyaçlarına cevap verebilir hale getirilmesi, sigortacılık sisteminin sigortalıların hak ve men
faatlerini koruyacak şekilde etkin çalışması ve sigortacılıkla ilgili düzenlemelerin uluslararası stan
dartlara uyumlaştırılmasına katkı sağlayıcı girişimlerin sürdürülmesi, 

2- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 

SONUÇ 
Başak Sigorta A.Ş.'nin 22.04.2005 tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul edilen 2004 yılı 

bilançosu ve 1.379.649 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 
Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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BAŞAK SİGORTA A.Ş. 

31/12/2004 TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ BİLANÇO 

(MİLYON TL) 

AKTİFLER 

V NAKİT DEĞERLER 

•)K«M 

bJBankalar 

B- MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 

Mankul Dağarlar COzdam 

Mankul Dagariar Dagw A z * ! Kart. (-) 

«KALACAKLAR 

a)Slgoı1aMar 

Sigortalılar 

SigorlaMaırJan Prim Alacak Kır». (-) 

b)Ac*nMar 

Acantalar 

AcarMardan Prim Alacak Karj*gı (•) 

c)Zorunlu Dapram Sgıt Prim Borç. Açan. 

dJSigorta va Ram. Sirkatleri Cari Haaabt 

•Sigorta «a Raaa. SlrtaHart Nazd.Depolar 

İcazlar 

gPogal Afat Sigorta. Kurumu OH 

rOCigar Alacaklar 

IV- İOARJ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAK. 

İdari va Kanuni TakkMo Alacaklar 

İdari va Kanuni Takipteki Alacak Kar» (-) 

V-İŞTİRAKLER 

iatlraktar 

IfUraUar Dağar Azaba Kaptığı (-) 

tfUraMan Sarmaya TaahhüdOndan (-) 

W- SABİT DEĞERLER 

a)Manku>ar 

Mankutar 

Mankıüar Birikiri» Amortaman (•) 

bJGayrtmrıJoJlar 

Gaynmankular 

Gaynmankular Blrikmla Amorflarım (.) 

VMİĞER AKTİFLER (Nal) 

1 
1 

AKTİF TOPLAM 

NAZIM HESAPLAR 

HAYAT 

DIŞI 

31.747.t10 

1.464 

31748.346 

•1.1M.I7Z 

«1.156.572 

0 

139.İ8&437 

3.369.009 

3.369.0O9 

0 
110.519.197 

111.092.466 

•673İ69 

1-279.020 

3256.123 

65.411 

0 
-746.165 

11.932.862 

1131.(43 

4.960.745 

•2626.902 

17.3W.00J 

17360.003 

0 
0 

11(21567 

1.952.532 

7.149.410 

-6.196878 

14.674.035 

16.175.994 

•1.501.969 

._-
5.131.11» 

2M.8tl.401 

451.190J3İ.7SI 

ENFLASYON 

0 
0 
0 

1JM.61I 

1886.616 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

9 
0 
0 

32J3L574 

32.035.574 

0 
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BAŞAK SİGORTA A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KAR-ZARAR TABLOSU 
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SAYI : 22 
BETONSAN KONUT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 01.01.2004-31.05.2004 

DÖNEMİNE AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 
KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 13.04.2006 tarihli 13 üncü Birleşiminde Betonsan Konut Sanayi ve Ticaret 

A.Ş.'nin 01.01.2004-31.05.2004 dönemine ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile 
Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayı
lı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında 
kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komis
yon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyeleri
miz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda. Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I.TOPLU BAKIŞ 

Prefabrik konut üretmek üzere 1974 yılında halka açık bir şirket statüsünde kurulan Betonsan 
A.Ş.'nin Manisa ve Antakya'daki prefabrik konut yapı elemanları üreten fabrikaları 1977 tarihin
de faaliyete geçmiştir. Şirket yatırımları için DESİYAB ve TSKB'den sağlanan kredilerin geri dö
nüşümleri sağlanamadığından krediler sermayeye dönüştürülmek suretiyle her iki Banka Şirkete 
ortak olmuşlardır. 

Finansman sıkıntısı ve yeterli iş bağlantılarının kurulamaması nedeniyle tesislerin tam kapa
site ile çalışamaması sonucunda Şirket Antakya Fabrikasmdaki üretimini 1981 yılında, Manisa 
Fabrikasmdaki üretimini de 1990 yılında durdurmuştur. Fabrikalarını 1995 yılında satan Şirketin 
elinde İzmir-Karşıyaka Şemikler mevkiinde bulunan 140.736 metrekare genişliğinde arsa kalmış
tır. Şirket sermaye hisselerinin % 99,42'sinin Türkiye Kalkınma Bankasının elinde toplanmasından 
sonra Betonsan A.Ş.'nin 2000 ve 2001 yıllarına ait hesap ve işlemlerinin görüşüldüğü TBMM Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 12.06.2003 toplantısında, Şirket arsasının Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığına veya TKB A.Ş.'ye devredilmesi TKB dışındaki ortakların ortaklık paylarının 
ekspertiz değerleri esas alınarak satılması suretiyle Şirketin tasfiyesi için gerekli idari ve teknik ön
lemlerin alınması şeklinde tasfiye kararı alınmıştır. 

Alınan tasfiye kararından sonra Şirket arsasının satış işlemlerine hız verilmiştir. 05.09.2003 ta
rihinde yapılan ihaleden bir sonuç alınamamış, 06.04.2004 tarihinde yapılan ihalede Şirket arsası 
Soyak Toplu Konut A.Ş.'ye (KDV hariç) 9.111 milyar liraya satılmıştır. Satış bedelinin 1.111 mil
yar lirası peşin ödenmiş, geriye kalan 8,0 trilyon lirasının aylık taksitler halinde 6'şar aylık dönem
lerde TEFE oranında faiz uygulanmak suretiyle toplam olarak 24 ayda ödenmesi kararlaştırılmıştır. 

Arsa satışı ile ilgili "Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" 19.04.2004 tarihinde imzalanmış
tır. Taksitler düzenli olarak tahsil edilmiştir. 

Şirketin 20.05.2004 tarihinde yapılan 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketin 
tasfiye edilmesi ve tasfiye başlangıç tarihinin 01.06.2004 tarihi olması kararlaştırılmış olup tasfiye 
çalışmaları sürdürülmektedir. 

Şirketin 2000-2003 yılları ile 01.01.2004-31.05.2004 dönemini kapsayan süreye ilişkin toplu 
bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Denetim raporu bir yıldan kısa dönemi kapsadığından çizelgeye fark kolonu açılmamış ve mu
kayeseli değerlendirme yapılmamıştır. 
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Toplu Bilgiler 

Esas Sermaye 

Ödenmiş Sermaye 

Özkaynaklar 

Yabancı Kaynaklar 

Faiz ve Komisyon Giderleri 

Sabit Kıymetler 
(Edinme Değeri) 

Birikmiş Amortismanlar 

Yabancı Kaynaklar Sirayet 
Eden Zarar 

Personel sayısı (Ortalama) 

Cari yıl Personel için Yapılan 
Tüm Gidereler 

Kişi Başına Aylık Ortalama 
Giderler 

GSYİH'ya Katkı 
(Üretici Fiyatlan ile) 

GSYİH'ya katkı 
(Alıcı Fiyatlan ile) 

GSMH'ya Katkı 
(Alıcı Fiyatlan ile) 
Döneme ilişkin 

Kurumlar Vergisi 

Mali karlılık 
(Özkaynaklar Yönünden) 

Dönem kan veya zaran 

Bilanço kan veya zaran 

Ölçü 

MilyonTL 

II 

II 

II 

II 

11 

II 

n 

Kişi 

Milyon TL 

n 

Milyon TL 

H 

11 

Milyon TL 

II 

II 

2000 

10.000 

10.000 

20.874 

172.520 

8.324 

8.505 

2.091 

5 

34.370 

572.8 

21.794 

21.794 

21.794 

(199) 

102.917 

2001 

123.686 

123.686 

39.363 

194.127 

9.891 

8.802 

3.727 

4 

49.422 

1.029.6 

(30.072) 

(30.072) 

(30.072) 

10.592 

29.082 

83.987 

2002 

123.686 

123.686 

(14.518) 

197.749 

18.841 

8.802 

5.366 

(14.518) 

5 

66.414 

1.106.9 

(42.000) 

(42.000) 

(42.000) 

(53.881) 

(138.308) 

2003 

123.686 

123.686 

(140.418) 

229.546 

8.838 

8.667 

6.869 

(140.418) 

5 

76.700 

1.003,3 

(68.206) 

(68.206) 

(68.206) 

(125.900) 

(264.208) 

01.01.2004 
31.05.2004 

dönemi 

123.686 

123.686 

(241.369) 

1.481.400 

57.298 

8.667 

7.552 

(241.369) 

5 

39.926 

1.597.0 

(24.431) 

(24.431) 

(24.431) 

(100.951) 

(365.159) 
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II. İDARİ BÜNYE 
Şirket 1974 yılında 1 milyon lira sermaye ile halka açık anonim şirket statüsünde, 41 'i yurt dı

şında çalışan işçiler olmak üzere 102 ortağın katılımı ile İzmir'de kurulmuştur. 

Şirket sermayesindeki kamu payının % 50 oranın üzerinde olması nedeniyle TBMM Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 25.11.1992 tarih ve 40 sayılı kararı ile Yüksek Denetleme Ku
rulu tarafından denetlenmektedir. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yönetilen şirket ayrıca 
SPK Kanununa göre Bağımsız Denetim Şirketi tarafından da denetlenmektedir. 

Şirket yönetim kurulunda üç üye, denetim kurulunda iki denetçi görev yapmakta, 4857 sayılı 
İş Kanunu kapsamında 3 Bekçi ve 1 Mali İşler Müdürü çalışmaktadır. 

Şirkete ait İzmir Karşıyaka'da bulunan arsanın 06.04.2004 tarihinde Kapalı Zarf Teklif almak 
suretiyle satılmasından sonra 20.05.2004 tarihinde toplanan Şirketin 2003 yılı Olağan Genel Kurul 
Toplantısında Şirketin tasfiye edilmesi ve tasfiye başlangıç tarihinin 01.06.2004 tarihi olması. Yö
netim Kurulunun Şirket Tasfiye Kurulu olarak görevine devam etmesi kararlaştırılmıştır. 

Şirket Tasfiye Kurulunca Şirketin 31.05.2004 tarihi itibariyle devir bilançosu düzenlenmiş 
olup tasfiye çalışmaları sürdürülmektedir. 

III. İŞLETME ÇALIŞMALARI 
1977 yılında prefabrik konut üretmek üzere kurduğu fabrikalarını girdiği finansman krizi ne

deniyle 1995 yılında satan Şirketin elinde, İzmir-Karşıyaka Şemikler Mevkiinde net 140.736 m2 

büyüklüğünde arsası kalmıştır. 

Şirkete ait arsanın satışı için yapılan çalışmalardan 2003 yılına kadar herhangi bir netice alı
namamıştır. 

Betonsan A.Ş.'nin 2000 ve 2001 yıllarına ait hesap ve işlemlerin görüşüldüğü TBMM Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 12.06.2003 tarihli toplantısında; mevcut yönetim kurulu üye
lerinin değiştirilmesi ve arsanın satılarak Şirketin tasfiye edilmesi yönünde aldığı temenni kararı 
üzerine Şirket Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri değiştirilmiştir. 

Şirket Yönetim Kurulunun aldığı 16.03.2004 tarih ve 2004/3 sayılı kararla arsanın 9 trilyon li
ra değerden "Kapalı Zarf Teklif Usulü" ile satışı için 06.04.2004 tarihinde ihale açılmıştır. Arsa, 
ihaleye katılan 3 adet firmadan en iyi teklif veren Soyak Toplu Konut A.Ş.'ne (KDV hariç) 1.111 
milyar lirası peşin, kalan tutarı 24 ay eşit taksitlerle olmak üzere toplam 9.111 milyar lira bedelle 
satılmıştır. 

Taraflar arasında 19.04.2004 tarihinde "Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" aktedilmiştir. 
Taksitler Kasım 2005 ayına kadar düzenli olarak tahsil edilmiştir. 

Arsayı satın alan Soyak Toplu Konut A.Ş. Türkiye Kalkınma Bankasına müracaatta buluna
rak; Aralık 2005-Nisan 2006 dönemlerine ait toplam 1.665.000.00 YTL tutarındaki bakiyeyi 
02.01.2006 tarihinde defaten ödeyip borcu kapatmayı önermiştir. Öneri Betonsan Yönetim Kuru
lunun 06.12.2005 tarih, 2005/12 sayılı toplantısında uygun görülmüştür. 

Soyak Toplu Konut A.Ş.'nin Aralık 2005-Nisan 2006 dönemine ait toplam 1.665.000.00 YTL 
tutarındaki bakiye borcu 02.01.2006 tarihinde defaten ödenmiş olup, borç kapatılmıştır. 

Şirketin 20.05.2004 tarihinde yapılan 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan tas
fiye kararı gereğince 01.06.2004 tarihinde başlatılan tasfiye çalışmaları sürdürülmektedir. 

IV. ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki öneriler, sonuçlan gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı

rakılmıştır . 
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1- Şirket arsasının 06.04.2004 tarihinde "Kapalı Zarf Teklif Alma Usulü" ile yapılan ihalesin
de Soyak Toplu Konut A.Ş.'ye 9.111 milyar lira bedelle (KDV Hariç), 1.111 milyar lirası peşin, 
kalan 8,0 trilyon lirasının aylık TEFE faizi uygulanarak 24 ayda eşit taksitler halinde ödenmek kay
dıyla satıldığı ve arsa bedeline ait Aralık 2005 ayı taksiti ile birlikte son 4 aya ilişkin taksitlerin 
borçlu firmaca 02.01.2006 tarihinde peşin ödenerek borcun kapatıldığı gözönüne alınarak Şirketin 
20.05.2004 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan tasfiye kararı gereğince 
01.06.2004 tarihinde hukuken tasfiye sürecine giren Şirketin tasfiyesinin bir an önce sağlanması, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1. Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ 
Betonsan Konut Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 17.12.2004 tarihinde kendi Genel Kurulunda ka

bul edilen 01.01.2004-31.05.2004 faaliyet dönemi bilançosu ve 100.951 milyon lira dönem zararı 
ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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BETONSAN KONUT VE SANAYİ TİCARET A.Ş. 31.05.2004 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU 

Aktif (Kaynaklar) Önceki Dönem 
31.12.2003 

TL 

Cari Dönem 
01.01.2004-31.05.2004 

TL 

I-DONEN VARLIKLAR 
A-HAZJR DEĞERLER 
l-Kasa 
2-Bankalar 
3-Diğer Hazır Değerler 
B-MENKUL KIYMETLER 
I-Hisse Senetleri 
2- Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonolar 
3-Diğer Menkul Kıymetler 
C-TİCARİ ALACAKLAR 
I-Alıcılar 
2-Verilen Depozito ve Teminatlar 
3- Şüpheli Ticari Alacaklar 
D-DİĞER ALACAKLAR 
I-Ortaklardan Alacaklar 
2-Diğer Sair Alacaklar 
E-STOKLAR 
1-bk Madde ve Malzeme 
2-Mamuller 
3-Diğer Stoklar 
4- Verilen Sipariş Avanstan 
F-YILLARA YAYGIN İNŞ.ve ONARIM 

MALİYETLERİ 
1-Yıllara yaygın İnş.ve On. Maliyetleri 
G- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 

VE GELİR TAHAKKUKLARI 
1- Gelecek Aylara Ait Giderler 
2-Gelir Tahakkukları 
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 
1-İndirilecekKDV. 
2-Peşin Ödenen Vergiler 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II-DURAN VARLIKLAR 
A- TİCARİ ALACAKLAR 
B-DİÖER ALACAKLAR 
C-MALİ DURAN VARLIKLAR 
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR 
I-Arazi ve Arsalar 
2- Yer altı ve yerüstü düzenleri 
3-Binalar 
4-Tesis, Makine ve Cihazlar 
5- Taşıtlar 
6-Demirbaşlar 
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar 
8-Birikmiş Amortismanlar (-) 
9-Yapılmakta olan Yatırımlar 
E-MADDİ OLMAYAN DURAN 

VARLIKLAR 
F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ 

VARLIKLAR 
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 

VE GELİR TAHAKKUKLARI 
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMİ 
AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI 

237.484.116 
29.473.687 

13.978.707.520 

5.348.958 

266.957.803 

13.978.707.520 

5.348.958 

499.927.415 
341.275.267.655 

808.347.928.301 

62.701.445.962 

273.965.750 
545.302.384 

9.427.850.030 
130.900.338 

62.701.445.962 

819.268.134 

9.558.750.368 

341.775.195.070 

808.347.928.301 

5.348.958 

5.348.958 

99.116.840 

520.099.700 
7.893.400.000 

153.902.919 

-6.868.722.619 

1.797.796.840 

87.330.478.745 

62.701.445.962 

218.569.400 
12.165.886.655 

11.600.667.448 
2.101.647.748 

62.701.445.962 

12.384.456.055 

13.702.315.196 

1.797.796.840 
89.128.275.585 

99.116.840 

520.099.700 
7.893.400.000 

153.902.919 

•7.551.502.619 

1.115.016.840 

1238.916.689.542 

1.115.016.840 
1.240.031.706.382 
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BETONSAN KONUT VE SANAYİ TİCARET AŞ. 31.05.2004 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU 

Pasif (Kaynaklar) 

I - KİSA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-MAÜ BORÇLAR 

1-Banka Kredileri 
2-Muaccel Krediler 

B-TİCARİ BORÇLAR 
1-Satıcılar 
4-Alınan Depozito Teminat 
5-Diğer Ticari Borçlar 
C-DİĞER BORÇLAR 

1-Ortaklara Borçlar 
4-Personele Borçlar 
D-ALINAN SPARİŞ ve AVANSLAR 

E-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER 
YÜKÜMLÜLÜKLER 
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 

2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 
3-Vd. Geçmiş Ert. Veya Tak. Vergi ve Diğer 
Yükümlülükler 
F-YILLAR! YAYGIN İNŞ. Ve ONARIM 
HAKEDİŞLERİ 
G-BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI 
1-Karşılıklar 
3-Kıdem Tazminatı 
KISA VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR 
TOPLAMI 
ll-UZUN VADELİ BORÇLAR 

A-MALİ BORÇLAR 
1-Banka Kredileri 

B-TİCARİ BORÇLAR 
C-DİĞER BORÇLAR 
D-ALINAN AVANSLAR 
E-BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI 

1 -Kıdem Tazminatı Karşılığı 
UZUN VADELİ YABANCİ KAYNAKUR 

TOPLAMI 

1II-ÖZ KAYNAKLAR 
A-ÖDENMİŞ SERMAYE 
B-SERMAYE YEDEKLERİ 
3-M.D. V Yeniden değer artışları 

C-KAR YEDEKLERİ 
9-Gay.Man.Satış kan 
[KiEÇMİŞ YILLAR KARLAR 
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 
2003 Yılı zararı 
2002 Yılı zararı 
2001 Yılı kan 
2000 yılı zaran 
1999 Yılı zararı 
1998 Yılı Kan 
1997 Yılı ve diğer yıllar zaran 

F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) 
ÖZ KAYNAKUR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

... 

196.144.571223 

12.750.024 

3.000.000.000 
1.153.864.475 

1.167.989.372 

1.419.551.882 
9.700.000.000 

16.947.418.383 

103.697.544 

-53.881.893.905 
18.489.362.313 

-199.131.901 
-15.755.749.226 

842.171.127 
-87.803.573.067 

Önceki Dönem 
31.12.2003 

TL 

196.144.571.223 

12.750.024 

4.153.864.475 

12.287.541254 

16.947.418.383 

123.686.562.000 
103.697.544 

-138.308.814.659 

-I25.899J14.659 

212.598.726.976 

16.947.418.383 

•140.417.869.774 
89.128275.585 

Cari Dönem 
01.012004-31.05.2004 

TL 

2.313.750.024 

2.000.000.000 
724.319.779 

1.081.529.346 

1.343.471.635 

21.937.448.118 

103.697.544 

-125.899.314.659 
•53.881.893.905 
18.489.362.313 

-199.131.901 
-15.755.749.226 

842.171.127 
•87.803.573.097 

2.313.750.024 

2.724.319.779 

1.452.000.000.00 
0 

2.455.000.981 

21.937.448.118 

123.686.562.000 
103.697.544 

•264208.129.318 

-100.950.942.746 

1.459.463.070.784 

21.937.448.118 

-241.368.812.520 
1240.031.706.382 
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BETONSAN KONUT VE SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2004-31.05.2004 DÖNEMİ 
GELİR TABLOSU 

Gelir ve giderler 

A-Brüt Satışlar 

1-Yurtiçi satışlar 
2-Yurtdışı satışlar 
3-Diğer gelirler 

B -Satış İndirimleri (-) 
1-Satıştan iadeler (-) 
2-Satış iskontolan (-) 
3-Diğer indirimler 

C-Net Satışlar 
D-Satışlann Maliyeti (-) 

1-Satılan malın maliyeti (-) 
2-Satılan ticari malın maliyeti (-) 
3-Satılan hizmet maliyeti (-) 
4-Diğer satışların maliyeti (-) 

Brüt Satış Kan Veya Zaran 
E-Faaliyet Giderleri (-) 

1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-) 
2-Pazarlama satış ve dağıtım giderleri (-) 
3-Genel yönetim giderleri (-) 

Faaliyet Kan Veya Zaran 
F-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 

1-İştiraklerden temettü gelirleri 
2-Bağlı ortaklıklardan temettü Gelirleri 
3-Faiz gelirleri 
4-Komisyon gelirleri 
S-Konusu kalmayan karşılıklar 
6-FaaIiyetle ilgili diğer olağan gelir ve karlar 

G-Diğer Faaliyetlerden Gider ve 
Zararlar (-) 

H-Finansman Giderleri (-) 
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 

Olağan Kar Veya Zarar 
I -Olağandışı Gelir ve Karlar 

1-Önceki Dönem gelir ve karlar 
2-Diğer olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar 
1-Çalışılmayan kısım gider ve zararlan (-) 
2-Onceki dönem gider ve zararlan (-) 
3-Diğer olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem Kan veya Zaran 
K-Dönem Kan Vergi ve Diğer Yasal 

Yükümlülük Karşılıklan 
Dönem Net Kan veya Zaran 

Önceki Dönem 
31.12.2003 

TL 

150.510.991.937 

150.510.991.937 

-150.510.991.937 

29.474.286.771 

29.474.286.771 

8.837.761.136 

8.837.761.136 

129.874.466.302 
4.027.118.643 

4.027.118.643 

51.967.000 

51.967.000 
(125.899.314.659) 

(125.889.314.659) 

Cari Dönem 
01.01.2004-
31.05.2004 

TL 

66.734.722.832 

66.734.722.832 

-66.734.722.832 

21.386.772.458 

21.386.772.458 

57.297.907.628 

57.297.907.628 

102.645.858.002 
1.694.915.256 

1.694.915.256 

(100.950.942.746) 

(100.950.942.746) 
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SAYI : 23 
FİNTEK-FİNANSAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş.'NİN 2004 YILINA AİT 

HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 11.05.2006 tarihli 22 nci Birleşiminde FİNTEK-Finansal Teknoloji Hiz

metleri A.Ş.'nin 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türki
ye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gere
ğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla il
gili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, 
Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından 
sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 
25.11.2000 tarih ve 24241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4603 sayılı "Türkiye Cumhuri

yeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şir
keti Hakkında Kanun" ile kamu bankalarının çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gerek
lerine göre çalışmalarını ve özelleştirilmeye hazırlanmalarını sağlayacak şekilde idari ve mali yön
den yeniden yapılandırılmaları ve üç yıl içinde özelleştirilmeleri amaçlanmıştır. 

Kanun gereğince üç ay içinde Bankaların ana sözleşmeleri kabul edilmiş, kamu bankalarının 
yeniden yapılandırılmaları ile ilgili esasları düzenleyen 28.3.2001 tarih ve 2001/2202 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararı gereğince 14.4.2001 tarihinde yapılan bankaların olağanüstü genel kurullarında 
iki bankada da aynı üyeler yönetim kurulu üyeliklerine seçilerek kamu bankaları ortak yönetim ku
rulu oluşturulmuştur. 

Kamu Bankaları Ortak Yönetimindeki iki bankadan T.C. Ziraat Bankası Yönetim Kurulunun 
12.9.2001 tarih ve 42/509 sayılı; THalk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulunun 13.9.2001 tarih ve 
37/19 sayılı kararı ile; Bankaların Bilgi Sistemleri Daire Başkanlıkları tarafından yürütülen işlerin 
yanı sıra bankaların ve iştiraklerinin her türlü yazılım, donanım, network yapılarının kurulması, ba
kımı ve destek hizmetlerinin verilmesi işleri ile uğraşacak bir bilişim şirketinin kurulması kararlaş
tırılmıştır. Şirket Ana Sözleşmesi 3.10.2001 tarih ve 5395 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayım
lanarak Şirketin kuruluşu tamamlanmış ve faaliyete geçmiştir. 

Fintek A.Ş.'nin sermayesi 2 trilyon lira olup tümü ödenmiştir. Sermayenin % 24'ü T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş.'ye, % 24'ü THalk Bankası A.Ş.'ye, % 24'ü Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve 
Ödeme Sistemleri A.Ş.'ye, % 14'ü Başak Sigorta A.Ş.'ye, % 14'ü de Başak Hayat A.Ş.'ye aittir. 

Şirket kuruluş çalışmalarını tamamladıktan sonra 2002 yılında öncelikle ana ortaklan T.C. 
Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. bilgi sistemlerinin içinde bulunduğu durumlar tespit 
edilmiştir. Çalışmalar sonunda bankaların dağınık yapıda bulunan bilgi sistemlerinin merkezi ya
pıya geçirilmesi için yeni yazılımın Fintek A.Ş. bünyesinde geliştirilmesi gerektiği sonucuna varıl
mıştır. Bu kapsamda bankalar için Yeni Bankacılık Uygulamaları (YBU)-Fin@rt adı verilen bilgi
sayar yazılımı 15.12.2003 tarihinde T.C. Ziraat Bankasının İTÜ Ayazağa şubesinde uygulanmaya 
başlanmış; ardından 16.8.2004 tarihinde 608 şube Fin@rt'a geçirilmiştir. 

Ağustos-2004 ayında Microsoft SQL Server veri tabanı üzerine yazılan Fin@rt 608 şubede 
uygulanmasından sonra sistemde sorunlar ortaya çıkmıştır. Şirketteki yönetim değişikliği sonrasın-
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da göreve gelen yeni yönetim Ocak 2004 ayından itibaren bu sorunları görerek, alternatif yazılım
lar üzerinde çalışmaya başlamıştır. Fin@rt uygulamasında sorunlar çıkması üzerine bu konuda ha
zırlanan fizibilite raporu T.C. Ziraat Bankası Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Raporda; alternatif
ler arasında Oracle veri tabanının teknik, mali ve süreklilik açısından uygun olduğu belirtilmiştir. 
Microsoft SQL veritabanı üzerine yazılan Fin@rt terk edilerek, Ağustosun son haftasından itiba
ren Oracle veri tabanı üzerine yazılan Fin@rt'ın şubelerde uygulamasına geçilmiştir. 

15.10.2004 tarihine gelindiğinde T.C. Ziraat Bankasının 1.224 şubesinden 608 şubesi Micro
soft SQL, 448 şubesi Oracle, kalan 168 şubesi de eski sistem Bank-2000 sistemini uygulamakta
dır. 18.10.2004 tarihinde Oracle veri tabanı üzerine yazılan Fin@rt'a geçiş aşamasında T.C. Ziraat 
Bankasının bilgi işlem sisteminin çalışması yavaşlamış, EFT, havale, kredi kartı işlemleri yapıla
mamıştır. Bu durumda, ekran sayısı 1/4'e düşürülerek yapılan iyileştirmeler sonucunda 21.10.2004 
Perşembe günü işlemler normale dönebilmiştir. Kasım-2004 ay sonu itibariyle T.C. Ziraat Banka
sı A.Ş.'nin tüm şubelerinin Fin@rt'a geçiş çalışmaları tamamlanmıştır. 

T. Halk Bankası A.Ş. ise yeni yazılımın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerindeki uygulama so
nuçlarına göre karar vereceğini belirtmiştir. Daha sonra 31.7.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Ga
zetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5230 sayılı Pamukbank Türk Anonim Şirketinin Türkiye 
Halk Bankası Anonim Şirketine Devri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
gereğince Pamukbank'ın Halkbank'a devri nedeniyle bilgisayar sisteminin Pamukbank'ın sistemi 
olan MİSTRAL altında olması kararlaştırılmıştır. 12.11.2004 tarihi itibariyle Halkbank Mistral sis
temine geçmiş; 17.11.2004 tarihinde de Pamukbank şubeleri Halkbank şubeleri olarak hizmet ver
meye başlamıştır. FİNTEK A.Ş. Yönetim Kurulunun 17.6.2005 tarih ve 11/1 sayılı kararı ile; Şir
ket ile Halkbank arasında imzalanan protokolün sona erdirilmesi için Şirket Genel Müdürlüğüne 
yetki verilmiştir. Daha sonra Banka Yönetim Kurulunun 28.6.2005 tarih ve 18/4 sayılı kararı ile 
Şirketle imzalanan protokolün 1.6.2005 tarihi itibariyle sona erdirilmesi ve yapılacak işlemler için 
Genel Müdürlüğe yetki verilmiş ve Şirketle Halkbank'ın ilişkisi iştirak ilişkisi seviyesine indiril
miştir. 

FİNTEK-Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'nin 4 yıllık çalışmalarına ilişkin toplu bilgiler 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 
Sermaye 

Ödenmiş sermaye 
Özkaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Dönen varlıklar 
Duran varlıklar 
Bilanço toplamı 
Personel (ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 
Personel başına aylık ortalama gider 
Şirketin bankalara maliyeti (KDV dahil) 
-T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 
-T. Halk Bankası A.Ş. 
Kümülatif maliyet 
Dönem karma ilişkin vergi ve diğer 

yasal yükümlülükler 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Faaliyet kân veya zararı 
Dönem kân veya zararı 
Bilanço kân veya zararı 

ölçfi 
Milyon 

TL 

Kişi 
Milyon 

TL 

Milyon 
TL 

Milyon 
TL 

„ 

2001 

2.000.000 

500.000 
335.234 
42.206 

368.360 
9.080 

377.440 
22 

154.100 
2.752 

124.089 

66.818 
190.907 

-

(166.434) 
(164.766) 
(164.766) 

2002 

2.000.000 

1.000.000 
1.230.222 
2.081.869 
3.035.259 

276.832 
3.312.091 

426 
9.832.602 

2.958 

10.331.647 

3.917.857 
14.440.411 

-

88.313 
511.514 
230.222 

2003 (*) 

2.466.590 

1.466.590 
1.234.395 

811.547 
2.034.016 

11.926 
2.045.942 

391 

19.120.565 
3.605 

15.374.531 
7.219.192 

37.034.134 

3.191 
3.277.681 

20.581.904 
17.307.223 
17.307.223 

(586.849) 
4.511 
1.320 

2004 (*) 

2.710.972 

2.710.972 
2.427.307 
1.408.410 
3.758.040 

77.677 
3.835.717 

406 

20.347.000 
4.172 

18.539.151 
7.945.350 

63.518.635 

3.323 
3.796.743 

22.433.041 
18.636.298 
18.636.298 

90.799 
5.356 
2.033 

Son iki yıl 
Farkı 

244.382 

1.244.382 
1.192.912 

596.863 
1.724.024 

65.751 
1.789.775 

15 

1.226.435 
567 

3.164.620 
726.158 

26.484.501 

132 
519.062 

1.851.137 
1.329.075 
1.329.075 

677.648 
845 
713 

Artış veya 
azabş% 

9 

45,9 
49,1 
42,4 
45,9 
84,6 
46,7 

3,7 

6 

13,6 

17,1 

9,1 
41,7 

4 
13,7 

8,3 
7,1 
7,1 

746,3 
15,8 
35,1 

(*) 2003 ve 2004 yılı sütunlarına 5024 sayılı Kanun ve VUK Genel Tebliğleri uyarınca enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş rakamlar alınmıştır. 



Kamu bankalarının özel bankalarla rekabet edebilmeleri için gerekli olan dağınık yapıdaki bil
gi sistemlerinden merkezi yapıda bilgi işlem sistemine geçmelerinin sağlanması amacıyla kurulan 
Fintek A.Ş.'nin 5 inci faaliyet yılında, T.Halk Bankası A.Ş.'nin Pamukbank'ın sistemi MİSTRAL'i 
seçmesi nedeniyle, 1.6.2005 tarihi itibariyle T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile imzalanan protokol gere
ğince Şirketin sadece Ziraat Bankasına hizmet eder hale gelmesi ve tüm giderlerinin Ziraat Banka
sına fatura edildiği göz önüne alınarak; Şirketin bu piyasada rekabet edebilir bir yapıya kavuşturul
ması, toplam giderlerin Ziraat Bankasına KDV eklenerek fatura edilmesi uygulaması bankaya ek 
vergi yükü getirdiğinden, vergi istisnalarından yararlanma yollarının araştırılması gerekmektedir. 

II. İDARİ BÜNYE 

Kamu bankalarının bilgi sistem birimlerince yürütülen işlerin T.C. Ziraat Bankası, T.Halk 
Bankası A.Ş. ve bazı iştiraklerin katılımı ile kuracakları bir Teknoloji Şirketi bünyesi altında de
vam ettirilmesi konusunda T.C. Ziraat Bankası ve T.Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu kararları 
doğrultusunda kurulan FİNTEK - Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Ana Sözleşmesi 26.9.2001 
tarihinde noterce onaylanmıştır. Ana sözleşme 3.10.2001 tarih ve 5395 sayılı Türkiye Ticaret Sici
li Gazetesinde yayımlanmış ve Şirket 2004 yılında 4 üncü faaliyet yılını tamamlamıştır. 

Şirket Yönetim Kurulunun 10.1.2002 tarih ve 3/3 sayılı kararıyla Şirket ile T.C. Ziraat Banka
sı ve T.Halk Bankası A.Ş. arasında ayrı ayrı protokolün imzalanması için Şirket Genel Müdürü ve 
yardımcılarının yetkilendirilmesi üzerine her iki Banka Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda bu 
bankalarla ayrı ayrı protokol imzalanmıştır. 

Şirket Ana Sözleşmesine göre Şirketin merkezi Ankara'da olup, Ankara'da ve İstanbul'da şu
beleri bulunmaktadır. 

Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9 uncu maddesinde; Şirketin sevk ve 
idaresini sağlayan Yönetim Kurulunun hissedarların belirleyeceği adaylar arasından en az 5 kişi
den oluşacağı Genel Müdürün Yönetim Kurulunun tabii üyesi olduğu belirtilmiştir. 

Şirketin 2004 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 30.5.2005 tarihli olağan genel kurul toplantısın
da Şirket Yönetim Kurulu üye sayısı şirket genel müdürü hariç 7 olarak tespit edilmiş ve 5'i T.C. 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünü temsilen, 2'si T.Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü temsi-
len olmak üzere toplam 7 üye 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. T.Halk Bankası A.Ş.'yi temsi
len seçilen iki üyeden birisi istifa etmiş, yerine Banka Genel Müdürünün atanması Şirket Yönetim 
Kurulunun 17.6.2005 tarih ve 1/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

Şirketin 26.4.2004 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Ana Sözleşmenin "De
netçiler" başlıklı 16 ncı maddesine eklenen fıkra ile; Şirketin Bankaların İç Denetim ve Risk Yö
netimi Sistemleri Hakkında Yönetmeliğin İştiraklerin denetimi başlıklı 28 inci maddesi gereğince 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin müfettişlerine Şirkette teftiş, inceleme ve soruşturma yaptırabileceği 
hükmü eklenmiştir. 

2003 yıl sonu itibariyle 391 olan Şirket personel sayısı 2004 yılı sonunda 421'e yükselmiştir. 
Personelin 132'si T.C. Emekli Sandığı, 287'si SSK, 2'si Ziraat ve Halk Emekli ve Yardım Sandı
ğı Vakfına tabi olarak çalışmaktadır. 2004 yılında personel giderleri 2003 yılına göre % 6,3 oranın
da 1.209 milyar lira artarak 20.330 milyar lira olmuştur. 2003 yılında 3.605 milyon lira olan kişi 
başına ayda düşen personel harcamaları 2004 yılında % 15,8 oranında artarak 4.172 milyon lira 
olarak gerçekleşmiştir. 

III. MALİ BÜNYE 
Şirket yaptığı hizmetlerle ilgili fiyatlandırma yapmamakta; T.C. Ziraat Bankası ve Halkbank 

ile imzalanan protokollerde belirlenen esaslara göre bu iki bankaya fatura ettiği tutarları, satış ha
sılatı olarak yansıtmaktadır. Sermaye ve fatura bedeline eklenen kâr payı dışında nakit hareketi ol-
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mayan Şirketin bilançosunun aktif bölümü hazır değerler, menkul kıymetler ile gelecek aylara/yıl
lara ait giderler hesapları dışında hareket görmemiştir. 

Şirketin aktif toplamı 2004 yılı sonunda önceki yıla göre % 87,5 oranında 1.790 milyar lira ar
tarak 3.836 milyar liraya ulaşmıştır. Şirket varlıklarının % 98'ini dönen, % 2'sini duran varlıklar; 
kaynaklarının ise % 37'sini yabancı kaynaklar, % 63'ünü özkaynaklar oluşturmaktadır. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Şirket, 3.10.2001 tarihinde faaliyete geçtikten sonra yıl sonuna kadar kuruluş ve örgütlenme 
çalışmaları ile uğraşmıştır. 

Şirketin her iki bankanın bilgi işlem işleri ile yapması gereken diğer işlerin belirtildiği proto
kol Şirket ile her iki banka arasında ayrı ayrı Ocak-2002 ayında imzalanmıştır. Protokol ile; Ban
kalar tarafından yürütülen bilgi işlem hizmetlerinin Fintek'e devredilmesi, Fintek'in bankalara ait 
olan bilgi işlem alt yapısı, bina, mobilya, tesis, araç gereç ve hizmetlerden ne şekilde yararlanaca
ğı, Fintek'in bankalara vereceği bilgi işlem hizmet ve servisleri ile ilgili esaslar tespit edilmiştir. 

Protokolün "II.Uygulamalar" başlıklı bölümünde; Fintek'in bankaların ihtiyaç duyduğu temel 
bankacılık sistemi, çevresel sistemler, dış bağlantı sistemleri, bankacılık dışı sistemler ile ilgili uy
gulamaları geliştirmekten sorumlu olacağı hükme bağlanmıştır. 

Şirketin her iki bankaya sunacağı tüm hizmetlerin bedeli ikinci bir protokol yapılıncaya kadar 
Fintek'in tüm personel giderleri ve bu giderlerin % 5 fazlasını kapsayan toplam aylık giderlerin 
% 35'i T.Halk Bankası A.Ş.'ye, % 65'i T.C.Ziraat Bankasına aylık dönemler halinde KDV (% 18) 
eklenerek faturalanacağı ve 5 gün içinde ödeneceği belirtilmiştir. Daha sonra protokolde yapılan 
değişikliklerle gider kapsamı tekrar belirlenmiş, % 5 fazlalık % 1 'e indirilmiş ve dağılım oran
ları % 30, % 70 olarak tespit edilmiştir. 

Şirket, bankalarla protokol imzaladıktan sonra öncelikle bankaların bilgi sistemleri ile ilgili 
tespitler yapmıştır. Buna göre her iki banka bilgi sistemlerindeki en büyük sorunun dağınık yapıda 
olması ve temel alt yapıdaki eksikliklerin getirdiği sorunlar olduğu belirtilmiş ve özel bankalarla 
rekabet edebilmesi için bilgi işlem sistemlerinin merkezi yapıya geçirilmesi amacıyla Fintek bün
yesinde yeni bir programın geliştirilmesine karar verilmiştir. 

Bu arada; Fintek Genel Müdürlüğünün her iki banka Satınalma Müdürlüklerine yazdığı 
13.6.2002 tarihli yazıda özetle; Bankalar için yeni yazılımın bankaların şube tarafında tercih etmiş 
olduğu Microsoft platformunda geliştirilmesine karar verildiği belirtilerek bu ürün ile danışmanlık 
hizmetlerinin her iki banka tarafından ortak pazarlık usulü ile alınmasının talep edilmesi üzerine 
yapılan ortak görüşmeler sonunda alımla ilgili sözleşmeler Microsoft ile iki kamu bankası arasın
da imzalanmıştır. 

Anlaşmaların imzalanmasından önce Microsoft platformu üzerine yazılmaya başlanan Yeni 
Bankacılık Uygulaması (YBU) ile ilgili Vadeli Hesap Modülü pilot uygulamasına Kasım-2002 
ayında her iki kamu bankasında başlanmıştır. 

Microsoft SQL Server veri tabanı üzerine yazılmaya başlanan YBU ile ilgili çalışmalar devam 
ederken 27.3.2003 tarihinde yapılan kamu bankaları genel kurulunda banka yönetim kurulu üyele
rinin tümü değiştirilmiş, 17.4.2003 tarihinde yapılan Şirket genel kurulunda yeni yönetim kurulu 
oluşturulmuş ve 23.6.2003 tarihinde de Şirketin yeni genel müdürü göreve başlamıştır. Bu tarihten 
itibaren Şirketle bankalar arasındaki ilişkiler yeni bir boyut kazanmış olup önce YBU adı Fin@rt 
olarak değiştirilmiştir. Fin@rt uygulamasına bankalar itibariyle aşağıda yer verilmiştir. 

a) T.C. Ziraat Bankası A.Ş.: 
Bankada Kasım-2002 ayında başlanan vadeli modül uygulaması Haziran-2003 ayında 129 şu

beye ulaşmasından sonra Fin@rt yazılımına kabul komitesinin onay vermesi üzerine 15.12.2003 
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tarihinde İTÜ Şubesinde pilot uygulamaya geçilmiş, Mayıs-2004 ayından itibaren de Bankada uy
gulanan Bank 2000 programının Fin@rt programına geçişi başlamış ve Ağustos-2004 ayında 608 
şubenin geçişi tamamlanmıştır. 

Fin@rt yazılımına geçen şube sayısı arttıkça şubelerde programla ilgili problemler de artma
ya başlamıştır. Programı uygulayıcı birimler tarafından yazılımla ilgili performans ve program ha
taları Fintek'e bildirilmesi sonucunda Şirketçe konu ile ilgili bir fizibilite raporu hazırlanarak 
T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kuruluna bilgi verilmiştir. Fizibilite raporunun amacı raporda; 
Microsoft SQL Server veri tabanı yerine alternatif araştırması olup Ocak-2004 ayından itibaren al
ternatif veri tabanı araştırılması yapıldığı ve teknik araştırmalar sonunda Oracle veri tabanının da
ha uygun olduğu belirtilerek yeni yazılıma başlandığı belirtilmiştir. Oracle veri tabanının seçilme
sindeki en önemli sebep; Microsoft SQL server veri tabanının tek aktif sunuculu, Oracle'in ise çok 
sunuculu mimari yapıda olmasının yanı sıra Microsoft SQL Server veri tabanının Türkiye'de te
mel bankacılık referansının olmadığı, Oracle'ın ise birçok banka referansının olmasıdır. 

Bu sunumdan sonra Fin@rt yazılımı Oracle üzerine yazılmaya başlanmış ve Ağustos-2004 so
nunda bu defa Bank- 2000 programını uygulayan şubeler yeni Fin@rt programına geçirilmeye baş
lanmış ve Ekim-2004 ayı itibariyle 448 şube Oracle'a geçirilmiştir. 18.10.2004 günü ise T.C.Zira
at Bankasının bilgi işlem sisteminin çalışması yavaşlamış, EFT, havale, kredi kartı işlemleri yapı
lamamış, senetler ödenememiştir. Bu durumda ekran sayısı 1/4'e düşürülmüş, yapılan iyileştirme
lerle işlemler 21.10.2004 Perşembe günü normale dönebilmiştir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubele
rinde yaşanan bu sorun, Oracle veri tabanı yönetim sistemindeki bir hatadan kaynaklanmıştır. 

Fintek A.Ş. faaliyetleri hakkında düzenlenen YDK 2002-2003 yılı raporunda T.C. Ziraat Ban
kasında Fin@rt uygulamasında karşılaşılan sorunlarla ilgili ayrıntılı bilgi verildikten sonra; Fin@rt 
yazılımının T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'de uygulama sürecinde; alternatif veri tabanlarına ilişkin araş
tırma yapılmadan ve fizibilite etüdü hazırlanmadan Microsoft firması ile Ocak-2002 ayında ilişki 
kurulması ve yurt içi ve yurt dışı banka referansı olmamasına rağmen Microsoft SQL Server veri 
tabanının seçilmesi, Ocak-2004 ayından itibaren Microsoft SQL Server'a alternatif veri tabanları 
araştırılması amacıyla hazırlanan fizibilite etüdünde Oracle veri tabanının seçilmesi gerektiği be
lirtilmesine rağmen Mayıs-2004 ayında Microsoft SQL Server veri tabanı üzerine yazılan 
Fin@rt'ın T.C. Ziraat Bankasında uygulamaya konulması neticesinde Temmuz ve Ekim-2004 ay
larının bazı günlerinde sistemin yavaşlaması nedeniyle Bankanın zarara uğradığı göz önüne alına
rak, sözkonusu işlemlerin Şirket Ana Statüsünün 16 ncı maddesi gereğince T.C. Ziraat Bankası 
A.Ş. Teftiş Kurulunca soruşturulması önerilmiştir. 

Öneri üzerine T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müfettişince düzenle
nen 11.4.2005 tarih ve 3 sayılı İnceleme Raporu T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce 
13.5.2005 tarih ve 669 sayılı yazı ekinde T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı
na gönderilmiş, Rapor Kurul Başkanlığına 17.5.2005 tarihinde ulaşmıştır. Raporla birlikte 132 say
fa Rapor eki ve Teftiş Kurulu Başkanlığı görüşü de gönderilmiştir. 

Şirketin 2002-2003 yıllarına ilişkin hesap ve işlemlerinin görüşüldüğü TBMM KİT Komisyo
nu toplantısında YDK 2002-2003 yılı raporunda yer alan soruşturma önerisi ile ilgili olarak T.C. 
Ziraat Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Müfettişince düzenlenen raporun sonucuna KİT Komisyonunca 
katılınmamış, KİT Komisyonunca konunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafın
dan incelenmesi gerekiyorsa soruşturulması kabul edilmiştir. Alt Komisyon toplantısı tarihi itiba
riyle (Şubat-2006) incelemeler sürdürülmektedir. 

b) T. Halk Bankası A.Ş.: 
Kamu bankalarının bilgi sistemlerinin dağınık yapıdan merkezi yapıya geçirilmesi amacıyla 

kurulan Fintek A.Ş.'nin Genel Müdürlük binası olarak T.Halk Bankası A.Ş.'nin Bilgi İşlem Mü
dürlüğü binası seçilmiştir. 

- 2 7 6 - I. CİLT 



Şirket, bankaların bilgi işlem birimlerini devraldıktan sonra T.C.Ziraat Bankasına paralel ola
rak T.Halk Bankası A.Ş.'de de yeni yazılımla ilgili çalışmalara başlamıştır.Ancak; Halkbank'ın 
27.3.2003 tarihinde oluşan yeni yönetim kurulunun göreve başlamasından sonra Banka ile Şirke
tin ilişkileri Fin@rt açısından dondurulmuş, Erenköy Şubesinde uygulamaya konulan vadeli mo
dül uygulamasına son verilmiştir. 

Bu arada 2003 yılında Pamukbank'ın Halkbank'la birleştirilmesi çalışmaları başlatılmış, bu 
konuyu düzenleyen "5230 sayılı Pamukbank Türk Anonim Şirketinin Türkiye Halk Bankası Ano
nim Şirketine Devri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" 31.7.2004 tarih ve 
25539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bunun üzerine Banka Yönetim Kurulu kararı ile iki banka birleşmesinin Pamukbank'ın bilgi
sayar sistemi olan MİSTRAL altında olmasının kararlaştırmasından sonra 17.11.2004 tarihi itiba
riyle Halkbank MİSTRAL sistemine geçmiş ve Pamukbank şubeleri Halkbank şubeleri olarak hiz
met vermeye başlamışlardır. 

Halkbank İcra Kurulunun 23.11.2004 tarih ve 46/6 ve Yönetim Kurulunun 9.12.2004 tarih ve 
31/2 sayılı kararıyla birleşme sonrası Bankanın Organizasyon Şeması yeniden belirlenmiştir. Buna 
göre; Destek Hizmetleri Murahhas Üyeliğine bağlı Bilgi Sistemleri ve Teknik Hizmetler Genel 
Müdür Yardımcılığı oluşturulmuştur. Genel Müdür Yardımcılığına bağlı olarak 3 Daire Başkanlığı 
kurulmuş olup; Fintek A.Ş.'nin gördüğü hizmetleri yerine getirmek için Sistem ve Network Yöne
timi, Sistem Geliştirme ile Donanım ve Uygulama Destek Daire Başkanlığı oluşturulmuştur. 

FİNTEK A.Ş. Yönetim Kurulunun 17.6.2005 tarih ve 11/1 sayılı kararı ile; Şirketle Halkbank 
arasında imzalanan protokolün sona erdirilmesi için Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmiştir. 
Daha sonra Banka Yönetim Kurulunun 28.6.2005 tarih ve 18/4 sayılı kararı ile Şirketle imzalanan 
protokolün 1.6.2005 tarihi itibariyle sona erdirilmesi ve yapılacak işlemler için Genel Müdürlüğe 
yetki verilmiştir. Halkbank'la Şirket arasındaki ilişkilerin tasfiyesini öngören "Fesih Protokolü" 
Şirket Yönetim Kurulunun 12.8.2005 tarih ve 14/2 sayılı kararı ile kabul edilerek taraflarca imza
lanmıştır. Bundan sonraki Banka Şirket ilişkileri, iştirak ilişkisi seviyesine indirilmiştir. 

V. ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı
rakılmıştır. 

1- Şirketin 2002-2003 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü T.B.M.M KİT Komisyonunun 
08.06.2005 tarihli toplantısında alınan karar gereğince kamu bankalarının dağınık yapıdaki bilgi 
sistemlerinin merkezi yapıya geçirilmesi için, herhangi bir fizibilite raporu hazırlanmadan Micro
soft SQL server veri tabanın seçilmesi ve karşılaşılan sorunlar üzerine Oracle Veri tabanına dönül
mesi uygulamaları nedeniyle TC. Ziraat Bankası A.Ş.'nin zarara uğratılıp uğratılmadığı konusu
nun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluca incelenmesi, gerekiyorsa soruşturulması ve 72 
sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30/4 
maddesi gereğince işlem yapılabilmesi için raporun YDK Başkanlığına gönderilmesi, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 
SONUÇ 
Fintek-Finansal Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketinin; 30.5.2005 tarihindeki kendi Genel 

Kurulunda kabul edilen 2004 yılı bilançosu ve 5.356 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tab
losu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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FINTEKA.Ş. 
2004 yıh bilançosu (Milyon TL) 

AKTİF 
I-DONEN VARLIKLAR 
A)Hazır değerler 
-Kasa 
-Bankalar 
-Diğer hazır değerler 
B)Menkul kıymetler: 
-Diğer menkul kımetler 
Cyficari alacaklar: 
-Alıcılar 
D)Diğer alacaklar 
-Personelden alacaklar 
E)Stoklar 
F)Gelecek aylar gid. ve gelir tahakkuklan 
-Gelecek aylara ait giderler 
-Gelir tahakkuklan 
G)Diğer dönen varlıklar 
-İş avanslan 
-Peşin ödenen vergi ve fonlar 
-Personel avanslan 
II-DURAN VARLIKLAR 
A)Ticari alacaklar 
B)Diğer alacaklar 
C)Mali duran varlıklar 
D)Maddi duran varlıklar 
-Taşıtlar 
-Demirbaşlar 
-Birikmiş amortismanlar 
E)Maddi olmayan duran varlıklar 
-Kuruluş ve örgütlenme gideri 
-Diğer maddi olmayan duran varlıklar 
-Birikmiş amortismanlar 

AKTİF TOPLAMI 

2004 yıh 
Aynntısı Tümü 

3.758.040 
1.605.881 

2.492 
1.603.204 

W. 

1.765.191 

83.065 

1.045 

232.902 
22.977 

270 
46.217 

492 

75.460 
5.379 

(14.458) 

17.324 
14.647 

(20.675) 

1.765.191 

83.065 

1.045 

255.879 

46.979 

77.677 

66.381 

11.296 

3.835.7171 
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FİNTEKA.Ş. 
2004 yılı bilançosu (Milyon TL) 

PASİF 
I-KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR 

A)Mali borçlar 
B)Ticari borçlar 
-Satıcılar 
C)Diğer borçlar: 
-Personele borçlar 

D)Alınan avanslar 
E)Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
-Ödenecek vergi ve fonlar 

-Ödenecek sosyal güvenlik kesinti 
-Ödenecek diğer yük. 
F) Borç ve gider karşılıkları 
G)Gelecek ay.ait gel.ve gid tahakkuklan 
-Gider tahakkuklan 
H)Diğer kısa vad.yabancı kaynaklar 
II-UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR 

A)Mali borçlar 
B)Ticari borçlar 
C)Diğer borçlar: 
D)Ahnan avanslar 
E)Borç ve gider karşılıklan 
F) Gelecek yıl.ait gel.ve gid tahakkuklan 
G) Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

III)ÖZ KAYNAKLAR 
A)Ödenmiş sermaye 
-Sermaye 
-Ödenmemiş sermaye 
-Sermaye düzletmesi olumlu farklan 
B)Sermaye yedekleri 
C)Kâr yedekleri 
E)Geçmiş yıllar zararlan 
Dönem net kân 

PASİF TOPLAMI 

2004 yılı 
Aynntısı 

77.969 

21.278 

1.003.456 

291.787 

9.196 

4.724 

2.000.000 

710.972 

Tümü 

1.408.410 

77.969 

21.278 

1.304.439 

4.724 

2.427.307 
2.710.972 

242.173 
(527.871) 

2.033 

3.835.717 
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FİNTEKA.Ş. 
2004 yılı Gelir Tablosu (Milyon TL) 

A-BRUT SATIŞLAR 
1-Yurt içi satışlar 
2-Yurtdışı satışlar 
3-Diğer gelirler 
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) 
C-NET SATIŞLAR 
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 
1-Satılan mamul maliyeti 
2-Satılan ticari mallar maliyeti 
3-Satılan hizmet maliyeti 
4-Diğer satışlann maliyeti 
BRÜT SATIŞ KÂRI/ZARARI 
E-FAAFİYET GİDERLERİ (-) 
1-Araştırma ve geliştirme giderleri 
2-Genel yönetim giderleri 
FAALİYET KARI/ZARARI 
F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 
1-İştiraklerden temettü gelirleri 
2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri 
3-Faiz gelirleri 
4-Komisyon gelirleri 
5-Konusu kalmayan karşılıklar 
6-Menkul kıymet satış karları 
7-Kambiyo kârları 
8-Reeskont faiz geliri 
9-Enflasyon düzeltmesi kârları 
10-Diğer olağan gelir ve kârlar 
G-DİĞERFAALİTETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARAR 

1-Komisyon gideri 
2-Karşılık giderleri 
3-Menkul kıymet satış zaran 
4-Kambiyo zararı 
5-Reeskont faiz gideri 
6- Enflasyon düzeltmesi zararları 
7-Diğer olağan gider ve zararlar 
H-FİNANSMAN GİDERLERİ 
OLAĞAN KÂR/ZARAR 
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 
1-Önceki dönem gelir ve kârları 
2-Diğer olağandışı gelir ve kârlar 
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 
1-Çalışmayan kısım gider ve zararları 
2-Önceki dönem gider ve zararları 
3-Diğer olağandışı gider ve zararlar 
DONEM KARI/ZARARI 
K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. 
KARŞILIKLARI^) 
DÖNEM NET KÂRI/ZARARI 

2004 yılı 
Ayrıntısı 

22.444.493 

(18.480.811) 

(4.054.481) 

84.956 

193.811 
1.340 

108 

(1.401) 

(183.965) 
(3) 

6.022 

(344) 
(4.369) 

Tümü 
22.444.493 

22.444.493 
(18.480.811) 

3.963.682 
(4.054.481) 

(90.799) 
280.215 

(185.369) 

4.047 
6.022 

(4.713) 

5.356 

(3.323) 

2.033 
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SAYI : 24 
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 2004 

YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 25.04.2006 tarihli 14 üncü Birleşiminde Acıselsan Acıpayam Selüloz Sa

nayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların 
Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun 
gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluş
la ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Ra
poru, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tara
fından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Sermayesinin tamamı halka ait olmak üzere 1,5 milyon lira sermaye ile 12.04.1973 tarihinde 

Denizli'de kurulan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ACISELSAN), selüloz ve 
karboksimetil türevlerinin üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyet göstermektedir. Şirket, ku
ruluş yıllarındaki ekonomik darboğaz nedeniyle yatırımını 1978 yılında tamamlayabilmiştir. Şirket 
hem yatırım döneminde hem de yatırımın tamamlanmasını takip eden yıllarda finansman sıkıntısı
na düştüğünden ilk yıllarda Devlet Sınai İşçi Yatırım Bankasından (DESİYAB), daha sonraları da 
Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığından kredi kullanmak zorunda kalmıştır. Uzun bir ya
tırım döneminden sonra 1980 yılında işletmeye alınan tesis ilk yıllarda düşük kapasite ile çalıştı
ğından yeterli ölçüde kâr elde edemeyerek öz kaynak oluşturamamış ve alınan kredilerin geri öde
meleri yapılamamıştır. Söz konusu krediler sermayeye mahsup edilerek kredi alınan kuruluşlar şir
kete ortak olmuşlardır. Bankaların 1982 senesinden itibaren etkin bir şekilde yönetime girmesi ile 
üretim ve satış potansiyeli giderek artırılmış ve 3.000 ton/yıl kurulu kapasitenin tamamı kullanıla
bilir hale gelmiştir. 

10.04.2000 tarih ve 5020 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan kararla, Şirketin 
kayıtlı sermaye tavanı 86 milyar liradan 800 milyar liraya çıkarılmıştır. Şirket Haziran-2003 tarihi
ne kadar tamamı ödenmiş 86 milyar lira sermaye ile faaliyet göstermekte iken, bu tarihten itibaren 
sermayesi 602 milyar liraya çıkarılarak tamamı ödenmiştir. Şirket ödenmiş sermayesinin % 76,83'ü 
oranında 462,5 milyar liralık kısmı Türkiye Kalkınma Bankasına, % 19,67'si oranında 118,4 milyar 
lirası OBAKÖY Gıda İşletmecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ve % 3,5'i oranında 21,1 mil
yar lirası da, son Genel Kurul tutanaklarına göre, 3.708 gerçek kişiye aittir. 

Merkezi Denizli'de olan Şirketin üretim tesisleri, Acıpayam ilçesine 2 km. uzaklıkta bulunmak
tadır. 240 dönüm arazi üzerinde 8.000 m2 kapalı alana sahip bulunan fabrika, 3.000 ton/yıl teknik 
CMC (karboksimetil selüloz) veya 2.050 ton/yıl teknik ve 500 ton/yıl saf CMC üretim kapasitesine 
sahiptir. CMC kullanım alanlarına göre sondaj tipi, deterjan tipi, tekstil tipi ve tutkal tipi gibi isimler 
almaktadır. Ürün satışları daha çok deterjan ve tutkal sanayiinde yoğunlaşmaktadır. Tüketimin yoğun 
olduğu İstanbul'da bayilere dağıtım vb. işleri yürütmek amacıyla büro kiralanmıştır. 

Bu sektörde Türkiye'de üretim yapan altı firma bulunmakta olup, bunların üretim kapasiteleri 
toplamı 23.000 ton/yıldır. Bir firmanın çalışmaması sebebiyle ülkemizde üretilen CMC miktarı 
18.000 ton/yıl olmakta, buna karşılık iç talep miktarı ortalama olarak 7.500-8.000 ton/yıldır. Bu du-
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rum rekabeti yoğunlaştırmakta ve Şirket faaliyetlerinin devamını dış satım imkânlarının artırılma
sına bağlı kılmaktadır. Şirketin ihracatı, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinedir. 

Piyasadaki belirsizlikler, fiyat ve talep istikrarsızlıkları, rakip firmaların sahip olduğu avantaj
lar, Şirketin ciddi ölçüde pazarlama ve satış sorunları yaşamasına neden olmaktadır. 

Şirketin son beş yıllık faaliyet sonuçlarına ilişkin toplu bilgiler ve son iki yılın farkı aşağıda
ki çizelgede gösterilmiştir. 

Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş Sermaye 
Öz Kaynaklar 
Yabancı Kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme 

değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş 
amortismanı 

Yatınmlar için yapılan nakdi 
ödemeler 
Yatınm gerçekleşme oranı (nakdi) 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü gelirleri 

Tüm alım tutan 
Tüm ÜTBtim tutan 
Başlıca üretim miktan 
Üretim kapasitesi 
Kapasiteden yararlanma oranı 
Üretim verimliliği (veya 

randımanı) 
Başlıca satış miktan (CMC) 
Net satış tutan 
Stoklar : 
İlk madde ve malzeme 
Yan mamuller 
Mamuller 
Ticari mallar 
Diğer stoklar 

işçi (ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin : 
İşçiler için yapılan tüm giderler 
İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönem kanna ilişkin vergi ve 
diğer yasal yükümlülükler 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici 
fiyatlanyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 
GSMH'ye katkı (alıcı fiyatlanyla) 

Faaliyet kârlılığı (özkaynak 
yönünden) 
Mali kârlılık (özkaynaklar 

yönünden) 
İktisadi kârlılık 
Zararlılık 
Faaliyet kân veya zaran 
Dönem kân veya zaran 
Bilanço kân veya zaran 

Ölçü 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 
% 

Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 

Ton 
Ton 
% 
% 

Ton 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Kişi 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

% 
% 
% 
% 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

2000 

86.000 
86.000 

458.661 
741.987 
60.945 

769.170 

402.248 

6.603 
24 

250 

990.146 
1.254.877 

2.487 
3.000 

86 

412 
2.614 

1.672.041 

245.934 
29.317 
4.495 

2.186 

54 
557.029 

406.044 
627 

3.037 
148.569 

528.084 
671.386 
606.933 

1 
4 

(63.190) 
3.594 

253 

2001 

86.000 
86.000 

689.478 
1.315.662 

404.070 

1.070.651 

499.536 

41.380 
92 

2.509.535 
2.735.742 

3.253 
3.000 

111 

432 
3.141 

3.600.171 

495.590 
50.432 
95.568 

39 

53 
588.744 

544.689 
856 

111.478 
119.786 

863.280 
871.588 
851.282 

33 

21 
28 

224.670 
142.130 
30.772 

2002 

86.000 
86.000 

1.241.529 
1.526.248 

396.603 

1.681.470 

670.538 

147.718 
46 

2.804.837 
3.306.715 

3.056 
3.000 

102 

427 
3.120 

4.747.095 

605.814 
131.209 
61.709 

53 
881.672 

780.563 
1.227 

162.244 
259.575 

1.480.687 
1.578.017 
1.551.309 

48 

35 
28 

522.397 
379.530 
217.286 

2003 
(*) 

602.000 
602.000 

1.628.749 
1.094.357 

312.324 

1.926.955 

815.915 

62.867 
9 

3.044.596 
3.865.497 

3.398 
3.000 

113 

443 
3.377 

5.180.772 

567.690 
237.283 

63.850 

2.217 

55 
1.145.911 

1.033.946 
1.567 

54.439 
409.418 

1.419.867 
1.774.846 
1.774.846 

16 

9 
17 

257.250 
139.177 
84.737 

2004 

602.000 
602.000 
847.022 
951.649 

78.406 

14.403.780 

13.894.832 

3.987 
I 

1.585.738 
2.595.261 

1.769 
3.000 
58,9 

363 
1.775 

3.401.812 

402.053 
276.415 
122.238 

52 
1.268.392 

1.105.111 
1.771 

298.312 

312.547 
610.859 
610.859 

(73,4) 
(321.806) 
(621.946) 

(9.333.411) 

Son iki yıl 
farkı 

0 
0 

(781.727) 
(142.708) 
(233.918) 

12.476.825 

13.078.917 

(58.880) 
(8) 

(1.458.858) 
(1.270.236) 

(1.629) 
0 

(54,1) 

(80) 
(1.602) 

(1.778.960) 

(165.637) 
39.132 
58.388 

(2.217) 

(3) 
122.481 

71.165 
204 

(54.439) 
(111.106) 

(1.107.320) 
(1.163.987) 
(1.163.987) 

(16) 

(9) 
(17) 

(73,4) 
(579.056) 
(761.123) 

(9.418.178) 

Artış 
veya 
azalış % 

0 
0 

(48) 
(13) 

(74,9)! 

647,5; 

1602,9| 

I 

(93,7) 
(88,9) 

<47.S|) 
(32,Ç|) 
(47,9!) 

10 
(47,lf) 

(18.İ) 
(47İ) 
(34,0) 

(29J2) 
145 
9|,4 

(45) 
lf>.7 

' 7 
13,1 

(1(00) 
(27,1) 

(77,9) 
(6İ5.6) 
(65,6) 

100 
(2p,\) 
(5#6,9) 

(11.1159) 

(*)Enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değerlerdir. 
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Tekstil, ilaç, gıda, deterjan, boya, tutkal üretiminde ve sondaj çalışmalarında girdi olarak kul
lanılan ve geniş bir kullanım alanı olan karboksimetil selüloz üretimini gerçekleştiren 5 şirket da
ha bulunmaktadır. Toplam yurtiçi üretim kapasitesi 23 bin ton/yıl olup, yurtiçi talep 7.500-8.000 
ton/yıl düzeyinde olduğundan, şirketin aşırı rekabetçi piyasa koşullarında faaliyetini yürütmesine 
neden olmaktadır. 

Miktar olarak, 2004 yılı satışlarının % 64,2'sini yurt dışına yapan şirketin toplam satışları ge
çen yıla göre 1.602 ton azalarak 3.379 tondan 1.775 tona, kapasiteden yararlanma oranı ise 54,1 
puan azalarak % 58,9'a gerilemiştir. 

Hasılanın belirlenmesinde ana unsur olan yurt dışı satış miktarı 2003 yılında 2.398 ton iken, 
faaliyet döneminde 1.153 ton olarak gerçekleşmiştir. 

Üretim kapasitesi 3 bin ton olan ve üretim tesisleri açısından herhangi bir darboğaz söz konu
su olmaksızın kapasite düzeyinde üretim yapabilen şirketin, satış miktarlarının kapasite düzeyine 
çıkarılmasını sağlayacak gerekli önlemlerin alınması zorunludur. 

Şirketin ürün miktar ve kalitesi açısından zaman zaman oluşan aksaklıklar dışında bir sorunu 
bulunmamasına rağmen, yukarıda değinildiği üzere aşın rekabetçi bir piyasada faaliyetin yürütül
mesi nedeniyle, rakip şirketlerin fiyatlarının ana belirleyici unsur olması ve fiyat maliyet fonksiyo-
nelliğinin yeterince göz önünde bulundurulmaması, şirket kârlılığının sağlanamamasmdaki en bü
yük engeldir. 

Şirketin satış miktarındaki azalmaya bağlı olarak 2004 yılında sağladığı hasılanın, 2003 yılı
na göre % 33 oranında azalarak 5,3 trilyon liradan 3,5 trilyon liraya gerilemesi 322 milyar lira tu
tarında faaliyet zararı oluşmasına neden olmuştur. 

Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile 1984 yılında kayıtlı sermaye sistemine geçen şirketin çı
karılmış sermayesinin 2003 yılında 86 milyar liradan 602 milyar liraya artırılması, borçların önem
li bölümünün ödenmesi ve Kalkınma Bankası A.Ş.den kullanılan işletme kredisinin de son taksiti
nin 2004 yılında ödenmesi yabancı kaynak kullanımını azaltmıştır. 

Şirketin işletmeye alınma yıllarında çok düşük kapasite ile çalışması nedeniyle, bankalardan 
alınan kredilerin geri ödemeleri yapılamamış ve bunlar şirket sermayesine mahsup edilmek suretiy
le kredi alınan kuruluşlar şirkete ortak yapılmışlardır. Bu durumda, Türkiye Kalkınma Bankası Ano
nim Şirketinin iştirak oranı 1982 yılından itibaren % 51 'in üstüne çıkmış ve diğer ortakların rüçhan 
haklarını kullanmamaları nedeniyle bu oran giderek yükselmiştir. Şirketin en büyük hissedarı olan 
Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanunun iştirak
lerle ilgili 21 inci maddesinde, banka payının % 50'nin altında olmasının esas olduğu ve bu oranın 
aşılması halinde üç yıl içinde hisselerin elden çıkarılması gerektiği hükme bağlanmıştır. Bu hüküm 
çerçevesinde, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi hisselerinin satışı için 10.02.1998 tarihin
de yapılan ihale ve daha sonraki girişimlerden sonuç alınamamıştır. 4456 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesi ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda alınan kararlar doğrultusunda şirket 
sermayesindeki kamu paylarının bir an önce özelleştirilmesi gerekli görülmektedir. 

Mevcut kayıtlarına göre 353 milyar lirası enflasyon düzeltmesi zararı olmak üzere dönemi 622 
milyar lira zararla kapatan şirketin; 

- Satış miktarlarını, kapasite düzeyindeki üretimi massedecek miktarlara çıkarması, 
- 2003 yılında 443 kg/saat iken, 2004 yılında 363 kg/saata gerileyen üretim verimliliğinin pro

je verimi olan 417 kg/saatın üstüne çıkarılması, 
- Maliyetlerin düşürülmesinde önemli faktörlerden birisi olan alternatif ilk madde kullanımı

nın denenip yaygınlaştırılması, 
suretiyle kârlı çalışması mümkün olacaktır. 
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II. İDARİ BÜNYE 
12.04.1973 tarih ve 4820 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ana sözleşme 

ile tüzel kişilik kazanan ve 1,5 milyon lira sermaye ile kurulan ACISELSAN; selüloz ve selüloz 
türevleri ile sodyum karboksimetil türevlerinin üretimini, alımını ve satımını yapmak üretim ile il
gili olarak gerekli hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ve mamullerin elde edilmesi maksa
dıyla gerekli sınai, iktisadi ve ticari faaliyetlerde bulunmak, üretim artıklarının değerlendirilmesi 
maksadıyla gerekli sınai iktisadi ve ticari faaliyetlerde bulunmak, her türlü kimyasal maddenin it
halatı, ihracatı ve ticaretini yapmak, mülkiyetindeki taşınmaz malların değerlendirilmesi amacıyla 
her türlü tarımsal faaliyette bulunmak, aracılık faaliyetleri ve menkul kıymet portföy işletmeciliği 
niteliğinde olmamak koşuluyla yurtiçinde ve yurtdışında yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketle
re iştirak etmek ve bunların yanında yukarıda gösterilenlerden başka amacının gerektirdiği diğer 
her türlü mali, ticari, idari, hukuki ve teknik iş ve işlemleri yapmak amacıyla kurulmuştur. 

1,5 milyon lira sermaye ile kurulan Şirketin kuruluş sermayesi zaman içinde artırılmış ve son 
olarak da Şirket Yönetim Kurulunun 27.02.2003 tarih, 2003/2-15 sayılı kararı ile 86 milyar liradan, 
800 milyar lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 602 milyar liraya çıkartılması kararı alınmıştır. 

Kuruluşunda % 100'ü halka ait olan Şirket sermayesine 1974 yılında DESİYAB % 10, T.Va
kıflar Bankası A.O. ise % 8 oranında iştirak etmiştir. 1982 yılından itibaren de diğer ortakların ser
maye artırımına yeterli oranda katılmamaları nedeniyle adı geçen iki bankanın sermaye payları top
lamı % 50'nin üzerine çıkmıştır. 2004 yılı sonu itibariyle ödenmiş Şirket sermayesinin % 76,83'ü 
T.Kalkınma Bankasına, % 19,67'si Obaköy Gıda İşletmecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine 
ve % 3,5'i de 3.708 gerçek kişiye ait bulunmaktadır. 

Şirket sermayesindeki kamu payının % 51'in üzerine çıkması nedeniyle, TBMM Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri Komisyonunun 25.11.1992 tarih ve 2173 Esas/40 sayılı kararı ile "Anayasanın 
165 inci maddesi ve 3346 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince TBMM'ce denetlenmesi ve bu 
denetimin TBMM adına Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılması" hükme 
bağlanmıştır. 

Türk Ticaret Kanunu ve kendi Ana Sözleşmesi hükümlerine göre faaliyet gösteren Şirket or
tak sayısının 250'nin üzerinde olması nedeniyle 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri
ne tabi bulunmaktadır. 

Şirket Yönetim Kurulunun 22.01.2004 tarih ve 4 sayılı kararı ile hazırlanan ve Şirket ana söz
leşmesinin 13,14,23 ve 32 nci maddelerinin değiştirilmesi kararı, SPK'ca incelenip, Şirket ana söz
leşmesinin 13,14,17,23,25,32,33,35 ve 37 nci maddelerinde gerekli değişikliklerin yapılıp yeniden 
düzenlenmesi istenmiştir. Söz konusu düzenleme, 26.02.2004 tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu Ka
rarı ile kabul edilmiştir. Bu değişiklik, 31.03.2004 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısın
da kabul edilmiştir. Daha önce 7 kişiden oluşan yönetim kurulu üye sayısı yapılan değişiklikle 5'e 
indirilmiştir. Yapılan bu değişiklikler, 13.04.2004 tarih ve 6028 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gaze
tesinde yayımlanmıştır. 

Şirket personelinin tamamı işçi statüsünde olup kendileriyle ilgili işlemler konusunda 4857 sa
yılı İş Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. "Kapsam dı
şı'.' olarak adlandırılan üst yönetimde bulunan personel, 2821 ve 2822 sayılı Kanunlara göre sendi
ka üyep> olamamaktadırlar. Bu personelin özlük hakları ve ücretleri Yönetim Kurulunca belirlen
mektedir. 

2003 yılı sonu itibariyle 55 kişi olan toplam personel sayısı, 2004 yılı sonunda 51 kişiye in
miştir. Mayıs 2005 tarihi itibariyle Şirkette çalışan personel sayısı 47 kişidir. Yıl sonu itibariyle ça-
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lışan toplam 51 personelin 14'ü kapsam dışı idareciler, 37'si de kapsam içi işçiler olup, söz konu
su toplam personelin 27'si esas işletmelerde, 6'sı yardımcı işletmelerde ve 18'i de idari servisler
de istihdam edilmektedir. 

Şirketin personel harcamaları önceki yıla göre % 10,7 oranında 122,5 milyar lira artış göste
rerek 1,3 trilyon liraya ulaşmıştır. Şirket personeli için yapılan toplam harcamaların, % 90,1'i ora
nında 1,1 trilyon liralık kısmı cari yılla ilgili, % 9,9'u oranında 126,1 milyar liralık kısmı da geç
miş yıllarla ilgili ödemelere aittir. Cari yılla ilgili giderlerin % 56,5'i oranında 644,9 milyar liralık 
kısmı esas ücretlerle, % 20,9'u oranında 238,6 milyar liralık kısmı ek ödemelerle ve % 22,6'sı ora
nında 258,8 milyar liralık kısmı da sosyal giderlerle ilgilidir. 

Şirketin cari yıl esas ücret giderleri, önceki yıla göre % 14,9 oranında 83,7 milyar lira artmış
tır. Ek ödemeler giderleri % 1,5 oranında 3,6 milyar lira ve cari yıl sosyal giderleri de % 1 oranın
da 2,4 milyar lira azalmıştır. 

Cari yılla ilgili toplam personel harcamalarında, bir önceki yıla göre, % 7,3 oranında 77,7 mil
yar lira tutarında bir artış meydana gelmesine karşın, geçmiş yıllarla ilgili ödemelerde % 55,6 ora
nında 44,8 milyar lira tutarında artış gerçekleşmiştir. Cari yılla ilgili personel harcamalarında mey
dana gelen artış, kapsam dışı personele Yönetim Kurulu kararları, kapsam içi personele de toplu iş 
sözleşmesi hükümleri çerçevesinde verilen zamlardan kaynaklanmıştır. 

III. MALİ BÜNYE 
Şirketin toplam varlıkları ve toplam kaynakları bir önceki yıla göre % 33,9 oranında 924,4 

milyar lira azalarak, 1,8 trilyon liraya gerilemiştir. 
2003 yılı sonu itibariyle şirket varlıklarının % 59'u dönen varlıklardan, % 41'i de duran var

lıklardan oluşmakta iken, 2004 yılı sonu itibariyle dönen varlıkların toplam varlıklar içindeki payı 
artarak % 71,5 oranına yükselmiş, buna karşılık duran varlıkların toplam varlıklar içindeki payı 
azalarak % 28,5 oranına gerilemiştir. 

Şirket, faaliyet dönemi başında 351,6 milyar lira olan ve dönem içinde oluşan ticari alacakla
rının büyük bölümünü tahsil etmiş ve bilanço günündeki ticari alacaklar 107 milyar lira azalarak, 
244,2 milyar liraya gerilemiştir. Ayrıca şirketin hazır değerleri de bir önceki yıla göre 53 milyar li
ra tutarında artmıştır. 

Şirket sağladığı kaynakla ticari borçlarını ve mali borçlarını ödemiştir. Şirketin mali borcu bu
lunmamaktadır. Toplam yabancı kaynaklar içinde en büyük payı % 64,8 oranında 616 milyar lira 
ile kıdem tazminat karşılıkları oluşturmaktadır. 

Şirket 2003 yılı sonunda 139,2 milyar lira dönem kârı elde etmişken, 2004 faaliyet yılını 621,9 
milyar lira dönem zararıyla kapatmıştır. Bu zarar; şirketin 2004 yılında pazarlama darboğazına düş
mesi sonucu yıl içinde yaklaşık 135 gün sipariş yokluğundan üretimin durması nedeniyle brüt sa
tış tutarının önceki yıla göre % 33,5 oranında azalması ve Şirketin enflasyon düzeltmesi uygula
ması sonucu meydana gelen zarardan kaynaklanmıştır. 

Şirketin ürün miktar ve kalitesi açısından darboğazı bulunmamaktadır. Şirket mevcut pazar 
payını korumakla beraber, geliştirerek faaliyet hacmini artırması, zarardan kurtulup kara geçmesi
ne ve kârlılığını sürdürmesine neden olacaktır. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Şirketin üretim tesisi, Denizli'nin Acıpayam ilçesine 2 km. uzaklıkta, 240 dönüm arazi üzeri

ne kurulmuş olup, 8 bin m2 kapalı alana sahiptir. Tesis 1980 yılında üretime başlamıştır. Fabrikada 
üretilen ve ara malı niteliğinde olan "sodyum karboksimetil selüloz" piyasada kısaca "CMC" 
olarak adlandırılmakta ve çok çeşitli alanlarda girdi olarak kullanılmaktadır. Fabrika 3.000 ton/yıl 
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teknik CMC veya 2.050 ton/yıl teknik ve 500 ton/yıl saf CMC üretim kapasitesine sahiptir. Mo-
noklor asetik asit ve bu asidin sodyum tuzu ile alkali selülozun reaksiyonu sonucunda elde edilen 
sodyum karboksimetil selüloz (CMC), suyun akışkanlığını azaltması, sulu ortamda katıları süspan
siyon halinde tutması, yağ, gres ve organik çözücülere mukavim bir film meydana getirmesi gibi 
özellikleri ile geniş bir kullanım alanına sahip olup, deterjan, tutkal, tekstil, kâğıt-karton, sabun, bo
ya, seramik, gıda, ilaç, kozmetik, petrol sondajı ve çimento sanayiinde, puro imalatında, otomobil 
cilalarında, gazlarda kaçak tespitinde, kömür briketlenmesinde, kurşun kalemlerde, sürtünmeyi ön
leyici sıvılarda, film emülsiyonlarında, yangın söndürücülerde, diş kalıp ve malzemelerinde ve da
ha birçok üründe çeşitli özelliklerde teknik ve saf CMC girdi olarak kullanılmaktadır. 

Türkiye'de karboksimetil selüloz (CMC) üretimi yapan 5 adet firma daha bulunmaktadır. Sek
törde toplam 23.000 ton/yıl üretim kapasitesi bulunmasına karşılık iç piyasanın tüketim hacmi yak
laşık 7.500-8000 ton/yıl olduğu için gerek yurtiçi gerekse yurt dışı satış için büyük rekabet söz ko
nusu olmaktadır. Bu rekabet ortamında avantaj sağlayabilmek için, ürün kalitesi, fiyatı, satış ve da
ğıtım kolaylıkları gibi pazarlama tekniklerinden yararlanılması gerektiği konusunda geçmiş yıl ra
porlarındaki öneriler paralelinde Şirket tarafından çalışmalar başlatılmış ve devam etmektedir. 

2004 yılı bütçesinde toplam 3 bin ton CMC üretilmesi programlanmış ancak yıl sonunda 1.769 
ton CMC üretilmiş, gerçekleşme programa göre % 59 ve geçen yıla göre % 52 oranında olmuştur. 

Fabrika, 2004 yılında, 12,5 gün sistem arızası ve 147,5 gün hafta tatili, bayram ve sipariş yok
luğu nedeniyle duruş yapmış, 206 gün çalışmıştır. Duruşların yaklaşık 135 günü sipariş yokluğu 
nedeniyle meydana gelmiş ve üretim fabrikadaki sorunlar nedeniyle değil pazarlama darboğazı ne
deniyle azalmıştır. 

Şirketin 2004 yılında gerçekleştirdiği satışları miktar olarak bir önceki yıla göre; % 47,5 ora
nında \604 ton azalış göstererek 1.775 tona düşmüştür. Toplam satışın % 35 oranında 622 tonluk 
kısmı yurt içine, % 65 oranında 1.153 tonluk kısmı da yurt dışına yapılmıştır. Yurt içine yapılan 
622 tonluk satışın; % 93,2 oranında 580 tonluk kısmı yurt içinde tüketilmek üzere yapılan satışlar
dan, % 6,8 oranında 42 tonluk kısmı da ihraç kaydıyla yapılan satışlardan meydana gelmiştir. Yurt 
dışı satışlar başta Slovenya olmak üzere, Suriye, Danimarka, Belçika, Nijerya, İsrail, Yunanistan, 
Fildişi Sahilleri, Romanya, İspanya gibi 13 ayrı ülkeye yapılmıştır. 

Piyasadaki belirsizlikler, fiyat ve talep istikrarsızlıkları, rakip firmaların sahip olduğu avantaj
lar Şirketin zaman zaman ciddi ölçüde pazarlama ve satış sorunları yaşamasına neden olmaktadır. 

Şirketin 2004 yılı üretici fiyatlarıyla gayri safı yurtiçi hasılaya (GSYİH) katkısı, 312,5 milyar 
lira, alıcı fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) katkısı, 610,9 milyar lira, alıcı fiyatlarıy
la gayri safi milli hasılaya (GSMH) katkısı, 610,9 milyar lira olmuştur. Şirket tarafından 2004 yı
lında ithal edilen ilk madde ve malzeme için döviz karşılığı olarak 808,7 milyar lira ödenmiş, yurt 
dışına satışı sağlanan mamullerden ise, döviz karşılığı olarak 1,8 trilyon lira elde edilmiştir. Neti
ce itibariyle dış ödemeler dengesine 958,9 milyar lira katkı sağlanmıştır. 

V. ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırıl

mıştır: 
1-t Nakdi sermaye artırımları dışında kamu kaynağı kullanmayan ve faaliyetlerinin finansma

nını sağladığı kaynakla karşılayan şirketin, sermayesinin dağılımı 4456 sayılı Kalkınma Bankası 
Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanunun: iştiraklerindeki payının % 50 nin üzerinde ola
mayacağı ve aşım tarihinden itibaren üç yıl içinde elden çıkarılacağına ilişkin 21 inci maddesi hük
müne aykırılık oluşturduğundan, 1982 yılından bu yana süregelen bu aykırılığın giderilmesi ve/ve
ya blok olarak satışı suretiyle özelleştirilmesi için kanunun amir hükmü uyarınca anılan banka nez-
dinde girişimlerde bulunulması, 
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2- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 

B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1- SPK Kanunu kapsamında da bulunan şirketin; 
- Mali tablolarını SPK Tebliği uyarınca enflasyon düzeltmesine tabi tutmak zorunda olan ku

ruluşlarca, bu tebliğe göre yaptıkları düzeltme işlemi nedeniyle kanuni defterlerine herhangi bir ka
yıt yapmalarının mümkün bulunmaması, 

- 338 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, SPK Kanunu kapsamındaki kuru
luşların, 01.01.2004 tarihinden itibaren vergi mevzuatı gereğince düzenlemesi gereken mali tablo
larını bu tebliğe göre enflasyon düzeltmesine tabi tutmalarının zorunlu olması, 

- 31.12.2003 ve 31.12.2004 tarihine ilişkin düzeltme farklarının ilgili hesaplara alınmasında 
ve farkların ayrıştırılmasında gerçek verilere göre kayıt yapılmaması ve 2003 yılı geçmiş yıllar za
rarı ile 2004 yılı dönem zararının ve düzeltmeye konu olan parasal olmayan aktif ve pasif bilanço 
kalemlerinin hatalı hesaplanması nedeniyle bilançosu gerçek durumu yansıtmadığından enflasyon 
düzeltmesinin mevcut mevzuat kapsamında yenilenerek hazırlanacak bilanço ve gelir tablosu ile 
VUK'un mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının 5 inci bendi hükmü uyarınca, öz sermaye ka
lemlerine ait enflasyon düzeltmesi olumlu farklarının, düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıllar zarar
larına mahsubu veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilmesi mümkün olduğun
dan, enflasyon düzeltmesi işlemi sonucunda belirlenecek geçmiş yıllar zararının, öz sermaye olum
lu farkları ile mahsubu hususunun, şirket genel kurulunca değerlendirilmesi, 

SONUÇ 
Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin, 29 Mart 2005 tarihindeki kendi Ge

nel Kurulunda kabul edilen 2004 yılı bilançosu ve 621.946 milyon lira dönem zararı ile kapanan 
gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Acıpayam Selüloz Sanayi ve 
Aktif (Varlıklar) 

1 -DONEN VARLIKLAR 
A-Hazır Değerler 
B-Menkul Kıymetler 
1-Menkul kıy. değer düş. karşılığı (-) 

C-Ticari alacaklar 
i-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avans 

F-Yıllara yay. inşaat ve on. maliyeti 
G-Gel. aylara ait gider ve gelir taah. 
H-Diğer dönen varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II-DURAN VARLIKLAR 
A-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı men. kıy değer düşük karş. (-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-İştiraklere ser. pay.değer düş.karş.(-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağh ort.ser.tah.(-) 
8-Bağlı ort. ser. pay.değer düş.kar.(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali dur. var. değer düş.kar. 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlık (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avanslan 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varl. (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek aylara ait gid. ve gelir taah. 
H-Diğer duran varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 

Ticaret A.Ş.2004 yılı bilançosu 
Önceki dönem 

Milyon TL 

170.700 
(-) 

353.655 
(2.475) 

24.958 
(-) 
(-) 

908.046 
(-) 

2.216 

11.475 
(-) 

11.037 

(-) 
(-) 

120 
(-) 

(-) 
(-) 

(-) 
(-) 

(-) 

1.926.955 
(815.915) 

(-) 

(-) 

183.429 
170.700 

351.180 

24.958 

908.046 

4.458 
2.081 

1.644.852 

438 

-

120 

1.111.039 

-

-

3.663 

1.115.261 
2.760.113 

Cari dönem 
Milyon TL 

246.417 
(2.700) 

4.332 
(-) 
(-) 

800.706 
(-) 

11.475 
(-) 

11.037 

(-) 
(-) 

161 
(-) 

(-) 

(-) 
(-) 

0 
14.403.780 
13.894.832 

(•) 

(-) 

236.742 

243.817 

4.332 

800.706 

5.398 
15.961 

1.306.956 

438 

-

161 

508.948 

-

-

2.958 

512.505 
1.819.461 
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Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Pasif (Kaynaklar) 

ıı-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 
1-Borç senedi reeskontu (-) 
C-Diğer Borçlar 
1-Borç senedi reeskontu (-) 
D-Alınan Avanslar 
E-Yıllara yaygın inş.ve onarım hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 
1-Dönem kân ve diğer yasal yük karşılıkları 

2-Dönem karının peşin öd.vergi ve diğ. yük. (-) 

3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gid.karşılıklan 
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 
1-Borç senedi reeskontu (-) 
C-Diğer Borçlar 
1-Diğer borç senedi reeskontu (-) 
D-Alman Avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 
1-Kıdem tazminat karşılıkları 
2-Diğer borç ve giderler karşl. 
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 
ffl-OZ KAYNAKLAR 
A-Ödenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 
3- Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primler 
2-Hisse senedi iptal kârları 
3-M.D.V.Yen.değ.artışlan 
4-İştirakler yen.değ.artışı 
5-Diğer sermaye yedekleri 
C-Kâr yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kâr yedekleri 
5-Özel fonlar 
D-Geçmiş yıllar kârları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net kân (zaran) 
OZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

2004 yılı bilançosu 
Önceki dönem 

Milyon TL 

265.761 

(-) 
73.447 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

614.540 

602.000 

699.600 
109 

14.653 

23.832 

219.917 

72.000 
265.761 

73.447 

37.006 

52.509 

500.723 

614.540 

614.540 

602.000 

714.363 

243.750 

84.737 
1.644.850 
2.760.113 

Cari dönem 
Milyon TL 

196.928 

(-) 
88.699. 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

616.184 

602.000 

81.299 
539.910 

196.928 

88.699 

20.789 

49.841 

356.258 

616.181 

616.181 

602.000 

8.957.256 

621.209 

(8.711.496) 
(621.946) 

847.022 
1.819.461 
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ACISELSAN 2004 yılı geür tablosu 

Gelir tablosu 

A-

B-

C-

D-

E-

F-

G-

H-

I-

J-

K-

Brüt satışlar 

Satış indirimleri 

Net satışlar 

Satışlann maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 

Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 

Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 

Olağandışı gelir ve karlar 

Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan 

Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler karşılığı (-) 

Dönem net kan 

Önceki dönem 

Milyon TL. 

5.305.109 

119.364 

5.185.746 

3.830.214 

1.355.532 

1.098.281 

257.251 

200.866 

234.946 

100.233 

122.938 

19.143 

2.905 

139.176 

54.439 

84.737 1 

Cari dönem 

Milyon Tl 

3.527.154 

125.343 

3.401.811 

2.712.830 

688.981 

1.010.787 

(321.806) 

115.408 

435.718 

10.884 

(653.000) 

31.054 

(621.946) 

(621.946) 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINA 
BAĞLI KURULUŞLAR 
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SAYI: 25 
MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMUNUN 2004 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 12.04.2006 tarihli 12 nci Birleşiminde Makine ve Kimya Endüstrisi Kuru
munun 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük 
Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denet
lenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak ha
zırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş ta
rafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü ola
rak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 

- Kuruluşun tarihçesi,Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve gelişimi: 

Kurumun çekirdeğini, İstanbul'un fethinden sonra 15. yüzyılda İstanbul Tophane'de Fatih 
Sultan Mehmet tarafından kurulan ve II. Beyazıt zamanında geliştirilen top dökümhanesi oluştur
maktadır. Osmanlı ordusunun ihtiyacı olan bütün topların döküldüğü ve o zamanki adı Top Asit-
hanesi olan Tophane, faaliyetini Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarına kadar sürdürmüştür. 

Tophane'de üretilen toplarda kullanılan gülleler, Hasköy'de Piri Paşa diye anılan bir döküm
hanede dökülürken, barut ihtiyacı muhtelif şehirlerde el havanlarında imalat yapan barutçulardan 
satın alınmıştır. 

II. Beyazıt devrinde ilk baruthane İstanbul/Kağıthane'de kurulmuş ve bilahare Tophane'de, 
Ayasofya'daki Cebehane içinde, Unkapanı'nda, Şehremini'de, Azatlı ve Selimiye Kışlası mahzen
lerinde bazı baruthaneler açılmıştır. Ancak yetersiz bir halde bulunan bu baruthanelerin bir kısmı 
18.yüzyılda kapatılarak, Bakırköy'de Baruthane-i Amire adlı büyük bir barut fabrikası kurulmuş
tur. Ayrıca Gelibolu ve Selanik'te de ufak çapta baruthaneler açılmış ve Baruthaneler Nazırlığı ku
rularak bütün Baruthaneler bir Nezaret altında toplanmıştır. 

Haliç'te Karaağaç denilen yerde, III. Selim tarafından ilk ahşap tapa imalathanesi kurulmuş 
daha sonra Abdülmecit zamanında da madeni tapa imalathanesi faaliyete geçirilmiştir. 

İstanbul'da Kuruçeşme'de kurulan ilk tüfek fabrikası (Tüfekhane) sırasıyla Dolmabahçe, Ci-
bali, Zeytinburnu semtlerine nakledildikten sonra 1873 yılında Tophane'ye nakledilmiş ve yurt dı
şından alınan yeni tezgahlarla yivli tüfek imalatına başlanmıştır. 

1829 yılında Zeytinburnu'nda kurulan ve Osmanlı harp sanayiinde önemli bir yeri olan De-
mirhane'ye kısa sürede demir tel, demir çubuk ve demir levha haddehaneleri, silah imaline gerek
li çelik izabe fırını, mermi çarkhanesi, fişek atölyesi, kundak tamirhanesi ve haddehanesi ilave edi
lerek üretim üniteleri ve çeşitleri artırılmıştır. 

Atatürk'ün Anadolu'ya geçmesi ve Milli Mücadeleye girişilmesi sonucu işgal altında bulunan 
İstanbul'daki askeri fabrikalardan kaçırılan makina ve ustalarla 1920 yılında doğu cephesi için Er
zurum'da silah tamirhanesi, batı cephesi için de Eskişehir'de top, Ankara'da tüfek tamirhanesi ku
rulmuştur. 
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Askeri amaçlı imalat yapan fabrikaların tek bir elden yönetilmesi amacıyla Ocak 1921 'de An
kara'da Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü kurulmuş ve askeri imalat yapan fabrikalar bu Umum 
Müdürlüğe bağlanmıştır. 

Kurtuluş Savaşından sonra Ankara'da temeli atılan silah tamirhanelerinin tevsii ile diğer as
keri fabrikaların Kırıkkale'de kurulmasının kararlaştırılması üzerine, halen faaliyetini sürdüren pek 
çok fabrika, Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü döneminde kurulmuştur. Ayrıca diğer kurumlar
ca kurulup ve işletilen İstanbul'daki Av ve Rovelver Fişekleri Fabrikası, Elmadağ Barut Fabrikası 
Ankara Mamak'taki Gazmaske Fabrikası Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğüne devredilmiştir. 

Savunma sanayiinin; gelişerek daha üstün, modern ordu ihtiyaçlarını karşılayacak duruma ge
tirilmesi ve rantabl çalışarak kârlı bir duruma gelmesi için, yeniden teşkilatlandırılması zaruri gö
rülmüş ve 8 Mart 1950 tarih ve 5591 sayılı kanunla bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu kurulmuştur. 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun kurulması ile Amerikan askeri yardımının başlama
sı ve hız kazanması aynı yıllara rastlamaktadır. Amerikan askeri yardımları kurum tesislerini uzun
ca süre işsiz bırakmış, Milli Savunma Bakanlığı siparişlerinin kurum faaliyetleri içinde payı gide
rek düşmüştür. Kurumu etkileyen bu boyutlardaki değişimler karşısında hem askeri amaçlı, hem de 
piyasaya yönelik ürünleri bir arada üretecek tedbirin alınmasına başlanmıştır. 

1954-1958 yıllan arasında büyük miktarlarda alınan dış siparişlerden dolayı yatırım ve geliştirme 
faaliyetine başlanılmıştır. Bu arada Ankara'da Gazi Fişek Fabrikası, Kırıkkale'de Pirinç Fabrikasında 
dökümhane, elektroliz ve tel kablo atölyeleri kurulmuştur. Barut Fabrikasında nitroselüloz hattı ve tel 
kablo atölyeleri kurulmuştur. Barut Fabrikasında nitroselüloz geliştirilmiş, Elmadağ Barut Fabrikası
nın nitrogliserin üretim tesisi 1958'de işletmeye alınmış, ertesi yıl yeni ölçüm ve akü asidi ünitesi dev
reye girrr iş, Kayaş'ta bulunan Av Fişek Fabrikasında modem kapsül tesisleri kurulmuştur. 

1941 yılında Etimesgut havaalanında Türk Kuşu'nun ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan 
uçak fabrikası ve Gazi'deki Gazi Motor Fabrikası 1953 yılında kuruma devredilmiştir. 

1960 yılından sonra kurum fabrikalarında yeni yatırımlar yapılmış, Çelik Çekme Boru, Pil, 
Uçaksavar Top, Yüksek Vasıflı Çelik Fabrikaları kurulmuştur. 

5591 sayılı kurum yasası 10.10.1983 tarih ve 105 sayılı "Makina ve Kimya Endüstrisi Kuru
mu Kuruluşu Hakkında KHK" ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kurum daha sonra 19.10.1983 tarihli 2929 sayılı Kanun ve bu kanunun yerine konulan 
08.06.1984 tarihli 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
kapsamına alınmıştır. 

Kuruluşa ait üretim birimlerinin anonim şirketler şeklinde teşkilatlandırılarak bağlı ortaklık 
statüsünde daha özerk bir yapıda faaliyetlerini sürdürmelerinin daha verimli ve kârlı olacağı görü
şünden hareketle 1989 yılından itibaren çeşitli YPK kararları ile bu fabrikalar bağlı ortaklık haline 
dönüştürülmüş ve bu şirketlerin sayısı 1991 yılında 13'e ve diğer kurumlara ait bazı şirketlerin de 
envantere katılması ile bağlı ortaklık adedi 1994 yılında 19'a kadar yükselmiştir. 

Bağlı ortaklıkların kuruluş amacı ile kurulduktan sonraki performansları karşılaştırıldığında, 
beklenen gelişmelerin sağlanamaması üzerine, 1997 yılından itibaren kurumun sadece savunma sa
nayiine dönük üretim yapması, sivil sektöre yönelik üretimlerden vazgeçilmesi veya bu tesislerin 
envanterden çıkarılması yönünde önemli kararlar alınmıştır. 

İlk etapta kuruma sonradan bağlanan şirketler ile sivil sektöre yönelik üretim yapan tesislerin 
bir kısmı özelleştirme kapsam ve programına alınarak ilgili idareye devredilmiştir. 

Geriye kalan tesislerden, bir kısmı tasfiye edilmiş bir kısmı da diğer şirketlerle birleştirilmiş
tir. 
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Ancak bütün bu gelişmelere rağmen kurumun üretim, yatırım, satış gibi önemli hedeflerde is
tenilen noktaya ulaşılamamış ve mali yapısı özellikle 1997 yılından itibaren daha da bozulmuştur. 

Bunun üzerine yeni bir arayış içerisine giren kurumda; ortaya konulan yeniden yapılanma hedef
leri çerçevesinde 06.02.2003 tarih ve 2003/T-l sayılı YPK kararına istinaden bağlı ortaklıkların tama
mı 01.04.2003 tarihi itibariyle fabrika/işletme haline getirilerek tekrar eski statüye dönülmüştür. 

Kuruluşun genel durumunu gösteren son beş yıla ait toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede göste
rilmiştir. 

Toplu Bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş Sermaye 
Öz Kaynaklar 
Yabancı Kaynaklar 
Yabancı Kaynaklara Sirayet Eden Zarar 
Finansman Giderleri 
Maddi Duran Varlıklar (Edinme Değeri) 
Maddi Duran Varlıklar (Bir. Amort.) 
Yatırımlar için Yapılan Nakdi Ödemeler 
Yatırım Gerçekleşme Oranı (Nakdi) 
iştiraklere ödenen sermaye 
İştiraklerden temettü gelirleri 
Tüm Alım Tutan 
Tüm Üretim Tutan (Üretim Maliyeti) 
Başlıca Üretim Miktarları: 
-7,62 Fişek 
- Dinamitler 
-Toplam barut 
- 2000 Ib. Uçak bombası 
Üretim kapasitesi; 
-7,62 Fişek 
- Dinamitler 
•Toplam barut 
• 2000 lb. Uçak bombası 
- Kapasiteden yararlanma oranı: 
-7,62 Fişek 
- Dinamitler 
-Toplam barut 
-20001b. Uçak bombası 
Net Satış Tutan 
Stoklar: 
- İlk Madde ve Malzeme 
- Yan Mamuller 
- Mamuller 
- Ticari Mallar 
- Diğer Stoklar 
Memur (Ortalama) 
Sözleşmeli (Ortalama) 
İşçi (Ortalama) 
- Personel İçin Yapılan Tüm Giderler 
Cari Yıla İlişkin: 
- Memurlar İçin Yapılan Giderler 
- Memur Başına Aylık Ortalama Gider 
- Sözleşmeliler İçin Yapılan Giderler 
- Sözleşmeli Başına Aylık Ortalama Gider 
- İşçiler İçin Yapılan Giderler 
- İşçi Başına Aylık Ortalama Gider 
Dönem Kârına İlişkin Vergi ve 
Diğer Yasal Yükümlülükler 
Tahakkuk Eden Vergiler 
GSYİH'ya Katkı (Üretici Fiyatlanyla) 
GSYİH'ya Katkı (Alıcı Fiyatlanyla) 
GSMH'ya Katkı (Alıcı Fiyatlanyla) 
Faaliyet Kârlılığı (Öz kaynak yönünden) 
Mâli Kârlılık (Öz kaynak yönünden) 
Ekonomik Kârlılık 
Faaliyet Kân 
Dönem Kân veya zararı 
Bııanço zararı 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Bin adet 
Ton 
Ton 
Adet 

Bin adet 
Ton/yıl 

Ton 
Adet 

% 
% 
% 
% Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 
% Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 

2000 

50.000 
13.971 
29.649 

161.037 

17.556 
85.670 
27.606 
14.375 

31 
2.361 

571 
92.830 

139.028 

3.543 

--
3.000 

-
-

118 
160.991 

31.652 
16.904 
12.582 
2.133 
6.189 

513 
2.557 
5.733 

88.396 

4.436 
760 

16.662 
513 

63.314 
951 

3.546 
29.378 

132.830 
158.661 
158.661 

55 

-
16.405 

(12.282) 
(29.471) 

2001 

50.000 
45.549 
13.124 

298.703 

49.410 
197.994 
48.488 
37.317 

44 
3.742 

561 
94.291 

158.838 

1.1% 

--
-3.000 

-

40 
215.801 

34.931 
19.421 
9.240 
3.391 
7.808 

470 
2.555 
5.420 

122.594 

5.967 
1.125 

23.472 
771 

79.801 
1.293 

3.426 
28.469 

144.781 
169.772 
169.772 

49 

-
6.410 

(61.061) 
(96.861) 

2002 

150.000 
77.863 

(38.493) 
485.965 
38.493 
84.719 

342.812 
80.871 
69.387 

59 
7.717 

148 
134.613 
165.976 

16.304 
2.150 

137 
873 

36.000 
8.000 

20.000 
3.000 

45,3 
26,9 
0,7 

29,1 
271.475 

44.970 
28.322 
19.619 
5.277 
5.346 

441 
2.472 
4.738 

167.563 

8.560 
1.722 

33.974 
1.162 

97.874 
1.873 

8.727 
35.311 

178.120 
201.268 
201.268 

. 

. 
34.445 

(103.827) 
(209.415) 

2003 

152.183 
92.969 

255.662 
490.792 

-2.070 
6.080.669 
5.565.464 

25.796 
32 

14.390 
744 

126.942 
155.288 

16.040 
1.595 

256 
767 

36.000 
8.000 

20.000 
3.000 

44,6 
19,9 
1,3 

25,6 
300.565 

58.848 
29.094 
12.692 
5.976 
6.036 

400 
2.364 
4.285 

171.152 

10.852 
1.937 

44.639 
1.444 

115.505 
2.068 

8.814 
25.821 

206.885 
231.165 
231.165 

183 
202 

3 
39.935 
44.069 

(205.958) 

2004 

152.183 
98.468 

312.452 
606.607 

7.443 
5.480.330 
4.937.594 

17.489 
36 

14.390 
2.096 

168.636 
197.660 

19.174 
1.773 

448 
798 

36.000 
8.000 

20.000 
3.000 

53,3 
22,2 
2,2 

26,6 
272.319 

69.903 
45.011 
53.952 
8.380 
6.329 

369 
2.268 
4.070 

175.364 

10.702 
1.997 

47.116 
1.578 

117.471 
2.253 

0 
16.208 

196.295 
206.919 
206.919 

II 

. 

. 
35.260 
(8.510) 

(214.468) 

Son İki 
yıl farkı 

-
5.499 

56.790 
115.815 

-5.373 
(600.339) 
(627.870) 

(8.307) 
4 
0 

1.352 
41.694 
42.372 

3.134 
178 
192 
31 

-
-
-
-
-2 
1 
1 

(28.246) 

11.055 
15.917 
41.260 
2.404 

293 
(31) 
(96) 

(215) 
4.212 

(150) 
60 

2.477 
134 

1.966 
185 

(8.814) 
(9.613) 

(10.590) 
(24.246) 
(24.246) 

(172) 

(4.675) 
(52.579) 
(8.510) 

\rtış 
veya 
izalış % 

6 
22 
24 

• 

260 
(10) 

(>>) (32) 
13 
0 

182 
33 
27 

20 
11 
75 
4 

-
-
-
-11 

75 
4 

(9) 

19 
55 

325 
40 

5 
(8) 
(4) 
(5) 

2 

(D 
3 
6 
9 
2 
9 

(100) 
(37) 
(5) 

(10) 
(10) 
(94) 

. 

. 
(12) 

(119) 
4 

Not : Kuruluşun 31.12.2003 tarihli bilançosu 01.01.2004 tarihi itibari ile enflasyon düzeltmesine 
tabi tutulduğundan yukarıdaki çizelgede yer alan bilançoya ilişkin 2003 yılı rakamları enflasyon 
düzeltmesine tabi tutulmuş rakamlardır. 
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Ülke savunma ve güvenliğine dönük olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin, silah ve mühimmat ih
tiyacının önemli bölümünü karşılayan Kurum, ayrıca demir-çelik, kimya ve makina imalatı gibi pek 
çok sektöre öncülük ederek ülke sanayiinin ve ekonomisinin gelişimine büyük katkıda bulunmuştur. 

Ülke savunma ve stratejisine yönelik olarak MKE Kurumunun üstlendiği görevleri çok daha iyi 
yerine getirebilmesi için, 1989 yılında gündeme gelen, yıllar süren çeşitli çalışmalarla birlikte önem
li bir yapısal değişiklik meydana getirilemeyip son yıllarda tekrar güncel hale gelerek nihayetlenme 
aşamasına gelinen Yeniden Yapılanma çalışmalarının statü ve hukuki yönden Kurumun stratejik öne
mi de göz önüne alınarak idari, mali, teknik faaliyetlerinde sorunlara yer bırakmayacak şekilde so
nuçlandırılması Kurum geleceği yönünden çok önemli bulunmaktadır. 

Kurumda; 2003 yılında 44 trilyon lira dönem kân elde edilmesi, finansman gideri 83,5 trilyon 
liranın 1,3 trilyon liraya inmesi sonucu, finansman yönünden geçici bir rahatlama görülmüşken, 2004 
yılında ihtiyaç duyduğu kaynakları yine bankalardan temin edilen spot kredilerle sağlamak zorunda 
kalmıştır. 

Kurumun içinde bulunduğu finansman darboğazından çıkarılarak mali yapısının düzeltilmesi 
için; Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile kurum arasında yapılan ve 09.09.2002 tarihinde yürürlüğe gi
ren "Kaynak Aktarım Protokolü" ile Savunma Sanayi Destekleme Fonundan faizsiz 140 milyon 
ABD Doları kaynak temin edilmiştir. Alınan kredi ile Kurumun ticari bankalara olan borçlarının bü
yük kısmı kapatılmış ve geçici de olsa bir rahatlama sağlanmıştır. Ancak Kurum; Protokolde yer alan 
geri ödeme takvimine göre 2004 yılına ilişkin geri ödemelerini, içinde bulunduğu finansman sıkıntı
sı nedeniyle yapamadığından, 03.02.2005 tarihinde imzalanan ek protokol ile geri ödeme takvimi de
ğiştirilmiş, buna göre; geri ödemelerin Ocak/2007-Ocak/2010 tarihleri arasında 4 taksitte yapılması 
öngörülmüştür. 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı kaynaklarından temin edilen uzun vadeli kredi neticesinde spot 
banka kredisi kullanımına ara veren kurum, Temmuz/2003 itibariyle yeniden banka kredisi kullanı
mına başlamış ve 2004 yılında 272,3 trilyon liralık kredi kullanmış, bunun 201,3 trilyon lirası öden
miş, 12,1 trilyon lirası faiz olmak üzere 75,8 trilyon lira borç 2005 yılına devretmiştir. 

SSM'den alınan kredi taksitlerinin ödenemeyip, ödeme planının değiştirilerek, ileri tarihe erte
lenmesi, spot banka kredisi kullanılması Kurumun, 2005 yılı içerisinde de ciddi bir kaynak sıkıntısı 
sorunuyla karşılaştığını göstermektedir. Bu nedenle; Kurumun öz kaynak yapısının güçlendirilerek 
sağlam bir mali yapıya kavuşturulabilmesi için köklü ve kalıcı tedbirlerin uygulamaya konulması, 
53,7 trilyon lira olan ödenmemiş sermayesinin ödenmesi, gerekmektedir. 

Kurumun finansman yapısının bozulmasında en önemli etken satışların büyük bölümünü oluş
turan askeri siparişlerde yıllar itibariyle görülen azalıştır. Satışların istenilen seviyelere çıkarılamama-
sı kurumun kaynak üretimini olumsuz etkilemiş ve kurumu önemli ölçüde yabancı kaynak kullanı
mına sürüklemiştir. 

MKE Kurumunca 2004 yılında gerçekleştirilen net satışlar, 2003 yılına göre % 10,4 oranında 
28,2 trilyon lira, programdan ise % 87,4 oranında 238,1 trilyon lira azalarak 272,3 trilyon lira olarak 
gerçekleşmiştir. Kurumun net satış hâsılatı Türk lirası bazında olduğu gibi dolar bazında da azalma 
göstermiştir. 2000 yılında 258 milyon dolar düzeyinde iken, 2001 yılında 176, 2002 yılında 180 ve 
2003 yılında ise 201, 2004 yılında ise 195 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Satışların azal
masında, 2000 yılında 202 milyon dolar olarak gerçekleşen askeri sipariş tutarının, 2001 yılında 113, 
2002 yılında 45, 2003 yılında 75, 2004 yılında ise 48 milyon dolara kadar düşmesi en önemli etken 
olmuştur. 

Kurumun en büyük alıcısı MSB, Kuvvet Komutanlıkları ve İçişleri Bakanlığı birimleri olduğun
dan siparişlere bağlı olarak mamul üretiminde, 2004 yılı içerisinde süresinde teslim edilemeyen ve 
gecikme cezasına sebep olan, Kuruma bağlı 8 fabrikanın üretim ve teslimatı geciken mamullerle il
gili olarak ödediği toplam ceza tutan 427,6 milyar liradır. Aynca 8 fabrikada üretim anında ortaya çı
kan hatalı üretimler de bulunmaktadır. 
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Bahis konusu siparişlere bağlı olarak yapılan ürün teslimatlarında; üretim şartları da dikkate alı
narak ilgili satış protokolleri ve sözleşme hükümleri üzerinde gerekli idari ve teknolojik tüm düzen
lemelerin gözden geçirilerek yıllardır devam eden, gecikme cezaları sorununun çözümü önemli ol
maktadır. 

Diğer yandan, sağlıklı, etkin ve verimli bir işletme faaliyeti için, Kuruma ait fabrikalarda miktar 
ve değer olarak yüksek oranlara ulaşan bozuk üretime neden olan faktörlerin irdelenerek, mevcut tek
noloji ve işletme koşullarında hatalı üretim tutannı asgari seviyeye indirmek için gerekli tedbirlerin 
alınması gerekmektedir. 

Kurum fabrikalarında 2002 yılında 29,1 trilyon lira, 2003 yılında 31,8 trilyon lira olan boş işçi
lik giderlerinin 2004 yılında 52,2 trilyon liraya yükselmesi, yönetimin işgücünü ekonomik, Toplu İş 
Sözleşmesinden kaynaklanan yetkisini de gerektiğinde kullanamadığını gösterdiğinden, çalışmayan 
kısım giderlerinin asgariye çekilmesi için; kurulu kapasitenin kullanılmasına yönelik plan, program 
ve gerekiyorsa yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde idari düzenlemeler yapılması zorunlu 
görülmektedir. 

Üretiminin büyük bölümünü Milli Savunma Bakanlığının siparişlerine göre yapmakta olan ve 
büyük sanayi tesislerine sahip kuruluşta; ekonomik ömrünü tamamlamış, verimli ve kaliteli iş yapa
bilme özelliğini kaybetmiş, tezgâh ve makinaların büyük miktarlara ulaşması, az miktarlarda fakat 
çok çeşitli üretimin olması, kamu ağırlıklı siparişlerin düzenli bir seyir göstermemesi, üretimin plan
lama ve uygulama aşamalarında çağdaş üretim yöntemi ilkeleri ve tekniklerinin yeterli düzeyde uy-
gulanamaması finansman teminindeki güçlükler, teknik zorunlulukları nedeniyle modernizasyon pro
jelerinin gerçekleşememesi, ürün pazarlanmasındaki sorunlar, vb. nedenler üretimde olumsuz etki 
yapmakta, maliyetleri yükseltmektedir. 

Bu bakımdan, Kuruluşun modern teknoloji ve yöntemleri kullanarak kapasite kullanımı yüksek, 
kaliteli, verimli ve güvenli bir üretim faaliyetinde bulunabilmesi için; NATO standartlarına uygun 
olarak üretilme imkânı bulunan ürünler ve diğer sivil amaçlı mamullerin çeşit ve miktar yönünden 
uzun vadeli olarak üretimlerinin planlanması imkânlarının araştırılması; Ekonomik ve teknolojik öm
rünü doldurmuş üretim hattındaki makinalarının modernizasyonunun etkin şekilde sürdürülmesi ya
nında Dünyadaki mühimmat ve silah sistemlerindeki değişmelerin ve gelişmelerin yakından izlenme
si amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetlerine etkinlik ve işlerlik kazandırılması; Bazı işletmeler
de yeterli sipariş temin edilememesi nedeniyle yararlanılamayan tezgâh kapasitelerinin teknik ve eko
nomik değerlendirilmesinin yapılarak askeri üretim dışında iç ve dış piyasalara yönelik üretim yap
ma imkânlarının da araştırılması önem kazanmaktadır. 

Kuruluşun yatırım programı, mevcut tesislerin eksikliklerinin giderilmesi ve modernizasyonu ile 
askeri ihtiyaçlara yönelik modern silah ve mühimmat üretimini hedefleyen projeleri içermektedir. 
Özellikle, yatırım programında Modern Silahlar III Projesi adı altında tek ödenekle yer alan çok sa
yıdaki projelerde MSB'nin yönlendirici etkisi olup, yurtdışı teknolojiye gereksinimi bulunmaktadır. 
Mevcut durumda, kuruluşun teknik gücü yeni teknolojiyi içeren çok sayıdaki özellikli projenin hazır
lık, ihale, değerlendirme ve uygulama aşamalarının yürütülmesinde önemli güçlüklerle karşılaşmak
ta, bu duruma ilave olarak, doğan ihtiyaçlara paralel yapılan proje değişiklikleri ve finansman temi
nindeki güçlükler de projenin gerçekleşme durumlarını olumsuz etkilemektedir. Bu bakımdan yatı
rım programında öngörülen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi kuruluşun teknik gücü ve finansman im
kânlarının yeterli hale getirilmesine bağlı olmaktadır. Nitekim yıllar itibariyle gerçekleşme oranları
na bakıldığında; 1997'de % 39, 1998'de % 50,1999'da % 40,2000'de % 31,2001'de % 44,2002'de 
% 58,, 2003'de % 32, 2004 yılında % 36 olduğu görülmektedir. 

Bu bakımdan programlanan yatırımların hedeflerine uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için 
Kurumun teknik gücünün ve finansman ihtiyacının yeterli hale getirilmesi önem kazanmaktadır. 

Yatırım programında MSB (Silahlı Kuvvetler) ile ilişkili yatırımlar Kurum yatırımlarının % 
80'ini kapsamakta, geri kalan sivil amaçlı yatırımların da önemli bölümü yine silah ve mühimmat 
üretiminde kullanılan hammadde üretim tesislerinden oluşmaktadır. 
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Yatırım Programında yer alan özellikle Savunma Sanayi ağırlıklı projelerin işlerliğe kavuşturu-
lamamasının önemli nedenlerinden birisi de finansman olmaktadır. Kuruluşun bu ihtiyaçlarını karşı
lamak üzere ilişkilerini sürdürdüğü Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM); bünyesindeki Savunma Sa
nayi Destekleme Fonunun (SSDF) finansmanını kullanarak Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan silah, 
araç ve gereçlerin yurt içinde üretilmesi için modern bir savunma sanayinin kurulmasına, işletilmesi
ne ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesine, gerektiğinde bu mallar için tedarik ve 
kontrol işlemlerinin de yapılmasının sağlanmasına önderlik etmektedir. Bu amaçlar çerçevesinde ba
zı projelerde olumlu gelişmeler olmakla birlikte çoğunlukla sorunlarla karşılaşılmıştır. Kuruluşun ya
tırım programı dikkate alındığında temin edilen kredi ve off-set imkânlarının yeterli olmadığı görül
mektedir. Kaldı ki yeni düzenlemelerde bu olumsuzluğu daha da artırmıştır. 

Bu bakımdan; MSB ihtiyaçlarına yönelik olarak, stratejik önemi haiz Kuruluş tesislerindeki ya
tırımların finansman ihtiyacının karşılanmasında; Savunma Sanayi Destekleme Fonu imkanlarından, 
yurtdışı finansman yanında yurt içi finansmanını da karşılayacak şekilde desteğin arttırılması ve ay
rıca Savunma Sanayi Müsteşarlığı yetkisinde bulunan ancak son yapılan düzenlemelerle istifade im
kânları oldukça kısıtlanan Off-set imkanlarından da yararlanılması önemli olmaktadır. 

Devam eden büyük kapsamlı projeler içerisinde 2004 ve 2005 yılları içerisinde; M60A1 Tank 
Modernizasyonu, 155mm. 52 Kalibre Modern Çekili Obüs (Panter), ve Kundağı Motorlu Obüs (Fır
tına) projelerinde yatırımlar yanında üretim faaliyetlerine de devam edilmektedir. Tanksavar Füzesi 
Üretimi Projesi (ERYX) yatırımı tamamlanıp test aşamasında firma ile düşülen anlaşmazlık sonucu 
durdurulmuştur. 20mm. Fişek Üretimi Modernizasyonu Projesinin finansmanı temini çok güç olan 
off-set yoluyla karşılanarak bitirilmiş, 122mm. Topçu Roketi Üretimi, Küresel Barut Üretimi, 5,56-
7,62mm. Fişek Üretimi Projelerinde çeşitli nedenlerle 2 yıla yakın gecikmelerle tamamlanarak üre
tim faaliyetlerine başlanılmıştır. Ancak daha önce MSB ile yapılan protokoller gereği mühimmat tes
limlerinde yatırımların zamanında bitirilememesi nedeniyle gecikme cezaları gündeme gelmiştir. Di
ğer taraftan 25mm. Mühimmat Üretim Projesinde 18 aylık, 5,56-7,62mm.Fişek Üretimi Projesinde 
ise 16 aylık, gecikmelerle meydana gelmesiyle çeşitli teknik ve hukuki sorunlarla karşılaşılmıştır. Ku
rumca projelerde son durum değerlendirilmeleri yapılarak, anlaşmazlıkların sulhen giderilmesi ilke
siyle karşılıklı taviz ve kazanımlarla mutabakata varılarak yatırımlar tamamlanmış ve üretim faaliyet
lerine başlanılmıştır. Ancak, ilgili birimler arasında gerekli koordinasyonun sağlanarak teknolojik, 
ekonomik ve mali rantabilite analizlerini içeren fizibilite etüdlerinin anlaşmazlıklara meydan veril
meyecek şekilde kapsamlı hazırlanarak, ülke savunma ve ekonomisine biran önce katkı sağlaması 
çerçevesinde yatırımların zamanında tamamlanarak üretime geçilmesi önemli olmaktadır. 

Finansman temini yanında diğer önemli bir sorun da yatırıma karar verilen mühimmatın yıllara 
sari tedarik anlaşmalarındaki değişkenliklerdir. Özellikle MSB ihtiyacı bazı projelerde; başlangıçla
rında belirlenen kapasitelerine göre yıllara sari protokollerle belirlenen ürün alımlarının önemli oran
da gerçekleşememesi sonucunda yatırımların rantabilitesini kaybettiği görülerek atıl hale geldiği ve 
bunların bir kısmının AR-GE çalışmaları ile alternatif ürünler imali ile değerlendirilmesi ve/veya ye
ni yatırımlar için kaynak tesis istifade imkânlarının araştın İmasının gereği yanında bundan böyle eko
nomik veya stratejik nedenlerle yatırım programına alınmış projelerin yatırım ve üretim safhalannda 
karar değişikliği nedeniyle olumsuzluğa sebep olan taraflann mali ve ekonomik sorumluluğa katıl
maları yönünde gerekli çalışmaların yapılması gerekli olup, bu durumda finansman sorununun çözü
müne yardımcı olunması yanında proje rantabilitesi yönünden de önemli kazanımlar olacaktır. Bu 
çerçevede MSB ile ilgili ürünlerin ihracat olanaklannın da sınırlı olduğu düşünüldüğünde ürün alım 
miktarı ve fiyatı konusunda yıllara sari tedarik anlaşması önemli olmakta ve ürünün Stratejik Hare
ket Planı ve On Yıllık Tedarik Planı çerçevesinde ele alınıp talepteki stabiliteye kesinlik kazandırıla
rak projede ürün miktan ve fiyatına bağlı olarak kapasite seçimi ile ekonomik yapılabilirliğinin orta
ya konulması gerekmektedir. Nitekim, stratejik önemi bulunan 155 mm. Mühimmat Gövdesi ve Üre
timi Projesi 1998 yılından itibaren yatırım programında bulunmakla birlikte finansman sorunu yanın
da yıllara sari ürün alım belirsizliği nedeniyle aktif hale geçememiştir. 
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II. İDARİ BÜNYE 
08 Mart 1950 tarih ve 5591 sayılı kanun ile sermayesinin tamamı Devlete ait, İktisadi Devlet Te

şekkülü olarak kurulan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, iktisadi devlet teşekküllerinin tabi ol
duğu kanun ve KHK'lar ile ek ve değişiklikleri çerçevesinde yönetilmektedir. 

MKE Kurumu Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak işlevini sürdürmekte iken; 
Başbakanlığın 16.06.2000 tarih ve B.02.0.PRG.012-30-10340 sayılı teklifinin Cumhurbaşkanlığı 
Makamının aynı tarih ve 39-08/D-1-208 sayılı onayı ile 3046 sayılı Kanunun 4060 sayılı Kanunla de
ğişik 4 üncü maddesi uyarınca Milli Savunma Bakanlığının ilgili kuruluşu haline getirilmiştir. 

Başlangıçta 3460 sayılı kanuna tabi olan kurum, 60 sayılı KHK, 10.10.1983 tarih ve 105 sayılı 
MKE Kurumunun Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 2929 sayılı kanun ve 233 sa
yılı KHK ile bunların ek ve değişiklikleriyle ilgili kanun ve KHK'lar, 28.10.1984 tarih ve 18559 sa
yılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ana Statüsü" hükümlerine 
göre işlevini sürdürmektedir. 

Ana statünün 4 üncü maddesine konu kurumun amacı; "Kalkınma planları ve yıllık programlar 
çerçevesinde, imalat sanayi alanında, her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı madde, makine, teçhizat ve 
malzeme ile yedeklerini ekonomik gerekler ve ülke savunması ihtiyaçları göz önüne alınarak üretmek 
ve tedarik etmek, faaliyet konuları ve benzerleri ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlar
la işbirliği yapmak veya iştiraklerde bulunmak, lisans, teknik beceri ve benzeri anlaşmalar yapmak, 
ürettiği ve tedarik ettiği mal ve hizmetleri pazarlamak, resmi daire ve idareler, iktisadi devlet teşeb
büsleri, müesseseler ve bağlı ortaklıklar, uluslar arası ikili anlaşmalarla giren kuruluş ve teşekkülle
rin hurdaya ayırdıkları her türlü maden, malzeme, araç ve gereçleri toplamak, değerlendirmek ve kul
lanmak, faaliyet konuları ile ilgili başkaca işleri yapmak" şeklinde özetlenebilir. 

Kurumun faaliyetleri, 233 sayılı KHK'nın 39 uncu maddesi ile 72 sayılı KHK hükümleri çerçe
vesinde T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca malî, idarî, teknik ve hukuki yönden sürek
li denetlenmekte olup, ayrıca 3346 sayılı Yasa uyarınca TBMM'ce de denetlenmektedir. 

23.06.2005 tarihinde yapılan KİT komisyonu toplantısında YDK raporunda yer alan önerilerden 
dört adetinin gündemde, altı adetinin ise izlemede kalmasına karar verilirken, "Kapsülsan A.Ş.'nin 
2000 yılı YDK raporunda yer verilen AR-GE çalışmaları kapsamında yürütülen Elden Fırlatmah Ay
dınlatma Roketi (EFAR), Denizaltı Altı Paraşütlü Işık/Duman kandili ile ilgili; alım, siparişlerinin sü
recinde teslim edilmemesi sonucu gecikme cezasına sebebiyet verilip, verilmediği, MSB'nin ihtiyaç
larının zamanında karşılanıp karşılanmadığı" ve yine "Kapsülsan A.Ş.'nin 2000 yılı raporunda yer 
verilen Afyon av fişek bayiine 114,2 milyar liralık mal teslimatına karşılık, alınan teminat mektubu
nun sahte, çeklerin ise karşılıksız çıkması sonucunda oluşan şirket zararı" 

Hususlarının Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının koordinatörlüğünde Milli Savunma ve 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Müfettişlerinden oluşturulacak çalışma gurubu tarafından incelenme
si, gerekiyorsa soruşturulması kararı alınmıştır. 

Kurumun 2004 yılı teşkilat yapısı; genel müdürlük, İşletme/Fabrika Müdürlükleri ve bir adet 
bölge müdürlüğünden oluşmaktadır. 

Rapor ekleri arasında ana teşekkülde şube müdürlükleri seviyesine kadar yer verilen organizas
yon şemasında kurumun merkez teşkilatı; Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Şube Müdürü, Genel 
Müdür ve genel müdüre direkt bağlı 5 adet genel müdür yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Savun
ma Sekreterliği, Hukuk Müşavirliği, Personel ve Organizasyon Daire Başkanlığı, Özel Kalem Mü
dürlüğü, müşavirler, başuzmanlar ile genel müdür yardımcılarına bağlı 11 adet daire başkanlığı, bir 
adet bölge müdürlüğü ve 01.04.2003 tarihine kadar A.Ş. statüsünde teşkilatlanmış 12 adet bağlı or
taklık, 01.04.2003 tarihinden itibaren 12 adet İşletme/Fabrika Müdürlüğü şeklinde oluşmuştur. 

A.Ş. statüsündeki bağlı ortaklıkların merkez teşkilatı; yönetim kurulu, genel müdür ve genel mü
dür yardımcıları, uzman, başuzman ve genel müdür yardımcılarına bağlı kısım müdürlerinden ibaret
tir. YPK'nın 06.02.2003 tarih ve 2003/T-l sayılı kararı çerçevesinde TTK'nın 454'üncü madde hü
kümlerine göre, A.Ş. statüsündeki bağlı ortaklıklar tasfıyesiz infisah edilmiştir. 01.04.2003 tarihinden 
itibaren işlevlerini İşletme/Fabrika Müdürlüğü unvanı ile sürdürmektedirler. 
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Ülke savunma stratejisine yönelik olarak MKE Kurumun üstlendiği görevleri çok daha iyi yeri
ne getirebilmesi için, 1989 yılında gündeme gelen yıllar süren çeşitli çalışmalarla birlikte önemli bir 
yapısal değişiklik meydana getirilemeyip son yıllarda tekrar güncel hale gelerek nihayetlenme aşa
masına gelinen Yeniden Yapılanma çalışmalarının statü ve hukuki yönden Kurumun stratejik önemi 
de göz önüne alınarak idari, mali, teknik faaliyetlerinde sorunlara yer bırakmayacak şekilde sonuç
landırılması Kurum geleceği yönünden çok önemli bulunmaktadır. 

Teşekkülün merkez teşkilatı ile Fabrika/İşletme Müdürlükleri ve bölge müdürlükleri faaliyetle
rinin mevzuata uyumlu şekilde yürütülmesi, birimler arası gerekli koordinasyonun sağlanarak verim
liliğin artırılması, uygulamalarda tereddüde yer verilmemesi, birlik ve beraberliğin sağlanması ama
cıyla çıkarılmış olan ve kurumun iç mevzuatını oluşturan yönetmelik, teşkilat rehberi yönerge ve ta
limatların uygulanması 2004 yılında da sürdürülmüştür. Ancak mevcut yönetmeliklerde görülen ba
zı aksaklıkların, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu ve 13.09.1990 tarih ve 90/915 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kanuna, uyumlu hale getirilerek yürürlüğe konulması için gerekli çalışmaların biran önce so
nuçlandırılarak ilgili Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunulması uygun olacaktır. 

Kurumun Personel Kadroları ve personelle ilgili faaliyetleri; 657 sayılı Kanun Hükümleri uygu
lanan memur statüsündeki personel, 233 sayılı KHK'nin bazı maddelerini yürürlükten kaldıran 399 
sayılı KHK'nin II sayılı cetveli kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel ve 1475 sayılı İş Ka
nununun 14 üncü madde hükmü ile 09.06.2003 tarihinden itibaren uygulamaya konulan 4857 sayılı 
Kanuna tabi olarak özel hukuk hükümlerine göre istihdam edilen işçiler ile yürütülmektedir. 

Buna göre, 31.12.2004 tarihi itibariyle Kurum genelinde 356 memur, 2249 sözleşmeli personel, 
24'ü geçici olmak üzere 4052 işçi ile birlikte toplam 6657 personel istihdam edilmiştir. 

Memur ve işçi faaliyetlerinde görülen sorunların çözümleri için gerçekleştirilen faaliyetler me-
yanında, alınan sipariş yetersizlikleri ve verimli çalışamama gibi nedenlerle işletmelerin kapasite kul
lanım oranlarının yıllar itibariyle düşük seyretmesi, çalışmayan kısım giderlerini önemli oranda yük
selttiği görülmektedir. Nitekim 2002 yılında 291, 2003 yılında 3,18, 2004 yılında ise 52,2 trilyon li
raya yükselen çalışmayan kısım giderleri karşısında işgücünün ekonomik kullanılması için gerekli 
önlemlerin alınması gerekmektedir. Diğer taraftan, tecrübeli personelin ayrılması ile kalifiye, nitelik
li işgücü sıkıntısı çekilmekte olup, giderek büyüyen bu açığın gelecek dönemlerde üretime yansıma
ması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

III. MALİ BÜNYE 
Kurumun tescil edilen esas sermayesi 2004 yılı sonu itibariyle 152.183.000 milyon lira, öden

miş sermayesi 98.468.104 milyon liradır. .Geçmiş yıl zararları ile birlikte bilanço zararı ise 214,5 tril
yon liraya ulaşmıştır. 

Son yıllarda kendi imkânları ile kaynak yaratamayan kurum, finansman ihtiyacının önemli bir 
kısmını yabancı kaynaklarla karşılamaktadır. 

Kurumun kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla, Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) 
kaynaklarından 140 milyon ABD Doları tutarında kredi Eylül 2002-Şubat 2003 dönemleri arasında 
kuruma aktarılmış, bu durum kısa vadeli kaynak ihtiyacını kısa bir dönem için karşılamışsa da, mev
cut koşullar altında, ürettiği kaynaklarla ihtiyacını giderebilecek bir düzeye ulaşılamadığından kalıcı 
bir çözüm sağlanamamıştır. 

Nitekim, SSDF'den sağlanan kredi ile ticari bankalardan spot kredi kullanımına ara veren ku
rum, 2003 yılı içerisinde yeniden spot kredi kullanmaya başlamış ve geçen zaman içerisinde banka 
kredisi borcu 2004 yılı sonunda 71 trilyon lirayı aşmıştır. 

Diğer yandan, SSM ile 09.09.2002 tarihinde imzalanan protokol ile Savunma Sanayi Destekle
me Fonundan kaynak kredisi olarak alınan 140 milyon ABD Doları kredinin, 4 aylık dilimler halin
de 2094-2007 yılları arasında ödenmesi gerektiği ancak taksitlerin başladığı nisan 2004 ayından bu 
yana hiçbir ödeme yapılmadığı, 15.06.2004 tarihinde varılan yeni mutabakat ile nisan ve ağustos ay
larına ait 10 milyon Dolarlık taksitlerin aralık 2004 taksitiyle birlikte yıl sonunda 30 milyon Dolar 
olarak ve aylık % 0,1 gecikme faizi eklenerek ödenmesinin kararlaştırıldığı, yukarıda belirtilen pro-
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tokolde yer alan geri ödeme takvimine göre 2004 yılı sonunda ödenmesi gereken taksitlerin finans
man sıkıntısı nedeniyle yine ödenemediği, bu defa 03.02.2005 tarihinde yenilenen protokol ile Ocak 
2007 tarihinde 20 milyon Dolar, 2008, 2009 ve 2010 Ocak aylarında ise 40 milyon Dolarlık dilimler 
halinde geri ödenmek üzere taksitlerin tekrar ileri bir tarihe ertelendiği tespit edilmiştir. 

Yurt dışı satışların istenilen seviyeye çıkarılamamış olmasının yanı sıra, satışların büyük bölü
münü oluşturan askeri siparişlerin yıllar itibariyle azalış göstermesi kaynak üretimini olumsuz etkile
miş ve kurumu önemli ölçüde yabancı kaynak kullanımına sürüklemiştir. 

Son yıllarda satışların reel olarak sürekli düşmesi neticesinde yeterli bir öz kaynak yaratılama
mış ve bu durum, dışarıdan kaynak kullanımı ihtiyacının artmasına sebep olmuştur. Ancak ihtiyaç du
yulan kaynaklar sermaye artırımı yolu ile temin edilemediğinden, kurum yüksek maliyetli olmasına 
rağmen yabancı kaynak kullanmak zorunda kalmaktadır. 

1998 yılından itibaren spot banka kredileri ile faaliyetlerini yürüten kurum, 2002 yılı itibariyle 
SSDF kaynaklarından sağlanan uzun vadeli ve düşük faizli kredi ile banka kredilerinin önemli bölü
münü kapatmış, ancak mevcut iç yapısı ve piyasa koşulları altında, sağlanan kredi ile elde edilen iyi
leşmenin yapısal önlemlerle desteklenmemesi nedeniyle iyileşme kalıcı olamamıştır. 

Neticede; 
Sağlanan uzun vadeli krediye rağmen, tüm likidite oranlarında ortalamaların oldukça altında bu

lunulduğu görülmektedir. Bu durum kurumun, kısa süreli yükümlülüklerini yerine getirmesini zorlaş
tırmakta ve kurum kısa vadeli spot banka kredilerine başvurmak zorunda kalmaktadır. 

Kurumun 2004 yılı net satış tutarı gelir tablosunda 317.975.678 milyon lira olarak görülmekte
dir. Ancak söz konusu tutarın 45.656.999 milyon liralık kısmı kurum içi stok değişimlerini göster
mektedir. Analizin sıhhati bakımından bu tutar toplam net satışlardan düşülmüş ve kurum dışı net sa
tışlar tutarı olarak 272.318.679 milyon lira esas alınmıştır. 

Zaten yetersiz bir seviyede bulunan satışların, önceki yıla göre daha da düşmesi nedeniyle kay
nak ve varlıkların satışlara göre devir hızı biraz daha aşağı inmiştir. 

Devir hızlarında iyileşme sağlanabilmesi satışların artırılması ile doğrudan ilgili olup, kurumun 
satışları ise öncelikle askeri siparişlere bağlı bulunmaktadır. 

Askeri siparişlerdeki daralmaya paralel olarak kurumun diğer yapısal sorunları nedeniyle yurt içi 
ve yurt dışı satışların istenilen noktaya çıkarılamaması, hatta önemli ölçüde gerilemesi sonucunda 
kullanılan kaynaklar için yeterli oranda satış yapılamamaktadır. 

Ancak, işletmeye açılmayan yatırımlarda kullanılan kaynaklar, varlıklar toplamının % 22'si ora
nında 193,8 trilyon lira ile önemli bir tutar teşkil etmektedir. Söz konusu yatınmlann tamamlanarak 
üretime alınması ile satış hâsılatında artış beklenmekle birlikte, yatırımların tamamlanmasının, fi
nansman sıkıntısı dolayısıyla uzun süre aldığı ve kullanılan kaynakların, uzun süren yatırım sürecin
de kuruma kaynak sağlayamadığı görülmektedir. 

Ancak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah ve mühimmat ihtiyacının karşılanmasında, sahasında 
tek yurt içi firma olan kurum bünyesindeki mevcut tesislerin yeterli sipariş olsun ya da olmasın, üre
time hazır halde bulundurulması da stratejik bir zorunluluk olarak değerlendirilmektedir. 

Ayrıca ülke savunmasının bedeli olamayacağı hususu da dikkate alındığında, savunma sanayi 
ürünlerinin ülke içerisinde üretim imkân ve kabiliyetlerinin geliştirilerek muhafaza edilmesi gerekli 
görülmektedir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 
i 233 sayılı KHK'nın 29 uncu maddesi gereğince ana teşekkülce hazırlanan işletme bütçesi 

MKEK Yönetim Kurulunun 29.03.2003 tarih ve 320 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 
İşletme bütçesinin yıl içinde uygulanması sonunda; 356 memur, 2.249 sözleşmeli personel ve 

4.02t işçi statüsündeki personele toplam 167,5 trilyon lira ödendiği, 124 trilyon liralık alım yapıldı
ğı, stok seviyesinin 183,6 trilyon lira, tüm giderlerin 373,1 trilyon lira, üretim maliyetinin 197,7 tril
yon lira, net satış hâsılatının 318 trilyon lira, yatınmlann 19,9 trilyon lira, dönem zarannın da 8,5 tril
yon lira olarak gerçekleştiği, görülmüştür. 
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İlk programa göre konsolide alım tutarı % 37,1 oranında noksan, stoklar ise % 14,5 oranında faz
la, tüm giderler % 27,7 oranında noksan, gerçekleşmiştir. Üretim maliyetlerinin tutarı geçen yıla gö
re % 8,5 oranında artmasına karşın program hedefinin % 42,9 oranmında altında kalmıştır. Satış tu
tarı önceki döneme göre % 16,5 dolayında, bütçe hedefine göre ise % 44,6 oranında noksan gerçek
leşmiştir. Yatırımların nakdi harcaması da bütçedeki hedefin % 59,2 altında gerçekleşmiş olup, nede
ni kurumun içinde bulunduğu finansman sıkıntısından kaynaklanmaktadır. Geçen yılın dönem kârı 
44,1 trilyon lira, bu yıl 8,5 trilyon lira dönem zararına dönüşmüştür. Dönem zararı ilk programa gö
re ise % 10,3 oranında noksan gerçekleşmiştir. 

Ancak konu genel itibariyle değerlendirildiğinde, bütçe hedefleri ile gerçekleşen değerler arasın
da % 50'ye varan oranlarda sapmalar olduğu, bu sapmalann bir kısmı piyasadaki ekonomik dalga
lanmalar ile izah edilebilse dahi, sapma oranlarının büyüklüğü ve bu durumun önceki yıllarda aynen 
devam ettiği dikkate alındığında bütçenin çağdaş işletmecilik esaslarına göre gerçekçi verilerden ha
reket edilerek geçmiş yıl sonuçlan ve piyasa koşulları da dikkate alınarak, sapmalan en aza indirecek 
şekilde hazırlanması gerekmektedir. 

Geçen yıla göre % 17,8 oranında artarak 373,1 trilyon lira olarak gerçekleşen Kuruluşun 2004 
yılı giderlerinin; % 31,2 oranında 116,5 trilyon lirası ilk madde ve malzeme, % 30,6 oranında 114,2 
trilyon lirası işçi ücret ve giderlerini, % 14,3 oranında 53,3 trilyon lirası memur ve sözleşmeli perso
nel ücret ve giderlerini, % 8,8 oranında 32,8 trilyon lirası dışandan sağlanan fayda ve hizmetleri, 
% 1,6 oranında 5,9 trilyon lirası çeşitli giderleri, % 1,6 oranında 5,8 trilyon lirası vergi, resim ve harç
ları, % 9,9 oranında 37,1 trilyon lirası amortisman ve tükenme paylarını, % 1,9 oranında 7,4 trilyon 
lirası da finansman giderlerini oluşturmuştur. 

Kurumun tedarik işleri 1975 yılında uygulamaya konulan "MKE Kurumu Satın Alma Esas ve 
Yetkileri Yönetmeliğine göre yürütülmekte iken 2003 yılı dönem başından itibaren 22.01.2002 tarih 
ve 24648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren "4734 sayılı Ka
mu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu" esaslarına göre yürütülmeye baş
lanılmıştır. 

Kurumun dönem sonu itibariyle toplam alımları 168,6 trilyon liradır. Bunun % 95 oranında 160 
trilyon lirası yurt içi, % 5 oranında 8,6 trilyon lirası da yurt dışı piyasalardan tedarik edilmiştir. Ger
çekleşen alımlar program hedefinden % 32 oranında noksan olmasına karşın geçen yıla göre % 33 
oranında artmıştır. 

Konsolide alım tutannm; % 31 oranında 52,7 trilyon lirası ilk madde ve malzemelere, % 6 ora
nında 9,5 trilyon lirası avadanlık, takım ve aletlere, % 22 oranında 36,4 trilyon lirası yakıtlar, yağlar ve 
kimyevi maddelere, % 6 oranında 10,7 trilyon lirası çeşitli malzemelere, % 9 oranında 15,6 trilyon li
rası üretim aksamı ve kısmi komplelerine, % 26 oranında 43,7 trilyon lirası da ticari mallara aittir. 

Kurumun ilk madde ve malzeme stoklan işletme bütçesine göre % 43, geçen yıla göre de 17 ora
nında artarak dönem sonu itibariyle 73,6 trilyon liraya yükselmiştir. Geçen yıldan devreden 62,9 tril
yon lira tutarındaki konsolide stoklara yıl içinde 192,8 trilyon liralık giriş, 182,1 trilyon liralık da çı
kış yapılarak 2005 yılına devreden stoklann tutan 73,6 trilyon lira olmuştur. 

Kurumun içinde bulunduğu finansman sıkıntısı yanında, MSB siparişlerindeki azalmada dikka
te alınarak pahalı olan kaynakların stoklara bağlanmasında üretim, satış ve tedarik planlamasına ge
reken önemin verilerek satın alınacak ilk madde ve malzemelerin sipariş süresi ve yöntemlerini kap
sayacak şekilde asgari ve azami stok seviyelerinin sağlıklı bir biçimde tespit edilerek etkin bir stok 
kontrol sisteminin kurularak stoklardaki artışın önlenmesi gerekmektedir. 

ıKuruluşun 2004 yılı üretim değerleri genelde, program ve geçen yıl değerleri ile birbirlerine ya
kın olmakla birlikte çok düşük kapasite kullanım oranlanna sahip olup, geçen yıl olduğu gibi ağırlık
lı ola*ak Milli Savunma Bakanlığı ve özel sektörden alınan siparişlere göre üretim faaliyetleri sürdü
rülmüştür. 

Kuruluşta; ekonomik ömrünü tamamlamış, verimli ve kaliteli iş yapabilme özelliğini kaybetmiş, 
tezgâh ve makinaların büyük miktarlara ulaşması, az miktarlarda fakat çok çeşitli üretimin olması, 
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kamu ağırlıklı siparişlerin düzenli bir seyir göstermemesi, üretimin planlama ve uygulama aşamala
rında çağdaş üretim yöntemi ilkeleri ve tekniklerinin yeterli düzeyde uygulanamaması finansman te
minindeki güçlükler ve teknik zorunlulukları nedeniyle modernizasyon projelerinin gerçekleşememe
si, ürün pazarlanmasındaki sorunlar gibi çok çeşitli nedenler üretimde olumsuz etki yapmakta, mali
yetleri yükseltmektedir. 

Ülke savunma ve güvenliğine dönük olarak Silahlı Kuvvetlerin, Silah ve mühimmatının önem
li bölümünü yıllardır karşılayan MKE Kurumu, ayrıca demir-çelik, kimya ve makine imalatı gibi pek 
çok sektöre öncülük ederek ülke sanayinin ve ekonomisinin gelişiminde büyük katkıda bulunmuştur. 
Ancak, kuruluşun halen iştigal ettiği sivil amaçlı üretim konularında son yıllarda Türkiye'de önemli 
yatırımların yapılmış olması ve bunların çağdaş üretim yöntemi ilkeleri ve tekniklerine göre faaliyet
lerini sürdürmesinin ciddi bir rekabet ortamı yarattığı ve kuruluşun her türlü üretimi yapabilecek es
kimiş entegre yapısı ile bu ortamda, rekabetinin gittikçe azaldığı ve işletmelerin bir bölümünün kay
nak tüketen bir konuma geldiği gözlenmektedir. Günümüz üretim stratejilerinde; entegre üretim ya
pısının terk edildiği görülmekte, maliyetlerin aşağıya çekilebilmesi için, düşük maliyetle üretim ya
pabilme özelliği nedeniyle yan sanayi ile entegre bir üretim planlamasına gidilmesi ön plana çıkmak
tadır. Diğer taranan Kuruluş'da genel olarak üretim tesislerinin çok geniş alanlara yayıldığı ve çok 
sayıda büyük hacimli binalarda faaliyet gösterildiği, bu durumun ise genel giderleri yükselttiği, iş akı
şı ve koordinasyonunda olumsuz etkileri olduğu görülmektedir. 

Gerek ülke gerekse Dünya sanayilerindeki gelişmeler ve değişimler ışığında; Türk Silahlı Kuv
vetlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli katkı oranını yükseltmek ve savunma sanayi pazarın
dan daha büyük pay almak için MKE Kurumunun kısa, orta ve uzun dönemdeki stratejisinin tespiti 
ile gerekli planlamaların yapılması büyük önem kazanmıştır. İncelemeler sırasında MKE Kurumunun 
geleceğe dönük beklentilerinin karşılanmasını sağlayacak yeniden yapılanma sürecinin başlatıldığı 
gözlenmektedir. Yeniden yapılanma düşüncesi ışığında; savunma sanayine direkt veya dolaylı olarak 
üretim yapmayan fabrikaların bünyeden çıkarılması, kalan kuruluşların ise modernize edilerek daha 
üretken ve dinamik bir yapıya kavuşturulması ana politika olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede; 
mevcut savunma sanayi teknolojilerinin yenilenmesi ve yeni savunma sanayi ürünlerinin üretilmesi 
için gerekli olan yatırım projelerine kaynak sağlanabilmesi, tüm çaba ve zamanın savunma sanayi fa
aliyetlerine teksif edilebilmesi, nitelikli personel istihdamı ve esnek işletmecilik politikaları amaçlan
maktadır. 

Bu çerçevede; bilgi birikimi, deneyimi ve askeri amaçlı üretim tesisleriyle ülke savunma sana
yinde ağırlığı olan MKE Kurumunun yeniden yapılanma faaliyetleri büyük önem kazanmaktadır. 

MKE Kurumunun üstlendiği görevleri yerine getirebilmesi ve Dünyadaki gelişmelerin gerisin
de kalmaması için; günün teknolojisine uygun olarak tesislerin modernize edilmesi, mühimmat ve si
lah sistemlerindeki değişmelerin ve gelişmelerin yakından izlenmesi ve üretime kazandırılması ama
cıyla, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine etkinlik kazandırılması kapsamında Kuruluşça çeşitli AR-
GE çalışmalarının sürdürüldüğü gözlenmektedir. Ancak yapılan çalışmalara rağmen askeri ve sivil 
ihtiyaca yönelik yeterli pazar bulunamaması ve dolayısıyla sipariş yetersizliği birçok işletmenin ka
pasitelerinin düşük kullanılmasına neden olmuştur. Diğer yandan bazı önemli projelerin de sonuçlan-
dınlamamasının da sorun üzerindeki etkisi devam etmektedir. 

Kuruluşun modern teknoloji ve yöntemleri kullanarak kapasite kullanımını yüksek, kaliteli, ve
rimli ve güvenli bir üretim faaliyetinde bulunabilmesi için; NATO standartlarına uygun olarak üretil
me imkânı bulunan ürünler ve diğer sivil amaçlı mamullerin çeşit ve miktar yönünden uzun vadeli 
olarak üretimlerinin planlanması imkanlarının araştırılması; Ekonomik ve teknolojik ömrünü doldur
muş üretim hattındaki makinalarının modernizasyonunun etkin şekilde sürdürülmesi yanında Dünya
daki mühimmat ve silah sistemlerindeki değişmelerin ve gelişmelerin yakından izlenmesi amacıyla 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerine etkinlik ve işlerlik kazandırılması; Bazı işletmelerde yeterli si
pariş temin edilememesi nedeniyle yararlanılamayan tezgâh kapasitelerinin teknik ve ekonomik de
ğerlendirilmesinin yapılarak askeri üretim dışında iç ve dış piyasalara yönelik üretim yapma imkân
larının da araştırılması önem kazanmaktadır. 
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Diğer yandan; Araştırma geliştirme faaliyetlerine etkinlik ve işlerlik kazandırılması açısından, 
AR-GE projelerinin tamamlanmasını müteakip sipariş ve üretime yansıması hususunda gerekli çalış
malar ve girişimlerde bulunulması gerekmektedir. Bu kapsamda başta askeri maksatlı olmak üzere iç 
ve dış piyasaya yönelik ürün geliştirmek için kısa, orta ve uzun vadeli bir AR-GE stratejisi oluştur
mak önem arz etmektedir. 

Bu meyanda; 23 Haziran 2005 tarihinde gerçekleştirilen KİT Üst Komisyonunda YDK raporla
rı değerlendirilerek bütün işletmelerin özet halinde sorunlarını ifade eden önerinin izlemede kalması
na karar verilmiştir. Sorunlar genelde; eski teknolojiye sahip tesislerin modernize edilmesi, yeni ya
tırımların tamamlanması ve sipariş yetersizliği, konularında odaklanmaktadır. 

Bu bakımdan, Ülke savunması ve güvenliğine yönelik olarak stratejik hafif ve ağır silah mühim
matı, roket, yüksek patlayıcılar, uçak bombaları gibi mamuller yanında bazı ürünlerde özel sektörle 
de rekabet içerisindeki Kuruluşun modern teknoloji ve yöntemleri kullanarak kapasite kullanımı yük
sek, kaliteli, verimli ve güvenli bir üretim faaliyetinde bulunulabilmesi için 2004 yılında geçmiş yıl
lar itibariyle olumlu yönde gelişme olmakla birlikte, büyük oranda sipariş ve yeni yatırımlara bağım
lı olarak ortalama % 35-40 civarında gerçekleşen Kapasite Kullanım Oranları karşısında üretim fa
aliyetlerinin iyileştirilmesi konusunda tüm tedbirlerin alınması gerekli görülmektedir. 

Diğer yandan; Çağdaş üretim ve proje faaliyetlerine yönelik; Üretim Hattı Kalifikasyonu, Kon-
fıgürasyon Yönetimi, Kalite Yönetimi, Proje Yönetimi konularını içeren "Proje Yönetim Uygulama 
İlkeleri" doğrultusunda TSK ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması ve ürünlerin Uluslar arası alan
da rahatlıkla rekabet edecek seviyeye getirilmesi için Kuruluş ile MSB arasında mutabakata varılan 
görüşler çerçevesinde öncelikle sözleşmesi gündemde olan ürünler üzerinde durularak uygulama ve 
koordinasyona yoğun bir şekilde devam edilmesi önemli olmaktadır. 

Ayrıca yıllar itibariyle bakıldığında; 2000 yılında 2.095,6 milyar lira, 2001 yılında 3.714,0 mil
yar lira, 2002 yılında 715,5 milyar lira, 2003 yılında 1.763,8 milyar lira, 2004 yılında ise 427,6 mil
yar lira gecikme cezası ödenmiştir. 

Kurumun MSB (Kuvvet Komutanlıkları) ve İçişleri Bakanlığı birimleri siparişlerine bağlı ola
rak yapılan ürün teslimatlarında; ilgili satış protokolleri ve sözleşme hükümleri üzerinde üretim şart
ları esas alınarak gerekli idari ve teknik iyileştirme ve düzenlemelerin yapılması ile yıllardır devam 
eden Gecikme Cezaları sorununun çözümü için her türlü tedbirin alınması, önemli olmaktadır. 

V. YATIRIMLAR 
Kalkınma Planları çerçevesinden olmak üzere, 21 Ekim 2003 gün ve 25286 (mükerrer) sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan 13 Ekim 2003 gün ve 2003/6286 sayılı "2004 Yılı Programının Uygu
lanması, Koordinasyon ve İzlenmesine Dair" Bakanlar Kurulu Kararlan ile hazırlanan "2004 Yılı Ya
tırım Programı" 11 Ocak 2004 gün ve 25343 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü
ğe girmiştir. Bu kapsamda; 2004 yılı yatırım programı, 2004 yılı Programında öngörülen hedefler 
doğrultusunda hazırlanmıştır. Böylece, program hedefleri doğrultusunda Kuruluşlara ait Yatırım Pro
je ve Harcamaları ana sektör ve bu ana sektörlerin alt sektörlerinde faaliyet gösteren Kamu Kuruluş
ları Yatırım Programlan belirlenmiştir. 

Kurumun yatınm faaliyetleri ile ilgili olarak 2004 yılında tahsis olunan, 26.687.000 milyon lira
sı dış olmak üzere toplam 48.883.000 milyon liralık ödeneğe karşılık, 7.879.298 milyon lirası dış ol
mak üzere toplam 19.884.908 milyon liralık harcama yapılarak % 40,8 gerçekleşme meydana gelmiş
tir. Projelerin yatırım tutarlan dikkate alındığında başlangıçlanndan cari yıl sonuna kadar yapılan sarf 
toplamlarına göre gerçekleşme ise % 34.7 olmuştur. 

Kuruluşun yatınm programı, mevcut tesislerin eksikliklerinin giderilmesi ve modernizasyonu ile 
askeri ihtiyaçlara yönelik modern silah ve mühimmat üretimini hedefleyen projeleri içermektedir. 
Özel'ikle, yatırım programında Modern Silahlar III Projesi adı altında tek ödenekle yer alan çok sa
yıdaki Projelerde MSB'nin yönlendirici etkisi olup, yurtdışı teknolojiye gereksinimi bulunmaktadır. 
Mevcut durumda, kuruluşun teknik gücü yeni teknolojiyi içeren çok sayıdaki özellikli projenin hazır
lık, ihale, değerlendirme ve uygulama aşamalarının yürütülmesinde önemli güçlüklerle karşılaşmak-
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ta, bu duruma ilave olarak, doğan ihtiyaçlara paralel yapılan proje değişiklikleri ve finansman temi
nindeki güçlükler de projenin gerçekleşme durumlarını olumsuz etkilemektedir. Bu bakımdan yatı
rım programında öngörülen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi kuruluşun teknik gücü ve finansman im
kânlarının yeterli hale getirilmesine bağlı olmaktadır. Nitekim yıllar itibariyle gerçekleşme oranları
na bakıldığında; 1997'de % 39, 1998'de % 50, 1999'da % 40,2000'de % 31,200Fde % 44, 2002'de 
% 58, 2003'de % 32, 2004 yılında % 36 olduğu görülmektedir. Bu bakımdan programlanan yatırım
ların hedeflerine uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için Kurumun teknik gücünün ve finansman ih
tiyacının yeterli hale getirilmesi önem kazanmaktadır. 

Yatırım programında yer alan Savunma Sanayi ağırlıklı projelerin işlerliğe kavuşturulması, plan
lanan süreleri çok defa aşmaktadır. Bu durum ise; daha ziyade gerekli finansman ihtiyacının zama
nında temin edilememesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca; projeler için yurt dışı firmaların ülkelerin
de ihraç izni alırken karşılaşılan güçlükler, tekliflerin teknik ve ticari yönden değerlendirilmesinin za
man alması, yıllara sari tedarik anlaşmalarındaki değişkenlikler, projelerin gecikmesinde diğer olum
suz etkenler olmaktadır. 

Kuruluş ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasındaki ilişkiler çerçevesinde; Müsteşarlığın amaç
ları arasında yer alan bir kısım projelerde olumlu gelişmeler sağlanmıştır. Ancak, kuruluşun Milli Sa
vunma Bakanlığının ihtiyaçlarını karşıladığı Savunma Sanayi Tesislerinde yeni teknolojilerinin uy
gulanmasını ve yeni ürünlerin üretilmesini sağlayacak yatırımlara ihtiyacı devam etmektedir. Halen, 
kuruluş yatırım programında; ülke savunma ve güvenliği bakımından çok önemli olan Modern silah
lar III grubu içinde yeni silah ve mühimmat projeleriyle bir kısım modernizasyon projeleri yer almak
tadır. Ancak yeterli finansman kaynağı temin edilememesi, bazı projelerde Silahlı Kuvvetlerin Silah 
ve Mühimmat tiplerini ve ihtiyaç miktarları konusunda bir karar almamış olması nedeniyle bu yatı
rımları gerçekleştiremediği gözlenmektedir. 

Konu ile ilgili olarak Kuruluşça Savunma Sanayi Müsteşarlığına çeşitli başvurular yapılmış 
olup, Savunma Sanayi İcra Komitesi kararıyla bazı projelere yönelik olarak ihtiyaç duyulan finans
manların yurtdışı ödemelerin Savunma Sanayi Destekleme Fonu kaynaklarından karşılanması kara
ra bağlanmıştır. 

Savunma Sanayi Destekleme Fonu kaynaklarından yatınmlann dış finansman ihtiyaçlarını kar
şılamak amacıyla alınan döviz bazındaki krediler yatınmlann tamamlanmasından sonra faizi ile bir
likte mal karşılığı veya döviz bazında nakit olarak protokolde belirtilen süre içinde geri ödenmekte
dir. Kuruluşun yatırım programı dikkate alındığında temin edilen kredi ve off-set imkânlarının yeter
li olmadığı çok daha fazla yararlanılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Yatınm Programında MSB (Silahlı) Kuvvetler ile ilişkili yatınmlar Kurum yatırımlannın 
% 80'ini kapsamakta, geri kalan sivil amaçlı yatırımların da önemli bölümü yine silah ve mühimmat 
üretiminde kullanılan hammadde üretim tesislerinden oluşmaktadır. 

Devam eden büyük kapsamlı projeler içerisinde 2004 ve 2005 yılları içerisinde; M60AI Tank 
Modernizasyonu, 155mm. 52 Kalibre Modern Çekili Obüs (Panter), ve Kundağı Motorlu Obüs (Fır
tına) projelerinde yatırımlar yanında üretim faaliyetlerine de devam edilmektedir. Tanksavar Füzesi 
Üretimi Projesi (ERYX) yatınmı tamamlanıp test aşamasında firma ile düşülen anlaşmazlık sonucu 
durdurulmuştur. 20mm. Fişek Üretimi Modernizasyonu Projesinin finansmanı temini çok güç olan 
off-set yoluyla karşılanarak bitirilmiş, 122mm. Topçu Roketi Üretimi, Küresel Barut Üretimi, 5,56-
7,62mm. Fişek Üretimi Projelerinde çeşitli nedenlerle 2 yıla yakın gecikmelerle tamamlanarak üre
tim faaliyetlerine başlanılmıştır. Ancak daha önce MSB ile yapılan protokoller gereği mühimmat tes
limlerinde yatınmlann zamanında bitirilememesi nedeniyle gecikme cezalan gündeme gelmiştir. Di
ğer taraftan 25mm. Mühimmat Üretim Projesinde 18 aylık, 5,56-7,62mm.Fişek Üretimi Projesinde 
ise 16 aylık, gecikmelerin meydana gelmesiyle çeşitli teknik ve hukuki sorunlarla karşılaşılmıştır. Ku
rumca projelerde son durum değerlendirilmeleri yapılarak Tedarik, Lisans ve Know-how sözleşme
leri çerçevesinde proje faaliyetlerinde oluşan gecikme nedenleri irdelenerek firmaların gecikmeden 
tamamen sorumlu olduğu belirlenemeyerek tereddüde düşülmüş ve projelerde önemli mesafeler alın
dığı göz önünde tutularak anlaşmazlıkların sulhen giderilmesi ilkesiyle karşılıklı taviz ve kazanımlar-
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la mutabakata varılarak yatırımlar tamamlanmış ve üretim faaliyetlerine başlanılmıştır. Ancak, ilgili 
birimler arasında gerekli koordinasyonun sağlanarak teknolojik, ekonomik ve mali rantabilite analiz
lerini içeren fizibilite etüdlerinin anlaşmazlıklara meydan verilmeyecek şekilde kapsamlı hazırlana
rak, Ülke Savunma ve ekonomisine biran önce katkı sağlaması çerçevesinde yatırımların zamanında 
tamamlanarak üretime geçilmesi önemli olmaktadır. 

Yatırım Programında yer alan özellikle Savunma Sanayii ağırlıklı projelerin işlerliğe kavuşturu-
lamamasının önemli nedenlerinden birisi de finansman olmaktadır. Kuruluşun bu ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere ilişkilerini sürdürdüğü Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) bünyesindeki Savunma Sana
yii Destekleme Fonunun (SSDF) finansmanını kullanarak Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan silah, araç 
ve gereçlerin yurt içinde üretilmesi için modern bir savunma sanayiinin kurulmasına, işletilmesine ve 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesine, gerektiğinde bu mallar için tedarik ve kontrol iş
lemlerinin de yapılmasının sağlanmasına önderlik etmektedir. Bu amaçlar çerçevesinde bazı projeler
de olumlu gelişmeler olmakla birlikte çoğunlukla sorunlarla karşılaşılmıştır. Kuruluşun yatırım prog
ramı dikkate alındığında temin edilen kredi ve off-set imkânlarının yeterli olmadığı açıktır. Kaldı ki ye
ni düzenlemeler de bu olumsuzluğu daha da artırmıştır. Nitekim, SSM, Kurumun off-set taahhüdü olan 
firmalar tarafından finanse edilmesini talep ettiği yatırım projelerinin off-set kanalıyla gerçekleştiril
mesinde takip edilecek yol ve uygulamalarla yeni oluşturulan zorlayıcı koşulların yerine getirilmesin
de dahi bir projenin kurum borçlandırılarak off-set kapsamında gerçekleştirilebilmesi için; daha önce 
detayı ile ifade edildiği üzere Kamu İhale Kurulunun bu konudaki görüşü nedeniyle yürürlükteki 4734 
sayılı "Kamu İhale Kanunu" gereği ihaleye çıkılması zorunluluğu bulunması, yatırım projelerinin off-
set kapsamında yapılmasını hemen hemen imkânsız hale getirmiştir. Bu durumda önemli bir finans
man kaynağı kapanma noktasına gelmiştir. Bazı büyük kapsamlı projeler bitirilmekle birlikte, güncel 
olarak 1998 yılından beri devam eden Nitrogliserin Tesisi, Oleum Tesisi ve özellikle Sıvı Patlayıcılar 
Tesisi gibi projelerin de finansman darboğazı nedeniyle yatırım faaliyetine başlanılamamıştır. 

Bu bakımdan, MSB ihtiyaçlarına yönelik olarak, stratejik önemi haiz Kuruluş tesislerindeki ya
tırımların finansman ihtiyacının karşılanmasında; Savunma Sanayi Destekleme Fonu imkânlarından, 
yurt dışı finansman yanında yurt içi finansmanını da karşılayacak şekilde desteğin arttırılması ve ay
rıca Savunma Sanayi Müsteşarlığı yetkisinde bulunan ancak son yapılan düzenlemelerle istifade im
kânı oldukça kısıtlanan off-set imkanlarından yararlanılması için gerekli girişimlere devam edilmesi 
önemli olmaktadır. 

Finansman temini yanında diğer önemli bir sorun da yatırıma karar verilen mühimmatın yıllara 
sari tedarik anlaşmalarındaki değişkenliklerdir. Özellikle MSB ihtiyacı bazı projelerde; başlangıçla
rında belirlenen kapasitelerine göre yıllara sari protokollerle belirlenen ürün alımlarının önemli oran
da gerçekleşememesi sonucunda yatırımların rantabilitesini kaybettiği görülerek atıl hale geldiği ve 
bunların bir kısmının AR-GE çalışmaları ile alternatif ürünler imali ile değerlendirilmesi ve/veya ye
ni yatırımlar için kaynak tesis istifade imkânlarının araştırılmasının gereği yanında bundan böyle eko
nomik veya stratejik nedenlerle yatırım programına alınmış projelerin yatırım ve üretim safhalannda 
karar değişikliği nedeniyle olumsuzluğa sebep olan tarafların mali ve ekonomik sorumluluğa katıl
maları yönünde gerekli çalışmaların yapılması gerekli olup, bu durumda finansman sorununun çözü
müne yardımcı olunması yanında proje rantabilitesi yönünden önemli kazanımlar olacaktır. Bu çer
çevede MSB ile ilgili ürünlerin ihracat olanaklarının da sınırlı olduğu düşünüldüğünde ürün alım mik
tarı ve fiyatı konusunda yıllara sari tedarik anlaşması önemli olmakta ve ürünün Stratejik Hareket Pla
nı ve On Yıllık Tedarik Planı çerçevesinde ele alınıp talepteki stabiliteye kesinlik kazandırılarak pro
jede ürün miktarı ve fiyatına bağlı olarak kapasite seçimi ile ekonomik yapılabilirliğinin ortaya ko
nulması gerekmektedir. Nitekim, stratejik önemi bulunan 155mm. Mühimmat Gövdesi ve Üretimi 
Projesi 1998 yılından itibaren yatırım programında bulunmakla birlikte finansman sorunu yanında 
yıllara sari ürün alım belirsizliği nedeniyle aktif hale geçememiştir. 

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern silah sistemlerinde ve sivil sektörde çeşitli sanayii dal
larında kullanılan kaliteli vakumlu dökme çelik üretiminin gerçekleştirilmesi için 23.06.2005 tarihli 
KİT komisyonunda tavsiye karan alınan Çelikhane Modernizasyonu ile birlikte Vakumlu Gaz Alma 
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Tesisi Kurulmasının, ilke olarak stratejik ve teknolojik gerekler göz önüne alındığında yatırımına ih
tiyaç duyulması karşısında; geleceğe yönelik ekonomik ve teknolojik ömür içerisinde verimsiz çalı
şılmasına fırsat verilmemesi için kapsamlı bir Pazar Etüdü ve Teknolojik Araştırılmaların yapılarak 
kapasite ve teknoloji seçimine esas teknik, finansal, ekonomik ve sosyal gereksinimlerinin, yapılabi
lirliğinin, çevreye etkilerinin fayda maliyet veya maliyet etkinlik analizi ile ortaya konulduğu ayrın
tılı Fizibilite Raporu ve Projesinin detayıyla hazırlanarak gerekli değerlendirilmenin yapılması so
nunda yatırımına karar verilmesi uygun olacaktır. 

VI. ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır : 
1- Kuruluşun 2004 yılı Yatırım Programında proje tutarları toplamı 379,7 trilyon lirayı bulan Ül

ke savunma ve güvenliği için stratejik önemi haiz 36 adet projenin yatırım faaliyetleri ile ilgili ola
rak; 

- Ülkenin yüksek patlayıcı pazarındaki ihtiyaçları çerçevesinde ve gelişen teknoloji ile birlikte 
askeri ve sivil taleplerin karşılanması için, yatırım programında 1998 yılından beri yer alan, finans
man sorunu nedeniyle gerçekleştirilemeyen Nitrogliserin Tesisi, Oleum Tesisi ve özellikle Sıvı Pat
layıcılar Tesisi, projelerinin güncelleştirilerek ihtiyaç durumlarına göre realize edilmeleri, 

- Yatırım Programında 1999 yılından beri yer alan 155mm. Mühimmat Gövdesi Üretimi Moder
nizasyonu Projesinin finansman kaynağı yanında özellikle yatırımın rantabilitesi yönünden önemli 
olan proje ömrünü kapsayan süre için MSB ile yapılacak yıllara sari tedarik anlaşmalarının garantisi 
altında belirlenecek ürün alım miktarına bağlı kapasite seçimi ve ekonomik yapılabilirliği gibi husus
ların dikkate alınarak projenin işlerliğe kavuşturulması, 

- TBMM KİT Komisyonun 23.06.2005 tarihli toplantısında değerlendirilerek izlenmesine karar 
verilen; Tanksavar Füzesi Üretim Projesinin bitirilme noktasında Mayıs 2004 tarihinde durdurulma
sı ile ilgili olarak Savunma Sanayii Müsteşarlığı nezdinde girişimlere devam edilerek atıl durumda 
bekletilen yatırımın akıbetinin belirlenmesi, 

2- İhracatın miktar olarak artırılarak programlanan tutara ulaşabilmesi için; önemli ihracat po
tansiyeli olarak görülen ülkelere satış yapılabilmesi amacıyla, modern pazarlama ilke ve yöntemleri
nin kullanılması ve rakip firmalarla rekabet edecek fiyat ve kalitede üretim yelpazesinin genişletilme
si, birbirini tamamlayan ürünler, modern silah sistemleri ve mühimmat üretimi ile ilgili AR-GE ça
lışmalarının artırılması, 

3- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi, 
SONUÇ 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun 2004 yılı bilançosu ve 8.509.759 milyon lira dönem 

zararı ile kapanan gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
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MKE Kurumu Genel Müdürlüğü 

2004 Yılı Bilançosu (Füzyon) 

Aktif(varlıklar) 

I- DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düş. Kars. 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı 

D-Diğer alacaklar 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak karşılığı (-) 

E- Stoklar 
1 - Stok değer düşüklüğü karş. (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım mali. 
G-Gelecek ayl.ait gid.ve gelir tan. 
H-Diğer dönen varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II-DURAN VARLIKLAR 
A-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacakla karş. (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıym. ve değer düş. kar. 
3- İştirakler 
4-lştiraklere sermaye taahhüt(-) 
5-İştirak, sermaye paylan değ.düş.karş. 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara ser.tah.(-) 
8-Bağlı ort. sermaye paylan değ.düş. kar. 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değ.düş.kar. 

D-Maddi Duran Varlıklar 
1 - Maddi duran varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (•) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
l-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıll.ait.gider. ve gelir tahakk. 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARUKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

2003 

Milyon TL 

55.089.049 

293.126 
454.550 

(7.804) 
109.141.974 

3.504.773 

37.031.083 
(135.000) 

5.464.737.388 
(4.949.533.086) 

9.831.852 
(8.028.703) 

4.923.529 
17.197.000 

54.795.923 

446.746 

112.646.747 

1.742.219 
336.556 

192.088.720 

27.321 

36.896.083 

515.204.302 

1.803.149 

434.847 

554.365.702 
746.454.422 

2004 

Milyon TL 

97.124.104 

308.349 
1.201.548 

(478.390) 
179.798.706 

3.776.256 

43.634.451 
(135.000) 

5.480.330.295 
(4.937.593.636) 

18.451.033 
(9.602.075) 

5.120.604 
33.730.000 

96.815.755 

723.158 

183.574.962 

1.813.380 
264.385 

322.042.244 

47.737 

43.499.451 

542.736.659 

8.848.958 

2.008.206 

597.141.011 
919.183.255 

Kuruluşun 31.12.2003 tarihli bilançosu 1.12004 tarihi itibari ile enflasyon düzeltmesine tabi tutulduğundan yukandaki çizelgede yer alan 
bilançoya ilişkin 2003 yılı rakamlan enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş rakamlardır. 
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MKE Kurumu Genel Müdürlüğü 

2004 Yılı Bilançosu (Füzyon) 

Pasif (kaynaklar) 

I- KISA VADE.YABANC1 KAY. 
A-Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inş. ve onarım hak. 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem kan vergi ve diğ.Ya yük.karş. 
2-Dönem kan. peşin öd.ver.ve diğ.yük. 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıktan 

H-Gelecek aylara ait gel. ve gid. tah. 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KİSA VADELİ YAB.KAYNAK.TOPL. 
11-UZUN VADELİ YABAN. KAYNAK. 
A-Mali boçlar 
B- Ticari borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu(-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu(-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıktan 

1 -Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıktan 

F-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİYAB.KAYNAK.TOPL 
III-OZKAYNAKLAR 
A-Ödenmiş sermaye 

t-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 
-Sermaye düzeltmesi olumlu farktan 
B-Sermaye yedekleri 

1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-MDV yeniden değerleme artışları 
4-İştirakler yeniden değerleme artıştan 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
S-Özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararlan(-) 
F-DönemKan (Zaran) 
OZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR TOPLAMI) 

2003 

Milyon TL 

14.555 

5.322 
2.494.712 

152.183.000 
(5 W 13.896) 

853.598 

163.035.775 

117.283.865 

52.875.050 
17.703.759 

7755.796 

79.304.219 

14.484.083 
14.555 

3.755.137 
166.753 

175.559.352 

257.899.946 
6.980 

54.826.058 

2.500.044 

315.233.028 

92.969.104 

87.478.135 
853.598 

280.319.640 

(205.958.435) 

255.662.042 

746.454.422 

2004 

Milyon TL 

321 

44.004 
3.482.481 

152.183.000 
(53.714.896) 

971.739 

184.987.752 

133.516.316 

71.070.000 
20.504.701 

997.554 

153.951.444 

6.318.759 
321 

4.353.929 
13.745 

257.210.453 

293.886.518 
6.920 

52.100.718 

3.526.485 

349.520.641 

98.468.104 

108.976.444 
971.739 

318.504.068 

(205.958.435) 
(8.509.759) 

312.452.161 

919.183.255 
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MKE Kurumu Genel Müdürlüğünün 

2004 Yılı Füzyon Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti(-) 

Brüt satış kan 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelirve karlar 

G-Diğer faal.olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 

F-Olağan dışı gelir ve karlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan (zaran) 

K-Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülük 
karşılıktan (-) 

Dönem net kan (zaran) 

2003 

Mily 

328.912.515 

2.077.950 

326.834.565 

224.343.275 

62.556.767 

52.971.888 

619.537 

2.065.820 

9.907.819 

56.059.501 

on TL 

102.491.290 

39.934.523 

90.221.054 

44.069.372 

44.069.372 

2004 

Milyon TL 

321.011.411 

3.035.733 

317.975.678 

198.067.756 

84.647.444 

23.420.302 

1.087.324 

7.442.921 

8.303.852 

66.964.146 

119.907.922 

35.260.478 

50.150.535 

(8.509.759) 

(8.509.759) 
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MALİYE BAKANLIĞINA 
BAĞLI KURULUŞLAR 
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SAYI : 26 
T.C. EMEKLİ SANDIĞININ 2002 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 

KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 03.05.2006 tarihli 18 inci Birleşiminde T.C. Emekli Sandığının 2002 yılına 

ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince De
netlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanak
la kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar 
ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen husus
lar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 

1- Kuruluş Kanunu : 
T.C. Emekli Sandığı 01.01.1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanunla kurulmuş, Mali

ye Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz bir sosyal güvenlik kuruluşudur. 
5434 sayılı Kanun, kamu personelinden çok büyük bir kısmının sosyal güvenliklerini aynı hu

kuki statü içerisinde toplamış olmakla beraber, zaman içinde kanunun çeşitli hükümlerinde çok sayı
da değişiklikler yapılmış ve kanuna sürekli olarak ek ve geçici maddeler ilave olunmuştur. 

2- Kuruluşun Amacı: 
Memurlar ve bir kısım kamu personelinin emeklilik ve malullük hallerinde kendilerinin, ölüm

lerinde ise dul ve yetimlerinin sosyal güvenliğini sağlamak, Sandığın ana amacını oluşturmaktadır. 
Ayrıca, 1101 sayılı Kanuna göre vatani hizmet tertibinden aylık alanlara, 1005 sayılı Kanuna gö

re şeref aylığı alanlara ve 2022 sayılı Kanuna göre yaşlılık ve muhtaçlık aylığı alanlara yapılan öde
melerin yanı sıra, 3480 sayılı Kanun uyarınca tütün ve alkol satışlarından ayrılan paylardan hak sa
hiplerine yapılan ödemelerle de Sandık görevli kılınmıştır. 

Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

-Oz kaynaklar 
-Yabancı kaynaklar 
-Plasmanlar 
-Verilen faizler 
-Maddi duran varlıklar 

(edinme değeri) 
-Maddi duran varlıklar 
birikmiş amortismanı 

-Yatırımlar için yapılan 
nakdi ödemeler 

- Yatırımların gerçekleşme 
oram 

-İştiraklere ödenen 
sermaye 
-İştirakler temettü gelirleri 

-Daimi kaynaklar geliri 
-Geçici kaynaklar geliri 
-Diğer gelirler 

-Aylık bağlananlar 
-Aylık bağlananlara 
yapılan 
tüm ödemeler 

-2022 sayılı Kanuna göre 
aylık alanlar 
•2022 sayılı Kanuna göre 
yapılan ödemeler 
-Yönetim giderleri 
-Memur (Ortalama) 
-Sözleşmeli (Ortalama) 
-Personel için yapılan tüm 

giderler 
- Cari yıla ilişkin: 
-Memurlar için yapılan 
giderler 

-Memur başına aylık 
ortalama gider 
-Sözleşmeliler için 
yapılan 

giderler 
-Sözleşmeli başına aylık 
ortalama gider 

-Tahakkuk eden vergiler 
-GSYİH'ya katkı 
(Üretfiyat) 
-GSYİH'ya katkı (Alıcı 
fiyat.) 
-GSMH'ya katkı (alıcı 
fiyat) 

Gider fazlası 

Ölçü 

Milyar TL 

Milyar TL 

% 
Milyar TL 

Milyar TL 

Bin kişi 

Milyar TL 

Bin kişi 

Milyar TL 

Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

1998 

232.021 
109.759 
305.727 

23.140 

241.601 

2.714 

5.285 

102 
1.180 

591 

898.054 
3.775 

12.254 

1.173 

1.086.012 

920 

47.359 
13.624 

2.985 
5 

5.907 

6.140 

171 

11.370 

190 

855 

(195.158) 
(195.158) 

195.441 

1999 

352.726 
106.750 
379.642 

9.056 

373.471 

4.253 

9.942 

99,9 
2.723 

139 

1.490.329 
4.797 

13.589 

1.238 

2.006.408 

938 

96.727 
25.960 

3.041 
4 

10.976 

10.249 

309 

16.773 

349 

1.114 

(507239) 
(507239) 

507.577 

2000 

551.472 
255.344 
678.986 

8.977 

590.603 

7.088 

15.482 

97,3 
12.478 

30 

2.091.093 
6.029 

41.651 

1.296 

2.966.511 

952 

139.552 
37.844 

2.884 
4 

14.361 

14.336 

424 

24.397 

508 

1.190 

(837.353) 
(837.353) 

837.473 

2001 

856.207 
293.958 
957.743 

3.022 

911.123 

12.308 

17.717 

95,7 
23.020 

931 

3.186.619 
7.594 

83.861 

1.355 

4.792.680 

967 

215.608 
60.897 

2.855 
4 

18.181 

18.148 

539 

33.115 

690 

2.006 

(1.582.797) 
(1.582.797) 

1.582.998 

2002 

1.294.108 
434.987 

1.419.329 
10.845 

1.324.479 

18.606 

50.018 

98,0 
24.767 

436 

4.945.791 
12.164 

119.947 

1.408 

7.602.564 

1.O08 

313.216 
96.515 

2.904 
4 

33.997 

33.945 

1.003 

51.971 

608 

2.947 

(2.647.973) 
(2.647.973) 

2.648.353 

Son iki 
yıl farkı 

437.901 
141.029 
461.589 

7.823 

413.356 

6.298 

32.301 

2,3 
1.747 

5 

1.759.172 
4.570 

36.086 

53 

2.809.884 

41 

97.608 
35.618 

49 

15.816 

15.797 

464 

18.856 

(82) 

941 

1.065.175 
1.065.175 

1.065.355 

Artış ve 
Azalma 

% 
51,1 
48,0 
48,2 

258,8 

45,4 

51,2 

182,3 

2,4 
7,6 

55,2 
60,2 
43,0 

3,9 

58,6 

4,2 

452,7 
58,5 

1,7 

87,0 

87,0 

86,1 

57,0 

(11,9) 

47,0 

(67,3) 
(67,3) 

67,3 
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II. İDARİ BÜNYE 
1- Kuruluşun Yapısı: 
a) Merkez Kuruluşu : 
T.C. Emekli Sandığının merkez kuruluşu, Genel Müdür, beş Genel Müdür Yardımcısı ile Teftiş 

Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği dışında 15 Daire Başkanlığından oluşmaktadır. 
Ayrıca, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 65 yaşını doldurmuş muhtaç ve güçsüzlere 

aylık bağlanması hakkındaki 2022 sayılı Kanun uyannca birbirlerinden bağımsız ve farklı şekilde 
oluşturulmuş maluliyet raporlarını karara bağlayıp, maluliyet derecelerini tespit ile görevli iki ayrı 
Sağlık Kurulu da, Sandığın merkez kuruluşunda yer almaktadır. 

190 sayılı KHK'ye göre Sandık merkez teşkilatına 3.380 memur kadrosu tahsis edilmiş olup, 
2002 yılı sonu itibariyle bu kadroların 2.391'i dolu bulunmaktadır. 

b) Taşra Kuruluşu : 
Sandık taşrada; İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Samsun, Diyarbakır, Afyon, Erzurum illerinde 

Bölge Müdürlükleri olarak teşkilatlanmıştır. 
05.04.2002 tarih ve 24717 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanan, bazı kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait bölge müdürlüklerinin ve başmüdürlüklerinin kaldırılmasına ve alınacak tasarruf 
tedbirlerine ilişkin 12.01.2002 tarih ve 3849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile T.C. Emekli Sandığı 
Bölge Müdürlüklerinin 31.05.2002 tarihine kadar kaldırılmasına karar verilmiştir. 

Sandıkça, Bölge Müdürlüklerinin kapatılmasından sonra hangi iş ve işlemlerin nerede yapılaca
ğı, Bölge Müdürlüklerinde çalışan personele uygulanacak işlemler belirlenmiştir. Bölge Müdürlükle
ri yerine hizmetin devamı için gerekli alt hizmet birimlerinin (İrtibat Müdürlükleri) genel hükümler 
çerçevesinde kurulması çalışmaları sonuçlandırılmış, Bölge Müdürlüklerinde istekle merkez teşkila
tına atanmak isteyenlerin atamaları gerçekleştirilmiş, hizmetine ihtiyaç duyulmayan personelin ise di
ğer kamu kurum ve kuruluşlarına muvafakatları verilmek suretiyle naklen ayrılmaları sağlanmıştır. 

Bilahare 16.05.2003 tarihli 25110 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 22.04.2003 tarih ve 
2003/5552 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile, bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait Bölge Müdürlük
lerinin kaldırılmasına ilişkin 12.01.2002 tarihli 2002/3849 sayılı Kararname ile bu kararnamede de
ğişiklik yapan 04.04.2002 tarih ve 2002/3814 sayılı Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır. 

Sandığın Bölge Müdürlükleri dışında İstanbul-Etiler, İzmir-Narlıdere Dinlenme ve Bakımevle-
rine (Huzurevi) ilaveten Ankara-Balgat'ta olmak üzere 3 Dinlenme ve Bakımevi (Huzurevi) bulun
maktadır. 

Taşra kuruluşlarına tahsis edilen 1.230 kadroda, 2002 yılı sonu itibariyle 525 memur istihdam 
edilmiştir. 

Kuruluşta sözleşmeli personel kadrosu 31 olup, 2002 yılı sonu itibarîyle 4 personel çalışmaktadır. 
2002 yılı sonu itibariyle merkez ve taşra teşkilatında, memur ve sözleşmeli olarak toplam 4.641 

kadroda 2.920 personel çalışmaktadır. 
Personele yapılan toplam harcama 2001 yılında 20.507 milyar lira iken, 2002 yılında 33.997 mil

yar lira olmuştur. 
2- Yönetim Organı : 
Sandığın yönetim organı, Yönetim Kuruludur. Genel Müdür, aynı zamanda Yönetim Kurulunun 

da başkanıdır. Yönetim Kurulu, başkan dışında iki Genel Müdür Yardımcısı ile biri Başbakanın, iki
si Maliye Bakanının önerisi ile atanan beş üyeden oluşmaktadır. 

Yönetim Kurulu üyelerinden Başbakanlık Temsilcisi üyenin 3 yıllık görev süresi 12.01.2001 ta
rihinde dolmuş, yerine 26.02.2004 tarihinde atama yapılmış, Maliye Bakanlığı Temsilcisi üyelerin 
görev süreleri 20.11.2000 ve 21.07.2002 tarihinde dolmuş, yerlerine 18.06.2003 ve 09.10.2003 tarih
lerinde atama yapılmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeni atamalar yapılıncaya kadar, görev süre
leri dolan üyeler görevini sürdürmüştür. 
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III. MALI BÜNYE 
Sandığın kaynak ve varlıkları, bir önceki yıla göre % 50 oranında 552,1 trilyon lira artarak 2002 yı

lı sonu itibariyle 1.652,7 trilyon liraya ulaşmış bulunmaktadır. Bu kaynağın % 77,3 oranında 1.278 tril
yon lirası öz kaynaklardan, % 22,7 oranında 374,7 trilyon lirası da yabancı kaynaklardan oluşmaktadır. 

5434 sayılı Kanuna, 1425 sayılı Kanun ile eklenen geçici 146 ncı madde; Sandığın nakit duru
munun gerekli ödeme ve harcamaları karşılayamaması halinde doğacak açığın, Maliye Bakanlığı 
Bütçesinin sosyal transferler bölümüne konacak ödeneklerden karşılanması hükmünü içermektedir. 

5434 sayılı Kanunda, emekliler lehine yapılan değişikliklerle Sandığa bir yük getirilirken, bu yü
kü karşılayacak gelir kaynaklarının da belirlenmemiş olması, Sandık gider fazlasının büyük boyutla
ra ulaşmasına neden olmakta; Sandık gider fazlası, anılan kanunun Geçici 146 ncı maddesi uyarınca 
Hazinece karşılandığından, Hazineye de önemli oranda yük getirmektedir. 

1992 yılına kadar gelir fazlası veren Sandık, 20.02.1992 tarihli ve 3774 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesi ile "kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istek
leri üzerine" emekli olma hakkı tanınması, erken emeklilikten dolayı Sandığa gelecek olan yükü kar
şılayacak bir gelir artırıcı önlem alınmamış olması sonucu; Sandık gelirleri, giderlerini karşılayamaz 
duruma düşmüş ve 1992 yılında 1,4 trilyon lira gelir fazlası veren Sandıkta bu düzenleme sonucu, 
1993 yılından itibaren gider fazlası her geçen yıl önemli oranda artarak, 2002 yılı faaliyet dönemi 
2.648 trilyon lira gider fazlasıyla kapanmıştır. 

Meydana gelen bu gider fazlasının bir bölümü, yukarıda belirtilen emekli yaş sınırının kaldırıl
masından, bir bölümü 5434 sayılı Kanunun geçici 139 uncu maddesine istinaden Sandıktan aylık 
alanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduklan aile bireylerine verilen sağlık yardımının kanunla 
düzenlenecek "genel sağlık sigortası" uygulamaya konuluncaya kadar geçici olarak, hiç prim alın
maksızın T.C. Emekli Sandığına görev olarak verilmiş olmasından; bir bölümü çeşitli yasalar uyarın
ca, kamu kurum ve kuruluşlan adına yapılan faturalı ödemelerin normal koşullarda iki ay içinde San
dığa ödenmesinden, bir yıl boyunca ödenen ve ancak yıl sonunda kuruluşlar adına borç yazılan San
dık yönetim giderlerinin ise, müteakip yılın Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi kanunda öngörülmüş 
olmasına rağmen, kuruluşlann borçlannı süresinde ödememiş olmasından kaynaklanmaktadır. 

Büyük boyutlara ulaşmış bulunan Hazine yardımının asgari düzeye indirilmesini ve sosyal güven
lik kuruluşlan gider fazlasının azaltılmasını sağlamak üzere 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun ile 
sosyal güvenlik kuruluşlan yasalannda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemeye göre; 

- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu maddesinin (b) fıkrasının 1 inci paragra
fı, "Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranları istekleri üzerine" 
emeklilik olanağı sağlar iken; "25 fiili hizmet yılını dolduran iştirakçilerden kadın ise 58, erkek ise 
60 yaşını dolduranların istekleri üzerine" emekli olabilmeleri şeklinde yeniden düzenlenmek suretiy
le, 25 hizmet yılı yanında yaş sınırı da getirilerek, erken emeklilik önlenmiştir. 

- Yine 5434 sayılı Kanunun Geçici 139 uncu maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üze
re "kullanılması resmi sağlık kurulu raporu ile gerekli görülen protez, ortez ve tıbbi araç ve gereç be
dellerinin % 10'u hak sahipleri tarafından ödenir. Ancak ödenecek miktar bu kanunun Ek 19 uncu 
maddesindeki aylıklardan fazla olamaz..." hükmünü içeren yeni bir fıkra getirilmiştir. 

Yapılan bu düzenlemeler ile, genç yaşta emekliliğin önlenmesi yanında, protez, ortez ve tıbbi 
araç ve gereç bedellerinin % 10'unun emekli aylığı alt sınırını geçmemek üzere hak sahiplerinden 
alınması, Sandık sağlık giderlerinin azaltılması amaçlanmıştır. 

Ancak; 23.11.2001 tarih 24592 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 
23.02.2001 tarih ve 1999/42 Esas, 2001/41 sayılı karan ile kademeli emeklilik iptal edilmiş olup, Ana
yasa Mahkemesinin karan Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir. 

01.06.2002 tarihli 24772 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 23.05.2002 tarih ve 4759 sayılı Ka
nunun, 23.05.2002 tarihinden geçerli olmak üzere 5434 sayılı Kanunda yeniden düzenleme yaparak 
kademeli emekliliğe ait yaş ve hizmet süreleri yeniden belirlenmiştir. 
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4759 sayılı Kanunla kademeli emekliliğe ilişkin yaş ve hizmet sürelerinin belirlenmesinin olum
lu etkisini ileriki yıllarda göstermesi beklenmektedir. 

Sonuç olarak; Sandığın gelir-gider dengesi giderek bozulmaktadır. Bir yandan iştirakçi sayısı 
azalırken, diğer yandan emekli ve hak sahibi sayısının hızla artması, bu dengeyi olumsuz yönde da
ha fazla etkilemektedir. Bazı hizmetlerin prim kesilmeden verilmesi ve alacakların zamanında tahsil 
edilememesi ise Sandık aktüeryal dengesini büsbütün bozmaktadır. 

Özetlenen bu nedenlerden dolayı daha fazla gecikilmeden önlem alınması zorunlu görülmektedir. 
IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 
1- Tahsis İşlemleri : 
T.C. Emekli Sandığından emekli, adi malûllük ile vazife malûllü ve dul ve yetim aylığı alanla

rın sayısı 2002 yılı sonu itibariyle bir önceki yıla göre % 4 oranında 53.383 kişi artarak 1.408.941'e 
ulaşmıştır. 

2002 yılında T.C. Emekli Sandığından aylık alanlara 7.602 trilyon lira ödeme yapılmıştır. Ancak 
Sandığın tüm geliri, emekli, malûl, dul ve yetimlere yapılan ödemelerin % 65,7'sini karşılayabilmiş 
ve gider fazlası 2.648 trilyon lira Bütçenin Sosyal Transferler bölümünden karşılanmıştır. 

2001 yılında Sandık gelirleri Sandık giderlerinin % 67,4'ünü karşılarken 2002 yılında % 65,7'si
ni karşılayabilmiştir. 

2001 yılında 2.236.050 iştirakçiye karşılık 1.355.558 kişiye aylık ödenirken, 2002 yılında 
2.372.777 iştirakçiye karşılık 1.408.941 kişiye aylık ödenmiş, iştirakçilerin emeklileri karşılama ora
nı 1,68'e düşmüş bulunmaktadır. 

T.C. Emekli Sandığı 2002 yılı sonu itibariyle Vatani Hizmet Tertibinden bağlanan aylıklar, Ko
re ve Kıbrıs gazileri aylıkları ve 1005 sayılı Kanuna göre şeref aylıkları olarak 53.109 kişiye 78,6 tril
yon lira ödemede bulunmuştur. 

2022 sayılı Kanuna göre de 2002 yılı sonu itibariyle 1.008.846 yaşlı, muhtaç ve güçsüze 313,2 
trilyon lira ödenmiştir. 

2002 yılında Sandığa tabi olanlar için yapılan ödeme ve giderlerin dışında; 
Emekli ikramiyesi, ölüm yardımı, sosyal yardım zammı, hizmet birleştirilmesi karşılığı diğer 

sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılan ödemeler, ilgili kanunlarına göre, muhtaç ve güçsüzlere ödenen 
yaşlılık aylığı, vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar, Kore ve Kıbrıs gazilerine bağlanan aylık
lar, şeref aylıkları, subay tazminatı, makam tazminatı, maluliyet aylık ve zamları, vergi iadesi ödeme
leri karşılığı olarak yapılan harcamalar ile ayrıca, bedeli karşılığı Sandığa yaptırılan hizmetler karşı
lığı olmak üzere; 2002 yılında Sandıkça yapılan 1.874 trilyon lira ödeme çeşitli kuruluşlara fatura 
edilmiştir. 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yönetim giderleri karşılığı olarak ilgili kuruluş
lardan yapılan 96,5 trilyon lira tahsilatla birlikte 2002 yılında Sandıkça yapılan faturalı ödemeler top
lamı 1.970 trilyon lira olmuştur. 

2- Sağlık Yardımları: 
5434 sayılı Kanunun 08.07.1971 tarih ve 1425 sayılı Kanunla değişik Geçici 139 uncu madde

sine göre; kanunla düzenlenecek genel sağlık sigortası kapsamına alınacakları tarihe kadar, emekli, 
adi malûllük ve vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlarla, bunların kanunen bakmakla yükümlü ol
dukları aile fertleri ile yetim aylığı alanlar, hastalanmaları halinde, ilgili tüzükte belirlenen usul ve 
esaslara göre Sandık tarafından muayene ve tedavi ettirilmektedir. 

Emekli, malûl, dul ve yetimler için 2002 yılında 1.840 trilyon lira tutarında sağlık harcaması ya
pılmıştır. Bu harcama 2001 yılı harcamasından % 69 oranında 750,8 trilyon lira daha fazladır. 

Sandığın 1996-2001 yıllan yatırım programları ile DPT Müsteşarlığından alınan müsaadeler çer
çevesinde mevcut bilgi işlem merkezine ilave yatırım yapılarak emekliler ve hak sahiplerinin şahıs 
bazında bilgi kütüğü oluşturulmuş; karne, mevzuat, diş, optik, diyaliz, paket programlar, reçete işlem-
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leri, ödeme emirleri için bilgisayar programlan yazılarak uygulamaya geçilmiş, 2002 yılı itibariyle 81 
ilde 18.265 eczane, 2.201 optik firması, 1.360 özel sağlık kurumu on-Iine olarak Sandık merkezine 
bağlanmıştır. 

Sandığın yaptığı bu yatırımlar ve uygulamaya koyacağı yeni projeler ile her yıl artarak çok bü
yük boyutlara ulaşan sağlık harcamalannm denetlenmesi, yersiz tüketim ve harcamaların önlenmesi, 
sağlık yardımından faydalananların işlemlerinin ve ödemelerinin hızlandırılması amaçlanmaktadır. 

T.C. Emekli Sandığı ile SSK ve Bağ-Kur Genel Müdürlükleri arasında, kurumların kendi mev
zuatları gereği vermekle yükümlü oldukları sağlık hizmetleri ile ilgili olarak uygulamada yeknesak
lık sağlanması ve kurumlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi suretiyle sağlık harcamalannm disipli
ne edilmesine katkıda bulunmak amacıyla 07.11.2000 tarihinde "Ortak Tedavi Uygulama Protokolü" 
imzalanmıştır. 

Protokol gereğince, özel sağlık kurumları ve kuruluşlanndan satın alınan sağlık hizmetleri ko
nusunda sözleşmelerde paralellik sağlanarak üç sosyal güvenlik kuruluşunun her hizmet için tek bir 
fiyat uygulamasına 15.04.2001 tarihinden itibaren başlanmıştır. Ortak tedavi uygulama protokolü ile 
önemli sonuçlar alınmaktadır. 

Öte yandan Sandık ortez, protez gibi iyileştirici tıbbi malzemeler için SSK tarafından belirlenen 
fiyat listesini uygulamakta iken, son yıllarda, anılan malzemelerin ithal veya imal eden firmalarla, 
SSK arasında mevcut sorunlann çözümlenememiş olması ve bu amaçla anılan kurum bünyesinde 
başlatılan çalışmaların sona erdirilememiş olmasının bazı sorunlar yaratması üzerine, TBMM KİT 
Alt Komisyonunun, T.C. Emekli Sandığının 1999 yılı çalışmalarını denetlediği 22.02.2001 tarihli 
toplantısında, Sandık olarak iyileştirici nitelikteki tıbbi malzemeler için yapılacak ödemelerde, Sos
yal Sigortalar Kurumu tarafından belirlenen fiyat listesinin uygulanmasından kaynaklanan sorunlara 
son vermek amacıyla, sosyal güvenlik kurumlan dahil, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü 
ortez, protez ve iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemeleri için yapacakları ödemelere esas olacak 
fiyatlann, diğer sağlık giderlerine ait Bütçe Uygulama Talimatıyla açıklanan fiyatlar gibi, Sağlık Ba
kanlığınca belirlenmesi için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması kararlaştırılmış ve bu 
hususa ayrı bir öneri olarak Alt Komisyon Raporunda da yer verilmiştir. 

Anılan raporun, TBMM KİT Komisyonunda görüşüldüğü 04.04.2001 tarihinde, KİT Komisyo
nu da söz konusu öneriyi benimsemiş ve gündemde kalmasını kararlaştırmıştır. 

Aynı önerinin, Sandık faaliyetlerine ilişkin 2000 Yılı Denetim Raporunda da yer alması ve ko
nunun TBMM KİT Komisyonunda da gündeme getirilmesi üzerine Sandıkça Sağlık Bakanlığı ve 
Maliye Bakanlığı nezdinde yapılan girişimlerden bir sonuç alınamaması üzerine, Sandık tarafından, 
ortopedi ve travmatoloji branşında kullanılan her türlü tıbbi malzeme ile tedavi edici sarf malzeme
sini oluşturan ürünlerin fiyatları da dahil olmak üzere usul ve esaslannı yeniden belirlemek amacıy
la bir komisyon oluşturulmuş, komisyonda Türk Ortopedistler Derneği, Ortopedi Malzemeleri Satı-
cılan Derneği, Ankara'da bulunan Üniversitelerin Tıp Fakültesi temsilcileri ile Sağlık Bakanlığı tem
silcisi komisyonda yer almış, aynca 30 ortopedi ve travmatoloji uzmanının görüşlerine de başvurula
rak çalışma sonuçlandırılmıştır. 

Komisyon çalışmalarından olumlu sonuç alınması ve bu alanda yapılacak harcamalarda yakla
şık % 35-40 civannda tasarrufun gerçekleşeceğinin anlaşılması üzerine, Sandık Yönetim Kurulunun 
kararı ile daha önce Sandıkla anlaşması olan 35 firmanın sözleşmesi feshedilmiş ve bu firmalarla San
dıkça hazırlanan yeni sözleşmeler imzalanmıştır. 

3- Plasmanlar: 
5434 sayılı Kanunda, Sandık mevcutlarının; taşınmaz mallara, sermayesinin en az yansından faz

lası Devlete ait şirket ve teşebbüslere, Bakanlar Kurulunca uygun görülmek şartıyla ülke ekonomisin
de etkin özel şirketlere, Devlet bono ve tahvilleri ile kamu yatırımlan gelir ortaklığı senetlerine, vade
li ve vadesiz mevduat şeklinde milli bankalara yatırılmak suretiyle değerlendirilmesi öngörülmektedir. 

Sandık plasmanlarının 2001 yılı sonu itibariyle üç ayrı grup halinde tutarları, bir önceki yıl so
nuçlan ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Plasmanlar 
1- Mevduat 
2- İştirakler 
3- Sabit Kıymetler 

Toplam 

2001 
Milvon TL. 
48.374.954 
23.020.576 

886.348.235 
957.743.765 

%. 
5,1 
2,4 

92,5 
100,0 

2002 
Milvon TL. 
69.827.852 
24.767.586 

1.324.734.028 
1.419.319.466 

%. 
4,9 
1,8 

93,3 
100,0 

Sandık plasmanlarında bir önceki yıla göre % 48,2 oranında 461,7 trilyon lira artış olmuştur. Sa
bit kıymetlerin en önemli bölümünü, başta otel ve işhanları olmak üzere "işletilmekte olan taşınmaz
lar" oluşturmaktadır. 

İşletilmekte olan taşınmazlardan sağlanan brüt gelir bir önceki yıl sonuçlan ile birlikte aşağıda
ki çizelgede gösterilmiştir. 

İşletilmekte Olan Sabit İki Yıl 
Kıymetlerden Elde Olunan 2001 2002 Farkı 
Brüt Gelirler Milvon TL. Milvon TL. Milvon TL. 
-Mevduat 1.737.997 2.482.108 744.111 
-İştirakler 931.132 436.394 (494.738) 
- Maddi Duran Varlıklar 10.421.596 (2.198.172) (12.619.768) 

Toplam 13.090.725 720.330 (12.370.395) 
İşletilmekte olan sabit kıymetlerden elde edilen gelir, 2002 yılı sonu itibariyle bir önceki yıla na

zaran % 94,5 oranında 12,3 trilyon lira azalarak 720 milyar lira olmuştur. 
Mülkiyeti Sandığa ait olan ve Emek İnşaat tarafından işletilen 6 otelin daha kârlı ve verimli ha

le getirilmeleri için uluslararası otel zincirlerine işlettirilmesi amacıyla; Sandık tarafından 2000 yılın
da yapılan ihale sonucunda; 5 otelde yönetim anlaşması ve 1 otelde kira anlaşması yapılması teklif
leri uygun görülerek, uluslararası üç ayrı otel zinciri ile Sandık arasında sözleşmeler imzalanmıştır. 

Uluslararası otel zincirleri ile imzalanan yönetim sözleşmelerinde, personel vakfına ait özel bir 
şirket olan Emek Projeye otellerin kiracısı sıfatıyla taraf olarak yer verilmiş, Emek İnşaat ile olan ha
sılat kira sözleşmesi 31.12.2001 tarihi itibariyle feshedilmiş, Emek Proje ile 30 yıl süreyi kapsayan 
17.01.2002 tarihli hasılat kira sözleşmesi imzalanmış, ayrıca, otellerin yenileme ve modernizasyon iş
leriyle ilgili olarak da; Emek Proje-Turner/Pro-ge Konsorsiyumu ile 15.01.2002 tarihli proje yönetim 
sözleşmesi, Emek Proje ile de 30 yıl süreyi kapsayan 17.01.2002 tarihli hizmet sözleşmesi imzalan
mış, Akbank ile 10.07.2002 tarihli, 100 milyon $'lık kredi sözleşmesi imzalanmıştır. 

Yüksek Denetleme Kurulunca düzenlenen 09.12.2003 tarihli Özel İnceleme Raporunda; yöne
tim sözleşmelerinde vakıf şirketinin sorumluluklannın Sandıkça garantör olunarak üstlenilmesi, San
dığın trilyonlarca liralık işleri hakkında; başka hiçbir teklif alınmadan, eşitlik ve rekabeti sağlayacak 
bir ihale yapılmadan, sözleşmeleri imzalayan yetkili iki şirket müdürü aynı zamanda Sandığın perso
neli olan Emek Proje ile süreleri 30 yıla varan sözleşmeler imzalanması, her biri ayrı bir ihale konu
sunu teşkil eden Sandığa ait işlerin, yüklenicilerinin belirlenmesi işlemlerinin anılan şirketçe yapıl
ması, Akbank ile 10.07.2002 tarihli 100 milyon $'hk kredi sözleşmesi imzalanmakla birlikte hiç kre
di kullanımı olmaması, ancak, taahhüt ücreti olarak 6 ayda bir 255 bin $ ödenmesi, Sandığın iki şu
be müdürünün, yetkili şirket müdürleri olarak Emek Projede görev almaları ve İhale Komisyonunda 
görev alan Sandığın 2 başmüfettişinin; Emek Projenin taraf olduğu sözleşmeler imzalandıktan sonra 
görevlerinden ayrılarak, Emek Projede Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve baş-
lamalan hususlannm Maliye Bakanlığı müfettişlerince soruşturulması talep edilmiştir. 

Konu hakkında, Maliye Bakanlığının talepleri üzerine Başbakanlık Makamının 08.03.2004 ta
rih, TEFTİŞ.M:033 sayılı Olurlan gereğince; iki Başbakanlık müfettişi, bir Yüksek Denetleme Ku
rulu denetçisi ve bir Bayındırlık ve İskân Bakanlığı müfettişinden oluşan 4 kişilik Komisyon tarafın-
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dan, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünde 4483 sayılı Kanun hükümlerine göre ön inceleme ya
pılarak 15.04.2004 gün ve 17-03 sayılı Ön İnceleme Raporu düzenlenmiş, bu raporda belirtilen ko
nularda ve sorumluları hakkında 4483 sayılı Kanunun 6. Maddesi uyarınca "Soruşturma İzni Veril-
mesi"nin uygun olacağı belirtilmiştir. Ön İnceleme raporu 4483 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca 
karar vermek üzere Maliye Bakanlığına gönderilmiş olup, işlemler devam etmektedir. 

Öte yandan, işhanlan gelirlerinde de bir önceki yıla göre sağlanan artışların yetersizliği yanında, 
aylık kira tutarları da günün koşullarından uzak kalmıştır. Başta işhanlan olmak üzere diğer akar iş
letmeleri kira gelirlerinin de günün rayicine uygun bir düzeye çıkarılması için önlem alınmalıdır. 

V- YATIRIMLAR 
Sandığın yürütmekte olduğu yatırım projeleri için, 2002 yılı Yatırım Programında 51.000 milyar 

lira tutarında ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin 32.000 milyar lirası otellerin modernizasyon ve tevsii 
projesine, 3.500 milyar lirası Bursa Çelik Palas Oteli inşaatı, 7.900 milyar lirası Huzurevleri, 5.000 
milyar lirası bilgisayar alımı, geriye kalan miktarı da çeşitli idame ve yenileme harcamaları için ön
görülmüştür. Bu ödenekler karşılığında 2002 yılında 49.736 milyar lira nakdi harcama yapılarak, 
% 98 nakdi, % 32 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 

Sandık Yönetim Kurulunun 27.03.2003 tarih ve 187 sayılı kararında; 2002 yılı Yatırım Progra
mı ödeneğinden ödenek bakiyesi olarak tespit edilen "Otellerin Modernizasyonu ve Tevsii Projesi" 
ile ilgili 23,3 trilyon liranın Emek Proje hesabına bu konu ile ilgili iş yapılmasına aracılık ettiği fir
malara yapılacak iş karşılığı ödenmek üzere aktarılması kabul edilmiştir. Aynı kararda diğer projele
rin bakiye ödeneği 11,8 trilyon liranın da Emek İnşaat hesabına aktarılması kabul edilmiştir. Buna gö
re; 2002 yılında yatırım projeleri ile ilgili harcanmayan ödenek toplamı 35,1 trilyon liradır. 

Başbakanlık Makamının 08.03.2004 tarih, TEFTİŞ.M:033 sayılı Olurları gereğince; 4483 sayılı 
Kanun hükümlerine göre yapılan ön inceleme sonucu düzenlenen 15.04.2004 gün ve 17-03 sayılı Ön 
İnceleme Raporunda; "bilançonun doğruluğunu etkileyerek yetkili kurumlan yanıltıcı nitelikte so
nuçlan ortaya çıkaran bu tür harcanmamış ödeneğin bir sonraki yıla devredilmesi yoluna başvurul
maması ve bu konuda, bundan sonra 2003 yılında çıkarılmış olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Mali Kontrol Kanununun 20. maddesine uygun davranılması hususunda Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğünün uyarılmasının gerektiği" değerlendirilmiştir. 

VI. İŞTİRAKLER 
Sandığın iştiraki bulunan kuruluşlar ile bu kuruluşlara tahsis edilen ve ödenen sermaye ile alı

nan temettüler bir önceki yıl sonuçlarıyla birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
iştirakin 2002 yılı sonunda Sandıkça 

Nominal Ödenmiş Taahhüt Sandığan 

sermayesi sermayesi edilen Ödenen hisse 

İştirakler Milvon TL. Milyon TL. Milyon TL, Milyon oranı % 

- Türkiye Petrolleri A.O. 3.000.0000 3.000.0000 547 547 5,47 

- Petkim Petrokimya A.Ş. 204.750.0000 204.750.0000 14.332.500. 332.500 7 

- Taksim Otelcilik A.Ş. 30.000.000 30.000.000 9.427.500 9.427.500 31.425 

- Emek İnşaat İşletme A.Ş. 2.000.000 2.000.000 980.000 980.000 49 

- T.C. Merkez Bankası A.Ş. 25.000 25.000 250 250 1 

- Eskişehir Çimento Fab. A.Ş. 49.950 49.950 979 979 1.960 

- Yeditepe Beynel. Otel.A.O. 110.000 110.000 23.036 23.036 11 

- Petlas Lastik San. Tic.A.Ş. 10.000.000 10.000.000 2.463 2463 0,024 

- Deniz Nakliyat T. A.Ş. 11.000.000 11.000.000 301 301 0,00274 

- ESV Holding A.Ş. 50.000 50.000 10 10 0,02 

Genel Toplam 260.984.950 260.984.950 24.767.586 24.767.586 

Alman 

temettü 

Milyon TL. 

185.309 

251.060 

25 

436.394 
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Sandık toplam 24.767 milyar lira ödenmiş sermaye ile pay sahibi olduğu iştiraklerinden 2002 yı
lı sonu itibariyle % 1,76 oranında 436,3 milyar lira temettü sağlamıştır. 

VII. ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Sosyal güvenlik kuruluşları arasında sağlık malzemeleri tedarik yöntemlerindeki farklılığın 
ortadan kaldırılması, sağlık harcamalarında kaynak kaybının önlenmesi ve kamu yararı açısından 
müşterek satın alma usul ve esaslarının oluşturulması, kuruluşlar arasında uygulama birliğinin sağ
lanması konusunun Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı ve sosyal güvenlik kuru
luşları tarafından Kamu İhale Kurumunun görüşleri de alınarak ortak bir çalışmayla etüd edilmesi, bu 
kapsamda gerekiyorsa ilgili mevzuatta değişikliğe gidilerek kamuda sağlıklı bir tedarik sisteminin 
oluşturulması, 

- Yapılacak çalışmalarda satın alınacak malzemelerin, insanda kullanılabilirlik onayını da içere
cek şekilde tüm yönlerden uluslararası alanda kabul edilmiş standartlara uygun olması hususunun ön
celikli şart olarak esas alınması, Sağlık Bakanlığının koordinatörlüğünde, üniversite hastaneleri ile de 
işbirliği yapılmak suretiyle tüm branşlar itibariyle ve ilgili kuruluşların tamamında ortak olarak kul
lanılmak üzere malzemelerin sınıflandırma, gruplandırma ve kodlandınlmasının yapılması; bu kapsamda, 
branşlar itibariyle tüm malzemeler için teknik, standart işareti, fiyat ve diğer bilgileri ihtiva edecek şekil
de, ilgili kuruluşların erişimine açık ortak bir bilgi işlem veri tabanı (Malzeme Bilgi Bankası) oluşturulma
sı hususu da etüd edilmek suretiyle, malzemelerin yurda girişinden hastalarda kullanımına kadar tüm aşa
malarda, kamuda etkin bir koordinasyon ve kontrol mekanizması kurulması, 

2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 
B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 
1- Emek Otellerinin Yenilenmesi ve Modernizasyonu ile Uluslararası Otel Zincirleri Eliyle İşle

tilmesi Projesine ilişkin yürütülen iş ve işlemlerde; ilgili mevzuata aykın uygulamalar yapılması, san
dık personel vakfına ait özel bir şirkete, ayncahklı ve muvazaalı işlemlerle bazı hak ve menfaatlerin 
sağlanması ve kurum zaranna sebebiyet verilmesi hakkında düzenlenen ve Yüksek Denetleme Kuru
lu Üyeler Kurulunun 09.12.2003 tarihli toplantısında kabul edilen "Özel İnceleme Raporu"nda gerek
li görülen hususların yerine getirilmesi, 

SONUÇ 
T.C. Emekli Sandığının 2002 yılı bilançosu ile 2.648.353.628 milyon lira gider fazlasının genel 

bütçeden karşılanması nedeniyle, gelir ve gider farkı vermeyen gelir ve gider hesabı, 
Tasvip edilmiştir. 

- 3 2 1 - I. CİLT 



T . C . E m e k l i S a n d ı ğ ı ' n ı n 
2 0 0 2 y ı l ı b i l a n ç o s u 

Aktif 

1 - Dönen varlıklar : 
a) Kasa ve bankalar 
b) Hisse senetleri ve tahviller 
c) Alacaklar 
d) Verilen avanslar 
e) Stoklar 
f) Diğer dönen varlıklar 

Toplam ( 1 ) 
2- Duran varlıklar : 

a) Hisse senetleri ve tahviller 
b) Alacaklar 
c) Verilen avanslar 
d) İştiraklerdeki sermaye payları 
e) Maddi duran varlıklar 
f) Maddi olmayan duran varlıklar 
g) Özel tükenmeyen tabi varlıklar 
h) Diğer duran varlıklar 

Toplam ( 2 ) 
Genel toplam 

Nazım hesaplar 

Önceki dönem 
Milyon TL. 

49.021.043 

-
171.311.890 

5.386.998 
293.866 

2.315.462 

228.329.259 

6 

-
23.020.576 

898.814.916 
2 

-

921.835.500 

1.150.164.759 
9.901.618 

Cari dönem 
Milyon TL. 

72.537.867 

-
250.689.027 

33.098.806 
397.308 

2.559.524 
359.282.532 

6 

-
24.767.586 

1.345.045.562 
2 

-

1.369.813.156 

1.729.095.688 
25.035.659 

Pasif 

1- Kısa vadeli yabancı kaynaklar : 
a) Alınan krediler, kredi ve 

tahvillerin taksitleri 
b) Borçlar 
c) Alınan avanslar 
d) Vergi, resim, harç ve kesintiler 
e) Gelecek aylara ait gelirler 
f) Diğer yapancı kaynaklar 

Toplam ( 1 ) 
2- Uzun vadeli yabancı kaynaklar : 

a) Alınan krediler 
b) Borçlar 
c) Alınan avanslar 
d) Diğer yabancı kaynaklar 

Toplam ( 2 ) 
3- Öz kaynaklar : 

a) Sermaye 
b) Yeniden değerleme artışı 
c) Yedekler 
d) Özel karşılıklar 
e) Dönem gelir fazları 

Toplam ( 3 ) 
Genel toplam 

Nazım hesaplar 

Önceki dönem 
Milyon TL 

-
221.477.049 

60.000.000 
511.888 

7.462.047 
289.450.984 

-
-
-

4.506.760 
4.506.760 

2.628.162 
847.919.265 

5.659.588 

-
859.207.015 

1.150.164.759 
9.901.618 

Cari dönem 
Milyon TL. 

-
314.649.146 

-
844.287 

115.234.344 
430.727.777 

-
-
-

4.259.592 
4.259.592 

2.628.162 
1.275.390.219 

16.089.938 

-
1.294.108.319 

1.729.095.688 
25.035.659 



T . C . E m e k l i S a n d ı ğ ı ' n ı n 
2 0 0 2 y ı l ı g e l i r - g i d e r h e s a b ı 

Giderler 

1 - Faaliyet giderleri : 
a) Emekli, malûl, dul ve yetim aylıkları 
b) Evlenme ikramiyeleri 
c) Sağlık yardımı 
d) Toptan ödemeler ve kesenek iad. 
e) Huzurevi giderleri 
f) Diğer ödemeler 

Toplam ( 1 ) 
2- Faaliyet dışı gider ve zararlar : 

a) İşletme giderleri 
b) Şüpheli alacaklar karşılık giderleri 
c) Verilen faizler 
d) Diğer gider ve zararlar 

Toplam ( 2 ) 
3- Faturalı ödemeler : 

a) Maliye Bakanlığı 
b) Katma bütçeli kuruluşlar 
c) Belediyeler 
d) Özel İdareler 
e) Kamu iktisadi teşebbüsleri 
f) Döner sermayeli kuruluşlar 
g) Ortak emeklilere yapılan ödemeler 

Toplam ( 3 ) 
Giderler toplamı ( 1 + 2 + 3 ) 

4- Gelir fazlası 
Genel toplam 

Önceki dönem 
Milyon TL. 

3.689.963.925 
3.577.541 

1.089.395.190 
2.479.755 
2.605.623 
4.658.823 

4.792.680.857 

1.175.141 
45.650 

3.022.572 
3.252.138 
7.495.501 

889.235.445 
57.866.371 
25.086.802 

1.276.466 
215.097.651 

142.252 
120.303.539 

1.309.008.526 
6.109.184.884 

-
6.109.184.884 

Cari dönem 
Milyon TL. 

5.740.351.996 
5.125.702 

1.840.221.231 
4.001.211 
4.982.882 
7.881.404 

7.602.564.396 

1.613.257 
64.572 

10.845.907 
14.653.841 
27.177.577 

1.438.205.142 
103.240.859 
31.799.337 

1.709.334 
210.206.957 

270.166 
185.205.798 

1.970.637.593 
9.600.379.566 

-
9.600.379.566 

Gelirler 

1-Faaliyet gelirleri : 
a) Sürekli kaynak gelirleri : 

aa) Kesenek ve karşılıklar 
ab) Ek karşılıklar 
ac) Fiili ve itibari hizmet zammı 
ad) Geçmiş yıllara ait kesenekler 
ae) Diğer sürekli kaynak gelirleri 

Toplam ( a ) 
b) Geçici kaynak gelirleri : 

ba) Hizmet borçlanması 
bb) Hizmet ihyası 

Toplam ( b ) 
Toplam ( 1 ) 

2- Faaliyet dışı gelir ve kârlar : 
a) İşletme gelirleri 
b) İştirak kâr paylan 
c) Faiz gelirleri 
d) Geçmiş yıl gelir ve kârları 
e) Toplu konuttan alınan pay 
f) Arızi satış kârları 
g) Diğer gelirler 

Toplam ( 2 ) 
3- Faturalı ödemelerden tahsilat 

Gelirler Toplamı (1+2+3) 
4- Hazinece karşılanan gider fazlası 

Genel toplam 

Önceki dönem 
Milyon TL. 

2.530.212.597 
472.210.073 
138.267.238 
42.713.062 

3.216.416 
3.186.619386 

7.414.282 
180.495 

7.594.777 
3.194.214.163 

10.421.597 
931.132 

2.568.624 
6.440.315 

27.107 
2.574.788 

22.963.563 
1.309.008.526 
4.526.186.252 
1.582.998.632 
6.109.184.884 

Cari dönem 
Milyon TL. 

3.845.653.222 
682.152.185 
201.926.865 

56.874.883 
159.184.422 

4.945.791.577 

11.937.386 
227.066 

12.164.452 
4.957.956.029 

11.714.465 
436.394 

5.680.630 
1.142.124 

2.265.618 
2.193.085 

23.432.316 
1.970.637.593 
6.952.025.938 
2.648.353.628 
9.600.379.566 



SAYI : 27 
T.C. EMEKLİ SANDIĞININ 2003 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 

KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 03.05.2006 tarihli 18 inci Birleşiminde T.C. Emekli Sandığının 2003 yılına 

ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince De
netlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanak
la kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar 
ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen husus
lar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKİŞ 

1- Kuruluş Kanunu : 
T.C. Emekli Sandığı 01.01.1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanunla kurulmuş, Mali

ye Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz bir sosyal güvenlik kuruluşudur. 
5434 sayılı Kanun, kamu personelinden çok büyük bir kısmının sosyal güvenliklerini aynı hu

kuki statü içerisinde toplamış olmakla beraber, zaman içinde kanunun çeşitli hükümlerinde çok sayı
da değişiklikler yapılmış ve kanuna sürekli olarak ek ve geçici maddeler ilave olunmuştur. 

2- Kuruluşun Amacı : 

Memurlar ve birkısım kamu personelinin emeklilik ve malullük hallerinde kendilerinin, ölümle
rinde ise dul ve yetimlerinin sosyal güvenliğini sağlamak, Sandığın ana amacını oluşturmaktadır. 

Ayrıca, 1101 sayılı Kanuna göre vatani hizmet tertibinden aylık alanlara, 1005 sayılı Kanuna gö
re şeref aylığı alanlara ve 2022 sayılı Kanuna göre yaşlılık ve muhtaçlık aylığı alanlara yapılan öde
melerin yanı sıra, 3480 sayılı Kanun uyarınca tütün ve alkol satışlarından ayrılan paylardan hak sa
hiplerine yapılan ödemelerle de Sandık görevli kılınmıştır. 

Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

-Oz kaynaklar 
-Yabancı kaynaklar 
-Plasmanlar 
-Verilen faizler 
-Maddi duran varlıklar 
(edinme değeri) 

-Maddi duran varlıklar 
birikmiş amortismanı 

-Yatırımlar için yapılan 
nakdi ödemeler 

-Yatırımların gerçekleşme 
oranı 

-İştiraklere ödenen sermaye 
-İştirakler temettü gelirleri 

-Daimi kaynaklar geliri 
-Geçici kaynaklar geliri 
-Diğer gelirler 

-Aylık bağlananlar 
-Aylık bağlananlara yapılan 
tüm ödemeler 

-2022 sayılı Kanuna göre aylık 
alanlar 
-2022 sayılı Kanuna göre 
yapılan ödemeler 
-Yönetim giderleri 

-Memur (Ortalama) 
-Sözleşmeli (Ortalama) 
-Personel için yapılan tüm 
giderler 

- Cari yıla ilişkin: 
-Memurlar için yapılan 
giderler 

-Memur başına aylık ortalama 
gider 
-Sözleşmeliler için yapılan 
giderler 

-Sözleşmeli başına aylık 
ortalama gider 

-Tahakkuk eden vergiler 
-GSYİH'ya katkı (Üretfiyat) 
-GSYİH'ya katkı (Alıcı fiyat.) 
-GSMH'ya katkı (alıcı fiyat) 

Gider fazlası 

Ölçü 

Milyar TL 

Milyar TL 

% 

Milyar TL 

Milyar TL 

Bin kişi 

Milyar TL 

Bin kişi 

Milyar TL 
«t 

Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

1999 

352.726 
106.750 
379.642 

9.056 

373.471 

4.253 

9.942 

99,9 
2.723 

139 

1.490.329 
4.7% 

13.589 

1.238 

2.006.408 

938 

96.727 
25.960 

3.041 
4 

10.976 

10.249 

309 

16.773 

349 

1.114 

(507239) 
(507239) 

507.577 

2000 

551.472 
255.344 
678.986 

8.977 

590.603 

7.088 

15.482 

97,3 
12.478 

30 

2.091.093 
6.029 

41.651 

1.296 

2.966.511 

952 

139.552 
37.844 
2.884 

4 

14.361 

14.336 

424 

24.397 

508 

1.190 

(837.353) 
(837.353) 

837.473 

2001 

856.207 
293.958 
957.743 

3.022 

911.123 

12.308 

17.717 

95,7 
23.020 

931 

3.186.619 
7.594 

83.861 

1.355 

4.792.680 

967 

215.608 
60.897 
2.855 

4 

18.181 

18.148 

539 

33.115 

690 

2.006 

(1.582.797) 
(1.582.797) 

1.582.998 

2002 

1.294.108 
434.987 

1.419.329 
10.845 

1.324.479 

18.606 

50.018 

98,0 
24.767 

436 

4.945.791 
12.164 

119.947 

1.408 

7.602.564 

1.008 

313.216 
96.515 
2.904 

4 

33.997 

33.945 

1.003 

51.971 

608 

2.947 

(2.647.973) 
(2.647.973) 

2.648.353 

2003 

1.648.007 
561.622 

1.838.353 
18.498 

1.714.041 

25.422 

14.156 

79 
24.767 

2.291 

6.744.564 
49.380 
94.507 

1.466 

10.323.502 

1.046 

745.931 
71.184 
2.870 

4 

47.340 

47.276 

1.372 

64.185 

1.337 

5.977 

(3.533.809) 
(3İ33.809) 

3İ32.667 

Son iki yıl 
farkı 

353.899 
126.635 
419.024 

7.653 

389.562 

6.816 

(35.862) 

(19) 

1.855 

1.795.773 
37.216 

(25.440) 

58 

2.720.938 

38 

432.715 
(25.331) 

34 

13.343 

13.331 

369 

369 

12.214 

3.030 

885.836 
885.836 

884.313 

Artış ve 
Azalma 

% 
27 
29 
29 
70 

29 

36 

(139) 

(19) 

425 

36 
305 
(21) 

4 

35 

3 

138 
26 

1 

39 

39 

36 

23 

119 

102 

33 
33 

33 
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II- İDARİ BÜNYE 
1- Kuruluşun Yapısı: 
a) Merkez Kuruluşu : 
T.C. Emekli Sandığı'nın merkez kuruluşu, Genel Müdür, beş Genel Müdür Yardımcısı ile Teftiş 

Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği dışında 15 Daire Başkanlığı'ndan oluşmaktadır. 
Ayrıca, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 65 yaşını doldurmuş muhtaç ve güçsüzlere 

aylık bağlanması hakkındaki 2022 sayılı Kanun uyarınca birbirlerinden bağımsız ve farklı şekilde 
oluşturulmuş maluliyet raporlarını karara bağlayıp, maluliyet derecelerini tespit ile görevli iki ayrı 
Sağlık Kurulu da, Sandığın merkez kuruluşunda yer almaktadır. 

190 sayılı KHK'ye göre Sandık merkez teşkilatına 3.680 memur kadrosu tahsis edilmiş olup, 
2003 yılı sonu itibariyle bu kadroların 2.329'u dolu bulunmaktadır. 

b) Taşra Kuruluşu : 
Sandık taşrada; İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Samsun, Diyarbakır, Afyon, Erzurum illerinde 

bölge müdürlükleri olarak teşkilatlanmıştır. 

05.04.2002 tarih ve 24717 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanan, bazı kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait bölge müdürlüklerinin ve başmüdürlüklerinin kaldırılmasına ve alınacak tasarruf 
tedbirlerine ilişkin 12.01.2002 tarih ve 3849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile T.C. Emekli Sandığı 
Bölge Müdürlüklerinin 31.05.2002 tarihine kadar kaldırılmasına karar verilmiştir. 

Sandıkça, bölge müdürlüklerinin kapatılmasından sonra hangi iş ve işlemlerin nerede yapılacağı, 
bölge müdürlüklerinde çalışan personele uygulanacak işlemler belirlenmiştir. Bölge müdürlükleri yerine 
hizmetin devamı için gerekli alt hizmet birimlerinin (irtibat müdürlükleri) genel hükümler çerçevesinde 
kurulması çalışmaları sonuçlandırılmış, bölge müdürlüklerinde istekle merkez teşkilatına atanmak iste
yenlerin atamalan gerçekleştirilmiş, hizmetine ihtiyaç duyulmayan personelin ise diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına muvafakatlan verilmek suretiyle naklen ayrılmaları sağlanmıştır. 

Bilahare 16.05.2003 tarihli 25110 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 22.04.2003 tarih ve 
2003/5552 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait bölge müdürlük
lerinin kaldırılmasına ilişkin 12.01.2002 tarihli 2002/3849 sayılı Kararname ile bu kararnamede de
ğişiklik yapan 04.04.2002 tarih ve 2002/3814 sayılı kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır. 

Sandığın bölge müdürlükleri dışında İstanbul-Etiler, İzmir-Narlıdere Dinlenme ve Bakımevleri-
ne (Huzurevi) ilaveten Ankara-Balgat'ta olmak üzere 3 Dinlenme ve Bakımevi (Huzurevi) bulun
maktadır. 

Taşra kuruluşlarına tahsis edilen 1.230 kadroda, 2003 yılı sonu itibariyle 541 memur istihdam 
edilmiştir. 

Kuruluşta sözleşmeli personel kadrosu 24 olup, 2003 yılı sonu itibariyle 4 personel çalışmakta
dır. 

2003 yılı sonu itibariyle merkez ve taşra teşkilatında, memur ve sözleşmeli olarak toplam 4.934 
kadroda 2.874 personel çalışmaktadır. 

Personele yapılan toplam harcama 2002 yılında 33.997 milyar lira iken 2003 yılında 47.340 mil
yar lira olmuştur. 

2- Yönetim Organı: 

Sandığın yönetim organı, Yönetim Kuruludur. Genel Müdür, aynı zamanda Yönetim Kurulunun 
da başkanıdır. Yönetim Kurulu, başkan dışında iki Genel Müdür Yardımcısı ile biri Başbakan'in, iki
si Maliye Bakanı'nın önerisi ile atanan beş üyeden oluşmaktadır. 
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Yönetim Kurulu üyelerinden Başbakanlık Temsilcisi üyenin 3 yıllık görev süresi 12.01.2001 ta
rihinde dolmuş, yerine 26.02.2004 tarihinde atama yapılmış, Maliye Bakanlığı Temsilcisi üyelerin 
görev süreleri 20.11.2000 ve 21.07.2002 tarihinde dolmuş, yerlerine 18.06.2003 ve 09.10.2003 tarih
lerinde atama yapılmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeni atamalar yapılıncaya kadar, görev süre
leri dolan üyeler görevini sürdürmüştür. 

III- MALİ BÜNYE 

Sandığın kaynak ve varlıkları, bir önceki yıla göre % 32 oranında 532,9 trilyon lira artarak 2003 yılı 
sonu itibariyle 2.185,7 trilyon liraya ulaşmış bulunmaktadır. Bu kaynağın % 75,4 oranında 1.648 trilyon 
lirası öz kaynaklardan, % 24,6 oranında 537,7 trilyon lirası da yabancı kaynaklardan oluşmaktadır. 

5434 sayılı Kanuna, 1425 sayılı Kanun ile eklenen geçici 146 ncı madde; Sandığın nakit duru
munun gerekli ödeme ve harcamaları karşılayamaması halinde doğacak açığın, Maliye Bakanlığı 
Bütçesinin sosyal transferler bölümüne konacak ödeneklerden karşılanması hükmünü içermektedir. 

5434 sayılı Kanunda, emekliler lehine yapılan değişikliklerle Sandığa bir yük getirilirken, bu yü
kü karşılayacak gelir kaynaklarının da belirlenmemiş olması, Sandık gider fazlasının büyük boyutla
ra ulaşmasına neden olmakta; Sandık gider fazlası, anılan kanunun Geçici 146 ncı maddesi uyannca 
Hazinece karşılandığından, Hazineye de önemli oranda yük getirmektedir. 

1992 yılına kadar gelir fazlası veren Sandık, 20.02.1992 tarihli ve 3774 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesi ile "kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istek
leri üzerine" emekli olma hakkı tanınması, erken emeklilikten dolayı Sandığa gelecek olan yükü kar
şılayacak bir gelir artırıcı önlem alınmamış olması sonucu; Sandık gelirleri, giderlerini karşılayamaz 
duruma düşmüş ve 1992 yılında 1,4 trilyon lira gelir fazlası veren Sandık'ta bu düzenleme sonucu, 
1993 yılından itibaren gider fazlası her geçen yıl önemli oranda artarak, 2003 yılı faaliyet dönemi 
3.532 trilyon lira gider fazlasıyla kapanmıştır. 

Meydana gelen bu gider fazlasının bir bölümü, yukarıda belirtilen emekli yaş sınırının kaldırılmasın
dan, bir bölümü 5434 sayılı Kanunun geçici 139 uncu maddesine istinaden Sandık'tan aylık alanlar ile bun
ların bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine verilen sağlık yardımının kanunla düzenlenecek "genel 
sağlık sigortası" uygulamaya konuluncaya kadar geçici olarak, hiç prim alınmaksızın TC. Emekli Sandı-
ğı'na görev olarak verilmiş olmasından; bir bölümü çeşitli yasalar uyannca, kamu kurum ve kuruluşları 
adına yapılan faturalı ödemelerin normal koşullarda iki ay içinde Sandığa ödenmesinden, bir yıl boyunca 
ödenen ve ancak yıl sonunda kuruluşlar adına borç yazılan Sandık yönetim giderlerinin ise, müteakip yı
lın Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi kanunda öngörülmüş olmasına rağmen, kuruluşların borçlarını sü
resinde ödememiş olmasından kaynaklanmaktadır. 

Büyük boyutlara ulaşmış bulunan Hazine yardımının asgari düzeye indirilmesini ve sosyal gü
venlik kuruluşları gider fazlasının azaltılmasını sağlamak üzere 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı Ka
nun ile sosyal güvenlik kuruluşları yasalarında bazı düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu düzenleme
ye göre; 

- 5434 sayılı TC. Emekli Sandığı Kanunu'nun 39 uncu maddesinin (b) fıkrasının 1 inci parag
rafı, "Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üze
rine" emeklilik olanağı sağlar iken; "25 fiili hizmet yılını dolduran iştirakçilerden kadın ise 58, erkek 
ise 60 yaşını dolduranların istekleri üzerine" emekli olabilmeleri şeklinde yeniden düzenlenmek su
retiyle, 25 hizmet yılı yanında yaş sınırı da getirilerek, erken emeklilik önlenmiştir. 

- Yine 5434 sayılı Kanunun Geçici 139 uncu maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üze
re "kullanılması resmi sağlık kurulu raporu ile gerekli görülen protez, ortez ve tıbbi araç ve gereç be
dellerinin % 10'u hak sahipleri tarafından ödenir. Ancak ödenecek miktar bu kanunun Ek 19 uncu 
maddesindeki aylıklardan fazla olamaz..." hükmünü içeren yeni bir fıkra getirilmiştir. 
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Yapılan bu düzenlemeler ile, genç yaşta emekliliğin önlenmesi yanında, protez, ortez ve tıbbi 
araç ve gereç bedellerinin % lO'unun emekli aylığı alt sınırını geçmemek üzere hak sahiplerinden 
alınması, Sandık sağlık giderlerinin azaltılması amaçlanmıştır. 

Ancak; 23.11.2001 tarihli 24592 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 
23.02.2001 tarih ve 1999/42 Esas, 2001/41 sayılı karan ile kademeli emeklilik iptal edilmiş olup, Anaya
sa Mahkemesi'nin karan Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir. 

01.06.2002 tarihli 24772 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 23.05.2002 tarih ve 4759 sayılı Ka
nunun, 23.05.2002 tarihinden geçerli olmak üzere 5434 sayılı Kanunda yeniden düzenleme yaparak 
kademeli emekliliğe ait yaş ve hizmet süreleri yeniden belirlenmiştir. 

4759 sayılı Kanunla kademeli emekliliğe ilişkin yaş ve hizmet sürelerinin belirlenmesinin olum
lu etkisini ileriki yıllarda göstermesi beklenmektedir. 

2003 yılında 10,4 katrilyon liralık Sandık giderinin % 99'unu Sandığa tabi olanlara yapılan öde
me ve diğer giderler oluşturmaktadır. Sandıkça ödenen aylıklar toplam Sandık giderlerinin % 74'ünü, 
sağlık giderleri ise % 24'ünü oluşturmaktadır. 

Sandık gelirlerinin artınlması için 2003 yılında bazı düzenlemeler yapılmış; 03.04.2003 tarihli ve 
4839 sayılı Kanunla, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapılarak iştirakçi kese
nek oranı % 15'ten % 16'ya çıkarılmıştır. İleriki yıllarda bu düzenleme olumlu etkisini gösterecektir. 

Aynı Kanunla yapılan diğer bir düzenleme ile de, T.C. Emekli Sandığı Kanununun Geçici 
139'uncu maddesine bir fıkra eklenerek emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanlardan sağlık katkı pa
yı kesilmesi kabul edilmiş ancak bu husus Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. 

Sonuç olarak; alınan tedbirlere rağmen Sandığın gelir-gider dengesi giderek bozulmaktadır. Ay
lık bağlanan dosya sayısındaki artış, iştirakçi sayısındaki artıştan fazla olmaktadır. Sağlık yardımı gi
bi bazı önemli hizmetlerin prim kesilmeden verilmesi Sandık aktüeryal dengesini bozmaktadır. 

Özetlenen bu nedenlerden dolayı daha fazla gecikilmeden önlem alınması zorunlu görülmektedir. 
IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
1 - Tahsis İşlemleri : 

T.C. Emekli Sandığı'ndan emekli, adi malûllük ile vazife malûllü ve dul ve yetim aylığı alanla-
nn sayısı 2003 yılı sonu itibariyle bir önceki yıla göre % 4,1 oranında 57.738 kişi artarak 1.466.679'a 
ulaşmıştır. 

2002 yılında T.C. Emekli Sandığı'ndan aylık alanlara 10.373 trilyon lira ödeme yapılmıştır. An
cak Sandığın tüm geliri, emekli, malûl, dul ve yetimlere yapılan ödemelerin % 66,1'ini karşılayabil
miş ve gider fazlası 3.532 trilyon lira Bütçenin Sosyal Transferler bölümünden karşılanmıştır. 

2002 yılında Sandık gelirleri Sandık giderlerinin % 65,7'sini karşılarken 2003 yılında % 66,1 'ini 
karşılamıştır. 

2002 yılında 2.372.777 iştirakçiye karşılık 1.408.941 kişiye aylık ödenirken, 2003 yılında 
2.408.148 iştirakçiye karşılık 1.466.679 kişiye aylık ödenmiştir. Son 10 yılda iştirakçi sayısı % 27 
oranında artarken, aylık ödenen dosya sayısı % 63 oranında artmış, iştirakçilerin emeklileri karşıla
ma oranı son 10 yılda 2,43'ten 1,83'e inmiştir. 

T.C. Emekli Sandığı 2003 yılı sonu itibariyle Vatani Hizmet Tertibinden bağlanan aylıklar, Ko
re ve Kıbns gazileri aylıklan ve 1005 sayılı Kanuna göre şeref aylıklan olarak 53.036 kişiye 84,5 tril
yon lira ödemede bulunmuştur. 

2022 sayılı Kanuna göre de 2003 yılı sonu itibariyle 1.046.241 yaşlı, muhtaç ve güçsüze 745,9 
trilyon lira ödenmiştir. 
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2003 yılında Sandığa tabi olanlar için yapılan ödeme ve giderlerin dışında; emekli ikramiyesi, 
ölüm yardımı, sosyal yardım zammı, hizmet birleştirilmesi karşılığı diğer sosyal güvenlik kuruluşla
rına yapılan ödemeler, ilgili kanunlarına göre, muhtaç ve güçsüzlere ödenen yaşlılık aylığı, vatani hiz
met tertibinden bağlanan aylıklar, Kore ve Kıbrıs gazilerine bağlanan aylıklar, şeref aylıkları, subay 
tazminatı, makam tazminatı, maluliyet aylık ve zamları, vergi iadesi ödemeleri karşılığı olarak yapı
lan harcamalar ile ayrıca, bedeli karşılığı Sandığa yaptırılan hizmetler karşılığı olmak üzere; 2003 yı
lında Sandık'ça yapılan 2.952 trilyon lira ödeme çeşitli kuruluşlara fatura edilmiştir. 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yönetim giderleri karşılığı olarak ilgili kuruluş
lardan yapılan 71 trilyon lira tahsilatla birlikte 2003 yılında Sandık'ça yapılan faturalı ödemeler top
lamı 3.023 trilyon lira olmuştur. 

2- Sağlık Yardımları : 

5434 sayılı Kanunun 08.07.1971 tarih ve 1425 sayılı Kanunla değişik Geçici 139 uncu madde
sine göre; kanunla düzenlenecek genel sağlık sigortası kapsamına alınacakları tarihe kadar, emekli, 
adi malûllük ve vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlarla, bunların kanunen bakmakla yükümlü ol
dukları aile fertleri ile yetim aylığı alanlar, hastalanmaları halinde, ilgili tüzükte belirlenen usul ve 
esaslara göre Sandık tarafından muayene ve tedavi ettirilmektedir. 

Emekli, malûl, dul ve yetimler için 2003 yılında 2.505 trilyon lira tutarında sağlık harcaması ya
pılmıştır. Bu harcama 2002 yılı harcamasından % 36 oranında 665 trilyon lira daha fazladır. 

Sandığın 1996-2003 yıllan yatırım programlan ile DPT Müsteşarlığından alınan müsaadeler çerçeve
sinde mevcut bilgi işlem merkezine ilave yatınm yapılarak emekliler ve hak sahiplerinin şahıs bazında bilgi 
kütüğü oluşturulmuş; karne, mevzuat, diş, optik, diyaliz, paket programlar, reçete işlemleri, ödeme emirleri 
için bilgisayar programlan yazılarak uygulamaya geçilmiş, 2003 yılı itibariyle 81 ilde 18.965 eczane, 2.373 
optik firması, 943 özel sağlık kurumu on-line olarak Sandık merkezine bağlanmıştır. 

T.C. Emekli Sandığı ile SSK ve Bağ-Kur Genel Müdürlükleri arasında, kurumlann kendi mevzuatlan 
gereği vermekle yükümlü olduklan sağlık hizmetleri ile ilgili olarak uygulamada yeknesaklık sağlanması ve 
kurumlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi suretiyle sağlık harcamalarının disipline edilmesine katkıda bu
lunmak amacıyla 07.11.2000 tarihinde "Ortak Tedavi Uygulama Protokolü" imzalanmıştır. 

Öte yandan Sandık ortez, protez gibi iyileştirici tıbbi malzemeler için SSK tarafından belirlenen 
fiyat listesini uygulamakta iken, son yıllarda, anılan malzemelerin ithal veya imal eden firmalarla, 
SSK arasında mevcut sorunlann çözümlenememiş olması ve bu amaçla anılan kurum bünyesinde 
başlatılan çalışmalann sona erdirilememiş olmasının bazı sorunlar yaratması üzerine, TBMM KİT 
Alt Komisyonu'nun, T.C. Emekli Sandığı'nın 1999 yılı çalışmalarını denetlediği 22.02.2001 tarihli 
toplantısında, Sandık olarak iyileştirici nitelikteki tıbbi malzemeler için yapılacak ödemelerde, Sos
yal Sigortalar Kurumu tarafından belirlenen fiyat listesinin uygulanmasından kaynaklanan sorunlara 
son vermek amacıyla, sosyal güvenlik kurumlan dahil, tüm kamu kurum ve kuruluşlannın her türlü 
ortez, protez ve iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemeleri için yapacakları ödemelere esas olacak 
fıyatlann, diğer sağlık giderlerine ait Bütçe Uygulama Talimatı'yla açıklanan fiyatlar gibi, Sağlık Ba
kanlığınca belirlenmesi için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması kararlaştınlmış ve bu 
hususa ayrı bir öneri olarak Alt Komisyon Raporu'nda da yer verilmiştir. Anılan raporun, TBMM 
KİT Komisyonu'nda görüşüldüğü 04.04.2001 tarihinde, KİT Komisyonu da, söz konusu öneriyi be
nimsemiş ve gündemde kalmasını kararlaştırmıştır. 

Aynı önerinin, Sandık faaliyetlerine ilişkin 2000 Yılı Denetim Raporu'nda da yer alması ve ko
nunun TBMM KİT Komisyonu'nda da gündeme getirilmesi üzerine Sandık'ça Sağlık Bakanlığı ve 
Maliye Bakanlığı nezdinde yapılan girişimlerden bir sonuç alınamaması üzerine, Sandık tarafından, 
ortopedi ve travmatoloji branşında kullanılan her türlü tıbbi malzeme ile tedavi edici sarf malzeme-
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sini oluşturan ürünlerin fiyatları da dahil olmak üzere usul ve esaslarını yeniden belirlemek amacıy
la bir komisyon oluşturulmuş, komisyonda Türk Ortopedistler Derneği, Ortopedi Malzemeleri Satı
cıları Derneği, Ankara'da bulunan Üniversitelerin Tıp Fakültesi temsilcileri ile Sağlık Bakanlığı tem
silcisi komisyonda yer almış, ayrıca 30 ortopedi ve travmatoloji uzmanının görüşlerine de başvurula
rak çalışma sonuçlandırılmıştır. 

Sandık Yönetim Kurulu'nun karan ile daha önce Sandık'la anlaşması olan 35 firmanın sözleş
mesi feshedilmiş ve bu firmalarla Sandık'ça hazırlanan yeni sözleşmeler imzalanmıştır. 

Kamuoyunda "Neşter Operasyonu" olarak bilinen soruşturma sonucunda; kalp pilleri, stent, de-
fıbrilatör, kalp kapakçığı ve kateter adlı tıbbi cihaz ve malzemelerin, Sandık ve diğer sosyal güvenlik 
kuruluşlarına yüksek fiyatlarla satılmasına ilişkin, TC. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görü
len kamu davası derdest bulunmaktadır. 

(10.08.1998 - 01.05.2003) döneminde ödenen kalp pili, kalp kapakçığı, stent, defibrilatör ve ka
teter isimli malzemeler için, SSK tarafından uygulanan fiyatlara göre belirlenen fiyat farklarının, bu 
malzemeleri satan firmalara ve kullanan sağlık kuruluşlarına geriye dönük borç çıkarılması işlemleri 
sürmekte olup, Ekim 2004 ayı itibariyle 33,5 trilyon lirayı aşan alacakların ilgililerden tahsil edilebil
mesi yönünde yapılan girişimler devam etmektedir. 

3- Plasmanlar : 
5434 sayılı Kanunda, Sandık mevcutlarının; taşınmaz mallara, sermayesinin en az yansından faz

lası Devlete ait şirket ve teşebbüslere, Bakanlar Kurulu'nca uygun görülmek şartıyla ülke ekonomisin
de etkin özel şirketlere, Devlet bono ve tahvilleri ile kamu yatırımlan gelir ortaklığı senetlerine, vadeli 
ve vadesiz mevduat şeklinde milli bankalara yatınlmak suretiyle değerlendirilmesi öngörülmektedir. 

Sandık plasmanlarının 2003 yılı sonu itibariyle üç ayn grup halinde tutarları, bir önceki yıl so
nuçları ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Plasmanlar 
1-Mevduat 
2- İştirakler 
3- Sabit Kıymetler 

Toplam 

2002 
Milyon TL. 
69.827.852 
24.767.586 

1.324.734.028 
1.419.319.466 

% 
4,9 
1,8 

93,3 
100,0 

2003 
Milyon TL. 
98.013.120 
26.298.399 

1.714.041.847 
1.838.353.366 

% 
5,3 

1,4 
93,3 

100,0 
Sandık plasmanlarında bir önceki yıla göre % 29,5 oranında 419 trilyon lira artış olmuştur. Sa

bit kıymetlerin en önemli bölümünü, başta otel ve işhanları olmak üzere "işletilmekte olan taşınmaz
lar" oluşturmaktadır. 

İşletilmekte olan taşınmazlardan sağlanan brüt gelir bir önceki yıl sonuçlan ile birlikte aşağıda
ki çizelgede gösterilmiştir. 

işletilmekte Olan Sabit 
Kıymetlerden Elde Olunan 
Brüt Gelirler 
- Mevduat 

- İştirakler 
- Maddi Duran Varlıklar 

Toplam 

2002 
Milvon TL. 
2.482.108 

436.394 
(2.198.172) 

720.330 

2003 
Milvon TL. 
6.360.765 
1.002.389 

11.266.406 
18.629.560 

iki Yıl 
Farkı 

Milvon TL. 
3.878.657 

565.995 
13.464.578 
17.909.230 
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İşletilmekte olan sabit kıymetlerden elde edilen gelir, 2002 yılı sonu itibariyle 720 milyar lira 
iken, 2003 yılı sonu itibariyle 18.629 milyar lira olmuştur. 

Mülkiyeti Sandığa ait olan ve Emek İnşaat tarafından işletilen 6 otelin daha kârlı ve verimli ha
le getirilmeleri için uluslararası otel zincirlerine işlettirilmesi amacıyla; Sandık tarafından 2000 yılın
da yapılan ihale sonucunda; 5 otelde yönetim anlaşması ve 1 otelde kira anlaşması yapılması teklif
leri uygun görülerek, uluslararası üç ayrı otel zinciri ile Sandık arasında sözleşmeler imzalanmıştır. 

Uluslararası otel zincirleri ile imzalanan yönetim sözleşmelerinde, personel vakfına ait özel bir 
şirket olan Emek Proje'ye otellerin kiracısı sıfatıyla taraf olarak yer verilmiş, Emek İnşaat ile olan ha
sılat kira sözleşmesi 31.12.2001 tarihi itibariyle feshedilmiş, Emek Proje ile 30 yıl süreyi kapsayan 
17.01.2002 tarihli hasılat kira sözleşmesi imzalanmış, ayrıca, otellerin yenileme ve modernizasyon iş
leriyle ilgili olarak da; Emek Proje-Turner/Pro-ge Konsorsiyumu ile 15.01.2002 tarihli proje yönetim 
sözleşmesi, Emek Proje ile de 30 yıl süreyi kapsayan 17.01.2002 tarihli hizmet sözleşmesi imzalan
mış, Akbank ile 10.07.2002 tarihli, 100 milyon $'lık kredi sözleşmesi imzalanmıştır. 

Yüksek Denetleme Kurulunca düzenlenen 09.12.2003 tarihli Özel İnceleme Raporunda; yöne
tim sözleşmelerinde vakıf şirketinin sorumluluklarının Sandıkça garantör olunarak üstlenilmesi, San
dığın trilyonlarca liralık işleri hakkında; başka hiçbir teklif alınmadan, eşitlik ve rekabeti sağlayacak 
bir ihale yapılmadan, sözleşmeleri imzalayan yetkili iki şirket müdürü aynı zamanda Sandığın perso
neli olan Emek Proje ile süreleri 30 yıla varan sözleşmeler imzalanması, her biri ayrı bir ihale konu
sunu teşkil eden Sandığa ait işlerin, yüklenicilerinin belirlenmesi işlemlerinin anılan şirketçe yapıl
ması, Akbank ile 10.07.2002 tarihli 100 milyon $'lık kredi sözleşmesi imzalanmakla birlikte hiç kre
di kullanımı olmaması, ancak, taahhüt ücreti olarak 6 ayda bir 255 bin $ ödenmesi, Sandığın iki şu
be müdürünün, yetkili şirket müdürleri olarak Emek Proje'de görev almaları ve İhale Komisyonun
da görev alan Sandığın 2 başmüfettişinin; Emek Proje'nin taraf olduğu sözleşmeler imzalandıktan 
sonra görevlerinden ayrılarak, Emek Proje'de Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı göreve baş
lamaları hususlarının Maliye Bakanlığı müfettişlerince soruşturulması talep edilmiştir. 

Konu hakkında, Maliye Bakanlığının talepleri üzerine Başbakanlık Makamının 08.03.2004 ta
rih, TEFTİŞ.M:033 sayılı Olurları gereğince; iki Başbakanlık müfettişi, bir Yüksek Denetleme Ku
rulu denetçisi ve bir Bayındırlık ve İskan Bakanlığı müfettişinden oluşan 4 kişilik Komisyon tarafın
dan, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünde 4483 sayılı Kanun hükümlerine göre ön inceleme ya
pılarak 15.04.2004 gün ve 17-03 sayılı Ön İnceleme Raporu düzenlenmiş, bu raporda belirtilen ko
nularda ve sorumluları hakkında 4483 sayılı Kanunun 6. Maddesi uyarınca "Soruşturma İzni Veril-
mesi"nin uygun olacağı belirtilmiştir. Ön İnceleme raporu 4483 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca 
karar vermek üzere Maliye Bakanlığına gönderilmiş olup, işlemler devam etmektedir. 

Öte yandan, işhanlan gelirlerinde de bir önceki yıla göre sağlanan artışların yetersizliği yanında, 
aylık kira tutarları da günün koşullarından uzak kalmıştır. 

Başta işhanlan olmak üzere diğer akar işletmeleri kira gelirlerinin de günün rayicine uygun bir 
düzeye çıkarılması için önlem alınması gerekmektedir. 

31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 16.07.2004 tarih ve 5228 sayılı Ka
nunla, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 20'nci maddesine ilave yapılarak; T. C. Emekli San
dığı Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan ve doğrudan hizmetleri ile ilgili olmayan gayrimenkul-
leri ile iştirak paylarının Sandık Yönetim Kurulunca satışına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

V- YATIRIMLAR 
Sandığın yürütmekte olduğu yatırım projeleri için, 2003 yılı Yatınm Programı'nda 34.600 mil

yar lira tutarında ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin 11.500 milyar lirası otellerin modernizasyon ve tev
sii projesine, 3.000 milyar lirası Bursa Çelik Palas Oteli inşaatı, 10.000 milyar lirası Huzurevleri, 
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6.000 milyar lirası bilgisayar alımı, geriye kalan miktarı da çeşitli idame ve yenileme harcamaları için 
öngörülmüştür. 

Bu ödenekler karşılığında 2003 yılında 14.156 milyar lira nakdi harcama yapılarak, % 21 nak
di, % 110 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 

Sandık Yönetim Kurulu'nun 27.03.2003 tarih ve 187 sayılı kararında; 2002 yılı Yatırım Progra
mı ödeneğinden 31.12.2002 tarihinde ödenek bakiyesi olarak tespit edilen "Otellerin Modernizasyo
nu ve Tevsii Projesi" ile ilgili 23,3 trilyon liranın Emek Proje hesabına bu konu ile ilgili iş yapılma
sına aracılık ettiği firmalara yapılacak iş karşılığı ödenmek üzere aktarılması, kararda diğer projele
rin bakiye ödeneği 11,8 trilyon liranın da Emek İnşaat hesabına aktarılması kabul edilmiştir. Buna gö
re; 2002 yılında yatırım projeleri ile ilgili harcanmayan ödenek toplamı 35,1 trilyon liradır. 

Başbakanlık Makamının 08.03.2004 tarih, TEFTİŞ.M:033 sayılı Olurları gereğince; 4483 sayılı 
Kanun hükümlerine göre yapılan ön inceleme sonucu düzenlenen 15.04.2004 gün ve 17-03 sayılı Ön 
İnceleme Raporunda; "harcanmamış ödeneğin bir sonraki yıla devredilmesi yoluna başvurulmaması 
ve bu konuda, bundan sonra 2003 yılında çıkarılmış olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Mali 
Kontrol Kanununun 20. maddesine uygun davranılması hususunda Emekli Sandığı Genel Müdürlü
ğünün uyarılmasının gerektiği" değerlendirilmiştir. 

VI. İŞTİRAKLER 
Sandığın iştiraki bulunan kuruluşlar ile bu kuruluşlara tahsis edilen ve ödenen sermaye ile alı

nan temettüler bir önceki yıl sonuçlarıyla birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

İştirakler 

Türkiye Petrolleri A.O. 
Petkim Petrokimya A.Ş. 
Taksim Otelcilik A.Ş. 
Emek İnşaat İşletme A.Ş. 
T.C. Merkez Bankası A.Ş. 
Eskişehir Çimento Fab. A.Ş. 
Yeditepe Beynel. Otel.A.O. 
Petlas Lastik San. Tic.A.Ş. 
Deniz Nakliyat T.A.Ş. 

Genel Toplam 

iştirakin 
Nominal 
sermayesi 

Milyon TL. 

3.000.000 
204.750.000 
30.000.000 

2.000.000 
25.000 

77.121.800 
110.000 

10.000.000 
11.000.000 

338.006.800 

Ödenmiş 
sermayesi 

Milyon TL. 

3.000.000 
204.750.000 

30.000.000 
2.000.000 

25.000 
77.121.800 

110.000 
10.000.000 
11.000.000 

338.006.800 

2003 yılı sonunda Sandık'ça 
Taahhüt 
edilen 

Milyon TL. 

547 
14.332.500 
9.427.500 

980.000 
250 

1.531.802 
23.036 
2.463 

301 
26.298.399 

Ödenen 
Milyon TL. 

547 
14.332.500 
9.427.500 

850.000 
250 

1.531.802 
23.036 

2.463 
301 

26.298.399 

Sandığın 
hisse 

oram % 

5,47 
7 

31.425 
49 

1 
1.960 

11 
0,024 

0,00274 

Alman 
temettü 

Milyon TL 

1.288.825 
1.002.389 

2.291.214 

Sandık toplam 26.298 milyar lira ödenmiş sermaye ile pay sahibi olduğu iştiraklerinden 2003 yı
lı sonu itibariyle % 8,7 oranında 2.291 milyar lira temettü sağlamıştır. 

VII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1- Kamuoyunda "Neşter Operasyonu" olarak bilinen soruşturma sonucunda; 
- Kalp pilleri, stent, defibrilatör, kalp kapakçığı ve kateter adlı tıbbi cihaz ve malzemelerin, San

dık ve diğer sosyal güvenlik kuruluşlanna yüksek fiyatlarla satılmasına ilişkin, T.C. Ankara 11. Ağır 
Ceza Mahkemesinde görülen kamu davasının yakından izlenerek, Sandık açısından doğabilecek so
rumluluklar konusunda dava sonucuna göre işlem yapılması, 

- (10.08.1998 - 01.05.2003) döneminde ödenen kalp pili, kalp kapakçığı, stent, defibrilatör ve 
kateter isimli malzemeler için, SSK tarafından uygulanan fiyatlara göre belirlenen fiyat farklarının, 
bu malzemeleri satan firmalara ve kullanan sağlık kuruluşlanna geriye dönük borç çıkanlması sonu
cunda doğan ve Ekim 2004 ayı itibariyle 33,5 trilyon lirayı aşan alacakların tüm belgeleri ortaya ko
nularak ilgililerden tahsil edilebilmesi yönünde yapılan girişimlerin sürdürülmesi, 
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2- Tıbbi cihaz ve malzemelerin temini ve fıyatlandınlması konusunda; 
- Sosyal güvenlik kuruluşları ve kamu sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşların sağlık mal

zemeleri tedarik yöntemlerindeki farklılığın ortadan kaldırılması, sağlık harcamalarında kaynak kay
bının önlenmesi ve kamu yaran açısından müşterek satın alma usul ve esaslarının oluşturulması, ku
ruluşlar arasında uygulama birliğinin sağlanması konusunun Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde 
Maliye Bakanlığı ve sosyal güvenlik kuruluşlan tarafından Kamu İhale Kurumu'nun görüşleri de alı
narak ortak bir çalışmayla etüd edilmesi, bu kapsamda gerekiyorsa ilgili mevzuatta değişikliğe gidi
lerek kamuda sağlıklı bir tedarik sisteminin oluşturulması, 

- Her türlü iyileştirici sarf malzemesinin uluslararası normlara kavuşturulması için, Sağlık Ba
kanlığınca başlatılan ve Maliye Bakanlığı ve sosyal güvenlik kurumları ile Hacettepe, Ankara ve Ga
zi Üniversiteleri tıp fakülteleri ve Ankara'da bulunan SSK ve Sağlık Bakanlığı eğitim hastaneleri yet
kililerinin katılımı ile yapılan çalışmalarda, tüm branşlar itibariyle ve ilgili kuruluşlann tamamında 
ortak olarak kullanılmak üzere malzemelerin sınıflandırma, gruplandırma ve kodlandırılmasının ya
pılması hususlarının dikkate alınması; bu kapsamda, branşlar itibariyle tüm malzemeler için teknik, 
standart işareti, fiyat ve diğer bilgileri ihtiva edecek şekilde, ilgili kuruluşların erişimine açık ortak bir 
bilgi işlem veri tabanı (Malzeme Bilgi Bankası) oluşturulması hususu da etüd edilmek suretiyle, mal
zemelerin yurda girişinden hastalarda kullanımına kadar tüm aşamalarda, kamuda etkin bir koordi
nasyon ve kontrol mekanizması kurulması, 

3- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 
B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkanlması kararlaştınlmıştır: 

1- Hilton İstanbul Oteli gelirlerinden, Sandığa ait hasılat kiraların zamanında ödenmemesi ko
nusundaki ihtilafın çözüme kavuşturulması, Sandık Teftiş Kurulunun 05.10.2004 tarihli raporunda 
belirtilen, noksan ödeme dahil toplam 4,9 trilyon liralık alacakların ve gecikmeli yapılan ödemelerle 
ilgili tahakkuk ettirilecek faizlerin bir an önce tahsil edilebilmesi için gerekirse kanuni yollara başvu
rulması, ayrıca, otelin dönemsel hesap ve işlemlerinin Sandık Teftiş Kurulunca denetlenmesi, 

2- Emek otellerinin yenilenmesi ve modernizasyonu ile uluslararası otel zincirleri eliyle işletil
mesi projesine ilişkin yürütülen iş ve işlemler konusunda; 

- Yüksek Denetleme Kurulunun 09.12.2003 tarihli Özel İnceleme Raporuna istinaden, Maliye 
Bakanlığının talebi ve Başbakanlık Makamının 08.03.2004 tarih, Teftiş.M:033 sayılı olurları gereğin
ce, Başbakanlık Teftiş Kurulunca düzenlenen 15.04.2004 gün ve 17-03 sayılı Ön İnceleme Raporu ile 
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunca düzenlenen 12.08.2004 tarih ve 690/222-3 sayılı Suç 
Duyurusu Raporu uyarınca yapılan soruşturmaların yakından izlenerek, Sandık açısından doğabile
cek sorumluluklar konusunda gerekli işlemlerin yapılması, kullanılmayan kredi için tahakkuk eden 
taahhüt ücreti ve otellerin ipotek edilmesi konusunda açılan davanın sonucuna göre işlem yapılması, 

- Sandık tarafından verilen vekaletname ve imzalanan sözleşmelere göre, Emek Proje Ltd. 
Şti.'nce Sandık adına gerçekleştirilen ve 01.09.2004 tarihi itibariyle ödemeleri 33 trilyon lirayı aşan 
mimari tasarım, projelendirme, danışma hizmetleri, yenileme ve inşaat işlerine ilişkin işlemler ile dü
zenlenen hakedişler ve yapılan ödemelerin Sandık Teftiş Kurulunca teftiş programına alınması, Stad 
oteli ile ilgili yapılan harcamalar konusunda başlatılan incelemenin sonuçlandırılması. 

SONUÇ 
T.C. Emekli Sandığı'nın 2003 yılı bilançosu ile 3.532.667.571 milyon lira gider fazlasının genel 

bütçeden karşılanması nedeniyle, gelir ve gider farkı vermeyen gelir ve gider hesabı, 
Tasvip edilmiştir. 
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T.C. Emekli Sandığrnın 
2003 yılı bilançosu 

Aktif 

1- Dönen varlıklar: 
a) Kasa ve bankalar 
b) Hisse senetleri ve tahviller 
c) Alacaklar 
d) Verilen avanslar 
e) Stoklar 
f) Diğer dönen varlıklar 

Toplam ( 1 ) 
2- Duran varlıklar : 

a) Hisse senetleri ve tahviller 
b) Alacaklar 
c) Verilen avanslar 
d) Iştiraklerdeki sermaye paylan 
e) Maddi duran varlıklar 
f) Maddi olmayan duran varlıklar 
g) Özel tükenmeyen tabi varlıklar 
h) Diğer duran varlıklar 

Toplam (2 ) 
Genel toplam 

Nazım hesaplar 

Önceki dönem 
Milyon TL. 

72.537.867 

-
250.689.027 
33.098.806 

397.308 
2.559.524 

359.282.532 

6 

-
24.767.586 

1.345.045.562 
2 

-

1.369.813.156 

1.729.095.688 
25.035.659 

Cari dönem 
Milyon TL. 

102.032.168 

-
359.889.376 

12.229.028 
1.024.295 
2.566.741 

477.741.608 

-
-

26.298.399 
1.743.468.235 

2 

-

1.769.766.636 
2.247.508.244 

28.984.004 

Pasif 

1- Kısa vadeli yabancı kaynaklar : 
a) Alınan krediler, kredi ve 

tahvillerin taksitleri 
b) Borçlar 
c) Alınan avanslar 
d) Vergi, resim, harç ve kesintiler 
e) Gelecek aylara ait gelirler 
f) Diğer yapana kaynaklar 

Toplam ( 1 ) 
2- Uzun vadeli yabancı kaynaklar : 

a) Alınan krediler 
b) Borçlar 
c) Alınan avanslar 
d) Diğer yabancı kaynaklar 

Toplam ( 2 ) 
3- Öz kaynaklar : 

a) Sermaye 
b) Yeniden değerleme artışı 
c) Yedekler 
d) Özel karşılıklar 
e) Dönem gelir fazlan 

Toplam ( 3 ) 
Genel toplam 

Nazım hesaplar 

Önceki dönem 
Milyon TL 

-
314.649.146 

-
844.287 

115.234.344 
430.727.777 

-
-
-

4.259.592 
4.259.592 

2.628.162 
1.275.390.219 

-
16.089.938 

-
1.294.108.319 
1.729.095.688 

25.035.659 

Cari dönem 
Milyon TL. 

231.380.082 
314.695.960 

-
1.288.121 

9.290.407 
556.654.570 

-
-
-

4.967.986 
4.967.986 

2.628.162 
1.645.379.344 

-
37.878.182 

-
1.685.885.688 
2.247.508.244 

28.984.004 



T.C. Emekli Sandığı'nın 
2003 yılı gelir - gider hesabı 

Giderler 

1-Faaliyet giderleri : 
a) Emekli, malûl, dul ve yetim aylıkları 
b) Evlenme ikramiyeleri 
c) Sağlık yardımı 
d) Toptan ödemeler ve kesenek iad. 
e) Huzurevi giderleri 
f) Diğer ödemeler 

Toplam ( 1 ) 
2- Faaliyet dışı gider ve zararlar : 

a) İşletme giderleri 
b) Şüpheli alacaklar karşılık giderleri 
c) Verilen faizler 
d) Diğer gider ve zararlar 

Toplam ( 2 ) 
3-Faturalı ödemeler : 

a) Maliye Bakanlığı 
b) Katma bütçeli kuruluşlar 
c) Belediyeler 
d) Özel İdareler 
e) Kamu iktisadi teşebbüsleri 
f) Döner sermayeli kuruluşlar 
g) Ortak emeklilere yapılan ödemeler 

Toplam ( 3 ) 
Giderler toplamı ( 1 + 2 + 3 ) 

4- Gelir fazlası 
Genel toplam 

Önceki dönem 
Milyon TL. 

5.740.351.996 
5.125.702 

1.840.221.231 
4.001.211 
4.982.882 
7.881.404 

7.602.564.396 

1.613.257 
64.572 

10.845.907 
14.653.841 
27.177.577 

1.438.205.142 
103.240.859 
31.799.337 

1.709.334 
210.206.957 

270.166 
185.205.798 

1.970.637.593 
9.600.379.566 

. 
9.600.379.566 

Cari dönem 
Milyon TL. 

7.772.504.522 
7.676.969 

2.505.626.442 
3.756.324 
8.493.136 

25.444.779 
10.323.502.172 

3.931.909 
128.387 

18.498.593 
873.222 

23.432.111 

2.327.302.386 
159.826.025 
48.394.373 

3.280.094 
230.187.734 

320.070 
254.123.289 

3.023.433.971 
13.370.368.254 

-
13.370.368.254 

Gelirler 

1- Faaliyet gelirleri : 
a) Sürekli kaynak gelirleri : 

aa) Kesenek ve karşılıklar 
ab) Ek karşılıklar 
ac) Fiili ve itibari hizmet zammı 
ad) Geçmiş yıllara ait kesenekler 
ae) Diğer sürekli kaynak gelirleri 

Toplam ( a ) 
b) Geçici kaynak gelirleri : 

ba) Hizmet borçlanması 
bb) Hizmet ihyası 

Toplam ( b ) 
Toplam (1 ) 

2- Faaliyet dışı gelir ve kârlar : 
a) İşletme gelirleri 
b) İştirak kâr paylan 
c) Faiz gelirleri 
d) Geçmiş yıl gelir ve kârları 
e) Toplu konuttan alınan pay 
f) Anzi satış kârları 
g) Diğer gelirler 

Toplam ( 2 ) 
3- Faturalı ödemelerden tahsilat 

Gelirler Toplamı (1+2+3) 
4- Hazinece karşılanan gider fazlası 

Genel toplam 

Önceki dönem 
Milyon TL. 

3.845.653.222 
682.152.185 
201.926.865 
56.874.883 

159.184.422 
4.945.791.577 

11.937.386 
227.066 

12.164.452 
4.957.956.029 

11.714.465 
436.394 

5.680.630 
1.142.124 

2.265.618 
2.193.085 

23.432.316 
1.970.637.593 
6.952.025.938 
2.648.353.628 
9.600.379.566 

Cari dönem 
Milyon TL. 

5.520.099.936 
812.923.256 
266.042.445 
138.162.845 

4.335.533 
6.741.564.015 

48.606.910 
773.156 

49.380.066 
6.790.944.081 

11.744.952 
1.002.389 
8.287.865 
1.530.822 

181.172 
575.431 

23.322.631 
3.023.433.971 
9.837.700.683 
3.532.667.571 

13.370.368.254 



SAYI : 28 
T.C. EMEKLİ SANDIĞININ 2004 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE 

İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 03.05.2006 tarihli 18 inci Birleşiminde T.C. Emekli Sandığı'nm 2004 yılına 

ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince De
netlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanak
la kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar 
ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen husus
lar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

1- TOPLU BAKIŞ 

1-Kuruluş Kanunu : 
T.C. Emekli Sandığı 01.01.1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanunla kurulmuş, Mali

ye Bakanlığı'na bağlı, tüzel kişiliği haiz bir sosyal güvenlik kuruluşudur. 
5434 sayılı Kanun, kamu personelinden çok büyük bir kısmının sosyal güvenliklerini aynı hu

kuki statü içerisinde toplamış olmakla beraber, zaman içinde kanunun çeşitli hükümlerinde çok sayı
da değişiklikler yapılmış ve kanuna sürekli olarak ek ve geçici maddeler ilave olunmuştur. 

2- Kuruluşun Amacı: 

Memurlar ve birkısım kamu personelinin emeklilik ve malullük hallerinde kendilerinin, ölümle
rinde ise dul ve yetimlerinin sosyal güvenliğini sağlamak, Sandığın ana amacını oluşturmaktadır. 

Ayrıca, 1101 sayılı Kanuna göre vatani hizmet tertibinden aylık alanlara, 1005 sayılı Kanuna gö
re şeref aylığı alanlara ve 2022 sayılı Kanuna göre yaşlılık ve muhtaçlık aylığı alanlara yapılan öde
melerin yanı sıra, 3480 sayılı Kanun uyarınca tütün ve alkol satışlarından ayrılan paylardan hak sa
hiplerine yapılan ödemelerle de Sandık görevli kılınmıştır. 

Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

-Öz kaynaklar 
-Yabancı kaynaklar 
-Plasmanlar 
-Verilen faizler 
-Maddi duran varlıklar 
(edinme değeri) 

-Maddi duran varlıklar 
birikmiş amortismanı 

-Yatırımlar için yapılan 
nakdi ödemeler 

-Yatırımların gerçekleşme 
oranı 

-İştiraklere ödenen sermaye 
-İştirakler temettü gelirleri 

-Daimi bynaklar geliri 
-Geçici kaynaklar geliri 
-Diğer gelirler 

-Aylık bağlananlar 
-Aylık bağlananlara yapılan 
tüm ödemeler 

-2022 sayılı Kanuna göre aylık 
alanlar 
-2022 sayılı Kanuna göre 
yapılan ödemeler 
-Yönetim giderleri 

-Memur (Ortalama) 
-Sözleşmeli (Ortalama) 
-Personel için yapılan tüm 
giderler 

- Cari yıla ilişkin: 
-Memurlar için yapılan 

giderler 
-Memur başına aylık ortalama 
gider 
-Sözleşmeliler için yapılan 
giderler 

-Sözleşmeli başına aylık 
ortalama gider 

-Tahakkuk eden vergiler 
-GSYİH'ya katkı (Üretfiyat) 
-GSYİH'ya katkı (Alıcı fiyat.) 
-GSMH'ya katkı (alıcı fiyat) 

Gider fazlası 

Ölçü 

Milyar TL 

Milyar TL 

% 

Milyar TL 

Milyar TL 

Bin kişi 

Milyar TL 

Bin kişi 

Milyar TL 

Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

MDyarTL 

Milyon TL 

Milyon TL 

MilyaıTL 
Milyar TL 

Milyar TL 

2000 

551.472 
255.344 
678.986 

8.977 

590.603 

7.088 

15.482 

97,3 
12.478 

30 

2.091.093 
6.029 

41.651 

1.296 

2.966.511 

952 

139.552 
37.844 
2.884 

4 

14.361 

14.336 

424 

24.397 

508 
1.190 

(837.353) 
(837.353) 

837.473 

2001 

856.207 
293.958 
957.743 

3.022 

911.123 

12.308 

17.717 

95,7 
23.020 

931 

3.186.619 
7.594 

83.861 

1.355 

4.792.680 

967 

215.608 
60.897 
2.855 

4 

18.181 

18.148 

539 

33.115 

690 
2.006 

(1.582.797) 
(1.582.797) 

1.582.998 

2002 

1.294.108 
434.987 

1.419.329 
10.845 

1.324.479 

18.606 

50.018 

98,0 
24.767 

436 

4.945.791 
12.164 

119.947 

1.408 

7.602.564 

1.008 

313.216 
96.515 
2.904 

4 

33.997 

33.945 

1.003 

51.971 

608 
2.947 

(2.647.973) 
(2.647.973) 

2.648.353 

2003 

1.648.007 
561.622 

1.838.353 
18.498 

1.714.041 

25.422 

14.156 

79 
24.767 

2.291 

6.744.564 
49.380 
94.507 

1.466 

10.323.502 

1.046 

745.931 
71.184 
2.870 

4 

47.340 

47.276 

1.372 

64.185 

1.337 
5.977 

(3333.809) 
(3333.809) 

3332.667 

2004 

1.836.222 
1.036.504 
2.141.688 

22.507 

1.929.189 

30.991 

28.606 

64 
51.278 
11.242 

7.714.935 
17.295 

189.104 

1.534 

12.216.798 

1.092 

767.747 
140.871 

2.870 
34 

62.494 

62.109 

1.607 

385.000 

1.629 
7.962 

(1.580.023) 
(1.980.023) 

4.464.762 

Son iki yıl 
farkı 

188.215 
474.882 
303.335 

4.009 

215.148 

5.569 

14.450 

(15) 
24.980 

8.951 

970.371 
(32.085) 

94.597 

68 

1.893.2% 

46 

21.816 
69.687 

30 

15.154 

14.833 

235 

320.815 

292 
1.985 

1.953.786 
1.953.786 

932.095 

Artış ve 
Azalma 

% 
11,4 
84,5 
16,5 
21,6 

12,5 

21,9 

102,1 

(18,9) 
94,9 

390,7 

14,3 
(64,9) 

100 

4,6 

18,3 

4,3 

2,9 
97,8 

800 

32,0 

31,3 

17,1 

499 

21,8 
33,2 

55,2 
55,2 

26.3 
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II- İDARİ BÜNYE 

1-Kuruluşun Yapısı : 

a) Merkez Kuruluşu : 
T.C. Emekli Sandığı'nın merkez kuruluşu, Genel Müdür, beş Genel Müdür Yardımcısı ile Teftiş 

Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği dışında 15 Daire Başkanlığından oluşmaktadır. 
Ayrıca, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 65 yaşını doldurmuş muhtaç ve güçsüzlere 

aylık bağlanması hakkındaki 2022 sayılı Kanun uyarınca birbirlerinden bağımsız ve farklı şekilde 
oluşturulmuş maluliyet raporlarını karara bağlayıp, maluliyet derecelerini tespit ile görevli iki ayrı 
Sağlık Kurulu da, Sandığın merkez kuruluşunda yer almaktadır. 

190 sayılı KHK'ye göre Sandık merkez teşkilatına 3.687 memur kadrosu tahsis edilmiş olup, 
2004 yılı sonu itibariyle bu kadroların 2.320'si dolu bulunmaktadır. 

b) Taşra Kuruluşu : 
Sandık taşrada; İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Samsun, Diyarbakır, Afyon, Erzurum illerinde 

Bölge Müdürlükleri olarak teşkilatlanmıştır. 
Sandığın Bölge Müdürlükleri dışında İstanbul-Etiler, İzmir-Narlıdere Dinlenme ve Bakımevle-

rine (Huzurevi) ilaveten Ankara-Balgat'ta olmak üzere 3 Dinlenme ve Bakımevi (Huzurevi) bulun
maktadır. 

Taşra kuruluşlarına tahsis edilen 1.233 kadroda, 2004 yılı sonu itibariyle 549 memur istihdam 
edilmiştir. 

Kuruluşta sözleşmeli personel kadrosu 93 olup, 2004 yılı sonu itibariyle 63 personel çalışmaktadır. 
2004 yılı sonu itibariyle merkez ve taşra teşkilatında, memur ve sözleşmeli olarak toplam 5.013 

kadroda 2.932 personel çalışmaktadır. 
Personele yapılan toplam harcama 2003 yılında 47.347 milyar lira iken 2004 yılında 55.613 mil

yar lira olmuştur. 
2- Yönetim Organı : 

Sandığın yönetim organı, Yönetim Kuruludur. Genel Müdür, aynı zamanda Yönetim Kurulunun 
da başkanıdır. Yönetim Kurulu, başkan dışında iki Genel Müdür Yardımcısı ile biri Başbakan'ın, iki
si Maliye Bakanı'nın önerisi ile atanan beş üyeden oluşmaktadır. 

Yönetim Kurulu üyelerinden Başbakanlık Temsilcisi üye 26.02.2004 tarihinde, Maliye Bakanlı
ğı Temsilcisi üyeler ise 18.06.2003 ve 09.10.2003 tarihlerinde atanmışlardır. Yönetim Kurulu Üye
liklerine yeni atamalar yapılıncaya kadar, görev süreleri dolan üyeler görevini sürdürmüştür. 

III- MALİ BÜNYE 
Sandığın 2004 yılı faaliyet dönemi 4.464.763 milyar lira gider fazlasıyla kapanmış ve gider faz

lası Maliye Bakanlığı bütçesinin sosyal transferler bölümüne konulan ve nakit açığını karşılamak 
üzere Sandığa ödenen ödenekten karşılanmıştır. 

1992 yılına kadar gelir fazlası veren Sandığın, 1993 yılından itibaren oluşan ve her geçen yıl ar
tarak önemli boyutlara ulaşan gider fazlalarının oluşumunda; 1992 yılında 3774 sayılı Kanun ile 
emeklilik yaş haddinin kaldırılarak kadın iştirakçilere 38, erkek iştirakçilere 43 yaşında emekli olma 
yolu açılması dolayısıyla oluşan genç emeklilerin Sandığın gelirlerini azaltıcı, giderlerini artırıcı etki 
yapması en önemli nedenlerden biri olmuştur. 

Bu uygulamaya 25.08.1999 tarih 4447 sayılı Kanunla son verilerek; fiili hizmet yılının yanında 
yaş haddi tekrar getirilmiş, kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını doldurmaları halinde istekleri üzerine 
emekli olabilmeleri kabul edilmiş, mevcut iştirakçiler için de, hizmet durumlanna göre belirlenen 
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yaşlarda kademeli olarak emekli olabilmeleri imkanı getirilmiştir. Kademeli emeklilikle ilgili hüküm
lerin, Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmesi üzerine çıkarılan 23.05.2002 tarih ve 4759 sayılı 
Kanun ile kademeli emekliliğe ait yaş ve hizmet sürelerini yeniden belirlemiştir. 

Ancak, yeniden yaş haddi getirilmekle birlikte, erken emeklilik uygulamasının Sandığa getirdi
ği yük, bu uygulamadan yararlanmış emeklilere yapılan ödemeler nedeniyle gelecek yıllarda da de
vam edecektir. 

Sandık, gerekli kaynağının bulunmadığı ve yeterli hazine yardımı alamadığı dönemlerde zorun
lu ödemelerini süresinde yapabilmek için ticari banka kredisi kullanmaktadır. 

2004 yılında T.C. Ziraat Bankası'ndan muhtelif tarihlerde toplam olarak 2.476 trilyon lira tuta
rında kredi kullanılmış olup, yıl sonu itibariyle 516 trilyon lira bakiye kredi borcu bulunmaktadır. 
Kullanılan kredilere mevcut sözleşme uyarınca bankanın cari ticari kredi faiz oranları uygulanmakta 
olup, 2004 yılında 22,5 trilyon lira tutarında faiz ödemiştir. Kredilere uygulanan faiz oranları, kulla
nıldığı tarihlere göre farklı olmak üzere % 29-33 arasında olmuştur. 

5434 sayılı Kanunun Geçici 146'ncı maddesinde; "Sandığın nakit durumu gerekli ödemeleri ve har
camaları karşılayamadığı takdirde, Sandığın talebi üzerine, Maliye Bakanlığı bütçesinin sosyal transferler 
bölümünde bu husus için konulacak ödenekten Sandığa tediyede bulunulur" hükmü yer almaktadır. 

Esasen, 2004 yılında nakit açığı ve faturalı ödemeleri karşılamak üzere Maliye Bakanlığı bütçe
sinin sosyal transferler bölümünden Sandığa 7.800 trilyon lira ödenek aktarılmış, ancak bu ödenek 
Sandık nakit açığının karşılanmasında yeterli gelmemiştir. 

Sandık adına ve hesabına yapılacak tüm ödeme ve tahsilat ile her türlü bankacılık hizmetleri için 
T.C. Ziraat Bankası ile yapılan anlaşmada 2002, 2978 ve 3480 sayılı Kanunlara göre Hazine adına 
yapılan ödemeler ile virman emirleri hariç olmak üzere tüm ödemeler üzerinden % 0,5 oranında ko
misyon ödenmesi öngörülmüştür. 

Sandığın giderlerinin azaltılması için anılan banka ile Hazine, DPT ve Maliye Bakanlığı nezdinde yap
tığı girişimler sonucu 2003 yılında bu komisyon alınmamış, ancak 2004 yılı başından itibaren tekrar alın
maya başlamıştır. Banka komisyon giderlerinin toplamı 2004 yılında 61.533 milyar lira olmuştur. 

5434 sayılı Kanuna, 08.07.1971 tarih 1425 sayılı Kanunla eklenen Geçici 139'uncu madde ile; 
emekli, adi ve vazife malulü aylığı bağlanmış olanlar ve bunların kanunen bakmakla yükümlü olduk
ları aile fertleri ile dul ve yetim aylığı alanların muayene ve tedavilerinin, kanunla düzenlenecek ge
nel sağlık sigortası kapsamına alınacakları tarihe kadar, Sandık tarafından yerine getirilmesi öngörül
mekle birlikte, genel sağlık sigortasına ilişkin kanuni düzenleme yapılmadığından, geçici olarak ve
rilen bu görev yaklaşık 34 yıldır Sandık tarafından yürütülmektedir. 

Sandığa geçici bir görev olarak verilen ve her yıl artarak önemli boyutlara ulaşan sağlık giderle
ri, Sandık gelir-gider dengesini olumsuz etkilemektedir. Sağlık yardımları, önceki döneme göre % 10 
oranında 249.468 milyar lira artarak, 2004 yılında 2.755.094 milyar liraya ulaşmıştır. 

Sandığın ana gelir kaynağı olan ve faaliyet gelirlerinin tamamını oluşturan kesenek ve karşılık
larla ilgili alacakları bilanço hesaplarında görülmemektedir. Bu durum; kesenek ve karşılıklar ile il
gili alacak tahakkuku yapılmaması, kamu kurum ve kuruluşlarınca Sandığın banka hesabına yatırılan 
kesenek ve karşılıkların, Sandık tarafından banka hesap özetleri üzerinden yapılan tespit üzerine ge
lir hesaplarına kaydedilmesinden kaynaklanmaktadır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
1- Tahsis İşlemleri: 
T.C. Emekli Sandığı'ndan emekli, adi malûllük ile vazife malûllü ve dul ve yetim aylığı alanla

rın sayısı 2004 yılı sonu itibariyle bir önceki yıla göre % 4,6 oranında 67.897 kişi artarak 
1.534.576'ya ulaşmıştır. 

- 3 3 9 - I. CİLT 



2004 yılında T.C. Emekli Sandığı'ndan aylık alanlara 12.216 trilyon lira ödeme yapılmıştır. An
cak Sandığın tüm geliri, emekli, malûl, dul ve yetimlere yapılan ödemelerin % 64,8'ini karşılayabil
miş ve gider fazlası 4.464 trilyon lira Bütçenin Sosyal Transferler bölümünden karşılanmıştır. 

2003 yılında Sandık gelirleri Sandık giderlerinin % 66,7'sini karşılarken 2004 yılında % 64,8'ini 
karşılamıştır. 

2003 yılında 2.400.848 iştirakçiye karşılık 1.466.679 kişiye aylık ödenirken, 2004 yılında 
2.404.091 iştirakçiye karşılık 1.534.576 kişiye aylık ödenmiştir. Son 10 yılda iştirakçi sayısı % 28 
oranında artarken, aylık ödenen dosya sayısı % 61 oranında artmış, iştirakçilerin emeklileri karşıla
ma oranı son 10 yılda 2,25'ten 1,74'e inmiştir. 

T.C. Emekli Sandığı 2004 yılı sonu itibariyle Vatani Hizmet Tertibinden bağlanan aylıklar, Ko
re ve Kıbrıs gazileri aylıkları ve 1005 sayılı Kanuna göre şeref aylıkları olarak 52.660 kişiye 114,7 
trilyon lira ödemede bulunmuştur. 

2022 sayılı Kanuna göre de 2004 yılı sonu itibariyle 1.092.457 yaşlı, muhtaç ve güçsüze 765 tril
yon lira ödenmiştir. 

2004 yılında Sandığa tabi olanlar için yapılan ödeme ve giderlerin dışında; emekli ikramiyesi, 
ölüm yardımı, sosyal yardım zammı, hizmet birleştirilmesi karşılığı diğer sosyal güvenlik kuruluşla
rına yapılan ödemeler, ilgili kanunlarına göre, muhtaç ve güçsüzlere ödenen yaşlılık aylığı, vatani hiz
met tertibinden bağlanan aylıklar, Kore ve Kıbrıs gazilerine bağlanan aylıklar, şeref aylıkları, subay 
tazminatı, makam tazminatı, maluliyet aylık ve zamları, vergi iadesi ödemeleri karşılığı olarak yapı
lan harcamalar ile ayrıca, bedeli karşılığı Sandığa yaptırılan hizmetler karşılığı olmak üzere; 2004 yı
lında Sandıkça yapılan 3.696 trilyon lira ödeme çeşitli kuruluşlara fatura edilmiştir. 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yönetim giderleri karşılığı olarak ilgili kuruluş
lardan yapılan 140 trilyon lira tahsilatla birlikte 2004 yılında Sandıkça yapılan faturalı ödemeler top
lamı 3.841 trilyon lira olmuştur. 

2- Sağlık Yardımları: 
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun, 08.07.1971 tarih 1425 sayılı Kanunla eklenen Ge

çici 139. maddesine göre; kanunla düzenlenecek genel sağlık sigortası kapsamına alınacakları tarihe 
kadar, emekli, adi ve vazife malulü aylığı bağlanmış olanlar ve bunların kanunen bakmakla yüküm
lü olduklan aile fertleri ile dul ve yetim aylığı alanlar, ilgili yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara 
göre muayene ve tedavi ettirilmektedir. 

Sandık tarafından 2004 yılında yapılan sağlık yardımlarının ayrıntısı, bir önceki yılla karşılaştır
malı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Sağlık yardımları 

Hastane, ameliyat ve tedavi 
Diş tedavi ve protez 
Gözlük camı ve çerçeve 
Organ ve protez 
İçmece ve kaplıca 
İşitme cihazı 
Sağlık yolluğu 
Eczane ve ilaç ödemesi 
İyileştirme araçları 

Toplam 

2003 
Milyon TL 

863.197.357 
6.247.595 

45.138.530 
1.772.491 

858.294 
4.712.523 
3.782.171 

1.527.770.009 
52.147.472 

2.505.626.442 

2004 
Milyon TL 

1.130.569.048 
8.086.070 

47.820.214 
2.058.343 
1.365.876 
8.600.537 
4.616.729 

1.523.457.816 
28.519.656 

2.755.094.289 

Artış 

Milyon TL 
267.371.691 

1.838.475 
2.681.684 

285.852 
507.582 

3.888.014 
834.558 

(4.312.193) 
(23.627.816) 
249.467.847 

% 
31,0 
29,4 

5,9 
16,1 
59,1 
82,5 
22,1 
(0,3) 

(45,3) 
10,0 
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Geçen yıldakine göre % 10 oranında artış göstererek toplam 2,7 katrilyon lirayı aşan 2004 yılı 
sağlık harcamalarının; % 55,2'si eczane ve ilaç ödemeleri, % 41 'i hastane, ameliyat ve tedavi gider
leri, geriye kalan % 3,8'i de diş, optik, işitme cihazı, organ ve protez, iyileştirme araçları ve diğer gi
derlere ilişkindir. 

Sandık sağlık yardımlarından yararlananlar, resmi sağlık kurumlan ile kamuya yararlı dernek ve 
vergiden muaf vakıflara ait sağlık kuruluşlarında tedavi olabildikleri gibi, Sandığın anlaşmalı bulun
duğu özel sağlık kuruluşlarına da yatarak veya ayakta muayene ve tedavi olabilmektedirler. 

Estetik amaç gütmemesi şartıyla sağlık kurumlarında yapılan her türlü muayene, tetkik, tahlil, 
görüntüleme, ameliyat, ilaç, ortez, protez, tıbbi cihaz ve malzeme bedelleri Sandık tarafından karşı
lanmaktadır. 

Sandık tarafından sağlanan muayene ve tedavi hizmetlerinden, 2004 yılı sonu itibariyle yararla
nanların sayısı 2.552.141 kişidir. 

Tüm branşlar itibariyle ve ilgili kuruluşların tamamında ortak olarak kullanılmak üzere, tıbbi ci
haz ve malzemelerin sınıflandırma, gruplandırma ve kodlandırılmasının yapılması; bu kapsamda, 
branşlar itibariyle tüm malzemeler için teknik, standart işareti, fiyat ve diğer bilgileri ihtiva edecek 
şekilde, ilgili kuruluşların erişimine açık ortak bir bilgi işlem veri tabanı (Malzeme Bilgi Bankası) 
oluşturulması ve malzemelerin yurda girişinden hastalarda kullanımına kadar tüm aşamalarda, kamu
da etkin bir koordinasyon ve kontrol mekanizması kurulması, sağlık harcamalarında tasarruf sağlan
ması açısından önem arzetmektedir. 

Ayrıca, sosyal güvenlik kuruluşları ile kamu sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşların, sağ
lık malzemesi tedarik yöntemlerinin farklılıklar göstermesi üzerinde durulması gereken önemli bir 
konudur. Aynı tür ve hatta aynı firmadan alınan malzemelerde bir kuruluştan diğerine bariz fiyat fark
lılıkları ile maliyet artışlarının meydana geldiği, bunun da makro anlamda büyük boyutlara ulaşan 
harcamalarda kamunun kaynak kaybına yol açtığı dikkate alınarak; kamu yararı açısından, müşterek 
satın alma usul ve esaslarının oluşturulması gerekli görülmektedir. 

Sağlık harcamalarında tasarruf sağlanması, şahıs bazında işlem yapılması, harcama kalemlerinin 
tespiti, sağlık tedavilerinde standart yapı oluşturulması, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü stan
dartlarının uygulanması, çalışmalarda rasyonelliğin sağlanması, dosyasız çalışma ortamına geçilme
si, kişisel hataların önlenmesi, denetim mekanizmasına anında yardımcı olunması ve istatistiki bilgi 
edinilmesi amacıyla 1994 yılında başlatılan sağlık otomasyon projesi sürdürülmektedir. 

Projenin alt yapısını oluşturan bilgi temeli kurulduktan sonra, ilaç firmalarıyla temasa geçilmiş, 
yerli ve ithal ilaçların barkodu ve 15 ayrı tarihe ilişkin fiyatların yer aldığı ilaç tablosu elde edilmiş
tir. Bütün işlemlerin kişi bazında bilgisayar ile yürütülmesi sağlandıktan sonra reçete ve ilaç bilgile
rinin doğrudan eczaneden girişini gerçekleştiren eczane otomasyonu başlatılmıştır. 

Sandığın sağlık harcamalarının önemli bir bölümünü oluşturan eczane ve ilaç ödemelerinde, Ka
sım 1997 ayında başlatılan uygulama ile; hak sahipliği denetimi, belirli ilaçların uzman doktor tara
fından yazılıp yazılmadığının tespiti, ilaç fiyat kontrolü, ilacın ödenip ödenmeyeceğinin tespiti, rapor
lu hasta ve ilaç denetimi, eş değer ilaç tespiti, ilaç süre kontrolü, ayakta ya da yatakta tedavi reçetesi 
denetimi, ilaçların ve tedavi şemasının hak sahibinin yaşı cinsiyeti ile uygunluğu, diyaliz hastalarına 
ilişkin ilaçlarda hastanın kullandığı ilacın hastane içindeki takibi, belirli ilaçların reçetedeki teşhisle 
uygunluğunun kontrolü, bir doktorun aynı kişiye birden fazla reçete yazması durumunda toplam ilaç 
sayısının tespiti, rapor süresinin takibi, ilaç kullanım miktarının belirlenmesi, mükerrer reçete kontro
lü, kişi bazında ilaç tüketiminin takibi, ilaç fiyatlarının anında güncelleştirilmesi, katılım payının tes-
biti, uygulamada standart sağlanması, Bütçe Uygulama Talimatına uygunluk gibi konular bilgisayar
la kontrol altına alınmıştır. 
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1999 yılında başlatılan "Optik Uygulaması" ile; kişi bazında yakın ve uzak çerçeve takibi, yakın 
ve uzak cam takibi ve fiyatlandırma elektronik ortamda yapılmaktadır. 

"Hastane Uygulamasında; anlaşmalı özel hastaneler, görüntü merkezleri, tetkik ve tahlil labo-
ratuvarları, diyaliz merkezleri, vakıf ve dernek hastaneleri ile ilgili bölümler 2000 yılında başlatılmış
tır. Bu sağlık merkezlerinin yaptığı tetkik ve tedaviler, Bütçe Uygulama Talimatı fiyatları ve kodla-
ma sistemine göre değerlendirilmekte ve kişi bazında bilgisayar kayıtlarına alınmaktadır. 

Uygulama aşamasına gelinen "Tedavi Kontrol Sistemi" ile; sağlık yardımından yararlanan hak 
sahiplerine yapılan tüm tedavilerin kontrolü, kişi bazında takibi ve ücretlendirilmesi, tüm tedavi kod
larının standart yapıya dönüştürülmesi, yürütülen sağlık projesinin modernizasyonu ve akıllı kart için 
alt sistemlerin oluşturulması hedeflenmektedir. 

Tedavi Kontrol Sistemi ile, teşhis, tetkik, tedavi işlemlerine ait ilaç ve tıbbi işlemlerin kontrol et
tirilerek uygun olmayan tanı, ilaç ve tetkiklere izin verilmemesi ve tedavilerin ücretlendirilmesi iş
lemlerinin Bütçe Uygulama Talimatına göre yapılması öngörülmektedir. 

Sandık Yönetim Kurulunun 21.10.2004 tarih ve 84/693 sayılı kararında, uygulama aşamasına 
gelinen Sağlık Harcamalan Denetim Projesinin süratli ve daha etkin kullanılabilmesi için, bu sistemi 
uygulayan hastanelere yapılacak ödemelerin usulü ve süresi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kı
lınması kabul edilmiştir. 

Hastanelerde projenin uygulamaya konulabilmesi için hastane yönetim sistemi ile tedavi kontrol 
sisteminin entegrasyonu gerekmektedir. 

Uygulamanın devlet hastanelerinde yürütülebilmesini teminen, Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde sistem kuruluşu yapılmış, anılan hastane de gerekli entegrasyon çalışma
sını tamamlayarak fatura gönderme aşamasına gelmiştir. 

3- Plasmanlar : 
5434 sayılı Kanunda, Sandık mevcutlarının; taşınmaz mallara, sermayesinin en az yarısından 

fazlası Devlete ait şirket ve teşebbüslere, Bakanlar Kurulu'nca uygun görülmek şartıyla ülke ekono
misinde etkin özel şirketlere, Devlet bono ve tahvilleri ile kamu yatırımlan gelir ortaklığı senetlerine, 
vadeli ve vadesiz mevduat şeklinde milli bankalara yatırılmak suretiyle değerlendirilmesi öngörül
mektedir. 

Sandık plasmanlarının 2004 yılı sonu itibariyle üç ayn grup halinde tutarları, bir önceki yıl so
nuçlan ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Plasmanlar 

1-Mevduat 
2- İştirakler 
3- Sabit Kıymetler 

Toplam 

2003 
Milyon TL. 

98.013.120 
26.298.399 

1.714.041.847 
1.838353.366 

% 
5,3 
1,4 

93,3 
100,0 

2004 
Milyon TL. 
161.220.588 
51.278.399 

1.929.189.222 
2.141.688.209 

% 
7,5 
2,4 

90,1 
100,0 

Sandık plasmanlarında bir önceki yıla göre % 17 oranında 303 trilyon lira artış olmuştur. Sabit 
kıymetlerin en önemli bölümünü, başta otel ve işhanlan olmak üzere "işletilmekte olan taşınmazlar" 
oluşturmaktadır. 

İşletilmekte olan taşınmazlardan sağlanan brüt gelir bir önceki yıl sonuçlan ile birlikte aşağıda
ki çizelgede gösterilmiştir. 
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işletilmekte Olan Sabit 
Kıymetlerden Elde Olunan 
Brüt Gelirler 
- Mevduat 
- İştirakler 
- Maddi Duran Varlıklar 

Toplam 

2003 
MUyon TL. 

6.360.765 
1.002.389 

11.266.406 
18.629.560 

2004 
Milyon TL. 

1.779.705 
11.241.510 
14.573.259 
27.594.474 

iki Yıl 
Farkı 

Milyon TL. 
(4.581.060) 
10.239.121 
3.306.853 
8.964.914 

İşletilmekte olan sabit kıymetlerden elde edilen gelir, 2003 yılı sonu itibariyle 18.629 milyar li
ra iken, 2004 yılı sonu itibariyle 27.594 milyar lira olmuştur. 

İstanbul'da bulunan Hilton Oteli, Sandık ile Hilton İnternational Co. arasında imzalanan sözleş
meler çerçevesinde 1951 yılından itibaren anılan uluslararası şirket tarafından işletilmektedir. Hilton 
Otelinde Sandık hissesine düşen kâr payı olarak, son beş yıl içerisinde, 2001 yılında 6.577.907 mil
yon lira ile en yüksek, 2003 yılında ise 3.028.221 milyon lira ile en düşük kâr payı alınmıştır. 2004 
yılında ise bir önceki yıla göre % 23 oranında artışla 3.725.596 milyon lira kâr payı elde edilmiştir. 

"Emek Otelleri" olarak adlandırılan diğer 6 otel, 2002 yılına kadar Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. 
tarafından işletilmiş, "Emek Otellerinin Yenilenmesi ve Modernizasyonu ile Uluslararası Otel Zincir
leri Eliyle İşletilmesi Projesi" çerçevesinde 2002 yılında işletme faaliyetleri durdurulmuş, bunlardan 
sadece Çelik Palas Otelinin eski bölümünün işletilmesine devam edilmiş, 05.07.2004 tarihinde de ye
nileme çalışmaları tamamlanan Stad Oteli, "Radisson SAS Ankara" adı altında işletmeye açılmıştır. 

2004 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlandığı bildirilen Eski Çelik Palas ve Radisson SAS Anka
ra Otelini hasılat-kira sözleşmesi ile işleten şirket ile Sandık arasında, otellerin gelir ve giderleri ko
nusunda ihtilaf olması nedeniyle bu otellerin faaliyet sonuçları Sandık tarafından hesaplarda gösteril
memiştir. 

Öte yandan, işhanları gelirlerinde de bir önceki yıla göre sağlanan artışların yetersizliği yanında, 
aylık kira tutarları da günün koşullarından uzak kalmıştır. 

Başta işhanları olmak üzere diğer akar işletmeleri kira gelirlerinin de günün rayicine uygun bir 
düzeye çıkarılması için önlem alınması gerekmektedir. 

31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 16.07.2004 tarih ve 5228 sayılı Ka
nunla, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 20'nci maddesine ilave yapılarak; T. C. Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan ve doğrudan hizmetleri ile ilgili olmayan gayri-
menkulleri ile iştirak paylarının Sandık Yönetim Kurulunca satışına ilişkin usul ve esaslar düzenlen
miştir. 

V- YATIRIMLAR 

Sandığın yürütmekte olduğu yatırım projeleri için, 2004 yılı Yatırım Programı'nda 44.412 mil
yar lira tutarında ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin 29.412 milyar lirası otellerin modernizasyon ve tev
sii projesine, 4.500 milyar lirası Huzurevleri, 6.500 milyar lirası bilgisayar alımı, geriye kalan mikta
rı da çeşitli idame ve yenileme harcamaları için öngörülmüştür. 

Bu ödenekler karşılığında 2004 yılında 28.282 milyar lira nakdi harcama yapılarak, % 63 nak
di, % 63 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 

VI. İŞTİRAKLER 

Sandığın iştiraki bulunan kuruluşlar ile bu kuruluşlara tahsis edilen ve ödenen sermaye ile alı
nan temettüler bir önceki yıl sonuçlarıyla birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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İştirakler 

Türkiye Petrolleri A.O. 
Petkim Petrokimya A.Ş. 
Taksim Otelcilik A.Ş. 
Emek inşaat İşletme A.Ş. 
T.C. Merkez Bankası A.Ş. 
Eskişehir Çimento Fab. A.Ş. 
Yeditepe Beynel. Otel.A.O. 
Petlas Lastik San. Tic.A.Ş. 
Deniz Nakliyat T.A.Ş. 

Genel Toplam 

İştirakin 

Nominal 
sermayesi 

Milyon TL. 

3.000.000 
204.750.000 
90.000.000 
14.500.000 

25.000 
77.121.800 

110.000 
10.000.000 
11.000.000 

410.506.000 

Ödenmiş 
sermayesi 

Milyon TL. 

3.000.000 
204.750.000 

90.000.000 
14.500.000 

25.000 
77.121.800 

110.000 
10.000.000 
11.000.000 

410.506.000 

2004 yılı sonunda Sandık'ça 
Taahhüt 
edilen 
Milyon 

TL. 

547 
14.332.500 
28.282.500 

7.105.000 
250 

1.531.802 
23.036 
2.463 

301 

51.278.399 

Ödenen 
Milyon TL. 

547 
14.332.500 
28.282.500 

7.105.000 
250 

1.531.802 
23.036 
2.463 

301 

51.278.399 

Sandığın 
Hisse 
Oram 

% 

5,47 
7 

31.425 
49 

1 
1.960 

11 
0,024 

0,00274 

12 

Alınan 
temettü 

Milyon TL 

11.241.510 

11.241510 

Sandık toplam 51.278 milyar lira ödenmiş sermaye ile pay sahibi olduğu iştiraklerinden 2004 yı
lı sonu itibariyle % 22 oranında 11.241 milyar lira temettü sağlamıştır. 

VII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bıra

kılmıştır : 

1- Sağlık harcamalarında tasarruf sağlamak, tedavilerde standart yapı oluşturmak, tüm işlemle
ri bilgisayar ortamında gerçekleştirmek ve etkin bir kontrol sistemi kurmak amacıyla başlatılan ve 
kamuda örnek teşkil eden sağlık otomasyon projesinin önemli aşamalarından biri olan ve hastane
lerde teşhis ve tedavi işlemlerinin kontrolü, kişi bazında takibi ve ücretlendirilmesini sağlayacak 
olan "Tedavi Kontrol Sistemi"nin, tüm hastanelerde uygulamaya konulabilmesi için yapılan girişim
lerin sürdürülmesi, 

2- 5434 sayılı Kanunun 20'nci maddesine 16.07.2004 tarih ve 5228 sayılı Kanunun 57'nci mad
desi ile eklenen fıkralarda yer alan hükümler doğrultusunda, Sandığın mülkiyetinde bulunan ve doğ
rudan hizmetleriyle ilgili olmayan gayrimenkuller ile iştiraklerin, bir an önce satılması konusunda ya
pılan çalışmaların sürdürülmesi. 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1- Tıbbi cihaz ve malzemelerin temini ve fiyatlandınlması konusunda; 
- Sosyal güvenlik kuruluşları ve kamu sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşların sağlık mal

zemeleri tedarik yöntemlerindeki farklılığın ortadan kaldırılması, sağlık harcamalarında kaynak kay
bının önlenmesi ve kamu yaran açısından müşterek satın alma usul ve esaslarının oluşturulması, ku
ruluşlar arasında uygulama birliğinin sağlanması konusunun Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde 
Maliye Bakanlığı ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından Kamu İhale Kurumu'nun görüşleri de alı
narak ortak bir çalışmayla etüd edilmesi, bu kapsamda gerekiyorsa ilgili mevzuatta değişikliğe gidi
lerek kamuda sağlıklı bir tedarik sisteminin oluşturulması, 

- Her türlü iyileştirici sarf malzemesinin uluslararası normlara kavuşturulması için, Sağlık Ba
kanlığınca başlatılan ve Maliye Bakanlığı ve sosyal güvenlik kurumlan ile Hacettepe, Ankara ve Ga
zi Üniversiteleri tıp fakülteleri ve Ankara'da bulunan SSK ve Sağlık Bakanlığı eğitim hastaneleri yet
kililerinin katılımı ile yapılan çalışmalarda, tüm branşlar itibariyle ve ilgili kuruluşlann tamamında 
ortak olarak kullanılmak üzere malzemelerin sınıflandırma, gruplandırma ve kodlandınlmasının ya
pılması hususlarının dikkate alınması; bu kapsamda, branşlar itibariyle tüm malzemeler için teknik, 
standart işareti, fiyat ve diğer bilgileri ihtiva edecek şekilde, ilgili kuruluşlann erişimine açık ortak bir 
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bilgi işlem veri tabanı (Malzeme Bilgi Bankası) oluşturulması hususu da etüd edilmek suretiyle, mal
zemelerin yurda girişinden hastalarda kullanımına kadar tüm aşamalarda, kamuda etkin bir koordi
nasyon ve kontrol mekanizması kurulması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması. 

2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ 
T.C. Emekli Sandığı'nın 2004 yılı bilançosu ile 4.464.762.703 milyon lira gider fazlasının genel 

bütçeden karşılanması nedeniyle, gelir ve gider farkı vermeyen gelir ve gider hesabı, 
Tasvip edilmiştir. 
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T.C. Emekli Sandığı'nın 
2004 yılı bilançosu 

Aktif 

1- Dönen varlıklar: 
a) Kasa ve bankalar 
b) Hisse senetleri ve tahviller 
c) Alacaklar 
d) Verilen avanslar 
e) Stoklar 
f) Diğer dönen varlıklar 

Toplam ( 1 ) 
2- Duran varlıklar : 

a) Hisse senetleri ve tahviller 
b) Alacaklar 
c) Verilen avanslar 
d) İştiraklerdeki sermaye paylan 
e) Maddi duran varlıklar 
f) Maddi olmayan duran varlıklar 
g) Özel tükenmeyen tabi varlıklar 
h) Diğer duran varlıklar 

Toplam ( 2 ) 
Genel toplam 

Nazım hesaplar 

Önceki dönem 
Milyon TL. 

102.032.168 
-

359.889.376 
12.229.028 
1.024.295 
2.566.741 

477.741.608 

-
-

26.298.399 
1.743.468.235 

2 

-

1.769.766.636 
2.247.508.244 

28.984.004 

Cari dönem 
Milyon TL. 

165.466.398 
-

724.314.313 
3.526.261 
1.033.625 
4.187.588 

898.528.185 

-
-

51.278.399 
1.956.345.946 

2 

-

2.007.624.347 
2.906.152.532 

29.685.863 

Pasif 

1- Kısa vadeli yabancı kaynaklar : 
a) Alınan krediler, kredi ve 

tahvillerin taksitleri 
b) Borçlar 
c) Alınan avanslar 
d) Vergi, resim, harç ve kesintiler 
e) Gelecek aylara ait gelirler 
f) Diğer yapana kaynaklar 

Toplam (1 ) 
2- Uzun vadeli yabancı kaynaklar : 

a) Alınan krediler 
b) Borçlar 
c) Alınan avanslar 
d) Diğer yabancı kaynaklar 

Toplam ( 2 ) 
3- Öz kaynaklar : 

a) Sermaye 
b) Yeniden değerleme artışı 
c) Yedekler 
d) Özel karşılıklar 
e) Dönem gelir fazlan 

Toplam ( 3 ) 
Genel toplam 

Nazım hesaplar 

Önceki dönem 
Milyon TL 

231.380.082 
314.695.960 

-
1.288.121 

9.290.407 
556.654.570 

-
-
-

4.967.986 
4.967.986 

2.628.162 
1.645.379.344 

-
37.878.182 

-
1.685.885.688 
2.247.508.244 

28.984.004 

Cari dönem 
Milyon TL. 

515.968.225 
501.925.791 

-
2.745.238 

9.807.791 
1.030.447.045 

-
-
-

6.057.707 
6.057.707 

2.628.162 
1.833.593.870 

-
33.425.748 

-
1.869.647.780 
2.906.152.532 

29.685.863 



T.C. Emekli Sandığı'nın 
2004 yılı gelir - gider hesabı 

Giderler 

1-Faaliyet giderleri : 
a) Emekli, malûl, dul ve yetim aylıkları 
b) Evlenme ikramiyeleri 
c) Sağlık yardımı 
d) Toptan ödemeler ve kesenek iad. 
e) Huzurevi giderleri 
f) Diğer ödemeler 

Toplam ( 1 ) 
2- Faaliyet dışı gider ve zararlar : 

a) İşletme giderleri 
b) Şüpheli alacaklar karşılık giderleri 
c) Verilen faizler 
d) Diğer gider ve zararlar 

Toplam ( 2 ) 
3-Faturalı ödemeler : 

a) Maliye Bakanlığı 
b) Katma bütçeli kuruluşlar 
c) Belediyeler 
d) Özel İdareler 
e) Kamu iktisadi teşebbüsleri 
f) Döner sermayeli kuruluşlar 
g) Ortak emeklilere yapılan ödemeler 

Toplam ( 3 ) 
Giderler toplamı ( 1 + 2 + 3 ) 

4- Gelir fazlası 
Genel toplam 

Önceki dönem 
Milyon TL. 

7.772.504.522 
7.676.969 

2.505.626.442 
3.756.324 
8.493.136 

25.444.779 
10.323.502.172 

3.931.909 
128.387 

18.498.593 
873.222 

23.432.111 

2.327.302.386 
159.826.025 
48.394.373 

3.280.094 
230.187.734 

320.070 
254.123.289 

3.023.433.971 
13.370.368.254 

. 
13.370.368.254 

Cari dönem 
Milyon TL. 

9.425.447.463 
10.470.870 

2.755.504.522 
5.277.720 

11.698.840 
8.808.964 

12.216.798.146 

3.975.621 
1.942.298 

22.507.669 
2.435 

23.432.111 

2.869.362.332 
190.644.696 
76.223.749 
3.903.596 

388.293.033 
383.929 

312.945.510 
3.841.756.845 

16.086.983.014 
-

16.086.983.014 

Gelirler 

1- Faaliyet gelirleri : 
a) Sürekli kaynak gelirleri : 

aa) Kesenek ve karşılıklar 
ab) Ek karşılıklar 
ac) Fiili ve itibari hizmet zammı 
ad) Geçmiş yıllara ait kesenekler 
ae) Diğer sürekli kaynak gelirleri 

Toplam ( a ) 
b) Geçici kaynak gelirleri : 

ba) Hizmet borçlanması 
bb) Hizmet ihyası 

Toplam ( b ) 
Toplam ( 1 ) 

2- Faaliyet dışı gelir ve karlar : 
a) İşletme gelirleri 
b) İştirak kâr paylan 
c) Faiz gelirleri 
d) Geçmiş yıl gelir ve kârları 
e) Toplu konuttan alınan pay 
f) Arızi satış kârları 
g) Diğer gelirler 

Toplam ( 2 ) 
3- Faturalı ödemelerden tahsilat 

Gelirler Toplamı (1+2+3) 
4- Hazinece karşılanan gider fazlası 

Genel toplam 

Önceki dönem 
Milyon TL. 

5.520.099.936 
812.923.256 
266.042.445 
138.162.845 

4.335.533 
6.741.564.015 

48.606.910 
773.156 

49.380.066 
6.790.944.081 

11.744.952 
1.002.389 
8.287.865 
1.530.822 

181.172 
575.431 

23.322.631n 

3.023.433.971 
9.837.700.683 
3.532.667.571 

13.370.368.254 

Cari dönem 
Milyon TL. 

6.439.630.910 
927.316.403 
307.452.368 
35.102.345 

5.433.046 
7.714.935.072 

16.971.401 
324.287 

17.295.688 
7.732.230.760 

14.573.260 
11.242 

5.327.130 
25.533.325 

107.727 
2.692.372 

48.232.706 
3.841.756.845 

11.622.220.311 
4.464.762.703 
16.086.983.014 



SAYI: 29 
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI VE ÖZELLEŞTİRME FONU'NUN 2004 
YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 27.04.2006 tarihli 16 ncı Birleşiminde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve 

Özelleştirme Fonu'nun 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların 
Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun ge
reğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgi
li olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Ku
ruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü 
olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 
Türkiye'de özelleştirme uygulamalarına yönelik ilk hukuki düzenleme 17.3.1984 tarih ve 2983 

sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun ile yapılmıştır. 
Söz konusu Kanun ile kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara ait tesislere, hisse senedi ihracı yoluyla 
gerçek ve tüzel kişilerin ortak edilebilmesine veya bu tesislerin işletme hakkının belli sürelerde dev
rine olanak tanınmış, özelleştirme programının yürütülmesinde, adı geçen yasa ile oluşturulan Toplu 
Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi görevlendirilmiştir. 

Türkiye'de özelleştirme ile ilgili ilk kapsamlı düzenleme 28.5.1986 tarih 3291 sayılı Kanunla ge
tirilmiştir. Söz konusu Kanun'da kamu kuruluşlarının özelleştirme kapsamına alınması ve uygulama
ların yürütülmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir. 

3291 sayılı Kanun'la özelleştirilmesine karar verilen İDT, KİK, müessese, bağlı ortaklık, işletme 
ve işletme birimlerinin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak devlete ait hisselerinin tamamının bedel 
alınmadan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi'ne devredilmesi öngörülmüş, özelleştirme uygula
maları konusundaki karar mercii Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu olarak belirlenmiştir. 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi 412 ve 414 sayılı kanun hükmünde kararnameler ile 
10.4.1990 tarihinden itibaren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı 
adı altında iki ayrı kuruluş olarak yeniden örgütlendirilmiştir. Kamu Ortaklığı İdaresi, özelleştirme 
uygulamalarının yürütülmesi ve kamu ortaklığı fonu ve çalışanların tasarruflarını teşvik hesabının yö
netimi ile görevlendirilmiştir. 

3291 sayılı Kanun'da yer alan özelleştirmeye ilişkin hükümlerin gelişen koşullara göre yetersiz 
kalması, özelleştirmenin hukuki alt yapısının süratli bir özelleştirmeye imkan vermemesi karşısında, 
özelleştirmenin hukuki yapısının yeniden düzenlenmesi amacıyla 11.5.1994 tarihinde yürürlüğe gi
ren 3987 sayılı yetki kanununa dayanılarak 5 adet kanun hükmünde kararname çıkarılmıştır. Ancak, 
söz konusu 5 kanun hükmünde kararnamenin dayanağı olan 3987 sayılı yasa 7.7.1994 tarihinde Ana
yasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Daha sonra, bu kanun çerçevesinde çıkarılan 5 adet ka
nun hükmünde kararname de Anayasa Mahkemesi'nin 21.7.1994 tarihli kararı ile iptal edilmiştir. 
27.11.1994 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 4046 sayılı "Özelleştirme Uygulamalarının Dü
zenlenmesine ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 
özelleştirme uygulamalanna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu Kanun ile, Özelleştirme 
Yüksek Kurulu ve Başbakan'a bağlı tüzel kişiliğe sahip, özel bütçeli Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
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kurularak görev ve yetkileri belirlenmiş ve özelleştirme uygulamalarında uyulacak temel ilkeler sa
yılmıştır. 

Özelleştirme uygulamalarında yetkili tek karar organı olan Özelleştirme Yüksek Kurulu, 4046 
sayılı Kanun çerçevesinde özelleştirilecek kuruluş ve varlıkların kapsama ve programa alınması, 
özelleştirme yöntemlerinin belirlenmesi, gerçekleştirilen özelleştirmelere ilişkin nihai devir işlemle
rinin onaylanması ve özelleştirme Fonu'nun kullanım alanlarında yararlanmak üzere borç almaya, bu 
amaçla tahvil ve gerekli görülen hallerde her türlü menkul kıymet ihracı ve diğer kıymetli evrakın dü
zenlenmesine dair kararların alınması şeklinde özetlenebilir yetki ve görevlerle donatılmıştır. 

4046 sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenlemeler ana başlıklar itibariyle şöyledir: 
- İktisadi devlet teşekkülleri ile bunlara ait kurum ve payların yanı sıra, diğer kamu kurum ve ku

ruluşlarının da özelleştirilebilmesine imkan tanıyan düzenlemeler yapılmıştır. 
- Stratejik nitelikteki kuruluşlarda imtiyazlı hisse bulundurulması öngörülmüştür. 
- Özelleştirme uygulamaları sırasında veya sonrasında işini kaybedenlere, kanunda belirtilen hü

kümler çerçevesinde, yasalardan veya toplu iş sözleşmelerinden doğan tazminatları dışında ek bir iş 
kaybı tazminatı ödenmesi öngörülmüştür. 

- Özelleştirme Fonu oluşturulmuştur. 
- Kapsamdaki kuruluşlarda uygulamalar sonucu kadrosu iptal edilen memur ve sözleşmeli per

sonelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadro ve pozisyonlara atanmalarına ilişkin düzen
lemeler getirilmiştir. 

- Erken emekliliğin teşviki amacıyla, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda Emekli Sandı-
ğı'na tabi personelden kanunda belirtilen şartlar çerçevesinde emekli olanlara ikramiyelerinin % 30 
fazlası ile ödenmesi hükme bağlanmıştır. 

4046 sayılı Kanunda çeşitli kanunlarla yapılan bazı değişiklik ve düzenlemeler ile, 4046 sayılı 
Kanunun uygulanmasında görülen aksaklık ve eksiklikler giderilmiştir. 

14.6.1995 tarihinde 4046 sayılı Kanun çerçevesinde Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin hisseleri 
özelleştirme kapsamına alınarak Özelleştirme İdaresi'ne devredilmiştir. Ancak bu işlemin 28.2.1996 
tarihli Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmesi ile Şirket özelleştirme kapsamından çıkarılmıştır. 
Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin özelleştirme çalışmaları 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda 
değişiklik yapan 4161 ve 4673,4971,5189 ve 5335 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde yürütülmek
tedir. 4971 sayılı kanun ile T. Telekomünikasyon A.Ş.'nin özelleştirilmesi ile ilgili strateji belirlenme
si yönünde düzenlemeler yapılmıştır. 

20.2.2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 14 üncü maddesinde, özelleştirmeye 
ilişkin işlemlerin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ÖİB'(I) ce yürütülmesi hükme bağlanmıştır. 

5.8.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4971 sayılı "Ba
zı Kanunlarda ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile özelleştirme çalışmalarının hız
landırılması amaçlanmıştır. 

Özelleştirme düşüncesinin temelinde, kamu işletmeciliğinin mevcut kaynaklan rasyonel, etkin 
ve verimli bir biçimde kullanmada yetersiz kalması ve alman sonuçlann ekonominin genel perfor
mansında önemli olumsuzluklara yol açarak ekonomik istikrarsızlığın başlıca nedeni olduğu görüşü 
yatmaktadır. Özelleştirme ile, Devletin ekonomiye olan müdahalesinin sınırlandırılarak, asgari düze
ye indirilmesi, serbest piyasanın işleyişine etkinlik kazandırmak üzere kamu işletmelerinin mülkiye
tinin çeşitli yöntemlerle özel kişi ve kuruluşlara devredilmesi hedeflenmektedir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
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Özelleştirmenin ana felsefesi, devletin asli görevleri olan adalet, eğitim, sağlık, iç ve dış güven
liğin sağlanması yolundaki harcamalar ile, özel sektör tarafından yüklcnilemeyecek altyapı yatırım
larına yönelmesi, ekonominin ise pazar mekanizmaları tarafından yönlendirilmesidir. 

Ekonomik yönden; mülkiyetin özel kişi ve kuruluşlara devredilerek, mevcut kaynakların daha 
rasyonel, etkin ve verimli kullanılması suretiyle, kamu işletmeciliğinin düşük olan genel performan
sının yükseltilmesi öngörülmekte, sosyal yönden ise; sermayeyi tabana yaymak suretiyle, daha geniş 
halk kitlelerinin hisse senedi sahipliği teşvik edilerek gelir dağılımındaki dengesizliklerin düzeltilme
si amaçlanmaktadır. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çi
zelgede gösterilmiştir. 

Toplu bilgiler 

Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 

Sağlanan Finansman: 
-Tahvil ihracı 
-Diğer kaynaklar 

Finansman giderleri 
Özelleştirme prog.kuruluş serm. tutarları 

- Sermaye taahhüt borcu 

Özelleştirme prog. alınan kuruluşiar(l) 

Özelleştirilmesi tamamlanan kuruluş (2) 

Özelleştirme prog. bulunan kuruluşlar (3) 

özelleştirilen kur. elde ed. sat.hasılatı (4) 

-Blok ve varlık satışları 

-Halka arz 

-Hisse senedi (İMKB'de sahş) 
Özelleş.prog.kur.elde edilen tem. gelirleri 

Özelleştirme prog. kur. sağ. kaynaklar 

-Sermaye ödemesi (Nakit olarak) 

-Verilen krediler 

Özelleştirme giderleri : 

-Danışmanlık ve denetim 

-İlan, reklam 

-Menkul kıymet giderleri 

KO Fonu'na ödeme (Hazine'ye ) 

Özelleştirme ile ilgili personel giderleri : 
-Sosyal yardım zammı ödemeleri 

-İş kaybı tazminatı 

-Personel giderleri 

-%30 ek emekli ikramiyesi 

GSYİH'ya katkı (üretici fiyat) 

GSYİH'ya katkı (alıcı fiyat) 

GSMH'ya katkı (alıcı fiyat) 

Personel: 

- Memur (ortalama) 

- Sözleşmeli (ortalama) 

- Geçici personel (ortalama) 

Faaliyet kân 

ÖF dönem kâr veya zararı 
ÖF bilanço kân 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 

Adet 

Adet 

Adet 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Kişi 

Kişi 

Kişi 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

2000 

1.100.784 
545.103 

381.593 
0 

229.424 
1.436.509 

197.023 

199 

144 

53 

1.726.467 

1.096.252 

730.215 

249.559 

337.300 

124.320 

984 

4.924 

542 

1.146.624 

1.722 

4.545 

7.724 

472 

1.557.954 

1.557.954 

1.555.920 

59 

218 

58 

1.554.248 
477.928 
643.388 

2001 

1.797.914 

1.421.215 

730.892 
376.735 
423.857 

2.477.156 

398.240 

197 

161 

36 

124.635 

124.635 

168.966 

387.993 

272.081 

1.351 

150 

898 

1.670 

7.464 

4.416 

1.889 

104.213 

104.213 

104.213 

60 

216 

61 

98.908 
251.640 
895.028 

2002 

1.676.321 
1.957.708 

1.068.835 
168.179 
614.136 

2.432.526 

55.650 

200 

167 

33 

757.016 

122.004 

247.500 

387.512 

11.296 

421.059 

220.841 

2.537 
4.815 

953 

1.812 

1.595 

14.247 

1.481 

153.013 

153.013 

153.013 

65 

210 

37 

144.582 
(32.852) 
862.176 

2003 

1.470.938 
2.634.901 

1.617.370 

40.000 

683.205 
3.527.478 

573.508 

216 

179 

37 

260.751 

210.791 

49.960 
103.062 

336.607 

277.929 

2.731 
2.691 

696 

1.215 

10.426 

4.637 

1.956 

186.152 

186.152 

186.152 

68 

195 

30 

178.584 

(289.277) 

572.900 

2004 

4.309.121 
1.974.632 

1.718.000 
97.137 

488.083 
5.262.248 

585.125 

219 

189 

30 

1.769.895 

1.489.151 

280.744 

305.497 

489.080 

243.789 

2.669 
8.739 

437 

34.930 

24.172 

16.440 

1.367.959 

1.367.959 

1.367.959 

70 

202 

43 

1.356.449 
1.788.985 
2.361.885 

Son iki 
yıl 

farkı 

2.838.183 
(660.269) 

100.630 

57.137 

(195.122) 
1.734.770 

11.617 

3 

10 

(7) 

1.509.144 

1.278.360 

280.744 
(49.960) 

202.435 

152.473 

(34.140) 

(62) 

6.048 

(259) 

(1.215) 

24.504 

19.535 

14.484 

1.367.959 

1.367.959 

1.367.959 

2 

7 

13 

1.177.865 
2.078.262 
1.788.985 

Artış 
veya 
azalış % 

193,0 

(25,1) 

6,2 

142,8 

(28,6) 
49,2 

2,0 

1.4 

5,6 
(18,9) 

578,8 

606,5 

196,4 

45,3 

(12,3) 

(2,3) 
224,7 

(37,2) 

235,0 

421,3 

740,5 

734,9 

734,9 

734,9 

2,9 

3,6 

43,3 
659,6 

(718,4) 
312,3 

(I) Kapsamdan çıkanları kuruluşlar hariçtir. 
(2)Tüzel kişiliği sona erdirilenler ve diğer kuruluşlara devredilenler dahil. 
(3)Alıın hisse bulunan kuruluşlar hariçtir. 
(4) Fon hesaplarına kayıt edilen brüt salı; hasılatı alınmıştır. 
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1986-2004 döneminde 243 kuruluştaki kamu hisseleri, 22 yarım kalmış tesis, 198 taşınmaz, 4 
elektrik santrali, 6 otoyol, 2 boğaz köprüsü, 28 tesis, 55 akarsu santrali, 6 liman, 19 elektrik dağıtım 
bölgesi, karayolları araç muayene istasyonları ve şans oyunları lisans hakkı özelleştirme kapsam ve 
programına alınmıştır. Özelleştirme kapsam ve programına alınan kuruluşların 161'inde hisse senedi 
veya varlık satış/devir işlemi yapılmış, 21 kuruluştaki kamu payı ile 4 elektrik santrali ve 4 taşınmaz 
kapsamdan çıkarılmış, 17 kuruluşta bulunan İdare'ye ait hisseler özelleştirilmesi amacıyla özelleştir
me programındaki diğer kuruluşlara devredilmiş, 11 kuruluşun tüzel kişiliği sona erdirilmiştir. 

2004 yıl sonu itibariyle 3'ü özelleştirme kapsamında olmak üzere özelleştirme kapsam ve prog
ramında 33 kuruluş bulunmaktadır. Özelleştirme programındaki kuruluşların 27'sinde kamu payı 
% 50'nin üzerindedir. Bunun yanı sıra, özelleştirme kapsamında 198 taşınmaz, 55 akarsu santrali, 28 
tesis, 6 otoyol, 2 boğaz köprüsü, 6 liman, araç muayene istasyonları ve şans oyunları lisans hakkı bu
lunmaktadır. 

1986-2004 döneminde yapılan özelleştirmelerin % 42'si blok satış, % 18'i halka arz suretiyle sa
tış, % 8'i İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında satış, % 12'si uluslararası piyasalarda satış, 
% 16'sı yarım kalmış tesis, bedelli devirler tesis ve varlık satışı suretiyle yapılmış, % 4'ü bedelli ola
rak çeşitli kuruluşlara devredilmiştir. 

1986-2004(l> döneminde gerçekleştirilen özelleştirmeden elde edilen gelirler özelleştirme türle
ri itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Özelleştirme türleri 

Blok satış 
Halka arz 
İMKB'de satış 
Tesis/ varlık satışı 
Bedelli devirler 
Yarım kalmış tesis satışı 
Toplam 

Özelleştirme gelirleri 
1986-2003 dönemi 

Bin ABD Doları 
3.524.189 
2.668.741 

800.819 
863.233 
308.478 

4.369 
8.169.829 

2004 yılı 
Bin ABD Dolan 

399.762 
191.279 

606.749 
69.358 

1.267.148 

Toplam 
Bin ABD Dolan 

3.923.951 
2.860.020 

800.819 
1.469.982 

377.836 
4.369 

9.436.977 

1986-2004 döneminde gerçekleştirilen özelleştirmelerden 9,4 milyar ABD Doları tutarında ge
lir, ayrıca 900 trilyon lira tutannda temettü geliri elde edilmiştir.(2) 

Özelleştirme uygulamalarından elde edilen gelirin % 47,6'sı özelleştirme programında olan ku
ruluşlara yapılan ödemelerde, % 27,4'ü Hazine'ye yapılan aktarmalarda, % 25'i borç ödemelerinde 
ve özelleştirme ile ilgili diğer giderlerin ödenmesinde kullanılmıştır. 

II. İDARİ BÜNYE 
Özelleştirme İdaresi, 4046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince özelleştirme süreci sona er

diğinde elemanlan ihtisaslarına göre ilgili kuruluşlara nakledilmek üzere geçici olarak kurulmuştur. 
4046 sayılı Kanun'la İdare'nin kadro sayısı 308'i merkezde, 17'si İstanbul Temsilciliğinde olmak 

üzere 325 olarak belirlenmiştir. 29.6.1998 tarih ve 23387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
19.5.1998 tarih ve 98/11279 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile de 5 adet araştırmacı kadrosu alınmış, 
İdare personel kadro sayısı toplam 330'a ulaşmıştır. 21.7.2005 tarih ve 25882 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 5398 sayılı Kanunla İstanbul Bölge Temsilciliği'ne ait kadrolar iptal 
edilerek, İdare merkezine ait kadrolann içine dahil edilmiştir. 

(1) Geçmiş yıllara ilişkin bilgiler ÖİB faaliyet raporlarından alınmıştır. 

(2) Türkiye'de Özelleştirme (2004yılı, s. II) 
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İdare personeli, personel rejimi açısından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 190 sayılı Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kalınmıştır. 

2004 yıl sonu itibariyle İdare'de 71 memur, 204 sözleşmeli ve 44 geçici olmak üzere toplam 319 
personel çalışmıştır. Ayrıca temizlik işlerinin yapılması için taşeron aracılığı ile 35 kişi istihdam edil
miştir. 

İdare'nin yürütme organı İdare Başkanlığı'dır. İdare Başkanlığı, İdare Başkanı, 5 başkan yardım
cısı ve bunlara bağlı alt birimlerden oluşmaktadır. 

4046 sayılı Kanun'un 6 ncı maddesi gereğince, İdare Başkanı müşterek kararname ile, başkan 
yardımcıları Başkan'ın teklifi ve Başbakan'ın onayı ile, daire ve proje grup başkanları ise Başkan'ın 
onayı ile atanmaktadır. 

4046 sayılı Kanun'un 5 inci maddesinde; İdare'nin, 6 ana hizmet birimi, 4 danışma birimi, 3 yar
dımcı birimden oluşması öngörülmüş, İdare'ye ayrıca, özelleştirme işlemlerini yürütmek üzere oluş
turulan 12 proje grup başkanlığı ve 14 şube müdürlüğü kadrosu ihdas edilmiştir. 

İdare personeline yapılan ödemeler, 4046 sayılı Kanun'un 8 inci maddesi kapsamında Fon Büt
çesinin % 5'ini aşmayacak şekilde ÖYK(l> tarafından onaylanan İdare bütçesinden karşılanmaktadır. 
2004 yılında İdare bütçesine Fon'dan 11.200 milyar lira aktarma yapılmıştır. 

4046 sayılı Kanun'un 11 inci maddesi gereğince İdare bütçesinin denetimi Sayıştay Başkanlı
ğınca yapılmaktadır. 

III. FON ÇALIŞMALARI 
2003 yıl sonu itibariyle 37 şirketteki çeşitli oranlardaki kamu payı özelleştirme kapsam ve prog

ramında, 4 şirket veya kuruluştaki kamu payı ise özelleştirme kapsamında iken 2004 yılında; 10 şir
ketteki İdare payının blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi, 3 adet şirketteki çeşitli oranlardaki kamu 
paylarının özelleştirme kapsam ve programına alınması, 1 kuruluşun özelleştirme kapsamından çıkar
tılması ile yıl sonu itibariyle özelleştirme kapsam ve programındaki şirket sayısı, üç kuruluş kapsam
da olmak üzere 33 olarak gerçekleşmiştir. 

2004 yıl sonu itibariyle özelleştirme programında bulunan kuruluşlardaki İdare'ye ait sermaye 
paylan ile taşınmaz varlıklara aşağıda yer verilmiştir. 

(1) Özelleştirme Yüksek Kurulu 
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Özelleştirme programında 
bulunan kuruluşlar 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

14 

15 
16 
17 

EBK- Et ve Balık Ürünleri A.Ş. (1) (2) 

Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş. 

Sümer Holding A.Ş. (1) 

IDÇİ Genel Müdürlüğü (3) 

T. Denizcilik İşletmeleri (1) 

T. Selüloz ve Kağıt Fab. (SEKA) (1) 

T. Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) 

TEKEL Gn.Md.(l) 

TÜGSAŞ Türkiye Gübre San. A.Ş. (1) 

Yeniköy Elektrik Üretim A.Ş. 

Eti Alüminyum A.Ş. 

KBİ-Karadeniz Bakır İşlet. A.Ş. (1) 

PETKİMPetrokimyaHold.A.Ş. (1) 

IHY Türk Hava Yollan A.Ş. (1) 

rÜPRAŞ Türkiye Petrol RafAŞ.(l) 

\TAKÖY Turizm Tes. ve Tic. A.Ş. 

\TAKÖY Otelcilik A.Ş. 

İdare 
payı % 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

Özelleştirme programında 
bulunan kuruluşlar 

18 
19 

Başak Sigorta A.Ş. 

Kıbns Türk Hava Yollan 

20 [Türk Libya Ortak Tarım ve Hay. AŞ. 

21 
22 
23 

100 124 

100 
100 
100 
100 

99,99 

88,86 

75,17 

65,76 

58,59 

56,49 

25 
26 
27 
28 
29 
30 

1 
2 
3 i 

Gönen Gıda Sanayi A.Ş. (4) 

Ereğli Dem.Çelik Fab. A.Ş.(l) (5) 

Başak Emeklilik A.Ş. 

Yeni Çeltek Kömür ve Mad. A.Ş 

ATAKÖY Marina ve Yat İşletmeleri 

Türk Arap Pazarlama A.Ş. 

Kömür İşletmeleri A.Ş. 

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. 

T.ElektromekanikSan.A.Ş. (7) 

T.İşBankasıA.Ş.(l)(6) 
özelleştirme kapsamında 
rahman kuruluşlar 

r.ŞekerFabrikalanA.Ş.(*) 

iamitabat El.Ür.Tic.A.Ş.(*) 

5omaAveBEl.Ür.Tic.A.Ş.(*) | 

İdare 
payı % 

56,67 

50,00 

49,70 

49,00 

46,12 

41,00 

16,00 

15,07 

12,50 

10,00 

9,999 

0,00029 

0,00016 

(1) Bu kuruluşlarda hisse senedi veya tesis ve varlık satışı biçiminde kısmen özelleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir. 

(2) 26.8.2005 tarih 104 sayılı ÖYK Karan ile özelleştirme kapsam ve programından çıkartılmış, 5.10.2005 tarih ve 
13889 sayılı Başbakanlık karan ile Tanm ve Köyişleri Bakanlığı ile ilgilendirilmiştir. 

(3) 31.2003 tarih 1 sayılı ÖYK Karar ile tasfiyesine karar verilmiş, 4.5.2005 tarih ve 50 sayılı ÖYK Karan ile 
tasfiye sürecinden çıkanlmıştir. 

(4) Şirketin iflasına ilişkin işlemler sürdürülmektedir. 

(5) Erdemir'de %20.35 olan ÖİB payı, ÖYK'nın 27.12.1999 tarihli karan çerçevesinde Halk Bankası hisseleriyle 
birlikte % 46.12'ye yükselmiştir. 
Yine 27.12.1999 tarihli ÖYK Karan ile %5.54 oranındaki Kalkınma Bankası hisseleri özelleştirme kapsam ve 
programmdan çıkanlmıştir. 

(6) Özelleştirme kapsam ve programında kalan %0.09 oranındaki İş Bankası C hisselerinin tamamı 12/9/2003 
tarihinde İMKB'de özel emir ile satılmıştır. Kapsam ve programda halen nominal 117.776 adet A ile 3.518.560 
adet B hisseleri yer almaktadır. 

(7) 13.6.2005 tarih ve 63 sayılı ÖYK Karan ile bedelsiz olarak Elektrik Üretim A.Ş.'ye devredilmesine karar 
verilmiştir. 

(*) Bu kuruluşlar özelleştirme kapsamında bulunmaktadır. 
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Özelleştirme kapsamında yer alan varlık ve hizmetler 
A- Araç Muayene İstasyon lan 
B- Otoyollar (*) 

1- Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu 5- İzmir-Çeşme Otoyolu 
2- Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu 6- İzmir-Aydın Otoyolu 
3- Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu 7- Boğaziçi Köprüsü 
4- Toprakkale-İskenderun Otoyolu 8- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 

C- Manavgat Çayı İçme Suyu Tesisi 

D- TCDD'ye ait 6 liman (Bandırma, İzmir, Samsun, Derince, Mersin, İskenderun) 
(*) 24 Şubat 2003 tarihli ÖYK karan ile kapsama alınmış, hazırlık işlemlerinin Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ÖİB ile işbirliği içerisinde yürütülmesi
ne karar verilmiştir. 

Elektrik üretim ve dağıtım tesisleri 
1- Çatalağzı Termik Üretim Tesisleri * 16- Suatuğurlu Hidroelektrik Üretim Tesisleri * 

2- Orhaneli Termik Üretim Tesisleri * 17- Kılıçkaya Hidroelektrik Üretim Tesisleri * 

3- Seyitömer Termik Üretim Tesisleri * 18- Çamlıgöze Hidroelektrik Üretim Tesisleri * 

4- Ambarlı Doğalgaz Termik Üretim Tesisleri * 19- Ataköy Hidroelektrik Üretim Tesisleri * 

5- Ambarlı Fueloil Termik Üretim Tesisleri * 20- Köklüce Hidroelektrik Üretim Tesisleri * 

6- Hopa Termik Üretim Tesisleri * 21- Almus Hidroelektrik Üretim Tesisleri * 

7- Aliağa K.Ç.G.T. Termik Üretim Tesisleri * 22- Sanyar Hidroelektrik Üretim Tesisleri * 

8- Bursa Doğalgaz Termik Üretim Tesisleri * 23- Yatağan Elektrik Üretim Tesisi*** 

9- Jeotermal Termik Üretim Tesisleri * 24- Oymapınar Barajı Hidroel. Ür. Tes.** 

10- Altınkaya Hidroelektrik Üretim Tesisleri * 25- Gökçekaya Hidroelektrik Üretim Tesisleri * 

11- Hirfanlı Hidroelektrik Üretim Tesisleri * 26- Yenice Hidroelektrik Üretim Tesisleri * 

12- Kesikköprü Hidroelektrik Üretim Tesisleri * 27- Beyköy Hidroelektrik Üretim Tesisleri * 

13- Derbent Hidroelektrik Üretim Tesisleri * 28- Akarsu Santralleri (55 adet)* 

14- Kapulukaya Hidroelektrik Üretim Tesisleri * 

15- Hasanuğurlu Hidroelektrik Üretim Tesisleri * 

* 30 Mayıs 2003 tarihli ÖYK kararı ile kapsama alınmış olup, hazırlık işlemlerinin ÖIB tarafından Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Üretim A.Ş. ve TEAŞ ile işbirliği ya
pılmak suretiyle yürütülmesine karar verilmiştir. 

** Söz konusu tesis 8 Eylül 2003 tarihli ÖYK kararı ile kapsam ve programa alınmış olup, Eti Alüminyum 
A.Ş.'ye devredilmiştir. 

*** 13 Ağustos 2003 tarihli ÖYK kararı ile kapsam ve programa alınmıştır. 

4046 sayılı Kanunun 2/i maddesi çerçevesinde, Özelleştirme programındaki kuruluşlara ait ihtiyaç 
fazlası arazi ve binalar bedelsiz ve/veya sembolik bir bedel karşılığı belediye veA/eya diğer kamu kuruluş-
lanna devredilmiştir. 2004 yılında Özelleştirme programındaki kuruluşlara ait ihtiyaç fazlası arazi ve bina
ların yanısıra, işletme ve şirketlerin bir bütün olarak bilabedel belediyelere devredilmiştir. 

4046 sayılı Kanunun 2/i maddesinin "Özelleştirme uygulamalarında, milli güvenlik ve kamu ya-
rannın gerektirdiği durumlar hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere devir yapılma-
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ması" hükmünü amir olduğu dikkate alınarak, özelleştirme ilkeleri arasında yer alan söz konusu mad
de uyarınca hareket edilebilmesini teminen, özellikle "kamu yararının" açık bir şekilde belirlenmesi, 
belediyelerin ihtiyacı olacak ve kent bütünlüğü içinde önem arz eden gayrimenkullerin dışındaki ara
zilerin ifraz edilerek İdare tarafından satılmasının sağlanması, devre konu gayrimenkullerin kamu ya
ran amacı çerçevesinde kullanılmasını sağlamak ve rant yaratılmasına engel olunması için, devre ko
nu amaç ve şartların tapu kayıtlarına işlenmesi gerekmektedir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 4046 sayılı Kanunla verilen yetkiyi kullanarak özelleştirme ça
lışmaları kısmen veya tamamen bitmiş olan kuruluşların yine özelleştirme kapsam ve programında 
bulunan başka bir şirketle birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesi amacıyla çalış
malar yapmış, bu kapsamda İdare tarafından 2004 yıl sunu itibariyle; 

- Tüm üretim birimleri tamamen özelleştirilmiş olan Türkiye Süt Ürünleri A.Ş., Yem Sanayi A.Ş., 
T.Çimento ve Toprak Sanayi A.Ş. ve Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'yle, 

- 7 giyim tesisi ve 34 gayrimenkulu özelleştirilen KÖYTEKS Yatırım Holding A.Ş. ile bağlı or
taklıkları olan Sivas Hazır Giyim Sanayi A.Ş. ve Erzurum Hazır Giyim Sanayi A.Ş., Turban Turizm 
A.Ş., T.Zirai Donatım A.Ş. ve Türk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sümer Holding A.Ş.'yle 

- 21 işletmesi özelleştirilen Orman Ürünleri A.Ş. ve 2 işletmesi, T.Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları 
A.Ş.'yle, 

- T. Gemi Sanayi A.Ş., T. Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ile 

birleştirilerek tüzel kişilikleri sona erdirilmiştir. 
Birleşme ile özelleştirme çalışmaları kısmen tamamlanmış şirketlerin fonksiyonlarını yitirmiş 

idari birimleri kapatılmış, şirketlerde bulunan fonksiyonel birimlerin tek bir birim altında toplanması 
sağlanmış, ayrıca genel yönetim ve işletme giderlerinden de tasarruf sağlanmış, söz konusu şirketle
rin birleştirildikleri kuruluşlarda faaliyetlerine devam etmeleri amacıyla yine 4046 sayılı Kanunun 
İdareye vermiş olduğu yetki çerçevesinde devredilerek birleştirilmesine karar verilen şirketlerin fa
aliyet alanları, ana sözleşme değişiklikleri ile devir alan kuruluşlara dahil edilmiş, aynı zamanda anı
lan şirketlerin tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle yeniden düzenlenen organizasyon yapısı İdare 
tarafından onaylanmıştır. 

Ayrıca birleşme gerçekleştirilinceye kadar, birleştirilecek şirketlerin yapmış oldukları protokol 
ve/veya sözleşmelerdeki yükümlülükler şirketler tarafından, birleşme sonrasında ise tüm yükümlü
lükler ise ilgili kuruluşlar (birleşmeye konu şirket) tarafından yerine getirilmiştir. 

Özelleştirme çalışmaları neticesinde varlıklarının önemli bir kısmı veya tamamı özelleştirilen 
Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. ve Türkiye Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.'nin de tüzel kişiliklerinin 
sona erdirilmesini teminen bu şirketlerin özelleştirme kapsam ve programındaki başka bir şirketin tü
zel kişiliğinde birleştirilmek suretiyle sona erdirilmesi gereklidir. 

4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde, değer tespit sonuçlarının kuruluşun özelleştirilmesine 
ilişkin ihale sonuçlarının onaylanmasını müteakip İdare tarafından kamuoyuna sunulması hükmü yer 
almış, İhale ve Değer Tespit Yönetmeliğinde ise söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin esaslar 
belirlenmiş olmasına rağmen, 4046 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1994 yılından beri özelleştirilen 
kuruluşların değer tespit sonuçlan kamuoyuna duyurulmamıştır 

Kuruluşlann özelleştirme ihale sürecinde; Şirket ile ilgili yapılması planlanan bazı işlemlerin 
ihale sürecinde tamamlanması, ihale şartnamelerinde değişiklik yapılması, ihale şartnamelerinde yer 
alan hükümlerin farklı yorumlanmasına neden olacak şekilde yazılması gibi nedenler, yapılan özel
leştirmelerde çeşitli sorunların doğmasına ve/veya ihalelerin yargı kararları ile iptaline neden olabil
mektedir. 
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2004 yılında özelleştirme faaliyetleri geçmiş yıllara nazaran önemli ölçüde hızlanmış ve yapılan 
özelleştirmelerden net satış geliri olarak 1.734 trilyon lira elde edilmiştir. 

2004 yılında özelleştirmeye hız kazandırılması, kârlı kuruluşların yanı sıra zarar eden ve verim
siz olan kuruluşların da özelleştirilmesi sonucu bu kuruluşların fon üzerindeki olumsuz etkilerinin 
kaldırılması, gerçekleştirilen özelleştirmelerde alıcıların peşin ödeme tercihleri, vadeli satışlarda va
denin uzun yıllara yayılmaması gibi nedenlerle fon nakit akışının hızlanmıştır. 2004 yılında Fonun 
özelleştirme faaliyetleri net satış tutan 1.734 trilyon lira olarak gerçekleşmiş, 1.217 trilyon lira nakit 
olarak tahsil edilmiş, nakit tahsilatlar ile Fonun faize tabi yabancı kaynaklarının önemli bir kısmı öde
nerek, bu kaynaklann faizlerinin fon üzerindeki baskısı giderilmiştir. 

Geçmiş yıllardan beri özelleştirme programında olan ve üretim maliyetlerinin yüksek olmasının 
etkisi ile yeterli sipariş temin edememeleri veya üretimlerini pazarlayamamalan nedeniyle yıllardır 
zarar eden, finansman açıklan Fondan karşılanan ve yapılan özelleştirme ihalelerinden sonuç alına
mayan Şirketlerin ve işletme birimlerinin birçoğunun kapatılması ile bu kuruluşların fon mali bünye
si üzerindeki olumsuz etkileri azaltılmıştır. 

Özelleştirme programında olan kuruluşların finansman ihtiyaçlannın karşılanması ve mali du-
rumlannın düzeltilmesi için, kuruluşlara kredi verilmekte ya da sermayeleri artınlmaktadır. 2004 yı
lında özelleştirme programındaki kuruluşlara 489 trilyon liralık sermaye ödemesi yapılmış, 243,8 tril
yon liralık kredi verilmiştir. 

Özelleştirme programındaki kuruluşların öncelikle personel ücret ödemelerinde kullanılması 
için verilen kredilerin önemli bir bölümünün geri dönüşü sağlanamadığından, bu krediler ya İdarenin 
sermaye taahhüt borcuna mahsup edilmekte ya da yenilenmektedir. Bu uygulama, kuruluşların fi
nansman yükünü artırmakta, işletme sermayesi ihtiyaçlannı giderememekte, diğer taraftan özelleştir
me fonu kaynaklarının verimli alanlarda kullanılamamasına neden olmaktadır. 

2004 yılından itibaren kuruluşların finansman ihtiyaçlannın kredi yerine, sermaye artışı ile kar
şılanarak, kredi faizlerinin kuruluşlann mali yapıları üzerindeki olumsuz etkileri azaltılmaya çalışıl
mıştır. Ancak sürekli sermaye artışı ile kuruluşlara kaynak sağlanması, kuruluşlann sermayelerinin 
giderek büyümesine neden olmaktadır. 

4046 sayılı Kanunda özelleştirme programında yer alan kuruluşlarda istihdam edilen personel ve 
özelleştirilen kuruluşların nakle tabi personeliyle ilgili çeşitli hükümler yer almasına rağmen, uygu
lamada bu personelle ilgili birçok sorun bulunmaktadır. Bu sorunlann başlıcaları; 

- 4046 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyannca özelleştirme programına alınan kuruluşların 233 
sayılı KHK'ye bağlı KİT sisteminden çıkması, ancak 4046 sayılı Kanunda 233 sayılı KHK'de oldu
ğu gibi kamu kuruluşlannın yönetimine, personeline ilişkin hükümler, hatta tanımlar bulunmaması, 

- Özelleşen kuruluşlarda istihdam edilen personelin, nakil sürecindeki hukuki statüsünün açık 
olarak belirlenmemesi, 

- Nakil sürecinin kanunda öngörülen sürelerde gerçekleştirilememesi, 
gibi hususlardır. 
Özelleştirme uygulamalarında 4046 sayılı Kanunda öngörülen amaç ve hedeflere ulaşılabilmesi 

için, uygulamada görülen sorunların çözümlenmesi gerekmektedir. 
IV- ÖNERİLER : 
A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bıra

kılmıştır: 
1- Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ihale sürecindeki işlemlerle ilgili olarak düzenle

nen ve Yüksek Denetleme Kurulu Üyeler Kurulunun 17.3.2005 tarihli toplantısında kabul edilen özel 
inceleme raporunda istenen incelemenin bir an önce yerine getirilmesi, 
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B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır : 
1- 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesinde yapılan düzenleme ile Hazi

ne Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakana verilen "Hazinenin ve kamu iktisadi teşebbüslerinin serma
ye paylarını diğer kamu iktisadi teşebbüslerine, Özelleştirme İdaresine veya katma bütçeli idarelere 
devretmeye ve onlar tarafından devir alınmasını sağlama" yetkisi ile 4046 sayılı Kanunun 17/B mad
desinde uygulaması düzenlenen Özelleştirme Yüksek Kurulu yetkileri ve 233 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin 27 nci maddesinde düzenlenen Yüksek Planlama Kurulu yetkileri arasındaki çeliş
kiyi giderecek yasal düzenleme yapılması için ilgili merciler nezdinde girişimde bulunulması, 

2- Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ile ilgili olarak; 
-Çanakkale ve çevre bölgesine hizmet vermekte olan Şehirhatları İşletmesine ait faaliyetlerin, il

gili il özel idaresine ve/veya belediyelere devredilmesine ilişkin çalışmaların tamamlanmasından son
ra, Şirketin özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak, faaliyet konusu en yakın ve tamamla
yıcı mahiyette olan Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile birleştirilme
si için ilgili merciler nezdinde girişimde bulunulması, 

-Şirketin iştiraklerindeki sermaye paylarının özelleştirilebilme imkanlarının araştırılarak, özel
leştirilme imkanı olan iştirak hisselerinin özelleştirilmesi, özelleştirme imkanı olmayan iştiraklerin 
tasfiye edilmesi için gerekli tedbirlerin alınması. 

3- KİT Alt Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilen, ancak, KİT Alt Komisyonu Ra
poruna alınmayan, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda mevcut diğer öneri ve tavsiye
lerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ 
Özelleştirme Fonunun 2004 yılı bilançosu ve 1.788.984.655 milyon lira dönem kârı ile kapanan 

gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
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Ozelleştinne Fonu 2004 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
I.DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır Değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıym.değer düş.karşıhğı (-) 
C-Ticari alacaklar 
D-Diğer alacaklar 
E-Stoklar 

1 -Stok değer düş karşılığı(-) 
2-Verilen sipariş avans 

F-Yıllara yay. İnş. ve on.mali. 
G-Gelecek ayl. ait gid. ve gelir thk. 
H-Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II- DURAN VARLIKLAR 
A-Ticari alacaklar 
B-Diğer alacaklar 
C-Mali duran varlıklar 

1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı men.kıy.değ.düşük karşılığı(-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere ser. tah (-) 
5-İştiraklereser.pay.deg.düş.lcarşılığı.(-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ort.ser.tah(-) 
8-Bağlı ort.ser.pay.diğer düş. Kar(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 

10-Diğer mali duran varlık değ.düş.kar(-) 
D-Maddi duran varlıklar 

I-Maddi duran varlık (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan dur.var.(brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özeltük. tab. var.(brüt) 
2-Birikmiş tük paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıl. ait gid. ve gelir thk. 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

96.067.990 
8.958.469 

170.380.586 
273.963.194 

148.165 

596.810.986 

2.959.509.231 

3.533.016.954 
(573.507.723) 

Milyon TL 
549.518.404 

549.518.404 
3.556.320.217 

3.556.320.217 
4.105.838.621 

Cari dönem 
Milyon TL 

492.268.268 
3.676.012 

341.835.489 
123.560.062 

207.918 

582.145.989 

4.740.059.482 

5.325.184.788 
(585.125.306) 

Milyon TL 
961.547.749 

961.547.749 
5.322.205.471 

5.322.205.471 
6.283.753.220 
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Özelleştirme Fonu 2004 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
1.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticarl borçlar 
C-Diğer borçlar 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın Ins. ve onarım hakedişlerl 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 
H-Gelecek aylara ait gelirler ve 

gider tahakkukları 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
TOPLAMI 
II- UZUN VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR 

A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

C-Diğer borçlar 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve 

gider tahakkukları 
C-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
TOPLAMI 
IH-ÖZ KAYNAKLAR 
A-Ödenmis sermaye 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senetleri ihraç pirimleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-M.D.V yeniden değerleme artışları 
4-İştirakler yeniden değerleme artışları 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmis yıllar zararları (.) 
F-Dönem net kar veya zarar 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF ( KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

1.851.126.444 
8.958.469 

320.114.344 

328.068 

323.094.214 

8.375 

131.271.052 

898.037.772 

982.263.690 
(120.086.877) 
(289.276.930) 

Milyon TL 
2.180.527.325 

2.180.527.325 
454.373.641 

454.373.641 
1.470.937.655 

1.470.937.655 
4.105.838.621 

Cari dönem 
Milyon TL 

1.612.864.632 
3.676.217 

241.387.114 

17.055 

8.053 

116.678.801 

1.947.236.810 

982.263.690 
(409.363.807) 
1.788.984.655 

Milyon TL 
1.857.945.018 

1.857.945.018 
116.686.853 

116.686.854 
4.309.121.349 

4.309.121.348 
6.283.753.220 
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Özelleştirme Fonu 2004 Yıb Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
A-Brüt satışlar 
B-Satış indirimleri(-) 

C-Net satışlar 
D-Saüşlann maliyeti 

l Brüt satış kar 

E-Faaliyet giderleri 

Faaliyet karı 

F-Diğer faaliyetlerden 
Olağan gelir ve karlar 

G-Diğer faaliyetlerden 
Olağan gider ve zararlan (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kâr veya zarar 
I-Olağan gelir ve karlar 

J)01ağandışı gider ve zararlar (-) 

Donem kâr veya zararı 

K-Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülükler karşılıkları (-) 

1 
Donem net kân veya zaran 

Önceki dönem 
Milyon TL 

260.750.81 
13.150.77 

247.600.03( 
34.018.01! 

i 

34.997.98C 

292.877.323 

97.856.004 

683.204.681 

106.673.839 

86351.444 

5 
) 

5 
) 

213.582.01* 

178.584.037 

(309.599.325) 

(289.276.930) 

| (289.276.930) 

Cari dönem 
Milyon TL 

1.769.894.634 
35.517.754 

1.734.376.880 
276.015.955 

1 

101.911.532 

611.229328 

3.088.599 

488.083.130 

313.556.076 

1.078.413 

1.458360.925 

U56.449.393 

1.476.506.992 

1.788.984.655 

1.788.984.655 
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SAYI: 30 
DEVLET MALZEME OFİSİ İLE BAĞLI MÜESSESELERİNİN 2003 YILINA AİT 

HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 18.10.2005 tarihli 1 inci Birleşiminde Devlet Malzeme Ofisi ile Bağlı Mües

seselerinin 2003 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük 
Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denet
lenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazır
lanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafın
dan verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gün
deme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKİŞ 
Kamu hizmetleri yerine getirilirken, ihtiyaç duyulan kâğıt, karton, kırtasiye, büro makineleri, bil

gisayarlar, demirbaş malzemeler, basılı evraklar, formlar ile bunların dışındaki çok değişik malzeme
lerin, merkezi bir devlet kuruluşu tarafından topluca, tek elden ve uygun fiyatlarla tedarik edilmesi 
amacıyla pek çok ülkede Devlet Malzeme Ofisi düzeyinde kuruluşlar faaliyete geçirilmiştir. Bunlar
dan; ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Almanya, Avustralya gibi daha birçok dünya ülkesinde 
kamu kuruluşlarının ortak özellikler taşıyan çeşitli ihtiyaçları, özerk veya yarı özerk kamu kuruluşla
rı tarafından tek elden ve en seri şekilde karşılanmaktadır. 

Dünya ülkelerindeki benzer birimlerde olduğu gibi Türkiye'de de Devlet Malzeme Ofisi, İkti
sadi Devlet Teşekkülü statüsüyle kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu malzemeleri topluca tedarik 
ederek, dağıtım ve satışını yapmak üzere teşkilatlandırılmıştır. 

Cumhuriyet'in ilanından sonra 1926 yılına kadar geçen dönemde Devlet kuruluşlarının kırtasi
ye ve diğer ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konusunda belirgin bir düzenleme olmaması nedeniyle, 
her kuruluş ihtiyaç duyduğu malzemeyi bütçe imkânları dahilinde piyasadan temin etmekte iken bu 
konuda ilk düzenleme, 1926 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde "Kırtasiye Baş Memurluğu" adı al
tında gerçekleştirilmiştir. Daha sonra aynı Bakanlık bünyesinde "Kırtasiye Müdürlüğü" ve "Devlet 
Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü" adı altında faaliyet gösteren bu teşkilat giderek artan fonksiyon
ları dikkate alınarak yeniden teşkilatlandırılmıştır. 

Devletin kâğıt, karton, kırtasiye, büro makineleri ve benzeri malzeme ihtiyacının tek elden, top
luca ve uygun fiyatlarla karşılanmasının sağladığı tasarruflar, Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdür
lüğünün daha bağımsız bir kuruluş şeklinde teşkilatlandırılmasını gerektirmiş ve 11.03.1954 tarih ve 
6400 sayılı "Devlet Malzeme Ofisi Kurulması Hakkında Kanun" ile DMO, Maliye Bakanlığına bağ
lı tüzel kişiliğe haiz, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı, Genel Muhasebe Ka
nunu ile Devlet İhale Kanunu hükümlerine ve Sayıştay denetimine tabi olmayan 100 milyon TL. ser
mayeli bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kurulmuştur. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleriyle ilgili olarak 1983 yılında yürürlüğe konulan 2929 sayılı Kanun 
çerçevesinde, 28.10.1983 tarih ve 18205 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gi
ren 121 sayılı "Devlet Malzeme Ofisi Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile 6400 
sayılı Kuruluş Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 2929 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması ve 
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08.06.1984 tarihinde 233 sayılı KHK'nin yürürlüğe girmesi ile KİT'lerin yasal çerçevesi yeniden dü
zenlenmiştir. 233 sayılı KHK'ye uygun olarak hazırlanan "Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsü" 
28.10.1984 tarih ve 18559 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Devlet Malzeme Ofisinin kuruluşunu düzenleyen mülga 6400 sayılı Kanun ile 121 sayılı 
KHK'de kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları malzemeleri Ofisten temin etmeleri zorunlu iken, 
1984 yılında bu düzenlemelerin yerini alan 233 sayılı KHK çerçevesinde yürürlüğe konulan DMO 
Ana Statüsünde bu yasal zorunluluk kaldırılmış ve müşteri dairelere belirli şartlarda özel piyasalar
dan satın alma imkânı sağlanmıştır. 

Her yıl yayımlanan Devlet İhaleleri Genelgelerinde Ofisten yapılacak alım esasları düzenlen
mekte ve Ofisin malzeme listesinde yer alan malzeme ve hizmetlerin önceki yıllarda olduğu gibi Dev
let Malzeme Ofisinden karşılanmaya devam edilmesi prensip olarak benimsenmektedir. Ancak, mal
zeme listesinde yer almakla birlikte Ofis tarafından zamanında sağlanamayan ve gecikmesi halinde 
ihtiyaç sahibi dairelerin hizmetlerini aksatacak olanlar ile aynı kalite ve nitelikte olmak üzere piyasa
dan daha ucuza temin edileceği anlaşılan malzemelerin, ucuz olduğunun belgelendirilmesi ve Ofis ta
rafından tip ve kalitesi belirlenen malzemelerde bu kalitelere uyulması kaydıyla ihale suretiyle karşı
lanması mümkün hale getirilmektedir. 

Faaliyet konusu; Ana Statüsünde belirtilen müşteri dairelerin, kırtasiye, büro malzemesi ve mef
ruşatı, ısıtma ve aydınlatma araçları, temizlik malzemesi, basılı evrak, taşıt araçları vb. ihtiyaçlarını 
karşılamak ve bu malzemelerin standardizasyonunu sağlamak olan Devlet Malzeme Ofisi 2003 yılı 
faaliyetini 2 müessese ve 22 bölge müdürlüğü marifetiyle yürütmüştür. 2003 yıl sonu itibarıyla İma
lat Müessesesinin Basım Müessesesiyle birleştirilmesi sonucu müessese sayısı bire inmiştir. 

Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsüne uygun olarak müşteri gruplarının çeşitli ihtiyaçlarını; Di
ğer bir çok ülkede olduğu gibi Devletin Merkezi Satmalına Kurumu sıfatıyla, rekabet ortamında iç ve 
dış piyasalardan ihale yoluyla gerçekleştirdiği toplu alımlar yanında, katalog usulü alım ve mütefer
rik alım usulüyle de karşılamaktadır. 

Bir önceki yıl 380,7 trilyon lira tutarında net satış hâsılatı elde edip, 46,9 trilyon lira kâr sağla
yan Teşekkül, 2003 yılında 343,6 trilyon lira tutarındaki net satış hâsılatından 38,7 trilyon lira dönem 
kârı elde etmiştir. Net satış hâsılatı ve dolayısıyla dönem kârındaki düşüş 01.01.2003 tarihinden iti
baren yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Ka
nununun müşteri daireler üzerinde yarattığı tereddüde bağlı olarak katalog usulüyle yapılan satışların 
bir önceki yıl 149,4 trilyon lira olan hacminin 2003 yılında 198,9 milyar lira seviyesine düşmesinden 
ileri gelmiştir. 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi Teşekkül 2003 yılı faaliyetini de kârlı olarak sonuçlandırmıştır. An
cak 2003 yılı konsolide dönem kân yukanda izah edilen nedene bağlı olarak bir önceki yıla göre % 17 
oranında 8,2 trilyon lira azalış göstermiştir. Yabancı kaynak öz kaynak dengesi geçmiş yıllarda oldu
ğu gibi yine yabancı kaynaklar lehine olmakla birlikte, Teşekkülce kullanılan yabancı kaynakların fi
nansman gideri olmadığından mali yapı açısından bir olumsuzluk söz konusu değildir. 

Kuruluşundan bu yana kârlı bir işletmecilik yapan Devlet Malzeme Ofisi elde ettiği kâr üzerin
den ödediği kanuni yükümlülük payları ve Bütçe Kanunu gereği, net satış hâsılatı üzerinden ödediği 
Hazine payı yanında, sağladığı istihdam imkânları ve kamu kurum ve kuruluşlarına verdiği lojistik 
destekle ülke ekonomisine olumlu katkılarda bulunmaktadır. Nitekim 2003 yılında dönem kârı üze
rinden 12,1 trilyon lira yasal yükümlülük yerine getirilmiş, 6,8 trilyon lira tutarında Hazineye katkı pa
yı ödemiş, alıcı fiyatlarıyla Gayri Safi Yurtiçi Hâsılaya 21,3 trilyon lira katkı sağlamış, 2003 yılında or
talama 1.268 kişi istihdam ederek 60.000'i aşkın müşteri grubunun malzeme ihtiyacını karşılamıştır. Bu 
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itibarla, ülke ekonomisine olumlu katkıları bulunan Devlet Malzeme Ofisinin bu faaliyetlerini, geli
şen ve değişen bilişim teknolojisinden de yararlanmak suretiyle sürdürmesinde fayda görülmektedir. 

Devlet Malzeme Ofisinin kârlılık ve verimliliğinin sürdürülmesi ve daha da artırılması; 

- Müşteri portföyünü artıracak tedbirlerin alınmasına, 
- Satış hacmine dolayısıyla kârlılığa olumlu katkısı olan katalogla satış usulünün daha da etkin-

leştirilmesine, 
- Personel yetersizliğinin giderilmesi yanında, mevcut personelden de daha rasyonel istifade 

edilmesine, 

- Standardizasyon faaliyetinin yoğunlaştırılmasına, 
- Atıl durumdaki sabit kıymetlerin ve stokların değerlendirilmesine, 
- Rekabet gücünün artırılması için eski makinelerin revizyonunun yaptırılması yanında, yeni tek

nolojilerden de mümkün olduğunca istifade edilmesine, 
- Basım Müessesine ait olan, ancak İzmit'de muhafaza edilen zarf makinesinin ekonomiye ka

zandırılmasına, 
- Basım Müessesesindeki mevcut üretim kapasitesinden yararlanma oranının yükseltilmesine 

bağlı bulunmaktadır. 

Devlet Malzeme Ofisinin son beş yıllık faaliyet sonuçlan ile ilgili toplu bilgiler aşağıdaki çizel
gede verilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı t 

Yatırımlar İçin yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 

Tüm alım tutar 
Başlıca (mal ve hizmet) üretim miktarı 
Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Baskı 
Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Klasör 
Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) 
Üretim kapasitesi 

-Baskı 
-Klasör 

Kapasiteden yararlanma oranı 
-Baskı 
-Klasör 

Üretim verimliliği (veya randımanı) 
-Baskı 
-Klasör 

Net satış tutan 
Stoklar 
- İlk madde ve malzeme 
• Yarı Mamuller 
- Mamuller 
- Ticari mallar 
- Diğer stoklar 

Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (Ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 

Memurlar için yapılan giderler 
Memur başına aylık ortalama gider 
Sözleşmeliler İçin yapılan gider 
Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
İşçiler için yapılan giderler 
İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönem karına ilişkin vergi ve diğer yasal 
yükümlülükler 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYHfya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMHVa katkı alıcı fiyatlarıyla 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) 
Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) 
Ekonomik kârlılık 
Zararlılık 
Faaliyet kârı 
Dönem kârı 
Bilanço kârı 

Füzyon 
Faaliyet kân 

Dönem kârı 
Bilanço kân 

Ölçü 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 

% 

Milyar TL 

Bin m* 
Bin adet 

Milyar TL 

Bin m2 

Bin adet 

% 
% 

m2/h 
Adet/h 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 
% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 

1999 2000 2001 
4.337 4.337 4.34 
3.94 3.94 

21.956 33.40 
31.32 

13.97 
1.6* 

1.37 

r 

61.782 

78.875 
2.452 
4.653 

92.700 
3.57C 

85 
69 

2.807 
1.113 

78.493 

891 
119 
89 

10.994 
120 
95 

889 
489 

7.141 

580 
565 

3.588 
336 

2.973 
500 

8.412 
12.445 
14.112 
18.145 
18.145 

29 
71 
29 

6.447 
15.616 
7.798 

4.708 

13.963 
7.196 

i 48.40. 

r 21.84. 
1 2.80i 

89̂  
' 52 

110.45£ 

74.484 
2.364 
8.117 

92.700 
3.570 

80 
66 

2.853 
1.162 

125.760 

2.218 
92 

183 
10.970 
3.462 

91 
883 
474 

10.006 

755 
774 

4.694 
441 

4.577 
811 

10.091 
14.692 
20.745 
25.346 
25.346 

29 
63 
26 

9.599 
21.068 
10.976 

7.584 

19.537 
10.428 

3.95. 
r 47.80 

58.96( 

34 .1 * 
4.83. 

2.82( 
23C 

171.44; 

73.708 
1.642 
8.284 

92.700 
3.57C 

80 
46 

2.723 
1.109 

204.457 

3.624 
538 
102 

12.759 
431 
92 

883 
454 

14.099 

141 
1.055 
6.867 

621 
6.090 
1.017 

11.213 
20.204 
33.272 
41.663 
41.663 

36 
69 
29 

17.094 
32.903 
21.090 

14.119 

30.942 
20.081 

2002 
} 4.34 
i 3.95. 

72.80i 
) 109.18" 

1 67.16' 
> 14.58i 

692 
26 

312.07C 

74.726 
1.902 

15.951 

92.700 
3.570 

81 
53 

2.954 
1.078 

380.671 

4.571 
336 

4.246 
28.861 

932 
92 

855 
423 

19.317 

1.827 
1.655 
9.997 

955 
7.482 
1.474 

16.838 
31.156 
51.116 
65.433 
65.433 

40 
65 
26 

29.334 
46.888 
30.029 

22.662 

42.071 
27.545 

2003 
21.80 

) 21.80 
98.76 

' 167.39i 

85.76' 
20.48! 

36< 
2: 

249.26" 

80.116 
1.996 

21.956 

92.700 
3.570 

86 
56 

2.880 
1.123 

343.562 

6.076 
481 
433 

32.334 
3.795 

90 
795 
383 

27.747 

2.206 
1.843 

12.506 
1.206 

11.016 
1.812 

12.078 
37.063 
62.443 
86.777 
86.777 

31 
39 
15 

30.931 
38.731 
26.652 

17.018 

30.958 
22.782 

Son iki 
yıl farkı 

17.45 
17.84i 

! 25.95< 
) 5820 

18.59. 
5.82C 

(323 

(3 

(62.809 

5.390 

94 
5005 

-
-

5 
3 

(74 
45 

(37.109) 

1574 
145 
(32) 

3473 
(989) 

(2) 
(60) 
(40) 

6.430 

379 
188 

2.505 
251 

3.534 
338 

4.760 
5.907 

11.327 
21.344 
21.334 

(9) 
(26) 

(11) 

1.597 
(8.157) 
(3.377) 

(5.644) 

(11.113) 
(4.783) 

Artış veya 
azalış % 

t 401 
i 452 
) 36 

53 

28 
40 

(47) 
(12) 

(20) 

7 
5 
30 

6 
6 

(3) 
4 

(10) 

35 
43 
(7) 
12 

(21) 

(2) 
(7) 
(9) 
33 

21 
11 
25 
26 
47 
33 

(28) 
19 
22 
33 
33 

(23) 
(40) 
(42) 

5 
(17) 

(11) 

(25) 

(26) 
(17) 
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II. IDARI BÜNYE 
11.02.1954 tarih ve 6400 sayılı Kanunla kurulan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile ilgili olarak 

1983 yılında yapılan genel düzenleme sonucu 6400 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıldıktan sonra, 
18.06.1984 tarihinde yürürlüğe konulan 233 sayılı KHK'ye tabi olan Devlet Malzeme Ofisinin huku
ki yapısı, faaliyet konulan ve teşkilat yapısı Ana Statü ile düzenlenmiştir. 

Devlet Malzeme Ofisi; 233 Sayılı KHK ve Ana Statüsüne göre yönetilmekte, 233 ve 72 Sayılı 
KHK'ye göre mali, idari, teknik ve hukuki yönden Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun sü
rekli denetimine tabi bulunmakta, ayrıca 3346 Sayılı Kanuna göre de TBMM'nce denetlenmektedir. 

Ofiste hizmetler memur, sözleşmeli personel ve işçiler tarafından yürütülmektedir. Memurlar 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, sözleşmeli personel 399 Sayılı KHK ile bu KHK'nin bir kısım 
maddelerini değiştiren 3771 Sayılı Kanun ile özlük ve sosyal haklar bakımından 5434 Sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununa ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu ile Yüksek Planlama Kurulu Kararlarına 
tabi bulunmaktadır. 

İşçilerle ilgili işlemde ise, 1475 Sayılı İş Kanunu uygulanmakta iken 10.06.2003 tarihinden iti
baren 4857 sayılı Yeni İş Kanunu, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 Sayılı Toplu- İş Sözleşmesi 
ve Lokavt Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile bu kanunların ek ve tadillerine göre yü
rütülmektedir. 

Teşekkülün merkez teşkilatı; Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile 
ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden oluşmaktadır. 

Devlet Malzeme Ofisinin taşra teşkilatı; Bölge Müdürlükleri, Basım Müessesesi ve İmalat Mü
essesesi olarak teşekkül etmiştir. 

Devlet Malzeme Ofisinin iki Müessesesinden biri olarak 1966 yılından bu yana müessese statü
sünde faaliyet gösteren DMO İmalat Müessesesi, Yüksek Planlama Kurulunun 10.11.2003 tarih ve 
2003/T-27 sayılı Kararına istinaden DMO Basım Müessesesi ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona er
dirilmiştir. 

Bölge Müdürlükleri; Ankara, Afyon, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, 
Gaziantep, İsparta, İçel, İstanbul, İzmir, İzmit, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, 
Van ve Zonguldak illerinde yerleşik 22 adettir. 

Devlet Malzeme Ofisinin karar organı olan Yönetim Kurulu, Genel Müdürün başkanlığında 6 üye
den oluşmaktadır. 233 Sayılı KHKnin Teşekkül Yönetim Kurulunun teşkiline dair 6 ncı maddesi gereğin
ce, yönetim kurulu üyelerinin ikisi genel müdür yardımcıları arasından, ikisi ilgili bakanlık ve biri de Ha
zine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık önerisi ve ortak kararla atanmaktadır. 

Genel Müdürlüğe bağlı alt birimleri oluşturan servislerin görevleri "DMO Görev ve Teşkilat Yö
netmeliği" ile belirlenmiştir. 

Teşekkülün 2003 yılı işletme bütçesinde; 103'ü memur, 1.327'si sözleşmeli personel ve 481 'i iş
çi olmak üzere konsolide personel kadro sayısı toplam 1.911 olarak belirlenmiş olmasına rağmen, yıl 
sonu çalışan personel sayısı 90'ı memur, 773'ü sözleşmeli personel ve 347'si de işçi olmak üzere 
2002 yılına nazaran 128 kişilik azalma ile toplam 1.210 olarak gerçekleşmiştir. 

2003 yılı içerisinde Devlet Malzeme Ofisinde çalışan personele yapılan toplam harcamalar 2002 yı
lına göre % 33 oranında 6,4 trilyon liralık artışla 25,7 trilyon liraya yükselmiştir. Bu harcamaların % 85 
oranında 21,8 trilyon lirası cari yılla ve % 15 oranında 3,9 trilyon lirası da geçmiş yıllarla ilgilidir. 

Cari yılla ilgili olarak yapılan 21,8 trilyon lira tutarındaki personel harcamalarının; % 9 oranın
da 2,2 trilyon lirası memurlarla yönetim kurulu üyelerine, % 48 oranında 12,5 trilyon lirası sözleşme
li personele ve % 43 oranında 11 trilyon lirası da işçilere aittir. 
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III. MALI BÜNYE 
Teşekkül, faaliyet dönemini konsolide 38,7 trilyon lira tutarında kârla kapatmış olup, 233 sayılı 

KHKnın 36 inci maddesi uyarınca yapılan kâr dağıtımı nedeniyle, 1. ve 2.tertip yedek akçe olarak ay
rılan 13,4 trilyon lira tutarındaki kâr, kaynakların ayrıntısına ilişkin çizelgede Öz kaynaklar içinde bı
rakılmış Hazineye devredilecek kâr payı ise ilgili skontuna alınmıştır. 20,3 trilyon lira tutarındaki Ha
zineye devredilecek kâr payının 7,1 trilyon lirası 2002 yılı kârından devredilecek tutara, 13,3 trilyon 
lirası ise 2003 yılı kârına ilişkindir. 

Teşekkülün konsolide yükümlülük payı 12,1 trilyon lira olarak tahakkuk etmiş,stopaj yoluyla 
ödenen vergiler ve geçici vergilerin mahsubu sonucu artakalan 514 milyar tutarındaki kurumlar ver
gisi diğer yabancı kaynaklar arasına alınmıştır. 

Teşekkülün bilanço günü itibarıyla alacakları toplamı 15,8 trilyon lira, borçları toplamı 167,4 
trilyon lira olmasına ve stoklar, maddi duran varlıkları ve diğer paraya çevrilebilir değerleri ihmal 
edildiğinde alacakların, borçlan karşılama oranı % 9,4 olmasına rağmen teşekkülün likidite sıkıntısı 
ve borçlarını karşılayamama gibi bir darboğazı bulunmamaktadır. Zira teşekkülün yıl sonunda 154,2 
trilyon lira tutarında hazır değeri bulunmaktadır. 

Teşekkülün dönem başında 3,9 trilyon lira olan ödenmiş sermayesi; 12.09.2003 tarihli YPK. ka
rarı ile 16,1 trilyon lira tutarındaki yeniden değerleme artışının mahsubu, 31.12.2003 tarihli YPK ka
rarı ile bir gayrimenkul satışından sağlanan 1,8 trilyon lira tutanndaki gelirin mahsubu sonucu 21,8 
trilyon liraya yükselmiştir. Kullanılan ortalama sermaye 7,7 trilyon lira olup, ortalama sermayeye gö
re iç kaynak yeterliliği % 386 dır. 

Ayrıca teşekkülün 29,5 trilyon lira tutarındaki kâr yedekleri dışında, 47,5 trilyon lira tutarında 
sermaye yedeği de bulunmaktadır. 

Toplam yedeklere göre ise iç kaynak yeterliliği % 1000 olmaktadır. 
Teşekkülün idame yenileme yatırımlan dışında yatınm ihtiyacı bulunmamakla birlikte, finans

man temini açısından darboğazı bulunmayan teşekkül, tüm yatınmlannı karşılayacak likidite imkânı
na sahip bulunmaktadır. 

Teşekkülün bağlı değerlerinin tümü, maddi duran varlıklardan ibaret olup, maddi duran varlık
ları dışında bağlı değeri bulunmamaktadır. 

Teşekkül varlık kalemlerinin dağılımını etkileyecek boyutta yatırımı ve maddi duran varlık edi
nimi bulunmadığından, varlıkların kompozisyonu bir önceki yıla göre değişmemiştir. 

Teşekkülün borçlannı karşılayabilme açısından bir darboğazı bulunmadığı gibi, likidite sıkıntı
sına ve finansman ihtiyacına neden olacak borç stoku da bulunmamaktadır. Dolayısıyla teşekkül mal 
ve hizmet temini nedeniyle oluşan yükümlülüklerini yabancı kaynağa başvurmaksızın süresinde ye
rine getirmektedir. 

Teşekkülün, kaynaklarının etkin ve verimli kullanımında bir darboğazı bulunmamaktadır. Zira 
uyguladığı pazarlama faaliyeti nedeniyle yılların kazandırdığı tecrübe ile müşterilerin talep projeksi
yonuna göre malzeme temin edilip, bunlan maliyet+kâr yöntemiyle pazarlayan teşekkülün alacakla
rının tahsilinde bir sorunu olmadığı gibi, kaynaklann hareketsiz stoklara bağlanması ve stok devir hı
zının düşüklüğü gibi bir sorunu da bulunmamaktadır. 

Teşekkülün yatırım hesabında 13,4 milyar lira tutarında bakiye yer almakla birlikte, bu tutar ba
kım onanm amaçlı yapıldığından rasyoda değerlendirmeye alınmamıştır. 

İdame ve yenileme yatırımlan dışında yatırım ihtiyacı bulunmayan ve yarattığı kaynaklarla fa
aliyetini yürüttüğünden finansman gideri de bulunmayan teşekkülün kârlılığı mevcut koşullarda arta
rak devam edecektir. 

- 3 6 6 - I. CİLT 



Teşekkül faaliyetini öz kaynakla yürüttüğünden ve finansman ihtiyacı bulunmadığından, olağan 
faaliyetlerinin gerektirdiği borçlanmalar dışında faize tabi yabancı kaynak kullanmamakta ve finans
man gider yükü oluşmamaktadır. 

Her yıl olduğu gibi faaliyet dönemini de kârla kapatan teşekkül, 2003 yılı kurum kazancı üze
rinden tahakkuk eden 12,1 trilyon lira tutanndaki kurumlar vergisini nakden ödemiş, ayrıca Bütçe 
Kanunu hükmü uyarınca sağladığı satış hâsılatı üzerinden de 6,7 trilyon lira tutarında Hazine payı 
ödemiştir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Teşekkülün 2003 yılı faaliyetleri sonucunda ise; yıl sonu itibarıyla 1.210 kişi olarak gerçekleşen 

toplam personel için, 21,8 trilyon lira personel gideri yapılmış, 249,3 trilyon lira tutarında alım ger
çekleştirilmiş, 22,1 trilyon lira tutarında üretim yapılmış, ticari mal ve mamul satışlarından 343,6 tril
yon lira tutarında net satış hâsılatı elde edilmiş, 369 milyar liralık yatırım gerçekleştirilmiş ve sonuç
ta 38,7 trilyon lira tutarında dönem kârı elde edilmiştir. 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde 2003 yılında tedarik işleri; Genel Müdürlük ve Böl
ge Müdürlüklerinde DMO Satınalma Yönetmeliği, Müesseselerde ise DMO Müesseseleri Satınalma 
Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmüştür. 

Devlet Malzeme Ofisi; müşteri dairelerin muhtelif malzeme taleplerini karşılamak amacıyla, 
özellikle büro mefruşatında, bir taraftan model, renk ve ürün çeşitlemesine giderken, diğer taraftan 
zaman içinde gündeme gelen bazı standart dışı müşteri talepleri ile değişik malzeme ihtiyaçlarını, 
"Müteferrik alım" yöntemiyle azami ölçüde karşılamaya çalışmış ve 1990 yılından itibaren de, "Ka
talogla Satış" uygulamasını başlatarak, her yıl yeniden yayımladığı Malzeme Katalogunun birinci bö
lümünde, ana stoklan arasında bulunan malzeme çeşitlerini tanıtırken, söz konusu Katalogun ikinci 
bölümünde, Ofisin stokları arasında bulunmayan ve toplu alım yoluyla tedarik edilerek stok edilme
sinde fayda görülmeyen muhtelif özellikli malzeme çeşitlerini, TSE, TSEK ve ISO standartlarını ve 
kalite belgelerini gözetmek suretiyle talep halinde, "Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi" kapsa
mında tedarik ederek satışa sunmaktadır. 

Büyük bir çoğunluğunu kamu kurum ve kuruluşu olan müşterilerine, çağdaş hizmeti sunmak 
amacında olan Ofis, günümüzde teknolojinin sağladığı bütün imkânlardan yararlanarak, kendisine ait 
Web sitesinde "Sanal Katalog" yoluyla da satışı başlatmış ve tedarik edilecek her türlü malzeme çe
şitlerini, fiyatını ve ihale duyurularını internet üzerinden kamu alanında Elektronik Ticareti de başlat
mıştır. 

Aynca Devlet Malzeme Ofisi, ana faaliyet ve fonksiyonlannın sonucu olarak, zaman içinde Büt
çe Kanunlan, Tasarruf Genelgeleri ve sair yasal düzenlemelerde, kamu kurum ve kuruluşları için, ön
görülen uygulama esasları ve önemlerinin, kamu hizmetinin hedeflenen amaç ve gereklerine uygun 
biçimde gerçekleştirilebilmesi açısından, Mali Kontrol işlevini yerine getirerek müşterilerini, ona gö
re bilgilendirmek suretiyle yönlendirdiği gibi, Genel Seçimler ve Mahalli Seçimlerde, Yüksek Seçim 
Kurulu ile işbirliği yaparak, seçim malzemesinin tedarik ve temin edilmesi ve ülkenin en ücra köşe
lerine kadar ulaştırılmasını gerçekleştirerek, Devletin oldukça önemli olan bu yargısal hizmet fonksi
yonuna, en güvenli biçimde katkı sağlamaktadır. 

Ofis 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2/b maddesiyle bu Kanunun kapsamına alınmıştır. Anı
lan Kanunun, istisnalar başlıklı 3/g maddesinde, Ofisin faaliyet alanına giren mal ve hizmetler açısın
dan müşterilerin bu Kanunun kapsamı dışında tutulması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmek
tedir. 

Ofisin 2003 yılına ilişkin konsolide alım tutarı geçen yıla göre % 20,1 oranında 62,8 trilyon lira 
azalış göstererek 249,3 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Konsolide alımlar toplamı program ödene
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ğinin ilk durumundan % 7,1 oranında 18,9 trilyon lira, son durumundan ise % 19,7 oranında 61,0 tril
yon lira noksan olmuştur. Alım tutarında geçen yıla göre meydana gelen azalış; müşteri gruplarının 
taleplerinin azalmasından kaynaklanmıştır. 

Toplam alımların % 95,9'u oranında 239,0 trilyon liralık kısmını iç alımlar, % 4,1'i oranında 
10,3 trilyon liralık kısmını da dış alımlar oluşturmuştur. 

Piyasadan yapılan 249,3 trilyon lira tutarındaki alımın en büyük kalemini % 30,1 oranında 75,0 
trilyon lira ile nakil vasıtalan, % 23,8 oranında 59,4 trilyon lira ile müşteriler için alınan müteferrik 
malzeme, % 14,3 oranında 35,7 triyon lira ile demirbaş, mefruşat ile makine ve teçhizat, % 6,5 ora
nında 16,1 trilyon lira ile kağıt-karton, % 7,8 oranında 19,4 trilyon lira ile oto aksamı, % 2,6 oranın
da 6,4 trilyon lira ile matbua, % 5,0 oranında 12,4 trilyon lira ile ilk madde ve malzeme % 3,5 ora
nında 8,7 trilyon lira ile aydınlatma, temizlik ve ısıtma malzemesi ve % 6,4 oranında 16,2 trilyon li
ra ile sair malzeme alımları teşkil etmektedir. 

Hem satıcı firmalardan hem de protokol yapılan firmalardan temin edilen nakil vasıtalarında 
% 5 ila % 11 arasında değişen oranlarda indirim sağlanmıştır. 

Alım şekli ve taşıt cinsi ne olursa olsun hiçbir satıcıya avans verilmemekte, sipariş veren müş
teri dairenin parası DMO'nun hesaplarına girmeden satıcı firma hesaplarına intikal ettirilmektedir. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendi gereğince Devlet Malzeme Ofi
si Ana Statüsünde yer alan mal ve malzemeler için, Kanun kapsamına giren kuruluşların Devlet Mal
zeme Ofisinden yapacakları alımlar istisna kapsamına alındığından talepleri yine Ofisçe karşılanmak
tadır. 

Devlet Malzeme Ofisi 2003 yılı faaliyetlerini iki müessese ile sürdürmüşken, 31.12.2003 tarihi 
itibarıyla İmalat Müessesesinin, Basım Müessesesine devrinden sonra 2004 yılı faaliyetlerine bir mü
essese ile devam etmiştir. 

343,6 trilyon lira olarak gerçekleşen net satışlar tutarında geçen yıla göre de % 9,8 oranında 37,1 
trilyon lira tutarında azalış meydana gelmiştir. 

Devlet Malzeme Ofisi tarafından satışa arz edilen ve 9 ana grupta toplanan malzemelerin 2003 
yılında gerçekleşen net satış hâsılatı içerisindeki paylan aşağıda gösterilmiştir. 

Net satış 
içindeki 

2002 
Ürün cinsi (%) 
Nakil vasıtası 16 
Kağıt, karton mukavva mamulleri 12 

Müşteri talebine göre alınan müteferrik malzeme 8 
Demirbaş, mefruşat vb. 24 
Matbua 4 
Oto aksamı 6 
Aydınlatma, temizlik ve ısıtma malz. 10 

Büro makine ve aletleri 12 
Kırtasiye malzemesi 8 
Toplam 100 

hasılatı 
payı 

2003 

m 
23 
19 
18 
14 

10 
7 
4 

3 
2 

100 

Artış 
veya 
azalış 

(%) 
7 
7 
10 

(10) 

6 
1 

(6) 
(9) 

(6) 
-
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Net satış hasılatı toplamı içindeki payları itibarıyla yapılan değerlendirmede geçen yıla göre; na
kil vasıtaları payı % 7, kağıt, karton, mukavva mamulleri payı % 7, müşteri talebine göre alınan mü
teferrik malzeme payı % 10, matbua payı % 6 ve oto aksamı payı % 1 oranında artış gösterirken, de
mirbaş, mefruşat ve malzeme payı % 10, aydınlatma, temizlik ve ısıtma malzemesi payı % 6, büro 
makine ve aletleri payı % 9 ve kırtasiye malzemesi payı % 6 oranında azalış göstermiştir. 

Teşekkül satışlarının; % 87'si oranında 298,9 trilyon liralık kısmı resmi dairelere, % 10'u ora
nında 34,4 trilyon liralık kısmı kamu iktisadi teşebbüslerine ve % 3'ü oranında 10,3 trilyon liralık kıs
mı da okul, hastane, banka gibi Özel ve tüzel kişilere yapılmıştır. 

V. YATIRIMLAR 
2003 yılı yatırım programında, 920 milyar lirası "Devam Eden Projeler" kapsamında 

2000C070020 proje numaralı "Bilgisayar Sistemi Veri Tabanı ve Yönetim Sistemi ile Uygulama ve 
Geliştirme Yazılımları ve Bilgisayar İletişim Ağı Projesi", 680 milyar lirası da "Yeni Projeler" kap
samında "İdame ve Yenileme Yatırımları" için olmak üzere toplam 1,6 trilyon lira tutarında yatırım 
ödeneği bulunmaktadır. 

2003 yılında, "Devam Eden Projeler"de % 26 ve "Yeni Projeler"de % 19 oranında nakdi ve fi
ziki gerçekleşme sağlanmıştır. 

2003C070010 proje numaralı "İdame-Yenileme Yatırımları" için ayrılan toplam ödenek miktarı 
680 milyar liradır. 495 milyar lira tutarındaki inşaat işleriyle ilgili idame-yenileme yatırımlarının, 490 
milyar lirası İzmir'de Bölge Müdürlüğüne ait bir binanın depreme karşı güçlendirme, onarım ve ye
nileme inşaatına, 5 milyar lirası da Zonguldak Bölge Müdürlüğü deposunun giriş kapısının üstüne 
sundurma yapılması ile ilgilidir. 

2003 yılında inşaat yatırımlarıyla ilgili gerçekleşme sağlanmamıştır. 
VI. MÜESSESELER 
1- İmalat Müessesesi: 
DMO İzmit Bölge Müdürlüğü bünyesinde 1960 yılında kurulan Atölyeler Müdürlüğü, Teşekkül 

Yönetim Kurulunun 27.09.1966 tarih ve 68/353 sayılı kararı ile "DMO İmalat Atölyeleri Müessese 
Müdürlüğü" adı ile müessese statüsünde teşkilatlandırılmış, daha sonra Teşekkül Yönetim Kurulu 
nun 05.01.1984 tarih ve 1/5 sayılı karan ile Müessesenin unvanı "DMO İmalat Müessesesi" şeklin
de değiştirilmiştir. DMO Ana Statüsünde Müessesenin faaliyet konusu "İmalatında fayda görülen kır
tasiye ve büro malzemelerinin üretilmesi" olarak belirlenmiştir. Müessesenin mevcut atölyelerinde 
2001 yılı sonu itibariyle DMO tarafından müşteri dairelere satılan 51 çeşit malzeme üretilmektedir. 

Müessesenin üretim faaliyetleri ; Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde belirtilen müşteri daire 
ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Genel Müdürlük tarafından verilen siparişler doğrultu
sunda sürdürülmektedir. Müesseseye bağlı atölyelerde değişik cins ve boyutlarda toplu iğne, ataş, 
zarf, dosya gömleği, arşiv kutusu, bloknot ve benzeri malzemelerin üretimine ilave olarak alman si
parişlere uygun ölçülerde kağıt ve karton çeşitlerinin kesim işleri yapılmaktadır. Müessesede üretilen 
mamullerin tamamına yakın miktarı Ana Teşekküle satılmakta ve bu ürünlerin satış fiyatları Genel 
Müdürlük Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. 

Kuruluş tarihinde 15 milyon lira olarak belirlenen Müessesenin esas sermayesi değişik tarihler
de on kez artırılmış ve en son 29.11.2001 tarih ve 56/595 sayılı Teşekkül Yönetim Kurulu kararı ile 
1 trilyon liraya yükseltilerek tamamı ödenmiştir. 

Müessesenin son beş yıllık işletme faaliyetleri ile dönem sonuçları kârla sonuçlanmış ve 2002 
yılında 1.335,9 milyar lira tutarında dönem kârı sağlanmıştır. Bu tutar üzerinden de 454,2 milyar lira 
gelir ve kurumlar vergisi ile fon payı tahakkuk etmiş, 881,6 milyar lira da Ana Teşekküle devredil
miştir. 
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İmalat Müessesesi Müdürlüğü Yüksek Planlama Kurulunun 10.11.2003 tarih ve 2003/T-27 sa
yılı Karan gereğince 31.12.2003 tarihi itibariyle DMO Basım Müessesesi Müdürlüğüne devredilerek 
tasfiye edilmiştir. 

2- Basım Müessesesi: 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Matbaa Müdürlüğü; 
Teşekkül Yönetim Kurulunun 01.11.1972 tarih ve 54/441 sayılı kararıyla "DMO Basım Müessesesi" 
unvanı ile Müessese statüsünde teşkilatlandırılmıştır. Müessesenin kuruluşu, Ticaret Sicil Gazetesi
nin 03.03.1973 tarih ve 4786 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. 

Devlet Malzeme Ofisinin kuruluşuyla ilgili 1954 yılında yürürlüğe giren 6400 sayılı Teşkilat Ka
nununda; kamu kuruluşlarının sahip olduğu matbaaların DMO bünyesinde toplanması öngörülmek 
suretiyle Devlet kuruluşlarının bütün baskı işlerinin DMO tarafından yapılması hedeflenmiş, Mües
sesenin bina ve tesisleri bu amaca göre projelendirilmiştir. Ancak, DMO Kuruluş Kanununun 1983 
yılında yürürlükten kaldırılması ve yeni düzenleme yapılmaması nedeniyle bu konu gündemden çık
mıştır. 

Müessese faaliyetlerinin uzun yıllar kamu matbaalannın kendi bünyesinde toplanacağı beklen
tisi ile yürütülmesine, mevcut tesisler yenilenmeden genellikle Maliye Bakanlığının fonn-baskı işle
ri yapılmasına karşın 1984 yılında makine parkı yenilenmiş, bilgisayar formu (continuous form) üre
ten yeni makineler ve modern baskı makineleri alınmak suretiyle tipo baskıdan off-set baskıya geçil
miştir. 

Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde Basım Müessesesinin asli faaliyet konusu; kamu kuru-
luşlannın her türlü baskı ve cilt işlerinin yerine getirilmesi olarak tespit edilmiştir. Bu çerçevede Mü
essesenin üretim faaliyetleri baskı, cilt ve klasör atölyeleri olmak üzere üç ana işletmede sürdürül
mekte ve işletmelerde blok, defter, koçan halinde basılı evraklar, kıymetli evrak niteliğinde makbuz 
ve her türlü basılı evrak, çeşitli ölçülerde baskısız bilgisayar formlan ve klasörler üretilmekte, bunla
ra ilave olarak basılı evrakların ciltleme işleri yapılmaktadır. 

Kuruluşunda 30 milyon lira olan Müessesenin esas sermayesi değişik tarihlerde artırılmış ve 
2003 yılı itibariyle 6 trilyon liraya yükseltilmiş ve tamamı ödenmiştir. 

Müessesenin son beş yıllık işletme faaliyetleri ile dönem sonuçları kârla kapanmış ve 2003 yı
lında da 10,9 trilyon lira tutarında dönem kân elde edilmiştir. Dönem kân üzerinden 3,3 trilyon lira 
tutannda gelir ve kurumlar vergisi tahakkuk etmiş, geri kalan 7,6 trilyon liralık kâr ise Ana TeşekküFe 
devredilmiştir. 

Ürettiği mamullerin tamamına yakın bölümünü, Genel Müdürlük tarafından tespit edilen kâr 
oranları uygulanarak belirlenen fiyatlarla Ana Teşekkül ve diğer kamu kuruluşlarına satan Müessese
nin önemli sayılabilecek pazarlama ve satış sorunu bulunmamakta, mali yapısı istikrarlı bir seyir iz
lemektedir. 

VII- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1- Bir müessese müdürlüğü ve 22 bölge müdürlüğü ile çalışmalarını yürüten teşekkülün; 
- Periyodik teftiş hizmetlerinin programında öngörülen sürede ve amacına uygun olarak yapıla

bilmesini teminen müfettiş açığının karşılanması, 
- Faaliyetini aksatacak sayıya düşen personel açığının giderilmesi, için ilgili merciler nezdinde 

girişimlerde bulunulması yanında, 
- Görevde Yükselme Yönetmeliğinin, öngördüğü sınavlann bir an önce yapılıp, her kademede

ki görevin asaleten yürütülmesinin sağlanması, 
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2- Devlet Malzeme Ofisi Basım Müessesesi Müdürlüğünde, halen görevde bulunan 5 müessese 
müdür yardımcısı sayısının görev karmaşası oluşturmaması için makul bir seviyeye indirilmesi, 

3- İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de bulunan ve depreme karşı güçlendirilmesi gereken bi
naların güçlendirme inşaatlarının en kısa zamanda gerçekleştirilmesi, 

4- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de ye
rine getirilmesi. 

B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1- Devlet Malzeme Ofisinin de tabi olduğu 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü madde
sinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak esas ve usulleri, belir
leyecek Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin hazırlanarak yürürlüğe konulması, 

2- DMO Basım Müessesesi satışlarının; uygulamadaki şekliyle genelde kamu kurum ve kuru
luşlarına yapılması yanında, günümüzün gerektirdiği pazarlama tekniklerinden de yararlanılarak ana 
statüde de belirtildiği üzere gerçek ve tüzel kişileri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması, 

3- Stoklarla ilgili olarak; 
- Aralık-2004 ayı itibarıyla teşekkülün 22 bölge müdürlüğünde, teknolojileri eski büro makine

leri ile çeşitli büro makinelerine ait malzemeler başta olmak üzere toplam 880 kalem hareket görme
yen malzeme stoku bulunduğundan, bu stokların süratle değerlendirilebilmesi için, gerekirse Ankara 
Bölge Müdürlüğünde toplanarak satışa sunulması, 

- Ticari mal stoklarının gözden geçirilerek, satış hızı düşük olan malzemelerin Ofis stoklarına 
alınmak suretiyle satışı yerine, katalog usulüyle satışına ağırlık verilmesi ve bu suretle stok devir hı
zının artırılması, 

4- Yer darlığı nedeniyle, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne aykırı olarak, koridorlarda yük
sek istif yapılmasına neden olan Basım Müessesesi depo sorununun kısa sürede çözümlenmesi, 

SONUÇ 

Devlet Malzeme Ofisinin 2003 yılı bilançosu ve 30.957.545 milyon lira dönem kân ile kapanan 
gelir tablosu, 

Devlet Malzeme Ofisi Basım Müessesesinin 2003 yılı bilançosu ve 10.887.982 milyon lira dö
nem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Devlet Malzeme Ofisi İmalat Müessesesinin 2003 yılı bilançosu ve 2.030.667 milyon lira dönem 
kan ile kapanan gelir tablosu, 

Tasvip edilmiştir. 
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Devlet Malzeme Ofisi 
2003 yılı Füzyon Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

1- DÖNEN VARLIKLAR 
A- Hazır Değerler 

B- Menkul Kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C- Ticari alacaklar 

1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı. (•) 

D- Diğer alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 
E- Stoklar 

1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avanstan 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyeti 

G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuktan 

H-Diğer dönen varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II-DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşük kar.(-) 
3-lştirakler 
4-lşrjrakler sermaye taahhütleri.(-) 
5-iştiraklere sermaye payları değer düşük karş.(-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortak.sermaye paylan.değer düş.kar.(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 

10-Diğer mali duran varlıklar değer düşük.karş.(-) 
D- Maddi duran varlıklar 

1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 

4-Verilen sipariş avansları 
E- Maddi olmayan duran varlıklar 

1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tük.tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme payları (-) 
3-Verilen avanslar 

G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuktan 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

10.810.86 

Cari dönem 
Milyon TL 

108.567.579 154.013.044 

9 10.797.667 12.955.844 12.942.575 

(13.202) 
576.48 

33.555.85: 

171.363 

4.000.000 

54.122.582 

(8.110.437) 
13.422 

2.705.171 

15.81C 
156.218.567 

600 

38 

4.000.000 

46.012.345 

50.012.983 
206.231.550 

(-) 
(13.269) 

9 

ı 
1.86: 

7.000.000 

69.504.793 

(11.285.307) 
13.422 

; 

746.393 

36.059.935 

i 

5.717.107 

2.746.737 
212.225.770 

1.964 

7.000.000 

58.219.486 

65.221.451 
»77.447.222 

I. CİLT 



Devlet Malzeme Ofisi 

2003 yılı Füzyon Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A- Mali borçlar 

B- Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 

C- Diğer Borçlar 
1-Borç senetleri reeskontu (-) 

D- Alınan Avanslar 
E- Yıllara yaygın inş.ve onanm hakedişleri 
F- Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G- Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem kârı ve diğer yasal yüküm karş. 

2-Dönem kârının peşin ödenen vergi ve diğ.yük.(-) 

3-Kıdem tazminatı karşılığı 

4-Diğer borç ve gider karşılıktan 

H- Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları 

I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

KISA VADELİ YABANCIKAYNAKLAR TOPLAMI 

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A- Mali borçlar 

B- Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 

C- Diğer Borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D- Alınan Avanslar 

E- Borç ve gider karşılıktan 

1-Kıdem tazminat karşılıklan 

2-Diğer borç ve giderler karşılıktan 

F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 

G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

III- ÖZ KAYNAKLAR 

A- Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 

2-Ödenmemiş sermaye (-) 

B- Sermaye yedekleri 

1-Hisse senedi ihraç primleri 

2-Hisse senedi iptal kârları 

3-M.D.V.Yen.değ.artışları 

4-lştirakler yeniden değerleme artışları 

5-Diğer sermaye yedekleri 

C- Kâr yedekleri 

1-Yasal yedekler 

2-Statü yedekleri 

3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kâr yedekleri 

5-Ozel fonlar 

D- Geçmiş yıllar kârları 

E- Geçmiş yıllar zararları (-) 

F- Dönem net kârı (zararı) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 

Milyon TL 

7.110.829 

14.506.570 

12.446.305 

3.045.388 

4.349.410 

396.500 

43.035.181 

8.698.820 

91.551.238 

2.378.588 

15.345.935 
2.060.264 

167.088 

25.843 

118.639.786 

1.294.813 

3.045.388 

4.340.201 

3.952.910 

43.035.181 

8.698.820 

27.564.653^ 

83.251.563 

206.231.550 

Cari dönem 

Milyon TL 

(-) 

(-) 

8.175.112 

(8.175.112) 

4.320.339 

21.801.000 

» 

40.094.867 

11.455.285 

126.278.687 

9.595.679 

15.425.334 

23.516.850 

331.963 

21.266 

175.169.778 

1.823.519 

4.320.339 

6.143.858 

21.801.000 

40.094.867 

11.455.285 

22.782.433 

96.133.585 

277.447.222 
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Devlet Malzeme Ofisi 
2003 yılı füzyon gelir tablosu 

Gelirler ve giderler 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (•) 

1 Brüt satış kân 

1 

r 

K 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kân veya (zaran) 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlarf-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 
- Olağandışı gelir ve kârlar 

1- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kân veya (zaran) 

[- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük 

karşılıkları (-) 
Dönem net kân veya (zaran) 

Önceki dönem Cari dönem 
Milyon TL Milyon TL 

358.611.561301.362.944 

8.333.936 6.716.575 

350.277.625294.646.369 

300.112.453249.056.779 

50.165.172 45.589.590 

27.503.594l 28.571.912 

22.661.57fi 

17.528.947 

255 

40.190.270 

2.967.771 

1.086.759 

42.071.223 

14.506.570 

27.564.653 

17.017.678 

13.268.457İ 

763.858 

29.522.278 

4.160.709 

2.725.442 

30.957.545 

8.175.112 

22.782.433! 
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DMO Basım Müessesi 
2003 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

1-DONEN VARLIKLAR 
A- Hazır Değerler 
B- Menkul Kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer 
düşüklüğü karşılığı (•) 

C- Ticari alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheii alacak kar. (-) 

D- Diğer alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar. (-) 

E- Stoklar 
1-Stok değer düş kari (-) 
2-Verilen sipariş avans 

F- Yıll yay.ins.ve on.maliyeti 
G-Gel.ayl.ait gid.ve gel.tah. 
H- Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II- DURAN VARLIKLAR 

A- Ticari alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar. (-) 

B- Diğer alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar. (-) 

C- Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı men.kıy.değ.düşük kar.(-) 
3-iştirakler 
4-iştiraklere ser.tah.(-) 
5-lştiraklere sermaye paylan 

Değer düş.karşl. (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı oıtser.tah.(-) 
8-Bağlı ort.ser.pay.diğerdüş.kar.(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar 

Değer düş.kar. (-) 
D- Maddi duran varlıklar 

1-Maddi duran varlık (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan dur.var.(brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tük.tab.var.(brüt) 
2-Birikmiş tük.payları (-) 
3-Verilen avanslar 

G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir 
tana. 

H- Diğer duran varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

(-) 
5.235.256 

(-) 
(-) 

3.631 
(-) 
(-) 

4.725.807 

(-) 

18.127 

2.238 
(-) 
(-) 

(-) 
(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 
(-) 

0 

8.210.272 
(3.592.504) 

(-) 

(-) 

206.786 

3.631 

4.725.807 

10.189.606 

2.238 

4.617.768 

1.620.007 
4.809.613 

Cari dönem 
Milyon TL 

12.840.544 
(-) 
(-) 

4.79C 
(-) 
(-) 

6.302.087 

2.238 
(-) 
(-) 

(•) 
(-) 

(-) 

(-) 

(") 

(-) 
(-) 

(-) 

10.050.223 
(4.502.373) 

(-) 

(-) 

236.323 

(-) 
12.840.544 

4.790 

6.302.087 

25.608 
918 

19.410.270 

2.238 

5.547.850 

5.550.088 
24.960.358 
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DMO Basım Müessesesi 
2003 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1-Borç senedi reeskontu (-) 
C- Diğer Borçlar 

1-Borç senedi reeskontu (-) 
D- Alınan Avanslar 
E- Yıllara yaygın inş.ve onarım hakedişleri 
F- Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G- Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem kân ve diğer yasal 
yük.karşılıkları 

2-Dönem kârının peşin öd.vergi 
ve diğer yükümlülükler (-) 

3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gid.karşılıklan 

H- Gelecek aylara ait gelirler ve 
gider tahakkukları 

I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1-Borç senedi reeskontu (-) 
C- Diğer Borçlar 

1-Diğer borç senedi reeskontu (-) 
D- Alınan Avanslar 
E- Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminat karşılıkları 
2-Diğer borç ve giderler karşl. 

F- Gelecek yıllara ait gelirler ve 
gider tahakkuktan 

G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

III- OZ KAYNAKLAR 
A- Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 

B- Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primler 
2-Hisse senedi iptal kârları 
3-M.D.V.Yen.değ.artışlan 
4-lşörakler yen.değ.artışı 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C- Kâr yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kâr yedekleri 
5-Özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar kârları 
E- Geçmiş yıllar zarartan (-) 
F- Dönem net kân (zaran) 

OZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

511.725 

<-) 
3.906 

(-) 

1.877.455 

1.423.99S 

(-) 
100 

(-) 

3.000.000 

(-) 

3.439.374 

2.333.266 

511.72Î 

3.90« 

327.173 

807.521 
453.456 

96.986 
1.809 

2.202.577 

100 

23.667 

191.714 

191.813 

3.000.000 

3.439.374 

2.233.266 

3.742.583 
12.416.222 
14.809.613 

Cari dönem 
Milyon TL 

525.294 

(-) 
42.562 

(-) 

3.290.287 

3.185.588 

(-) 

6.000.000 
(-) 

3.880.989 

525.294 

42.562 

245.775 

1.412.375 
104.699 

' 

123.105 

2.453.810 

(-) 

35.847 

272.478 

272.428 

6.000.000 

4.755.436 

4.755.436 

3.880.989 

7.597.695 
22.234.120 
24.960.358 
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DMO Basım Müessesi 
2003 yılı gelir tablosu 

Gelirler ve giderler 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (•) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kân 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan 
gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 
gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zararlar 
1- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 1 

Dönem kân ve zararı 
K- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kârı veya zaran 

Önceki dönem 
Milyon TL 

22.533.947 

83.754 

22.450.193 

15.543.805 

6.906.388 
1.638.298 

5.268.090 

377.525 

5.645.615 

83.838 C 

5.620.038 

1.877.455 

3.742.582 

I Cari dönem 
Milyon TL 

38.215.033 

181.436 

38.033.597 

25.089.742 

12.943.855 
2.162.377 

10.781.478 

272.914 

11.054.392 

»1.665 

10.887.982 

3.290.287 

7.597.695 

- 3 7 7 -
I. CİLT 



DMO İmalat Müessesi 

2003 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) Önceki dönem 
Milyon TL 

I- DÖNEN VARLIKLAR 
A- Hazır Değerler 
B- Menkul Kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer 
düşüklüğü karşılığı (-) 

C- Ticari alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar. (-) 

D- Diğer alacaklar 
1-Alacak seareeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar. (-) 

E- Stoklar 

1-Stok değer düş kari (-) 

2-Verilen sipariş avans 
F- Yıll yay.inş.ve on.maliyeti 

G- Gel.ayl.ait gid.ve gel.tah. 
H- Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II- DURAN VARLIKLAR 

A- Ticari alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar. (-) 

B- Diğer alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar. (-) 

C- Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı men.kıy.değ.düşük kar.(-) 
3-iştirakler 
4-iştiraklere ser.tah.(-) 
5-lştiraklere sermaye paylan 

Değer düş.karşl. (-) 

6-Bağlı ortaklıklar 

7-Bağlı ortser.tah.(-) 

8-Bağlı ort.ser.pay.diğerdüş.kar.(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar 

Değer düş.kar. (-) 

D- Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlık (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avanstan 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 

1-Maddi olmayan dur.var.(brüt) 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F- özel tükenmeye tabi varlıklar 

1-Özel tük.tab.var.(brüt) 
2-Birikmiş tük.paylan (-) 

3-Verilen avanslar 
G- Gelecek aylara ait giderier ve gelir 

taha. 
H- Diğer duran varlıklar 

DURAN VARUKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

4.835.956 
2.882.374 

13.133 

2.302.03C 

2.707 

665.787 

12.356 
19.449 

3.015.462 

1.400 

1.953.582 

1.954.982 

4.970.444 

Cari dönem 
Milyon TL 

6.206.905 
4.617.505 

4.144.804 

816 

756.958 

13.510 

4.916.088 

1.400 

1.589.400 

1.590.800 

6.506.888İ 
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DMO İmalat Müessesi 
2003 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) Önceki dönem Cari dönem 
Milyon TL Milyon TL 

1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1-Borç senedi reeskontu (-) 
C- Diğer Borçlar 

1-Borç senedi reeskontu (-) 
D- Alınan Avanslar 
E- Yıllara yaygın inş.ve onarım hakedişleri 
F- Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G- Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem kân ve diğer yasal 
yük.karşılıklan 

2-Dönem kârının peşin öd.vergi 
ve diğer yükümlülükler (-) 

3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gid.karşılıkları 

H- Gelecek aylara ait gelirler ve 
gider tahakkukları 

I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKUR 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1-Borç senedi reeskontu (-) 
C- Diğer Borçlar 

1-Diğer borç senedi reeskontu (-) 
D- Alınan Avanslar 
E- Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminat karşılıkları 
2-Diger borç ve giderler karşl. 

F- Gelecek yıllara ait gelirler ve 
gider tahakkukları 

G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

III- OZ KAYNAKLAR 
A- Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 

B- Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi İhraç primler 
2-Hisse senedi iptal kârları 
3-M.D.V.Yen.değ.artışlan 
4-iştirakler yen.değ.artışı 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C- Kâr yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kâr yedekleri 
5-Özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar kârları 
E- Geçmiş yıllar zararları (-) 
F- Dönem net kârı (zararı) 

OZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

1.000.000 

2.087.063 

366.046 

29.575 
368 

432.700 
109973 

39.292 

611.908 

137 

23.667 

23.804 

1.000.000 

2.087.063 

366.046 

881623 
4.334.732 
4.970.444 

17 
12.129 

230.681 

1.119 

653.403 

35.847 

35.847 

1.000.000 

2.643.831 

756.116 

5.817.638 
6.506.888 

409457 

1417691 
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DMO İmalat Müessesi 
2003 yılı gelir tablosu 

Gelirler ve giderler 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kân 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kân veya zaran 

F- Diğer faaliyetlerden olağan 
gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 
gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zararlar 
1- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kân ve zaran 
K- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kârı veya zararı 

Önceki dönem 
Milyon TL 

1 Cari dönerr 
1 Milyon TL 

I 

7.944.048İ 10.885.591 
1.007 3.170 

7.943.041 10.882.421 

5.978.775 7.133.499 

1.964.266 3.748.922 

559.918 661.81C 

1.404.341 

175.477 

1.579.825 
40.761 

284.679 

1.335.907 

454.284 

881.6231 

i 3.132.112 

147.957 

3.280.069 

42.912 

1.292.314 

2.030.667 

612.976 

1.417.691 

! 
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SAYI: 31 
DEVLET MALZEME OFİSİ İLE BAĞLI MÜESSESESİNİN 2004 YILINA AİT HESAP 

VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 04.04.2006 tarihli 8 inci Birleşiminde Devlet Malzeme Ofisi ile Bağlı Mü

essesesinin 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Bü
yük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili ola
rak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuru
luş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü 
olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 
Kamu hizmetleri yerine getirilirken, ihtiyaç duyulan kağıt, karton, kırtasiye, büro makineleri, 

bilgisayarlar, demirbaş malzemeler, basılı evraklar, formlar ile bunların dışındaki çok değişik mal
zemelerin, merkezi bir devlet kuruluşu tarafından topluca, tek elden ve uygun fiyatlarla tedarik 
edilmesi amacıyla pek çok ülkede Devlet Malzeme Ofisi düzeyinde kuruluşlar faaliyete geçirilmiş
tir. Bunlardan; ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Almanya, Avustralya gibi daha birçok dün
ya ülkesinde kamu kuruluşlarının ortak özellikler taşıyan çeşitli ihtiyaçları, özerk veya yarı özerk 
kamu kuruluşları tarafından tek elden karşılanmaktadır. 

Dünya ülkelerindeki benzer birimlerde olduğu gibi Türkiye'de de Devlet Malzeme Ofisi, İk
tisadi Devlet Teşekkülü statüsüyle kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu malzemeleri topluca teda
rik ederek, dağıtım ve satışını yapmak üzere teşkilatlandırılmıştır. 

Cumhuriyetin ilanından sonra 1916 yılına kadar geçen dönemde, Devlet kuruluşlarının kırta
siye ve diğer ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konusunda belirgin bir düzenleme olmaması nede
niyle, her kuruluş ihtiyaç duyduğu malzemeyi bütçe imkânları dahilinde piyasadan temin etmekte 
iken bu konuda ilk düzenleme, 1916 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde "Kırtasiye Baş Memur
luğu" adı altında gerçekleştirilmiştir. Daha sonra aynı Bakanlık bünyesinde "Kırtasiye Müdürlüğü" 
ve "Devlet Kağıt ve Basım Genel Müdürlüğü" adı altında faaliyet gösteren bu teşkilat giderek ar
tan fonksiyonları dikkate alınarak yeniden teşkilatlandırılmıştır. 

Devletin kağıt, karton, kırtasiye, büro makineleri ve benzeri malzeme ihtiyacının tek elden, 
topluca ve uygun fiyatlarla karşılanmasının sağladığı tasarruflar, Devlet Kağıt ve Basım Genel Mü
dürlüğünün daha bağımsız bir kuruluş şeklinde teşkilatlandırılmasını gerektirmiş ve 11.03.1954 ta
rih ve 6400 sayılı "Devlet Malzeme Ofisi Kurulması Hakkında Kanun" ile DMO, Maliye Bakan
lığına bağlı tüzel kişiliğe haiz, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı, Genel 
Muhasebe Kanunu ile Devlet İhale Kanunu hükümlerine ve Sayıştay denetimine tabi olmayan 100 
milyon TL sermayeli bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kurulmuştur. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleriyle ilgili olarak 1983 yılında yürürlüğe konulan 1919 sayılı Kanun 
çerçevesinde, 18.10.1983 tarih ve 18105 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren 111 sayılı "Devlet Malzeme Ofisi Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile 
6400 sayılı Kuruluş Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 1919 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması ve 08.06.1984 tarihinde 133 sayılı KHK'nin yürürlüğe girmesi ile KİT'lerin yasal çerçevesi 
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yeniden düzenlenmiştir. 133 sayılı KHK'ye uygun olarak hazırlanan " Devlet Malzeme Ofisi Ana 
Statüsü" 18.10.1984 tarih ve 18559 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Devlet Malzeme Ofisinin kuruluşunu düzenleyen mülga 6400 sayılı Kanun ile 111 sayılı 
KHK'de kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları malzemeleri Ofisten temin etmeleri zorunlu iken, 
1984 yılında bu düzenlemelerin yerini alan 133 sayılı KHK çerçevesinde yürürlüğe konulan DMO 
Ana Statüsünde bu yasal zorunluluk kaldırılmış ve müşteri dairelere belirli şartlarda özel piyasa
lardan satın alma imkânı sağlanmıştır. 

Her yıl yayımlanan Devlet İhaleleri Genelgelerinde Ofisten yapılacak alım esasları düzenlen
mekte ve Ofisin malzeme listesinde yer alan malzeme ve hizmetlerin önceki yıllarda olduğu gibi 
Devlet Malzeme Ofisinden karşılanmaya devam edilmesi prensip olarak benimsenmektedir. An
cak, malzeme listesinde yer almakla birlikte Ofis tarafından zamanında sağlanamayan ve gecikme
si halinde ihtiyaç sahibi dairelerin hizmetlerini aksatacak olanlar ile aynı kalite ve nitelikte olmak 
üzere piyasadan daha ucuza temin edileceği anlaşılan malzemelerin, ucuz olduğunun belgelendi
rilmesi ve Ofis tarafından tip ve kalitesi belirlenen malzemelerde bu kalitelere uyulması kaydıyla 
ihale suretiyle karşılanması mümkün hale getirilmektedir. 

Faaliyet konusu; Ana Statüsünde belirtilen müşteri dairelerin, kırtasiye, büro malzemesi ve 
mefruşat, ısıtma ve aydınlatma araçları, temizlik malzemesi, basılı evrak, taşıt araçları vb. ihtiyaç
larını temin ve bu malzemelerin standardizasyonunu sağlayan Devlet Malzeme Ofisi, bünyesinde
ki İmalat Müessesesinin 1003 yılı sonu itibarıyla Basım Müessesesiyle birleştirilmesi sonucu, 1004 
yılı faaliyetini 1 müessese ve 11 bölge müdürlüğü marifetiyle yürütmüştür. 

Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsüne uygun olarak müşteri gruplarının çeşitli ihtiyaçlarını; 
Devletin Merkezi Satınalma Kurumu sıfatıyla, rekabet ortamında iç ve dış piyasalardan ihale yo
luyla gerçekleştirdiği toplu alımlar yanında, katalog usulü alım ve müteferrik alım usulüyle de kar
şılamaktadır. 

Bir önceki yıl 343,6 trilyon lira tutarında net satış hasılatı elde edip, 30,9 trilyon lira konsoli
de faaliyet kârı sağlayan Teşekkül, 1004 yılında 569 trilyon lira tutarındaki net satış hasılatından 
30,1 trilyon lira konsolide faaliyet kârı elde etmiştir. Net satış hasılatındaki % 66 oranında 115,5 
trilyon lira tutarındaki artışa rağmen faaliyet kârının % 3 oranında 844 milyar lira azalış gösterme
si; karlılık oranları daha yüksek olan sağlık karnesi,zarf, matbua gibi malzeme satışlarının 1004 yı
lında 1003 yılına göre miktar olarak azalması yanında, öteki malzeme türlerindeki kâr oranlarının 
da bir önceki yıla göre düşürülmesinden kaynaklanmıştır. Kârlılığın artırılarak devam ettirilmesi 
için satış hacminin yükseltilmesi ve maliyet artış hızının düşürülmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması önem arz etmektedir. 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, Teşekkül 1004 yılı dönemini de kârlı olarak sonuçlandırmıştır. 
1004 yılı konsolide dönem kârı faaliyet dışı gelir ve karların olumlu etkisiyle bir önceki yıla göre 
% 11 oranında 8,5 trilyon lira artış göstermiştir. 

Kuruluşundan bu yana kârlı bir işletmecilik yapan Devlet Malzeme Ofisi elde ettiği kâr üze
rinden ödediği kanuni yükümlülük payları ve Bütçe Kanunu gereği, net satış hâsılatı üzerinden 
ödediği Hazine payı yanında, sağladığı istihdam imkânları ve kamu kurum kuruluşlarına verdiği 
lojistik destekle ülke ekonomisine olumlu katkılarda bulunmaktadır. Nitekim, 1004 yılında dönem 
kârı üzerinden 15,9 trilyon lira yasal yükümlülük yerine getirilmiş, 13,1 trilyon lira tutarında Ha
zineye katkı payı ödemiş, alıcı fiyatlarıyla Gayri Safi Yurtiçi Hâsılaya 78,9 trilyon lira katkı sağla
mış, 1004 yılında ortalama 1.167 kişi istihdam ederek, 60.000'i aşkın müşteri grubunun malzeme 
ihtiyacını karşılamıştır. Bu itibarla, ülke ekonomisine olumlu katkıları bulunan Devlet Malzeme 
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Ofisinin bu faaliyetlerini, gelişen ve değişen bilişim teknolojisinden de yararlanmak suretiyle sür
dürmesinde fayda görülmektedir. 

Devlet Malzeme Ofisinin kârlılık ve verimliliğinin sürdürülmesi ve daha da artırılması; 

- Müşteri portföyünü artıracak tedbirlerin alınmasına, 
- Satış hacmine dolayısıyla kârlılığa olumlu katkısı olan katalogla satış usulünün daha da et-

kinleştirilmesine, 

- Personel yetersizliğinin giderilmesine, 
- Standardizasyon faaliyetinin yoğunlaştırılmasına, 
- Rekabet gücünün artırılması için eski makinelerin revizyonunun yaptırılması yanında, yeni 

teknolojilerden de mümkün olduğunca istifade edilmesine, 

bağlı bulunmaktadır. 
Devlet Malzeme Ofisinin son beş yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili toplu bilgiler aşağıdaki çi

zelgede verilmiştir. 
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TaptabllfikT 

Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Oz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 

Finansman giderleri 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 1 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 

Tüm alım tutar 

Başlıca (mal ve hizma) üretim miktarı 

Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) Baskı 

Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) Klasör 

Tüm üretim tutan (ûrctinı maliyeti) 

Üretim kapasitesi 

•Baskı 

-Klasör 

Kapasiteden yararlanma oram 

-Baskı 

-Klasör 
Üretim verimliliji (veya randımanı) 

-Baskı 

-Klasör 

Nasahs tutan 

Stoklar 

• İlk madde ve malzeme 

- Yan Mamuller 

• Mamuller 

• Ticari mallar 

- Diğer stoklar 

Memur (ortalama) 

Sözleşmeli (ortalama) 

isçi (Ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 

Memurlar için yapılan giderler 

Memur basma aylık ortalama gider 

Sözleşmeliler için yapılan gider 

Sözleşmeli basma aylık ortalama gider 

İsçiler için yapılan giderler 

İsçi basma aylık ortalama gider 

Dönem karma ilişkin vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYKya katkı (üretici liystbrtyla) 

GSYffya katkı (alıcı fiyatlanyla) 

GSMH'ya katkı alıcı fiyatlanyla 

Faaliyet karlılığı (oz kaynak yönünden) 

Mali karlılık (öz kaynak yönünden) 

Ekonomik kârlılık 

Zararlılık 

Faaliyet karı 

Dönemkin 

Bilanço kân 

FüzyonOO 

Faaliyet kân 

Dönemkin 
Bilanço kân 

ölçi 

MUyarU 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

% 
Milyar TL 

Bin m' 

Binada 

Milyar TL 

Bin m* 

Binada 

•/. % 
m'/h 

Ada/h 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Kişi 

Kişi 

Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

MUyarTL 

Milyar TL 

Milyar TL 

% 
% 
% 
% 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 

1000 

4.337 

3.941 

33.407 

48.403 

-
-11.843 

1.808 

894 
51 

110.438 

74.484 

1J64 

8.117 

91.700 

3.570 

80 
66 

1.853 

1 161 

115.760 

1.113 

91 
183 

10.970 

3.461 

91 
883 
474 

10.006 

755 
774 

4.694 

441 
4.577 

811 

10.091 

14.691 

10.745 

15.346 

15.346 

19 
63 
16 

9.599 

11.068 

10.976 

7.584 

19.537 
10.418 

İMİ 
4.34! 

3.953 

47.80 

58.9M 

34.144 

4.83 

I.8IC 

IK 

171.44 

73.708 

1.64 

8.184 

9I.70C 

3.570 

8C 
46 

1.713 

1.109 

104.457 

3.614 

538 
10 

11.759 

431 
9 

883 
454 

14.099 

141 
1.055 

6.867 

611 
6.090 

1.017 

11.113 

10.104 

33.171 

41.663 

41.663 

36 
69 
19 

17.094 

31.903 

11.090 

14.119 

30.941 
10.081 

1001 

4.349 

3.953 

71.808 

109.187 

67.169 

14.585 

69 
U 

311.076 

74.716 

1.901 

15.95 

9I.70C 

3.570 

81 
53 

1.954 

1.078 

380.67 

4.57 

336 
4.146 

18.861 

931 
91 

855 
413 

19.317 

1.817 

1.655 

9.997 

955 
7.481 

1.474 

16.838 

31.156 

51.116 

65.433 

65.433 

40 
65 
16 

19.334 

46.888 

30.019 

11.661 

41.071 
17.565 

1003' 

11.801 

11.801 

98.767 

167J98 

-85.761 

10.485 

369 
13 

149.167 

80.116 

1.996 

11.956 

91.700 

3.570 

86 
56 

1.880 

1.113 

343.561 

6.076 

481 
433 

31.334 

3.795 

90 
795 
383 

17.747 

1.106 

1.843 

11.506 

1.106 

11.016 

1.811 

11.078 

37.063 

61.443 

86.777 

86.777 

31 
39 
15 

30.931 

38.731 

(157.808) 

17.018 

30.958 
(189.154) 

1004 

11.801 

11.801 

111.598 

169.879 

-
141.914 

61.551 

336 
19 

487.071 

79.689 

3.113 

17.786 

91.700 

3.570 

86 
87 

1.975 

1.349 

569.015 

6.399 

159 
668 

45,058 

180 
86 

736 
345 

15.131 

1.598 

1.134 

13.616 

1.395 

8.967 

1.113 

15.853 

33.391 

56.353 

78914 

78.914 

17 
43 
11 

30.087 

47.178 

31.416 

15.805 

39.836 
18.619 

S u iki 

yıl farkı 

11.83 

101.48 

56.16 

41.147 

(33 
(4 

137.804 

(417 

1.117 

(4.170 

3 

95 
116 

115.463 

313 
(111 

135 
11.714 

(3.515) 

(4 
(59) 

(38) 

(516) 

391 
391 

I.IIO 

189 
(1.049) 

301 

3.775 

(3.671) 

(6.090) 

(7.853) 

(7.853) 

(4) 
4 

(3) 

(844) 

8.547 

189.134 

(1.113) 

8.878 
117.883 

Artı» veya 

azaks% 

-
-13 

61 

~ 65 
101 

(9) 

(") 
95 

0) 
56 

(19) 

-
-55 

3 
10 
66 

5 
(46) 

54 
39 

(93) 

(4) 
(7) 

(10) 

(D 

18 
II 
9 

16 
(19) 

17 

31 
(10) 

(10) 

W 
(9) 

(13) 

10 
(10) 

(3) 
II 

(III) 

(7) 

19 
(115) 

(x) Diğer tüm veriler konsolide verilerdir. 

Enflasyon muhasebesi uygulaması nedeniyle düzdtilmijtir. 
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I. İDARİ BÜNYE 
11.01.1954 tarih ve 6400 sayılı Kanunla kurulan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile ilgili 1983 yı

lında yapılan genel düzenleme sonucu 6400 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıldıktan sonra, 
18.06.1984 tarihinde yürürlüğe konulan 133 sayılı KHK'ye tabi olan Devlet Malzeme Ofisinin hu
kuki yapısı, faaliyet konuları ve teşkilat yapısı Ana Statü ile düzenlenmiştir. 

Devlet Malzeme Ofisi; 133 Sayılı KHK ve Ana Statüsüne göre yönetilmekte, 133 ve 71 Sayı
lı KHK'ye göre mali, idari, teknik ve hukuki yönden Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 
sürekli denetimine tabi bulunmakta, ayrıca 3346 Sayılı Kanuna göre de TBMM'nce denetlenmek
tedir. 

Ofiste hizmetler memur, sözleşmeli personel ve işçiler tarafından yürütülmektedir. Memurlar 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, sözleşmeli personel 399 Sayılı KHK ile bu KHK'nin bir kı
sım maddelerini değiştiren 3771 Sayılı Kanun ile özlük ve sosyal haklar bakımından 5434 Sayılı 
T.C. Emekli Sandığı Kanunu'na ve 6145 Sayılı Harcırah Kanunu ile Yüksek Planlama Kurulu Ka
rarlarına tabi bulunmaktadır. 

İşçilerle ilgili işlemler ise, 4857 sayılı İş Kanunu, 1811 Sayılı Sendikalar Kanunu, 1811 Sayı
lı Toplu- İş Sözleşmesi ve Lokavt Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile bu kanunların 
ek ve tadillerine göre yürütülmektedir. 

Devlet Malzeme Ofisi teşkilatı; merkez ve taşra teşkilatı olarak şekillenmiştir. Merkez teşkilatı; 
Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile ana hizmet birimleri, danışma ve de
netim birimleri ve yardımcı birimlerden oluşmaktadır.Taşra teşkilatı ise; Bölge Müdürlükleri ile Ba
sım Müessesesi Müdürlüğü olarak teşekkül etmiştir. Bölge Müdürlükleri; Ankara, Afyon, Balıkesir, 
Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İsparta, İçel, İstanbul, İzmir, İzmit, Kayse
ri, Konya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerinde yerleşik 11 adettir. 

Genel Müdürlüğe bağlı alt birimleri oluşturan servislerin görevleri "DMO Görev ve Teşkilat 
Yönetmeliği" ile belirlenmiştir. 

Teşekkülün 1004 yılı işletme bütçesinde; 101 'si memur, 1.199'u sözleşmeli personel ve 344'ü 
işçi olmak üzere konsolide personel kadro sayısı 1.745 olarak belirlenmiş olmasına rağmen, yıl so
nu çalışan personel sayısı 84'ü memur, 711 'si sözleşmeli personel ve 345'i de işçi olmak üzere 
1003 yılına nazaran 69 kişilik azalma ile toplam 1.141 olarak gerçekleşmiştir. 

1004 yılı içerisinde Devlet Malzeme Ofisinde çalışan personele yapılan toplam harcamalar 
1003 yılına göre % 1 oranında 516 milyar liralık azalışla 15,1 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. 
Bu harcamaların % 93 oranında 13,4 trilyon lirası cari yılla ve % 7 oranında 1,8 trilyon lirası da 
geçmiş yıllarla ilgilidir. 

Toplam personel harcamalarının; % 10 oranında 1,6 trilyon lirası memurlarla yönetim kurulu 
üyelerine, % 54 oranında 13,6 trilyon lirası sözleşmeli personele ve % 36 oranında 9 trilyon lirası 
da işçilere aittir. 

III. MALİ BÜNYE 
2004 yılı sonu itibariyle DMO'nun toplam varlıkları ve toplam kaynakları bir önceki yıla gö

re % 39,3 oranında 107,7 trilyon lira artarak, 381,5 trilyon liraya yükselmiştir. Dönen varlıkların 
toplam varlıklar içindeki payı % 78,9 oranında, buna karşılık duran varlıkların toplam varlıklar 
içindeki payı ise % 21,1 oranında gerçekleşmiştir. DMO'nun bu dönemde kullandığı toplam kay
nağın % 29,3'ü oranında 111,6 trilyon liralık kısmı öz kaynak ve % 70,7'si oranında 269,9 trilyon 
liralık kısmı da yabancı kaynaktır. Ayrıca önceki yıla göre en fazla artış oranı % 74,9 oranında 
115,5 trilyon lira ile hazır değerlerde olmuştur. 
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DMO'nun mali borcu bulunmamaktadır. Toplam yabancı kaynaklar içinde en büyük payı 
% 49,1 oranında 187 trilyon lira ile ticari borçlar oluşturmaktadır. 

1955 yılından bu yana tüm faaliyet dönemlerini kârla kapatan teşekkülün öz kaynakları her yıl 
arttığı gibi, hazineye devredilen kâr payı ve satışlardan aktarılan devlet payı da her yıl artmaktadır. 

2004 yılı verilerine göre teşekkül, varlıklarının finansmanında % 70,7 oranında yabancı kay
nak, % 29,3 oranında da öz kaynak kullanmıştır. Şirket, varlıklarının finansmanında kullandığı ya
bancı kaynak kullanım oranı, önceki yıla göre 2,5 puan azalmıştır. DMO'nun sahip olduğu toplam 
yabancı kaynağın % 83,1'i oranında 224,3 trilyon lirası kısa vadeli yabancı kaynak ve % 16,9'u 
oranında 45,5 trilyon lirası da uzun vadeli yabancı kaynaktır. 

DMO'nun hazır değerleri, kısa vadeli borçlarından daha fazladır. Teşekkül varlıklarının, 
% 70,7 oranı hazır değerler, buna karşılık kullanmış olduğu kaynaklarının % 58,8'i kısa vadeli ya
bancı kaynaktır. Teşekkülün kısa vadeli yabancı kaynaklarının, hazır değerlerin altında tutulduğu, 
dolayısıyla finansman yönünden güçlü bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca, teşekkül ta
rafından kullanılan toplam yabancı kaynakların, hazır değerlere oranı % 99,9'dur. Teşekkül tüm 
yabancı kaynaklarını karşılayabilecek finansman gücüne sahip olup kaynak yetersizliği nedeniyle 
borç ertelemesi ve borçların süresinde ödenememesi gibi bir darboğazı bulunmamaktadır. 

Bağlı değerlerin, öz kaynaklara oranı 2003 yılında % 98,6 iken, 2004 yılında 26,6 puan aza
larak % 72 oranında gerçekleşmiştir. DMO, bağlı değerlerinin finansmanında tamamen öz kaynak 
kullanmış, yabancı kaynak kullanmamıştır. Diğer bir ifadeyle DMO, bağlı değerlerinin üstünde öz 
kaynağa sahiptir. 

Bağlı değerlerin varlıklar içindeki payı ise 2003 yılına göre 5,3 puan azalarak % 21,1 oranına 
düşmüştür. Diğer bir ifadeyle, önceki yıla göre teşekkül toplam varlıkları içinde, hazır değerler ve 
paraya çevrilebilir değerlerinin payı artmıştır. 

DMO'nun paraya çevrilebilir ve hazır değerlerinin, varlıklara oranı, önceki yıla göre 5,4 pu
an artarak, % 78,9 olarak hesaplanmıştır. Teşekkül varlık kalemlerinin dağılımını etkileyecek bo
yutta yatırımı ve maddi duran varlık edinimi bulunmadığından, varlıkların kompozisyonu bir ön
ceki yıla göre fazla değişmemiştir. 

Bağlı değerlerin, paraya çevrilebilir ve hazır değerlere oranı ise 9,3 puan azalarak % 26,7 ora
nına gerilemiştir. 

DMO'nun hem hazır değerleri, hem de dönen varlıkları kısa vadeli borçlarının tamamını kar
şılayabilmektedir. Teşekkülün, likidite oranlarının hepsinde de önceki döneme göre artış olmuştur. 

DMO'nde 2003 yılında kullanılan 100 lira kaynak karşılığı 130 lira satış hasılatı elde edilir
ken 2004 yılında 100 lira kaynak karşılığı 149,1 lira satış hasılatı elde edilmiştir. 

Türkiye çapında 22 Bölge Müdürlüğü ile hizmet veren teşekkül, müşteri dairelerin bir ihtisas 
konusu olan ihale yapma, güvenceli ve kaliteli mal tedarik etme gibi zorluklardan kurtararak, bu 
dairelerin ihtiyaçlarının süresinde karşılanmasını eksiksiz yerine getirmeye çalışmaktadır. 

Öte yandan; 
2004 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının 10 uncu maddesinde "Hazine Müs

teşarlığı 'nın performans kriterlerinde gerekli değişiklikleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya 
yetkili" olduğu kararlaştırılmıştır. 

Yine Hazine Müsteşarlığının 27.10.2003 tarih ve 63041 sayılı yazısında da; 
"Kararnamenin 9 uncu maddesi çerçevesinde 2004 yılında, Hükümetimizce kamu iktisadi te

şebbüslerine ilişkin belirlenen hedeflerin izlenmesi, gerektiği zaman revize edilebilmesi ve belirle
nen hedeflere ulaşılabilmesi için, yatırım ve finansman programında öngörülen işletme büyüklük-
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leri (kâr-zarar ve bilançoya ilişkin veriler) ile verilen izinler, kuruluş bazında belirlenecek perfor
mans kriterlerine göre üçer aylık olarak takip edilecek ve her üç ayın sonunda belirlenen perfor
mans kriterlerine kuruluşların uyup uymadığı denetlenerek tedbirler alınacaktır. 

Bu çerçevede, anılan programın söz konusu Kararname hükümlerine göre uygulanması, 2004 
yılı işletme bütçemizin ekte yer alan temel ekonomik göstergeler ve kuruluşunuza gönderilen prog
rama uygun olarak hazırlanması ve üçer aylık performans hedeflerinizin kriterlerinizin kuruluşu
nuzla birlikte daha sonra belirlenmesi" 

bildirilmiştir. 

Teşebbüsün; 
- 2004 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programında, 
Net satışları 583.792 Bin YTL 

Dönem Karı 120.329 Bin YTL 

Olarak öngörülmüşken, 
- Hazine Müsteşarlığınca gönderilen 2004 yılı revize işletme bütçesinde; 
Net satışları 554.000 Bin YTL 
Dönem Karı 127.145 Bin YTL 
Olarak öngörülmüştür. 

- Yönetim Kurulunca kabul edilen 2004 yılı konsolide gelir tablosunda (Genel Müdürlük + 
Basım Müessesesi) ise; 

Net satışları 569.024 Bin YTL 

Dönem Karı 47.278 Bin YTL 
Olarak gerçekleşmiştir. 
Öte yandan Teşebbüsün Basım Müessesesi ile Genel Müdürlüğün birbirlerine yapacakları mal 

ve satışlarının (dahili satış) kâr marjı ise her yıl işletme bütçesinde, yönetim kurulunca belirlen
mekte ve dahili satışlar bu kâr marjına göre yapılmaktadır. 

Ancak marjın yüksek tutulması, genel müdürlüğe devredilen ve müessesece vergisi ödendi
ğinden, genel müdürlükçe verilen Kurumlar Vergisi Beyannamesinde matrahtan düşülen kâr dışın
da, müessese bünyesinde kalan kâr nedeniyle, dahili satışların etkisi kadar, ödenen vergi fon çıkı
şına da neden olmaktadır. 

Öte yandan performans kriterlerinin gerçekçi belirlenerek tutturulmasındaki amaç, teşebbüsün 
topluluk dışı faaliyetlerden sağlayacağı hasıla ve kârın artırılmasıdır. Zira kâr marjının yüksek tu
tularak fıktif kârlar yaratmak suretiyle kriterlerin tutturulmaya çalışılmasının bir anlamının olma
dığı açıktır. 

Ayrıca bu husus müşteri dairelerin ürünleri rayicin üzerinde almasına da neden olmaktadır. 
Zira, bu olgulardan hareketle Hazine Müsteşarlığı, performans kriterlerinin teşebbüsle birlik

te belirlenmesini istemiştir. 
Öte yandan dahili satışların konsolide gelir tablosunda ilgili kalemlerden elemine edilmesi ge

rekirken, eleminasyon işlemi yapılmadan gelir tablosu düzenlendiğinden, konsolide gelir tablosu 
dahili satışların etkisi kadar hata içermektedir. Bu nedenle 2005 yılı gelir tablosunun Türkiye Mu
hasebe Standartları Kurulunca yayımlanan standarda göre hazırlanması gereklidir. 

2004 yılı faaliyet döneminde; Genel Müdürlüğün, Basım Müessesesine 2,2 trilyon lira tutarın
da ticari mal sattığı, bunun ortalama stok maliyetinin 2,1 trilyon lira olduğu, Basım Müessesesinin 
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ise Genel Müdürlüğe 19,2 trilyon lira tutarında mamul ve ticari mal sattığı ve bunların ortalama 
stok maliyetinin ise 11,6 trilyon lira olduğu görülmüştür. Bu itibarla; 

Genel Yatırım ve Finansman Programları uyarınca, işletme büyüklüklerine (kâr-zarar ve bilan
çoya ait veriler) ilişkin olup teşebbüsle birlikte, Hazine Müsteşarlığınca belirlenen; 

- Performans kriterlerinin amacı teşebbüsün topluluk dışı satışlardan sağlayacağı hasıla ve kâ
ra ilişkin hedeflerin belirlenmesi olduğundan, 

- Performans kriterlerinin gerekçe gösterilerek, topluluk içi dahili satışların kâr marjını belir
lemesi mevcut mevzuat kapsamında yönetim kurulunun yetkisinde olmasına rağmen, marjın yük
sek tutulması fiktif kârların oluşmasına neden olduğu, gibi müşteri dairelerin de rayicin üzerinde 
mal alımına neden olduğundan, 

dahili satışların kâr marjının bu olgulara göre belirlenmesi ve hazırlanan konsolide temel ma
li tablolarda, dahili satış ve diğer işlemlerin oluşturduğu parasal büyüklüklerin eleminasyona tabi 
tutulması, gerekli görülmektedir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Devlet Malzeme Ofisi; müşteri dairelerin muhtelif malzeme taleplerini karşılamak amacıyla, 
özellikle büro mefruşatında, bir taraftan model, renk ve ürün çeşitlemesine giderken, diğer taraftan 
zaman içinde gündeme gelen bazı standart dışı müşteri talepleri ile değişik malzeme ihtiyaçlarını, 
"Müteferrik alım" yöntemiyle azami ölçüde karşılamaya çalışmış ve 1991 yılından itibaren de, 
"Katalogla Satış" uygulamasını başlatarak, her yıl yeniden yayımladığı Malzeme Katalogunun bi
rinci bölümünde, ana stoklan arasında bulunan malzeme çeşitlerini tanıtırken, söz konusu Katalo
gun ikinci bölümünde, Ofisin stoklan arasında bulunmayan ve toplu alım yoluyla tedarik edilerek 
stok edilmesinde fayda görülmeyen muhtelif özellikli malzeme çeşitlerini, TSE, TSEK ve ISO 
standartlarını ve kalite belgelerini gözetmek suretiyle talep halinde, "Açık Satışlara Ait Satmalma 
Sözleşmesi" kapsamında tedarik ederek satışa sunmaktadır. 

Büyük bir çoğunluğu kamu kurum ve kuruluşu olan müşterilerine, çağdaş hizmeti sunmak 
amacında olan Ofis, günümüzde teknolojinin sağladığı bütün imkânlardan yararlanarak, kendisine 
ait Web sitesinde "Sanal Katalog" yoluyla da satışı başlatmış ve tedarik edilecek her türlü malze
me çeşitlerini, fiyatını ve ihale duyurularını internet ortamında herkesin bilgisine sunmak suretiy
le kamu alanında Elektronik Ticareti de başlatmıştır. 

Ayrıca, Devlet Malzeme Ofisi, ana faaliyet ve fonksiyonlarının sonucu olarak, zaman içinde 
Bütçe Kanunları, Tasarruf Genelgeleri ve sair yasal düzenlemelerde, kamu kurum ve kuruluşları 
için, öngörülen uygulama esasları ve önlemlerinin, kamu hizmetinin hedeflenen amaç ve gerekle
rine uygun biçimde gerçekleştirilebilmesi açısından, Mali Kontrol işlevini yerine getirerek müşte
rilerini, ona göre bilgilendirmek suretiyle yönlendirdiği gibi, Genel Seçimler ve Mahalli Seçimler
de, Yüksek Seçim Kurulu ile işbirliği yaparak, seçim malzemesinin tedarik ve temin edilmesi ve 
ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaştırılmasını gerçekleştirerek, Devletin oldukça önemli olan bu 
yargısal hizmet fonksiyonuna, en güvenli biçimde katkı sağlamaktadır. 

Ofis 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2/b maddesiyle bu Kanunun kapsamına alınmıştır. 
Anılan Kanunun, istisnalar başlıklı 3/g maddesinde, Ofisin faaliyet alanına giren mal ve hizmetler 
açısından müşterilerin bu Kanunun kapsamı dışında tutulması olumlu bir gelişme olarak değerlen
dirilmektedir. 

2004 yılı faaliyet döneminde yıl sonu itibariyle 1.141 personel çalıştırılmış, karşılığında 23,4 
trilyon lira ödenmiş, 487 trilyon liralık alımda bulunulmuş, 569 trilyon liralık net satış hâsılatı el
de edilmiş ve dönem faaliyetleri sonucunda 47,3 trilyon liralık dönem kârı elde etmiştir. 
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Bir önceki yıla göre % 1,3 oranında 710 miyar lira artış göstererek 54,3 trilyon lira olarak ger
çekleşen giderler toplamında ödeneğin ilk durumuna göre % 16,6 oranında 10,8 trilyon lira noksan 
gerçekleşme olmuştur. 

Teşekkülün 2004 yılında gerçekleşen işletme giderlerinin % 27 oranında 14,7 trilyon liralık 
kısmını memur ve sözleşmeli personel ücret ve giderleri, % 23,9 oranında 13 trilyon liralık kısmı
nı ilk madde ve malzeme giderleri, % 16,1 oranında 8,8 trilyon liralık kısmını işçi ücret ve gider
leri, % 12,4 oranında 6,8 trilyon liralık kısmını dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, % 9,4 ora
nında 5,1 trilyon liralık kısmını vergi, resim ve harçlar, % 5,8 oranında 3,1 trilyon liralık kısmını 
amortisman ve tükenme payları ve % 5,4 oranında, 2,9 trilyon liralık kısmını çeşitli giderler teşkil 
etmektedir. 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde 2004 yılında tedarik işleri; Genel Müdürlük ve 
Bölge Müdürlüklerinde DMO Satınalma Yönetmeliği, Müessesede ise DMO Müesseseleri Satınal
ma Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmüştür. 

DMO'nun 2004 yılına ilişkin konsolide alım tutarı bir önceki yıla göre % 95,4 oranında 237,8 
trilyon lira artış göstererek 487,1 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. 

Konsolide alımlar toplamı program ödeneğinin ilk durumundan % 20,9 oranında 84,3 trilyon 
lira fazla, son durumundan ise % 1,3 oranında 7,3 trilyon lira noksan olmuştur. Alım tutarında ge
çen yıla göre meydana gelen artış, 2003 yılında yürürlüğe giren Kamu İhale Kanunu nedeniyle 
müşteri dairelerin alımlarla ilgili tereddüde düşmeleri üzerine alım hacimlerini azaltmaları ve 2004 
yılında ise tereddüdün ortadan kalkması üzerine normal alımlarını yapmalarından ileri gelmiştir. 

Toplam alımların % 98,1 'i oranında 477,8 trilyon liralık kısmını iç alımlar, % 1,9'u oranında 
9.3 trilyon liralık kısmını da dış alımlar oluşturmuştur. 

Ofisin, 2004 yılında piyasadan yapmış olduğu 487,1 trilyon lira tutarındaki alımın en büyük 
kalemini % 28,5 oranında 138,7 trilyon lira ile nakil vasıtaları teşkil etmekte bu alım türünü % 24,2 
oranında 117,8 trilyon lira ile demirbaş mefruşat ile makine ve teçhizat, % 13,7 oranında 66,6 tril
yon lira ile büro makine ve aletleri, % 11,3 oranında 55,0 trilyon lira ile müşteriler için alınan mü
teferrik malzeme, % 6,4 oranında 31,2 trilyon lira ile aydınlatma temizlik ve ısıtma malzemesi, % 
4.4 oranında 21,2 trilyon lira ile oto aksamı % 4,3 oranında 21,1 trilyon lira ile kağıt karton mu
kavva ve mamulleri, % 4,0 oranında 19,4 trilyon lira ile kırtasiye malzemesi ve % 3,2 oranında 
16,1 trilyon lira ile de sair malzeme alımları takip etmektedir. 

Teşekkülün piyasadan yaptığı alımların % 24,2'si oranında 117,8 trilyon liralık kısmını teşkil 
eden, demirbaş, mefruşat ve diğer makine ve teçhizat alımlarının; 117,6 trilyon liralık kısmı iç pi
yasadan, 180,9 milyar liralık kısmı da dış piyasadan temin edilmiştir. 

Teşekkülün 2004 yılında gerçekleştirdiği konsolide alımlar toplamı 487,1 trilyon liranın 
% 28,5'i oranında 138,7 trilyon lira ile en büyük kalemini oluşturan nakil vasıtaları öncelikle üre
tici firmalardan bu konuda hazırlanmış İç Piyasadan Satın alınacak Taşıtlara Ait Ticari Şartname, 
taşıt alımları ile ilgili 15.10.1992 tarih ve 37/156 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen pren
sipler ve üretici firmalar ile imzalanan bir yıl geçerli protokol hükümleri çerçevesinde Devlet Mal
zeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği'nin 18 inci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile, protokol hari
ci kalan satıcı firmalardan ise, yine Teknik Şartname ve Satınalma Yönetmeliği hükümlerine göre 
tedarik edilmektedir. İç piyasadan tedarik edilecek çeşitli tipteki nakil araçları için 2004 yılında 14 
adet üretici firma ile yeni birer protokol imzalanmıştır. İmalatı uzmanlık isteyen ve dış piyasadan 
temin edilen taşıtlar ise ilgili firmalardan teklif alınmak suretiyle satın alınmaktadır. 

Gerek satıcı firmalardan ve gerekse protokol yapılan firmalardan temin edilen nakil vasıtala
rında % 5 ilâ % 11 arasında değişen oranlarda indirim sağlanmıştır. 
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Alım şekli ve taşıt cinsi ne olursa olsun hiçbir satıcıya avans verilmemekte, sipariş veren müş
teri dairenin parası DMO'nun hesaplarına girmeden satıcı firma hesaplarına intikal ettirilmektedir. 

Bir önceki yıl 1.943 adet olan nakil vasıtası alımı, 2004 yılında % 90,3 oranında 1.755 adet 
artış göstererek 3.698 adet olarak gerçekleşmiştir. 

Devlet Malzeme Ofisi nakil vasıtaları yanında çoğunluğu Belediyelerin talebi üzerine iş ma
kineleri de tedarik etmektedir. Aynen nakil vasıtalarında olduğu gibi firmalarla yapılan protokol 
hükümleri çerçevesinde temin edilen ve çeşitli amaçlarla kullanılan iş makineleri için 2004 yılın
da 9 adet firma ile protokol imzalanmıştır. 

Müşteri gruplarının ihtiyaç duyduğu çeşitli basılı formlar Devlet Malzeme Ofisi'nin üretim 
ünitesi olan Basım Müessesinde üretilmekle birlikte iç piyasadan da tedarik edilmektedir. 2004 yı
lında iç piyasadan tedarik edilen matbua, bir önceki yıla göre % 64,2 oranında 4,1 trilyon lira aza
lış göstererek 2,3 trilyon liraya düşmüştür. Bu düşüş, 2004 yılında müşteri talebi doğrultusunda 5,8 
trilyon lira tutarında 20,7 milyon adet sağlık karnesi alınıp, müşterilere satılmış iken, 2004 yılında 
bu çeşit alım yapılmamasından kaynaklanmıştır. 

2004 yılında DMO'nun ikinci büyük alım grubunu oluşturan, müşteriler için alınan mütefer
rik malzeme alım tutarı bir önceki yıla göre % 7,4 oranında 4,4 trilyon lira azalış göstererek 55,0 
trilyon liraya düşmüştür. Söz konusu alımların % 95,6'sı oranında 52,6 trilyon liralık kısmı iç pi
yasadan % 4,4 oranında 2,4 trilyon liralık kısmı da dış piyasadan temin edilmiştir. 

Müşteriler için alınan müteferrik malzemeler ağırlıklı olarak bilgisayar cihaz ve sistemleri, 
elektronik malzemeler ve büro mefruşatından oluşmaktadır. 

Devlet Malzeme Ofisi müşteri gruplarının talep ettiği malzemeleri öncelikle kendi stoklarından 
karşılamakta stoklarında bulundurulmasında fayda görülmeyen ve stok maliyeti yüksek olan malzeme
leri de kendi stoklarına almadan katalog usulüyle temin etmektedir. Müteferrik malzeme alımlarını as
gari düzeye indirmek ve stok maliyetini azaltmak suretiyle finansman ihtiyacını azaltmak için 1991 yı
lında katalog usulüyle satınalma usulü başlatılmış ve bu uygulama takip eden yıllarda yaygınlaşmıştır. 
Bu usul çerçevesinde; Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre seçilen 
firmalarla "Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi" yapılmakta ve bu firmalar DMO tarafından yıl
lık olarak hazırlanan katalog kapsamına alınmaktadır. Bu kapsama dahil edilen firmaların ürünlerin 
cins ve niteliklerine göre fotoğraflarını da içerecek şekilde katalogda yer almakta ve katalogdan müş
terilerin tercih ettiği ürünler Ofis tarafından firmalara bildirilerek malzemeler temin edilmektedir. 

DMO'nun pazarlama faaliyeti, DMO Satış Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. 
DMO, yaklaşık 200 farklı kategoride 12.000 çeşit malzemeyi, ülke genelinde bulunan 22 bölge 
müdürlüğü aracılığıyla pazarlama faaliyetini yürütmektedir. 

DMO 2004 yılı faaliyetlerini bir müessese ile sürdürmüştür. Basım Müessesesinde satışlar ge
nellikle kamu kurum ve kuruluşları niteliğindeki müşteri gruplarına siparişlerine göre yapılmakta
dır. Müşterilere ürün hakkında tanıtıcı bilgi vermek, rekabet ortamında müşteri aramak gibi bir pa
zarlama faaliyeti bulunmamaktadır. Müessesenin satış hacmini kendi arzı yerine, müşterilerin tale
bi belirlemektedir. 

2004 yılında gerçekleştirilecek net satışlar toplamı, satış programının ilk durumunda, önceki 
yıla göre % 66,7 oranında 229,1 trilyon lira artıp 572,7 trilyon lira olacağı öngörülmüş, ancak re-
vize edilen satış programında, net satışlar tutarı ilk duruma göre % 3,2 oranında 18,6 trilyon lira 
azaltılarak 554 trilyon lira olarak belirlenmiştir. Yıl sonu gerçekleşen satış tutarı ise 569 trilyon li
ra olup, satış programının ilk durumuna göre % 99,4 oranında, son durumuna göre de % 102,7 ora
nında gerçekleşme sağlanmıştır. 2004 yılı net satışlar tutarı, geçen yıla göre % 65,6 oranında 225,5 
trilyon lira tutarında artış meydana gelmiştir. 
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Bu durum; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisnalarla ilgili 3 üncü maddesinde, Kanun 
kapsamına giren kuruluşların DMO Ana Statüsünde yer alan mal ve malzemeler için DMO Genel 
Müdürlüğünden yapacakları alımların istisna kapsamına dahil edildikleri ve yine bu nedene bağlı 
olarak DMO'nun da 2003 yılında satış katalogu bastırmamasına karşın 2004 yılında katalog usu
lüyle satışlara başlanmasına ve bu usulle yaptığı satışların 2003 yılında 198,9 milyar lira olan tu
tarının, 2004 yılında 208,8 trilyon lira seviyesine yükselmesinden ileri gelmiştir. 

Net satış hasılatı toplamı içinde en büyük pay % 24,5 oranıyla nakil vasıtalarına aittir. Bunu 
% 23,5 oranıyla demirbaş, mefruşat ve malzemeler, % 13,1 oranıyla büro makine ve aletleri, 
% 11,1 oranıyla müşteri talebine göre alınan müteferrik malzemeler izlemektedir. 

DMO'nun 1 adet Müessese ve 22 adet Bölge Müdürlüğü marifetiyle yurt çapında gerçekleş
tirdiği 569 trilyon liralık satışların, % 51,1 oranında 290,8 trilyon liralık kısmı Ankara Bölge Mü
dürlüğü, % 10,2 oranında 58 trilyon liralık kısmı İstanbul Bölge Müdürlüğü, % 6,5 oranında 37,1 
trilyon liralık kısmı İzmir Bölge Müdürlüğü, % 6,8 oranında 38,8 trilyon liralık kısmı İstanbul Ba
sım Müessesi Müdürlüğü ve % 25,4 oranında 144,3 trilyon lirası da diğer 19 Bölge Müdürlüğü ile 
Genel Müdürlükçe gerçekleştirilmiştir. 

Ankara Bölge Müdürlüğünün ilk sırada yer alması, kamu kurum ve kuruluşlarının Ankara'da 
yoğunlaşmasından kaynaklanmıştır. 

Teşekkülde satışa sunulan malzemelerin fiyatları, DMO Ana Statüsünün 4üncü maddesine gö
re, satış konusu malzemenin depo maliyetine, nakliye, sigorta, ambalaj, tahmil ve tahliye, amortis
man ve sair masrafları ile genel giderler ve kanun gereği ayrılması zorunlu olan karşılıkları da içe
ren uygun bir pay eklenmesi suretiyle tespit edilmektedir. 

DMO'nun 2004 yılı satış programında; net satışların 572,7 trilyon lira, satış maliyetleri topla
mının ise 463,3 trilyon lira olacağı ve satış maliyetleri toplamına göre % 23,6 oranında 109,4 tril
yon lira tutarında faaliyet kârı elde edeceği planlanmıştır. 

Satış programında 109,4 trilyon lira kâr öngörülmesine karşın, 2004 yılı işletme faaliyetleri 
sonucunda 30,1 trilyon lira tutarında konsolide faaliyet kârı elde edilmiştir. 

DMO'nun net satış hasılatının 2003 yılına göre % 66,7 oranında 229,1 trilyon lira artış gös
termesine rağmen faaliyet kârının % 2,7 oranında 843,4 milyar lira, satış maliyetleri toplamına gö
re kâr oranının da 4,3 puan azalış göstermesi; 2003 yılında kâr marjı daha yüksek olan zarf, sağlık 
karnesi, matbua gibi malzeme satışlarının yoğunluk kazanmasından ileri gelmiştir. 

2004 yılında kârlılık yüzdeleri 2003 yılma göre kağıt,karton mukavva ve mamullerinde 4,64 pu
an, kırtasiye malzemesinde 34,66 puan, büro makine ve aletlerinde 49,57 puan demirbaş mefruşatta 
24,43puan, nakil vasıtalarında 0,51 puan oto aksamında 2,50 puan, aydınlatma ve temizlik malzeme
sinde 25,32 puan, müşteri için alınan malzemede ise 1,91 puan azalış meydana gelmiştir. DMO'nun 
2004 yılındaki hasılat ve maliyet hesapları incelendiğinde; 2004 yılı satış faaliyetleri sonucunda 
582,1 trilyon lira tutarında brüt satış hasılatı elde edildiği, bu tutardan 13,1 trilyon lirası 2004 Mali 
Yılı Bütçe Kanununun 35 inci maddesine istinaden tahakkuk ettirilen Hazine payı ve 23,0 milyar li
rası da satıştan iadeler olmak üzere 13,1 trilyon lira tutarındaki satış indirimlerinin tenzilinden sonra 
569,0 trilyon lira tutarında net satış hasılatı meydana geldiği görülmektedir. Buna karşın, 502,3 tril
yon lirası satışların maliyeti, 36,6 trilyon lirası faaliyet giderleri olmak üzere 538,9 trilyon lira tuta
rında satış maliyetleri toplamı gerçekleştiğinden 30,1 trilyon lira tutarında faaliyet kân meydana gel
miştir. 2004 yılında, satış maliyetleri toplamına göre kârlılık oranı ise % 5,6 olarak gerçekleşmiştir. 

Konsolide işletme faaliyeti 30,1 trilyon lira kârlı olan Teşekkülün dönem sonucunda ise; ola
ğan ve olağandışı gelir ve kârların olumlu etkisi, olağan ve olağandışı gider ve zararların ise olum
suz etkisi neticesinde, 47,3 trilyon lira tutarında dönem kârı meydana gelmiştir. 
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V. YATIRIMLAR 

2004 yılı yatırım programında, 1,4 trilyon lirası "Devam Eden Projeler" kapsamında, 
2000C070020 proje numaralı "Bilgisayar Sistemi Veri Tabanı ve Yönetim Sistemi ile Uygulama 
ve Geliştirme Yazılımları ve Bilgisayar İletişim Ağı Projesi", 364 milyar lirası da "Yeni Projeler" 
kapsamında, "İdame ve Yenileme Yatırımları" için olmak üzere toplam 1,8 trilyon lira tutarında ya
tırım ödeneği bulunmaktadır. 

Basım Müessesesinin 2003 ve 2004 yılı yatırım programı önerilerinde 2 trilyon lira ödenekle 
yer alan depo binası inşaatı yatırım programlarında yer almamıştır. Müessese baskı çalışmaları için 
çok çeşitli hammadde stoku bulundurmak zorunda kalmaktadır. Ancak, hammadde deposu bu ih
tiyaca cevap vermediğinden, koridorlarda ve sundurma altlarında yüksek istif yapılarak depolan
maya çalışılmaktadır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından tehlikeli olan bu durum iş müfettişleri
nin raporlarında da yer almıştır. Basım Müessesesine devrinden sonra İzmit İmalat Müessesesi te
sislerinin depo olarak kullanılmasıyla, taşıma maliyetlerinin artmasına karşın İşletmede yer darlı
ğı bir ölçüde azalmıştır. 

VI. MÜESSESE 

Basım Müessesesi 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Matbaa Müdürlüğü; 
Teşekkül Yönetim Kurulunun 01.11.1972 tarih ve 54/441 sayılı kararıyla "DMO Basım Müesse
sesi" unvanı ile Müessese statüsünde teşkilatlandırılmıştır. Müessesenin kuruluşu, Ticaret Sicil Ga
zetesinin 03.03.1973 tarih ve 4786 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. 

Devlet Malzeme Ofisinin kuruluşuyla ilgili 1954 yılında yürürlüğe giren 6400 sayılı Teşkilat 
Kanununda; kamu kuruluşlarının sahip olduğu matbaaların DMO bünyesinde toplanması öngörül
mek suretiyle Devlet kuruluşlarının bütün baskı işlerinin DMO tarafından yapılması hedeflenmiş, 
Müessesenin bina ve tesisleri bu amaca göre projelendirilmiştir. Ancak, DMO Kuruluş Kanununun 
1983 yılında yürürlükten kaldırılması ve yeni düzenleme yapılmaması nedeniyle bu konu gündem
den çıkmıştır. 

Müessese faaliyetlerinin uzun yıllar kamu matbaalarının kendi bünyesinde toplanacağı bek
lentisi ile yürütülmesine, mevcut tesisler yenilenmeden genellikle Maliye Bakanlığının form-bas-
kı işleri yapılmasına karşın 1984 yılında makine parkı yenilenmiş, bilgisayar formu (continuous 
form) üreten yeni makineler ve modern baskı makineleri alınmak suretiyle tipo baskıdan off-set 
baskıya geçilmiştir. 

Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde Basım Müessesesinin asli faaliyet konusu; kamu kuru
luşlarının her türlü baskı ve cilt işlerinin yerine getirilmesi olarak tespit edilmiştir. Bu çerçevede 
Müessesenin üretim faaliyetleri baskı, cilt ve klasör atölyeleri olmak üzere üç ana işletmede sürdü
rülmekte ve işletmelerde blok, defter, koçan halinde basılı evraklar, kıymetli evrak niteliğinde 
makbuz ve her türlü basılı evrak, çeşitli ölçülerde baskısız bilgisayar formları ve klasörler üretil
mekte, bunlara ilave olarak basılı evrakların ciltleme işleri yapılmaktadır. 

Kuruluşunda 30 milyon lira olan Müessesenin esas sermayesi değişik tarihlerde artırılmış ve 
2004 yılı itibariyle 6 trilyon liraya yükseltilmiş ve tamamı ödenmiştir. 

Müessesenin son beş yıllık işletme faaliyetleri ile dönem sonuçları kârla kapanmış ve 2004 yı
lında 14 trilyon lira tutarında dönem kârı elde edilmiştir. Dönem kârı üzerinden 4,6 trilyon lira tu
tarın kurumlar vergisi tahakkuk etmiş, 2,8 trilyon lira yedek akçe olarak ayrılmış ve geriye kalan 
6,5 trilyon lira kâr ise Ana Teşekküle devredilmiştir. 
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Ürettiği mamullerin tamamına yakın bölümünü, Genel Müdürlük tarafından tespit edilen kâr 
oranları uygulanarak belirlenen fiyatlarla Ana Teşekkül ve diğer kamu kuruluşlarına satan Mües
sesenin önemli sayılabilecek pazarlama ve satış sorunu bulunmamakta, mali yapısı istikrarlı bir se
yir izlemektedir. 

VII. ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırıl

mıştır : 
1- Katalog II usulüyle yapılan alım ve satımlarda; 
- Rekabet ve standardın sağlanması amacıyla; müşteri dairelerin muadil ürünlerde birden faz

la marka ve firma ürününü, seçenek olarak belirtip talep etmek suretiyle DMO'ne müracaatlarının 
temin edilmesi, 

- Firmalarca müşteri dairelere tesliminden sonra DMO tarafından kontrol imkânı bulunmadı
ğından temizlik malzemesi ve bir kere kullanılıp atılan malzemeler gibi sarf malzemeleri ile her 
yerde her zaman bulunması imkan dahilinde olan malzemelerin katalogdan çıkarılması, 

- Satış faaliyetlerinde bilişim teknolojisinden daha fazla istifade edilebilmesi için Bilgi İşlem 
Ünitesine etkinlik kazandırılması, 

2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi, 
B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1- Basım Müessesesi satışlarının; mevcut kamu kurum ve kuruluşlarına yapılması yanında 
güncel pazarlama tekniklerinin de kullanılarak müşteri gruplarının ana statüde yer alan gerçek ve 
tüzel kişileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, 

2- Genel Yatırım ve Finansman Programları uyarınca, işletme büyüklüklerine (kâr-zarar ve bi
lançoya ait veriler) ilişkin olup teşebbüsle birlikte, Hazine Müsteşarlığınca belirlenen; 

- Performans kriterlerinin amacı teşebbüsün topluluk dışı satışlardan sağlayacağı hasıla ve ka
ra ilişkin hedeflerin belirlenmesi olduğundan, 

- Performans kriterlerinin gerekçe gösterilerek, topluluk içi dahili satışların kâr marjını belir
lemesi mevcut mevzuat kapsamında yönetim kurulunun yetkisinde olmasına rağmen, marjın yük
sek tutulması fıktif kârların oluşmasına neden olduğu, gibi müşteri dairelerin de rayicin üzerinde 
mal alımına neden olduğundan, 

dahili satışların kâr marjının bu olgulara göre belirlenmesi ve hazırlanan konsolide temel ma
li tablolarda, dahili satış ve diğer işlemlerin oluşturduğu parasal büyüklüklerin eleminasyona tabi 
tutulması, 

SONUÇ 
Devlet Malzeme Ofisinin 2004 yılı bilançosu ve 39.836.728 milyon lira dönem kârı ile kapa

nan gelir tablosu, 
Devlet Malzeme Ofisi Basım Müessesesinin 2004 yılı bilançosu ve 13.979.280 milyon lira dö

nem kân ile kapanan gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
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Devlet Malzeme Ofisi 2004 yılı Füzyon bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

1- DÖNEN VARLIKLAR 

A-Hazır değeri er 

B- Menkul kıymetler 

I - Menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 

C- Ticari alacaklar 
1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 

1 • Alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E- Stoklar 

1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 

2- Verilen sipariş avansları 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyetleri 

G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuk. 

H- Diğer dönen varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

11 • DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari alacaklar 

1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Şüpheli alacaklar karşılığı (•) 
B-Diğer alacaklar 

1 - Alacak senetleri reeskontu (•) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar 

1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıymetler değer düş. karş (-) 
3- İştirakler 
4- İştirakler sermaye taahhütleri (•) 

5- İştirakler sermaye pay. değ. düş. karş. (-) 
6- Bağlı ortaklıklar 

7- Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 
8- Bağlı ott ser. pay. değer düş. karş. (-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali durun var. değ. düş. karşılığı (-) 
D- Maddi duran varlıklar 

1 - Maddi duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avansları 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 

1 - Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 

1 - Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 

2- Birikmiş tükenme paylan 
3- Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahak. 
H- Diğer duran varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMİ 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

13.269 

1.863 

7.000.000 

93.372.745 
28.305.352 

15.293 

Tümü 
Milyon TL 

154.013.044 

12.942.575 

746.373 

36.524.991 

5.717210 

2.746.736 
212.690.929 

1.965 

7.000.000 

65.082.686 

72.084.651 
284.775.580 

Cari dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

1.263 

1.863 

7.000.000 

105.372.698 
32.566.337 

17.409 

Tümü 
Milyon TL 

269.614.021 

14.301.818 

2.508.378 

47.101.637 

7.149.033 

23.123 
340.698.010 

1.976 

7.000.000 

72.823.770 

79.825.746 
420.523.756 
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Devlet Malzeme Ofisi 2004 yılı Füzyon bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

I - KİSA VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
2-Alınan Depozito ve Teminatlar 

C - Diğer borçlar 
l- Borç senetleri reeskontu (-) 

D • Alınan avanslar 
E - Yıllara yaygın inşaat ve onarım takdisleri 
F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G - Borç ve gider karşılıktan 

1 - Dönem kan vergi ve diğer yasal yük. karş. 
2- Dönem kar. peşin öde. vergi ve diğer yük (•) 

3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Maliyet gider karşılıkları 
S- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 

I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KİSA VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR TOPUMI 

11- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1 - Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan avanslar 
E - Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıktan 

2- Diğer borç ve gider karşılıktan 
F - Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakk. 
G - Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK TOP. 

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (I+II) 
III-OZ KAYNAKLAR 

A - Ödenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye 
3- Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 

B - Sermaye yedekleri 

1- Hisse senetleri ihraç primi 
2- Hisse senetleri iptal karları 
3- M.D.V yeniden değerleme artıştan 
4- İştirakler yeniden değerleme artışlan 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 

D -Geçmiş yıllar karlan 
E - Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F - Dönem net kan (Zaran) 
ÖZKAYN AKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Aynntısı 

Milyon TL 
Tümü 

Milyon TL 

Cari dönem 
Aynntısı 

Milyon TL 

126.278.687 

116.472 

34.070392 

21.800.999 

84.670.921 

156.494.386 

Tümü 
Milyon TL 

206.325.196 

121.925 
9.595.679 

15.425334 

23.516.850 

331.963 

21.265 
175.169.778 

1.823.518 

34.070.392 

35.893.910 

211.063.688 

106.471.921 

156.494.386 

(189.254.415) 

73.711.892 
1 284.775.580 

39.425.421 

21.800.999 

43.829.832 

10.410.025 

43.124.184 

24.622.702 

216.560 

107.893 
284.806.560 

2.031.563 

39.425.421 

41.456.984 

326.263.544 

21.800.999 

43.829.833 

28.629.380 
94.260.212 

420.523.756 
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Devlet Malzeme Ofisi 2004 yılı Füzyon gelir tablosu 

Gelir tablosu 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 

I-Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler karşılığı (-) 

Dönem net kan 

Önceki dönem Cari dönem 

Milyon TL Milyon TL 

301.362.944 

6.716.575 

294.646.369 

249.056.779 

45.589.590 

28.571.912 

13.268.457 

763.857 

4.160.709İ 

2.725.442 

30.957.545 

543.333.828 

12.924.166 

530.409.662 

480.568.406 

49.841.256 

34.035.642 

17.017.678 15.805.614 

22.536.1 

553 

29.522.278 38.341.169 

3.310.437 

1.814.878 

39.836.728 

8.175.112 11.207.348 

22.782.433 28.629.380 
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DMO Basım Müessesesi 2004 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

1-DÖNEN VARLIKLAR 

A- Hazır Değerler 
B- Menkul Kıymetler 

1 -Menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 

C- Ticari alacaklar 

1 -Alacak sen.reeskontu (•) 

2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı. (-) 

D- Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E- Stoklar 

1 -Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 

2-Verilen sipariş avansları 
F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 

G- Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları 

H- Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II-DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari alacaklar 

l-Alacak senetleri reeskontu (•) 

2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 
B- Diğer alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşük kar.(-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhütleri.(-) 
5-İştiraklcre sermaye paylan değer düşük karş.(-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortak.sermaye paylan.değer düş.kar.(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değer düşük.karş.(-) 

D- Maddi duran varlıklar 
I -Maddi duran varlık (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatmmlar 
4-Verilen sipariş avanslan 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 

1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş amortismanlar (•) 

3-Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tük.tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuktan 
H- Diğer duran varlıklar 

DURAN VARUKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

16.985.348 

(-) 
(-) 

5.605 
(-) 
(-) 

7.160.343 

(-) 
-

3.639 
(-) 
(-) 

44.292.201 
36.956.399 

236.323 

16.985.348 

5.605 

7.160.343 

39.241 

918 
24.427.778 

3.639 

7.335.802 

7.339.441 
31.767.219 

Cari dönem 
Milyon TL 

• 
(•) 

22.469.320 

(-) 
(-) 

18.456 
(-) 
( • ) 

7.466.910 

(-) 
-

3.639 
(•) 
(-) 

36.551.560 
(28.985.532) 

. 

115.576 

" 

22.469.320 

18.456 

7.466.910 

31.910 

1.336 

30.103.508 

3.639 

7.566.028 

7.569.667 
37.673.175 
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DMO Basım Müessesesi 2004 Yılı Bilançosu 

Pasifli Kaynaklar) 

I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1-Borç senedi reeskontu (-) 
C- Diğer Borçlar 

1 -Borç senedi reeskontu (-) 
D- Alınan Avanslar 
E- Yıllara yaygın inş.ve onarım hakedişleri 
F- Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G- Borç ve gider karşılıkları 

1 -Dönem kân ve diğer yasal yüküm karşılıkları 
2-Dönem kârının peşin ödenen vergi ve diğ.yük. 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıktan 

H- Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkuklan 
I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

KISA VADELİ YABANCIKAYNAKLAR TOP 
II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

l-Borç senedi reeskontu (-) 

C- Diğer Borçlar 

D- Alınan Avanslar 

E- Borç ve gider karşılıktan 

1 -Kıdem tazminat karşılıktan 

2-Diğer borç ve giderler karşlıklan 

F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuklan 

G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKUR TO 
III.ÖZ KAYNAKLAR 

A- Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 

2-Ödenmemiş sermaye (-) 

B- Sermaye yedekleri 

1 -Hisse senedi ihraç primleri 

2-Hisse senedi iptal kârları 

3-M.D.V.Yen.değ.artışlan 

4-Iştirakler yeniden değerleme artışlan 

5-Diğer sermaye yedekleri 

C- Kâr yedekleri 

1-Yasal yedekler 

2-Statü yedekleri 

3-Olağanüstü yedekler 

4-Diğer kâr yedekleri 

D- Geçmiş yıllar kârian 
E- Geçmiş yıllar zararları (-) 
F- Dönem net kân (zaran) 

ÖZ KAYNAKUR TOPUMI 

PASİF (KAYNAKUR) TOPUMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

525.311 
(-

54.692 

(-

3.903.263 
(3.389.107 

3.504.436 

63.000.290 

(-) 

25.563.125 

525.311 

54.692 
-

245.775 

-
1.643.056 
514.156 

124.224 

3.107.214 

3.504.436 

3.504.436 

63.000790 

25.563.125 

(72.423.232) 
9.015.386 

25.155.569 

31.767.219 

Cari dönem 
Milyon TL 

306.498 
( - ) 

6.567 
( - ) 

. 
(-) 
-

4.085.798 

-
-

(7.000.000) 

(-) 

14.541.882 

306.498 

6.567 

396.075 

-
1.860.506 

141.923 

-
2.711.569 

4.085.798 

4.085.798 

7.000.000 

14.541.882 

9.333.927 

30.875.809 

37.673.175 
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DMO Basım Müessesesi 
2004 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

Önceki dönem 
Milyon TL 

Cari dönem 
Milyon TL 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri ( - ) 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış kân 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faliyet kân 

F-Diğer faaliyet, olağan gelir ve kârlar: 

G-Diğer faaliyet, olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri(-) 

Olağan kâr 

I-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kân 

K-Dönem kân vergi ve diğer yasal yük. 
kân karşılıklan (-) 

Dönem net kân 

38.215.033 38.810.685 

(181.436) 

38.033.597 

(25.089.742) 

(195.507) 

38.615.178 

12.943.855 

(2.162.377) 

10.781.478 

272.914 

(-) 

(-) 

(21.771.958) 

16.843.220 

(2.561.012) 

14.282.208 

11.054.392 

195.255 

(361.665) 

10.887.982 

(3.290.287) 

7.597.695 

505.026 

(750.223) 

(-) 

14.037.01: 

231.710 

(289.441) 

13.979.280 

(4.645.353) 

9.333.927 
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SAYI : 32 
TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞININ 2004 YILINA AİT 
HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 13.06.2006 tarihli 33 üncü Birleşiminde Türk Hava Yolları Anonim Ortak

lığının 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük 
Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denet
lenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak ha
zırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş ta
rafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü ola
rak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 
1- Kuruluşun tarihçesi: 
Türk Hava Yolları A.O.'lığı, 20.5.1933 tarihinde 2186 Sayılı Kanunla "Hava Yollan Devlet İş

letmesi" adı altında kurularak faaliyete geçmiş, 1935 yılında Bayındırlık Bakanlığına, 1938 yılında 
ise "Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğü"ne dönüştürülerek Ulaştırma Bakanlığına bağlanmıştır. 
Kuruluş daha sonra 21.5.1955 tarih ve 6623 Sayılı "Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı" Kanunu 
uyarınca kabul edilen ana sözleşmesi ile Türk Hava Yolları A.O adı altında faaliyetini sürdürmüş, 
ancak Kamu İktisadi Teşebbüslerini yeniden düzenlemek amacıyla çıkarılan 2929 Sayılı Kanuna da
yalı olarak 28.10.1983 tarihinde yürürlüğe konulan 116 Sayılı KHK ile bu defa, "Devlet Havacılık 
ve Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü"nün bir bağlı ortaklığı haline getirilmiştir. Bağlı or
taklık statüsünde bulunan Kuruluş, bir süre sonra 8.6.1984 tarihinde yürürlüğe konulan 233 Sayılı 
KHK uyarınca Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili bir Kamu İktisadi Kuruluşu durumuna getirilmiş ve ye
ni ana statüsü de 9.11.1984 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 

Kuruluş, Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) statüsündeki varlığını sürdürürken, Bakanlar Kurulu
nun 22.8.1990 tarih ve 90/822 Sayılı Kararı ile 3291 Sayılı Kanun kapsamına alınarak özelleştiril
mesine karar verilen anonim şirket durumuna getirilmiş ve bu statüsüne uygun ana sözleşmesi de 
30.10.1990 tarih ve 90/18 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve 5.11.1990 ta
rihinde Ticaret Siciline tescil ettirilerek yürürlüğe konulmuştur. 3291 Sayılı Kanun kapsamında 
olan ortaklık daha sonra, 24.11.1994 tarih ve "4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzen
lenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun"kapsamına alınarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlanmıştır. 

2- Kuruluşun amacı ve faaliyet konusu: 

THY A.O. yurt içinde ve uluslar arası alanda hava taşımacılığı hizmetlerini ülkenin ekonomik 
ve sosyal gereklerine uygun surette yürütmek amacıyla kurulmuş olup faaliyet konusunu; Türkiye 
içinde ve dışında bir yerden diğer yere yolcu, posta, hayvan ve eşyaya ilişkin her türlü hava taşı
macılığı ve bunlarla ilgili her, iş ve işlemi yapmak şeklinde belirlenmiş bulunmaktadır. 

Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (ed. değ) 
Maddi duran varlıklar bir. Amortis. 

Yatırımlar için yapılan nakdi öd. 
Yatırımların gerçekl. or (Nakdi) 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü geliri 

Tüm alım tutan 
Taşınan yolcu sayısı 
Arz edilen koltuk km. 
Ücretli yolcu km. 
Kapasiteden yararlanma oranı 
Filodaki yolcu uçağı 
Tüm üretim tutarı (üretim mal.) 
Net satış tutan 
Stoklan 
İlk madde ve malzeme 

Uçucu personel (ortalama) 
İşçi (ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
Uçucu personel için yapılan gideri 
Uçucu pers başına aylık ort gider 
İşçiler için yapılan giderler 
İşçi başına aylık ort Gider 

Dönem kar. il. vergi ve diğ.yas.yük. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı(üretici fiyatlanyla 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 
GSMH'a katkı (alıcı fiyatlanyla) 

Faaliyet kârlılığı (öz kay. Yön.) 
Mali kârlılık (öz kaynak yön) 
Ekonomik kârlılık 

Faaliyet kân 

Dönem kân 

Bilanço kân 
Sermaye 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 
% 
Milyar TL 
Adet 

Milyar TL 
Adet 
Adet 
Bin kişi 
Ton 
Adet 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 

Kişi 
Kişi 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 
% 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 

2000 

162.660 
162.660 
93,926 

279.611 
14.038 

545.163 
381.649 

30.362 
10 
33 
25 

295.597 
12.031 
26.001 
17.396 

67 
72 

845.105 
959.663 

48.492 

1.894 
10.339 

237.803 

68.863 
3.030 

168.923 
1.362 

38.347 
146.977 
185.324 
181.486 

89,1 
(127.542 

) 

(64.034) 
(131.549 

) 
162.660 

2001 

175.000 
175.000 
186.787 
409.099 
31.247 

566.694 
333.869 

18.631 
15 
33 

1 

430.620 
10.277 
24.890 
15.679 

63 
68 

1.442.740 
1.665.236 

68.903 

1.755 
10.102 

419.980 

90.866 
4.315 

329.094 
2.715 

229.406 
316.429 
545.404 
556.445 

10,7 

(172.000) 

19.943 

(111.606) 
175.000 | 

2002 

175.000 
175.000 
365.999 
623.301 

886 
727.080 
476.498 

34.426 
25 

594 
1.758 

531.278 
10.383 
24.071 
16.594 

69 
66 

1.658.766 
2.171.619 

95.628 

1.618 
9.410 

433.238 

114.104 
5.877 

319.071 
2.826 

32.398 
175.157 
499.651 
604.987 
616.028 

5,2 
273 

19.207 

99.802 

(44.202) 
175.000 

2003* 

1.681.309 
1.681.309 

636.775 
713.764 

2.223 
966.759 
657.573 

11.334 
8 

323 
3.829 

547.743 
10.420 
24.040 
16.113 

67 
65 

1.698.974 
2.390.842 

101.330 

1.597 
9.087 

458.413 

133.148 
6.948 

325.191 
2.982 

78.991 
545.859 
734.507 

1.129.747 
1.115.219 

9 
144,3 

181.971 

252.510 

(1.229.245) 
1.681.309 1 

2004 

1.914.006 
1.914.006 

778.111 
762.778 

6.183 
1.313.461 

708.138 

350.552 
93 

7.868 
4.248 

783.421 
11.990 
26.481 
18.594 

70 
73 

2.013.222 
2.643.173 

161.128 

1.507 
10.340 

562.779 

155.835 
8.518 

406.804 
3.784 

0 
236.063 
704.443 
832.973 
815.361 

28,6 
3,2 

70.279 

60.313 

(1.339.062) 
1.914.006 

Son iki yıl 
farkı 

232.697 
232.697 
141.336 
49.014 
3.960 

346.702 
50.565 

339.218 
85 

7.545 
419 

235.678 
1.570 
2.441 
2.481 

3 
8 

314.248 
252.331 

59.798 

(90) 
1.253 

104.366 

22.687 
1.570 

81.613 
802 

(78.991) 
(309.796) 
(30.064) 

(296.774) 
(299.858) 

5,2 
16,6 

(111.692) 

(192.197) 

(109.817) 
232.697 

Artış 
veya 

Azal.% 

14 
14 
22 

7 
178 
36 

8 

2.993 
1.063 
2.336 

11 

43 
15 
10 
15 
4 

12 
18 
11 

59 

(6) 
14 
23 

17 
23 
25 
27 

(57) 
(4) 

(26) 
(27) 

155 

(61) 

(76) 

393 
14 

* 2003 yılı rakamlarında enflasyon düzeltmesi dikkate alınmıştır. 

II. İDARİ BÜNYE 

Türk Hava Yollan A.O'lığı, 1990 yılına kadar 233 sayılı KHK' ya tabi bir Kamu 
İktisadi Kuruluşu iken; Bakanlar Kurulunun 22.8.1990 tarih ve 90/822 sayılı karan ile 
Özelleştirme kapsamına alınmış, daha sonra 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme 
Uygulamalanmn Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamına alınmıştır. 
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Kuruluşun teşkilatlanması yönetim kurulu, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile bun
lara doğrudan ve dolaylı bağlı üniteler merkez teşkilatını ve yurtiçi, yurtdışındaki satış müdürlük
leri ile istasyon müdürlükleri ise taşra teşkilatını oluşturmaktadır. 

2004 yılı sonu itibariyle toplam personel sayısı bir önceki yıla göre % 6,8 oranında 745 kişi 
azalarak 10.239 kişi olarak gerçekleşmiştir. Uçucu personel sayısı bir önceki yıla göre % 3,5 ora
nında 58 kişi azalarak, 1574 kişi olmuştur. Bu personelin 20'si pilot, 38'i hostes kadrosundadır. Söz 
konusu 58 personelin 7'si emeklilik, 14'ü işten çıkarma, 26'sı istifa 5'i vefat ve 6'sı kapsam değiş
tirme nedeniyle ayrılmıştır. İşçi personel olarak ise bir önceki yıla göre % 7,3 oranında 687 kişi 
noksanıyla 8665 personel istihdam edilmiştir. Bu işçilerden kapsam içi personel sayısı bir önceki 
yıla göre % 7,8 oranında 413 kişi azalarak 4826 kişi, kapsam dışı personel % 12,9 oranda 133 ki
şi azalarak 891 kişi ve geçici işçiler % 4,6 oranında 141 kişi azalarak 2948 kişi olarak gerçekleş
miştir. Cari yılda kapsam içi kadrolara 1 açıktan tayin 27 kapsam değişikliği nedeniyle 28 kişinin 
kapsam dışı kadrolara ise 32 açıktan tayin ve 10 kapsam değişikliği nedeniyle 42 kişinin girişi ya
pılmıştır. Kapsam içi statüde; 362 personel emeklilik, 2 personel vefat, 39 personel istifa, 38 per
sonel işten çıkarma suretiyle olmak üzere toplam 441 kişi işten ayrılmıştır. Kapsam dışı statüde ise; 
107 personel emeklilik, 2 personel vefat, 23 personel istifa, 22 personel işten çıkarma suretiyle top
lam 154 kişi ayrılmış ayrıca 21 personelin kapsam değişikliği nedeniyle görevlerinden ayrılışı ya
pılmıştır. Geçici işçi statüsünde 11 giriş, 152 çıkış yapılmıştır. 

Kuruluşun 2004 yılında personele yaptığı harcamalar bir önceki yıla göre % 18 oranında 86 
trilyon lira artışla 562,8 trilyon lira olmuştur. Bu harcamanın 555,2 trilyon lirası cari yıl, 7,6 tril
yon lirası geçmiş yıl ile ilgilidir. 562,8 trilyon lira harcamanın % 53 oranında 299,5 trilyon lirası 
esas ücret, % 25 oranda 137,7 trilyon lirası sosyal giderler, % 21 oranında 118 trilyon lirası ek öde
meler ve % 1 oranında 7,6 trilyon lirası geçmiş yıl ödemeleri ile ilgilidir. Bu harcamaların % 28 
oranında 155,8 trilyon lirası uçucu personel ve % 72 oranında 406,8 trilyon lirası işçiler için yapıl
mıştır. Ayrıca kuruluş dışı yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri için 139,9 milyar lira harcama ya
pılmıştır. Cari yıl ile ilgili olarak uçucu personel için kişi başına düşen harcama bir önceki yıla gö
re % 23 oranında artışla 8.518 milyon lira, işçiler ise % 27 oranda artarak 3.784 milyar lira olmuş
tur. 

Diğer taraftan bir önceki yıla göre 96 kişi daha az olmak üzere çalıştırılan ortalama 2.335 ta
şeron işçisine % 33 oranında 5,9 trilyon lira fazlasıyla 24,2 trilyon lira ödemede bulunulmuştur. Ta
şeron işçiler için ayda kişi başına düşen harcama bir önceki yıla göre % 38 oranında 238 milyon 
lira fazlasıyla 864 milyon olmuştur. 

III. MALİ BÜNYE 
2004 yılı kaynak ve varlıklarına bakıldığında; kaynak ve varlıklar toplamının geçen yıla göre 

% 14 oranında 190 trilyon lira artarak, 1.541 trilyon liraya yükseldiği; varlıklar toplamının % 23,5 
oranında 782 trilyon lirasının dönen ve % 49,3 oranındaki 759 trilyon lirasının da duran varlıklar
dan oluştuğu; kaynakların ise % 49,5 oranında 763 trilyon lirasının yabancı ve % 50,5 oranındaki 
778 trilyon lirasının da öz kaynaklardan oluştuğu görülmektedir. 

Kuruluşun 2003 yılı bilançosundaki 175 trilyon lira tutarındaki ödenmiş sermayesi, 2003 yılı 
enflasyon düzeltmesi işlemleri sonucunda meydana gelen olumlu farkın ilavesi ile de 1.914 trilyon 
liraya yükselmiş; 60,3 trilyon liralık dönem kârının etkisi ile kuruluşun öz kaynaklan 2004 yılın
da, bir önceki döneme göre % 22 oranında artmıştır. 

Gelecek aylara ait gelirlerde, kıdem tazminatı karşılığında ve diğer borçlanmalardaki artışla
rın etkisiyle, yabancı kaynaklar geçen yıla göre % 7 oranında 49 trilyon lira artarak, 763 trilyon li
raya yükselmiş bulunmaktadır. 
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Kaynaklardaki artış paralelinde, kuruluşun 2004 yılı varlıklarında meydana gelen % 14 ora
nında artışta ise; hazır değerlerdeki azalmaya karşın, maddi duran varlıklarda enflasyon düzeltme
si nedeniyle oluşan artışlar , yeni yatırım harcamaları ve alacaklardaki artış etkili olmuştur. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

1- Alımlar: 
Kuruluşun 2004 yılı alımları, geçen yıla göre % 43 oranında 235,7 trilyon lira artarak, 783,4 

trilyon liraya yükselmiştir. Dış alımlarda, % 53 oranında, 194,3 trilyon liralık artış, iç alımlarda ise 
% 23 oranında, 41,4 trilyon lira artış olmuştur. 

Malzeme türleri açısından konuya bakıldığında, geçen yıla göre, bakım malzemeleri % 84 ora
nında 63,4 trilyon lira, akaryakıt ve yağların % 48 oranında 161,4 trilyon lira, yolcu yiyecek ve ser
vis malzemelerinin % 7 oranında 7,4 trilyon lira, kırtasiye malzemelerinin % 21 oranında 0,7 tril
yon lira, personel yiyecek ve giyecek malzemeleri % 35 oranında 3,3 trilyon lira artarken, sair 
alımlar ise % 5 oranı ile 0,4 trilyon lira azaldığı görülmüştür. 

Bakım malzemeleri alımları 2004 yılında 63,4 trilyon lira artarak 139 trilyon liraya çıkmıştır. 
Bu artışların temel nedeni, B737-800 uçak motorlarının tamir bakım yetkisinin alınması sonucu ba
kım malzemesi ihtiyacının artması, uçakların yaşlanmaya başlaması nedeniyle bakım ihtiyacının 
artması, teslimi yapılacak RJ uçaklarının teslim bakımları için gerekli olan bakım malzemeleri 
alımlarıdır. 

Toplam alımların en büyük oranda % 64'ünü meydana getiren akaryakıt ve yağ alımlarında 
geçen yıla göre % 48 oranında 161,4 trilyonluk artış meydana gelmiştir. Bu artışta akaryakıt fiyat
larında oluşan artışlar önemli olduğu kadar, kullanılan akaryakıt miktarı da önemli olmuştur. 2003 
yılında 727 bin ton akaryakıt kullanılırken 2004 yılında % lOTuk bir artışla 801 bin ton akaryakıt 
kullanılmıştır. 

Toplam alımların % 15'ini oluşturan yolcu yiyecek ve servis malzemesi alımları incelendiğin
de iç ve dış hat uçuşlarında verilen ikram (catering) malzemeleri ve gerekli servis araçları; iç hat
larda ve Türkiye çıkışlı dış hat seferlerinde Uçak servisi A.Ş (USAŞ)'dan, dış hat dönüş seferlerin
de ise yerel catering firmalarından alınmaktadır. 2004 yılında geçen yıla göre % 7 oranında 7,4 tril
yon liralık bir artışla 119,7 trilyon liralık ikram malzemesi alımı yapılmış olup, bunun 77,4 trilyon 
lirası iç ve 42,3 trilyon lirası da dış malzeme alımından oluşmuştur. 

2- Üretim ve maliyetler: 
2004 yıh içerisinde Türk Hava Yolları A.O.'nın filosuna 9 adet A 320, 2 adet A 321, 3 adet B 

737-400 olmak üzere 14 adet yolcu uçağı, 1 adet A 310-304 tipi kargo uçağı olmak üzere 15 adet 
uçak dahil olmuştur. 2004 yılında 5,8 milyon tarifeli iç, 5,6 milyon tarifeli dış, 229 bin hac ile um
re ve 385 bin özel kira seferleri olmak üzere toplam 12 milyon yolcu taşınmıştır. 

Yıl sonunda, filodaki uçak adedi, tümü yolcu uçağı olmak üzere toplam 73, koltuk kapasitesi 
ise 12,109 olmuştur. 2004 yıl sonu itibariyle, iç hatlarda 27 ve dış hatlarda 76 olmak üzere, toplam 
103 noktaya uçuş yapılmış olup, 147 milyon km katedilmiş, yıl içinde toplam 135 bin ton kargo ve 
posta taşınmıştır. 

2004 yılında yolcu uçakları ile geçen seneye göre 8.663 saat eksik olarak 230.643 saat uçuş ger
çekleştirilmiştir. Kiralanan bir adet kargo uçağı ile 1.299 saat ve iki adet yolcu ile de 23.922 saat ol
mak üzere toplam 25.221 saat uçuş gerçekleştirilmiştir. Uçuş saatleri programa göre % 1,3 oranın
da 3.494 saat fazlalıkla ve geçen yıla göre de % 6,5 oranında 15.797 saat fazla gerçekleşmiştir. 

2004 yılında taşınan yolcu sayısı geçen yıla göre % 15 oranında artarak 11.990.047 kişiye 
yükselmiştir. 
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Geçen yıla göre arz edilen koltuk kilometre, % 10 oranında artarak 26.480 milyon km ve üc
retli yolcu kilometre ise % 15 oranında artarak 18.594 milyon km olarak gerçekleşmiş ve böyle
ce; 2004 yılı yolcu yükleme faktörü geçen yıla göre 3 puan artarak % 70 düzeyinde gerçekleşmiş
tir. 

İç hatlarda 2004 yılında geçen yıla göre % 3,2 oranında daha fazla konma gerçekleştirilmiş, 
arz edilen koltuk kilometre % 10,1 oranında, ücretli yolcu kilometre % 16 oranında artış göstermiş 
ve bununla birlikte yolcu doluluk oranı da % 5,3 oranında artmıştır. 

Dış hatlarda geçen yıla göre % 8 oranında daha fazla konma gerçekleştirilmiş, arz edilen kol
tuk kilometre % 10,2 oranında ve yolcu doluluk oranı % 4,7 oranında artmıştır. 

2004 yılında global ekonomideki gelişim, uluslararası ticaret hacmindeki artış, hava kargo ta
şımacılığı sektörünü olumlu etkilemiş olup, taşınan kargo miktarı geçen yıla göre % 10,2 oranında 
artarak 129.984 ton olarak gerçekleşmiştir. 

2004 yılında üretim giderleri geçen yıla göre % 18,4 oranında 314 trilyon lira artarak 2.013 
trilyon liraya yükselmiştir. Gider türleri itibariyle yapılan değerlendirmede; üretim giderlerinin 
% 35'i ilk madde ve malzeme giderlerinden oluştuğu, bunu % 23 ile dışardan sağlanan fayda ve 
hizmetler, % 20 ile çeşitli giderler, % 18 ile personel giderleri, % 3 ile vergi, resim ve harçlar ve % 1 
ile de amortisman ve tükenme paylarının izlediği görülmektedir. 

3- Pazarlama: 
Kuruluşun 2004 yılı satışları geçen yıla göre % 10.5 oranında, 252.3 trilyon lira artarak, 

2.643,1 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. 

Geçen yıla göre, yolcu gelirleri, % 9,3 oranında 173,3 trilyon lira, kargo gelirleri % 1,4 ora
nında, 3,5 trilyon lira ve diğer gelirler ise % 25,8 oranında 74,7 trilyon liralık artış kaydetmiştir. 

2004 yılında elde edilen 2.643,1 trilyon liralık satış hasılatının en büyük kısmı % 76,9 oranın
da 2.033,8 trilyon lira ile yolcu bilet satışlarından elde edilmiştir. Bunu sırasıyla 245,3 trilyon lira 
ile kargo geliri, 189,5 trilyon lira ile diğer gelirler, 148,0 trilyon lira özel kira hac gelirleri, 18,0 tril
yon lira fazla bagaj geliri ve 8,3 trilyon lira ile de posta gelirleri izlemektedir. 

V. YATIRIMLAR 
THY A.O. 2004 yılı yatırım programına toplam 139.500 milyar lira ödenek ile başlamış ve yıl 

içerisinde programa toplam 239.262 milyar lira ek ödenek alan iki adet proje ilave edilmiştir. Bu
nun neticesinde THY'nin yıl sonu revize 2004 yılı yatırım programı ödeneği toplam 378.762 mil
yar liraya ulaşmıştır. 

2004 yılı içerisinde; 239.259 milyar lirası ek ödenek olan 318.318 milyar lira ödenekli Uçak 
Temini projesi ile 3 milyar lira ek ödenekli (HABOM) Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon 
Merkezi projesi programa dahil olmuştur. 

VI. ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Acentelerin veya satış bürolarının hatalı veya eksik ücret uygulamaları nedeniyle düzenle
nen noksan tahsil faturaları ile ilgili alacakların; ticaret ve muhasebe üniteleri arasında koordinas
yonun sağlanarak; ticari faaliyetler açısından durum değerlendirmesinin yapılması neticesinde, ge
rekirse Kuruluşta mevcut teminattan veya teşvik prim ödemelerinden mahsup işlemleri de dahil ol
mak üzere, bir an önce tahsil veya çözümlenmesi için daha fazla gayret gösterilmesi, 

2- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 
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B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 
1 - Transfer zorlukları nedeniyle Irak'dan kriz öncesi transfer edilemeyen 2,9 milyon ABD Do

ları alacağın, Irak'da parite değişikliği sonucunda 616 ABD Dolarına düşmesi konusunda Dış İş
leri Bakanlığı nezdinde girişim yapılması suretiyle çözüm aranması, 

SONUÇ 

Türk Hava Yolları AO.'nın 4.7.2005 tarihinde kendi genel kurulunda kabul edilen 2004 yılı bi
lançosu ve 60.313.536 milyon lira dönem karı ile kapanan gelir tablosu (Kâr ve zarar hesabı), 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Türk Hava Yolları Anonim Ortakbğı 2004 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

l- DONEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1-Menkul değerler değer 
Düşüklüğü karşılığı (-) 

C- Ticari alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar. (-) 

D-Diğer alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar. (-) 

E- Stoklar 
1- Stok değer düş.kar.(-) 
2- Verilen sipariş avansları 

F- Yıll.yay.inş.ve on.maliyeti 
G- Gel.ayl.ait gid.ve gel.tan 
H- Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOP. 
II- DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari alacaklar 

1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar. (-) 

B- Diğer alacaklar 
1 - Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar. (-) 

C- Mali duran varlıklar 
1 - Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı men.lay.değ.düş kar. (-) 
3- İştirakler 
4- İştirakler ser.tah. (-) 
5- İştirakler sermaye paylan 

Değer düş.karş. (-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ort.ser.tah. (-) 
8- Bağlı ort.ser.pay.değ.düş.kar. (-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 
10- Diğer mali duran variıkl. 

Değer düş.karş. (-) 
D- Maddi duran varlıklar 

1 - Maddi duran varlık (Brüt) 
2- Birikmiş amortismanı. (-) 
3- Yapılmakta olan yatınml. 
4- Verilen sipariş avansları 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan dur.var. (Brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1- Özel tuk.tab.var. (Brüt) 
2- Birikmiş tük.payian (-) 
3- Verilen avanslar 

G- Gelecek aylara ait giderler ve 
Gelir tahakkukları 

H- Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMİ | 

(13.969.476) 

(9.918) 

187.859 

17.637 

5.698.336 

7.824.017 
(6.000) 

1.568.636 

886.165.133 
(657.572.800) 

7.305.327 
73.288.479 

46.403.836 
(40.342.964) 

14.206.194 
(12.721.821) 

Önceki dönem* 
Milyon TL 

675.054.639 
8.013.886 

119.844.956 

42.292.393 

102.781.097 

48.441.079 
576.825 

3.581.600 

(15.072-251) 

430.180 

1 
997.004.875 | 

1 
1.946.488 

15.102.626 

309.186.139 

6.061.142 

1.484.373 

16.080.596 
90.953 

353.533.917 
1.350.538.792 

26.859 

7.986.144 

8.906.297 

1.508.249 

957.428. 
(708.130.037) 

360.095 
355.664.563 

35.304 
(30.007.234) 

16.327.497 
(15.476.690) 

Cari dönem 
Milyon TL 

362.282.275 
8.390.637 

158.997.136 

52.776.775 

161.128.221 

37.422.115 
825.818 

113.588.502 

1.830.169 

18.427.549 

605.322.838 

5.297.433 

850.789 

13.657.325 
90.955 

998.425.006 

759.065.560 

1.540.888.537 

(*) Önceki dönem değerleri enflasyon düzeltme işlemleri yapılmış 2003 yılı bilançosudur. 
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Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 2004 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

1-KİSA VADELİ YAB. 
KAYNAKLAR 

A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1 • Borç senedi reeskontu (-) 
C- Diğer borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
D- Alınan avanslar 
E- Yıllara yaygın iriş. ve on.hakediş. 
F- Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G- Borç ve gider karşılıkları 

1 - Dönem kan ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıktan 

2- Dönem karının peşin öd. Vergi 
ve diğer yükümlülükler (-) 

3- Kıdem tazminat karşılıkları 
4- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H- Gelecek ayl.ait gelirler ve gider 
Tahakkukları 

I- Diğer kısa vad.yab.kaynaklar 
KİSA V. KAYNAKLAR TOPLAMİ 

II- UZUN V. YAB. KAYNAKLAR 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (•) 
D- Alınan avanslar 
E- Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıkları 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 

F- Gelecek yıll. ait gelirler ve gider 
Tahakkukları 

G- Diğer uzun vadeli yab. kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

III-OZ KAYNAKLAR 
A- Ödenmiş sermaye 

I-Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye (-) 
3- Sermaye düzeltmesi olumlu fark] 
4-Sermaye düz. olumsuz fark). (•) 

B-Sermaye yedekleri 
1- Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karları 
3- M.D.V. Yeniden değerleme ait 
4- İştirakler yen.değer.artışlan 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar karları 
E- Geçmiş yıllar zararları (-) 
F- Dönem net kan (zarar) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

78.990.691 

(77.188.778) 
14.982.271 

663.857 

117.317.888 
3.136.744 

500.000.000 
(325.000.000) 
1.506.308.781 

786.622 

53.596.525 

65.735251 
4.667.374 

59.925.659 

Önceki dönem* 
Milyon TL 

178.698.749 

18.350.652 

38285.893 

47.290.708 
17.448.041 

284.344.259 
78 

8.880.094 

10.848 

120.454.632 

1.681.308.781 

786.622 

183.924.809 

(1.229.245.174) 

584.418.380 

129.345.374 

636.775.038 
1.350.538.792 

19.019.709 
357.289 

139.279.427 
4.451.111 

500.000.000 
(325.000.000) 
1.739.005.870 

895.493 

61.014.410 

74.833.164 
5.313.350 

61.110.601 

Cari dönem 
Milyon TL 

183.513.313 

3.080.177 

34.452.907 

31.583.290 
19.376.998 

338.471.004 
10.954 I 

| 610.488.643 

8.556.816 

1.713 

143.730.538 

1.914.005.870 

895.493 

202.271.525 

(1.399.375.597) 
60.313.536 

152.289.067 

778.110.827 
1.540.888.537 

(*) Önceki dönem değerleri enflasyon düzeltme işlemleri yapılmış 2003 yılı bilançosudur. 
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Türk Hava Yollan Anonim Ortaklığı 2004 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 
C- Net satışlar 
D- Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış kan veya zaran 
E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan veya zaran 
F- Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 
İ- Olağandışı gelir ve karlar 
J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan veya zaran 
K- Dönem kan vergi ve diğer 
yasal 

yükümlülük karşılıklan (-) 
Dönem kan veya zaran 

Önceki dönem 
Milyon TL 

2.527.608.632 
(136.766.236) 
2.390.842.396 

(1.698.973.520) 

509.897.683 

260.294.469 

(223.934.191) 
(2.223.214) 

45.769.987 
(9.368.673) 

78.990.691 

691.868.876 

181.971.193 

216.108.257 

252.509.571 

Cari dönem 
Milyon TL 

2.840.194.577 
(197.021.569) 

2.643.173.007) 
(2.013.223.316) 

559.671.003 

251.292.273 

(271.566.283) 
(6.183.397) 

22.614.842 
(6.122.586) 

111.970.606 

629.949.691 

70.278.688 

43.821.280 

60.313.536 

173.518.880 | 60.313.5361 
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SAYI : 33 
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.'NİN 2004 YILINA AİT HESAP VE İŞLEM

LERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 
Komisyonumuzun 15.06.2006 tarihli 35 inci Birleşiminde Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin 

2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiş
tir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırla
nan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafın
dan verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak 
gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., sermayesi TPAO'ya ait olan İstanbul Petrol Rafinerisi A.Ş. 

(İPRAŞ) ile yine TPAO'nun çalıştırdığı İzmir, Kırıkkale ve Batman Rafinerilerinin, ortak bir yö
netim altında bir ihtisas birimi olarak çalışmasını sağlamak amacıyla, İPRAŞ'in ana sözleşmesi de
ğiştirilerek ve TPAO'ya bağlı olarak faaliyet gösteren üç rafinerinin bu yeni kuruluşa devredilme
si suretiyle 16.11.1983 tarihinde kurulmuştur. 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 5.10.2001 tarih ve 2001/54 sayılı kararıyla; PETKİM Yarım
ca Kompleksi çalışır durumdaki 5 fabrikayla birlikte, lojmanlar ve sosyal tesisler hariç olmak üze
re 60 milyon Amerikan Doları bedele Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketine devredilmiştir. 

TPAO'nun bağlı ortaklığı olarak faaliyetini sürdüren ve sermayesinin tümü TPAO'ya ait olan 
TÜPRAŞ'ın, Yüksek Planlama Kurulunun 09.05.1989 tarih 89/9 sayılı kararıyla özelleştirilmesine 
karar verilmesi sonucu, sermayesinin tamamı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilmiştir. 

Şirketteki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hissesi; Nisan 2000 ayında yapılan halka arz ile 
% 34,24 oranında, Mart 2005 ayında yapılan yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara toptan sa
tış ile de % 14,76 oranında azalarak % 51'e düşmüştür. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu; 13.1.2004 tarihinde yapılan ihalede; Türkiye Petrol Rafinerileri 
Anonim Şirketinin kamuya ait % 65,76 oranındaki hissesini, 1.302 milyon Amerikan Doları tutar
la en yüksek teklifi veren Efremov Kautschuk GMBH'ye satılmasına ilişkin 6.2.2004 tarih ve 
2004/10 sayılı kararı almıştır. 

Kamu hisselerinin blok satışı, Petrol-İş Sendikasının açtığı dava nedeniyle yargıya intikal et
miş ve yargılama süreci sonunda; Danıştay 10. Dairesi 26.11.2004 tarih ve 2004/7618 sayılı kara
rıyla satışa ilişkin işlemleri iptal etmiştir. 

Bu kez Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TÜPRAŞ'taki kamu hisselerinin özelleştirilmesi için 
29.4.2005 tarihinde yeniden ihale ilanına çıkmıştır. 12.09.2005 tarihinde yapılan ihale sonunda, 
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 07.11.2005 tarih ve 2005/128 sayılı kararı ile kamuya ait % 51 
oranındaki hissenin KOÇ-SHELL Ortak Girişim Grubuna 4.140.000.000 Amerikan Doları bedel
le satılması onaylanmıştır. 26.1.2006 tarihinde hisse devri protokolünün imzalanması sonucu TÜP
RAŞ'ın özelleştirmesi gerçekleştirilmiştir. 

1989 yılında 300 milyar lira olan Şirket sermayesi, zaman içinde arttırılmış, kayıtlı sermaye 
sistemine geçilerek Şirketin 2003 yılı sonu itibariyle kayıtlı sermaye tutarı 500 trilyon liraya, çıka
rılmış sermayesi ise 250,4 trilyon liraya yükseltilmiştir. 

Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar ( edinme değeri ) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortisman 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı ( nakdi ) 
İştiraklere ödenen sermaye 
iştirakler temettü gelirleri 
Başlıca alım miktarı ( hampetrol + ürün ) 
Tüm alım tutan 
Başlıca üretim miktarı ( net ) 
Tüm üretim tutan ( üretim maliyeti ) 
Üretim kapasitesi 
Kapasiteden yararlanma oranı 
Üretim verimliliği (ortalama ) 
Başlıca satış miktan 
Net satış tutan 
Stoklar: 

- İlk madde ve malzeme 
- Yan mamuller 
- Mamuller 
- Ticari mallar 
- Diğer stoklar 

işçi ( ortalama ) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin : 

-İşçiler için yapılan giderler 
-İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönem kanna ilişkin vergi ve diğer yasal yüküm. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYIH'ya katkı ( üretici fiyatlanyla ) 
GSYİH'ya katkı ( alıcı fiyatlanyla ) 
GSMH'ya katkı ( alıcı fiyatlanyla ) 
Faaliyet karlılığı ( öz kaynak yönünden ) 
Mali karlılık ( öz kaynak yönünden ) 
İktisadi karlılık 
Zararlılık 
Faaliyet kan veya zaran 
Donem kan veya zaran 

Bilanço kan veya zaran 

Ölçü 

Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 

% 
Milyar TL. 
Milyar TL. 

Bin Ton 
Milyar TL. 

Bin Ton 
Milyar TL. 
Mil.Ton/YıI 

% 
% 

Bin Ton 
Milyar TL. 

Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL, 
Milyar TL. 
Milyar TL. 

Kişi 
Milyar TL. 

Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL 
Milyar TL. 

% 
% 
% 
% 

Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 

2000 

100.000 
74.752 

406.417 
1.090.447 

36.575 
770.633 
431.450 

83 
91 

1.483 

26.549 
3.665.663 
19.729,80 
2.780.245 

27,6 
77,1 
92,5 

24.295 
3.975.328 

229.408 
34.305 

151.375 
41.941 

6.785 
4.280 

73.108 

70.583 
1,4 

139.593 
3.516.562 

493.556 
3.487.633 
3.453.073 

125,4 
94,1 
28,5 

323.989 
382.575 
242.982 

2001 

500.000 
250.419 
592.811 

1.478.491 
223.407 

1.610.227 
778.579 

140 
92 

2.107 

26.023 
5.874.047 
22.784,00 
5.042.747 

27,6 
83 

92,4 
24.771 

6.352.357 

305.363 
55.790 

148.630 
38.374 

7.931 
4.363 

109.688 

105.520 
2 

94.984 
6.429.063 

673.709 
6.995.746 
6.771.699 

54 
59,6 
12,5 

260.643 
234.389 
192.615 

2002 

500.000 
250.419 
976.490 

1.916.521 
87.599 

2.442.182 
1.400.072 

80.665 
87 

29.057 
237 

25.873 
7.230.190 
23.322,00 
6.690.989 

27,6 
84,5 
93,6 

24.125 
7.757.379 

643.813 
76.281 

200.565 
90.269 
15.560 
4.823 

166.677 

158.706 
2,7 

83.642 
10.510.138 

613.141 
11.000.030 
10.915.299 

14,7 
26,5 
10,5 

144.099 
258.795 
170.105 

2003 

500.000 
250.419 

1.300.298 
2.122.370 

14.259 
2.989.818 
1.790.178 

119.357 
86,3 

29.057 
7.724 

25.887 
8.116.303 
22.352,00 

7.823,73 
27,6 
86,7 
92,4 

23.835 
9.060.440 

476.023 
86.866 

267.519 
27.974 

7.215 
4.536 

196.165 

188.008 
3.5 

220.717 
13.739.986 

925.586 
13.878.289 
13.865.244 

2004 

500.000 
1.443.584 
2.220.319 
2.480.412 

14.105 
4.343.085 
2.599.750 

210.344 
73 

53.376 
11.622 
25.918 

9.854.233 
22.755,90 
9.702.614 

27,6 
88,8 
92,5 

23.889 
11.001.171 

750.920 
128.549 
360.323 

28.116 
13.089 
5.229 

255.356 

250.447 
4.0 

265.259 
13.244.971 

1.261.800 
14.234.321 
14.220.216 

Son 
iki yıl 
farkı 

1.193.165 
920.021 
358.042 

(154) 
1.353,27 
809.572 

90.987 
(13) 

24.319 
3.898 

31 
1.737.930 

403,9 
1.878.885 

2,1 
0,1 
54 

1.940.731 

274.897 
41.683 
92.804 

142 
5.874 

693 
59.191 

62.439 
0,5 

44.542 
(495.015) 

336.214 
356.032 
354.972 

26,7 31,4 4,7 
34,3 38,2 3,9 
18.2 19,1 0,9 

408.472 698.382 289.91C 
654.825 849.234 194.40Ç 
434.109İ (434.109 

Artış veya 
azalış 

% 
476,5 
70,8 
16,9 
(1,1) 
45,3 
45,2 
76,2 

(15,4) 
83,7 
50,5 
0,1 
21,4 
1,8 
24 

2,4 
0,1 
0,2 
21.4 

57.7 
48,0 
34,7 
0,5 
81,4 
15,3 
30,2 

33,2 
14,3 
20,2 
(3,6) 
36,3 
2,6 
2,6 
17,6 
11,4 
4,9 

71,0 
29,7 

(100,0) 



II- İDARİ BÜNYE 
Genel Müdürlüğü Körfez / Kocaeli de bulunan Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketinin; 

İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman'daki rafinerileri dışında Ankara'da bir İrtibat Müdürlüğü bulun
maktadır. 

Kuruluş yönetim açısından; 4046 Sayılı Yasa, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşme
si, denetim bakımından; 3346 sayılı Kanun ve 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri
ne tabi olarak faaliyet göstermiştir. Ayrıca, hisse senetlerinin bir bölümünün halka arz edilmesi ne
deniyle SPK mevzuatı da uygulanmaktadır. 

Şirkette; İş Kanununa tabi personel çalışmakta olup, 2004 yılı ortalama çalışan sayısı 5.229 
kişi olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketinin 2004 yılı personel giderleri geçen yıla göre 
% 30,2 oranında 59.191 milyar lira artarak 255.356 milyar liraya yükselmiştir. 

III- MALİ BÜNYE 

TÜPRAŞ'ın 2004 yılı varlıkları ve kaynakları toplamı, geçen yıla göre % 16,7 oranında 
671.534 milyar lira artarak 4.700.731 milyar liraya yükselmiştir. 

Kuruluşun 2004 yılında kullandığı kaynakların % 61,7 oranında 2.899.600 milyar lirası dönen 
varlıklara, % 38,3 oranında 1.801.131 milyar lirası duran varlıklara bağlanmıştır. 

TÜPRAŞ 2004 yılında % 52,8 oranında 2.480.412 milyar lirası yabancı, % 47,2 oranında 
2.220.319 milyar lirası öz olmak üzere toplam 4.700.731 milyar lira tutarında kaynak kullanmıştır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
TÜPRAŞ tesislerinde; büyük bölümü dış alımla temin edilen ham petrolden rafınasyon yön

temiyle akaryakıt, çeşitli kimyasallar ve makine yağı üretilmektedir. Üretim faaliyetleri 4 rafineri
de gerçekleştirilmektedir. Toplam üretim kapasitesi 27,6 milyon ton/yıl olup, 2004 yılında 24,5 
milyon ton ham petrol işlenmiş, kapasite kullanım oranı % 89 olarak gerçekleşmiştir. 

Ayrıca; yıl içinde Körfez Petrokimya ve Rafinerisi'nde kauçuk, karbon siyahı ve polistirenden 
oluşan 133.972 ton üretim gerçekleştirmiştir. 

TÜPRAŞ'ın 2004 yılı petrol ürünleri üretimi 22,8 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2004 yı
lında üretim giderleri 9,7 katrilyon lira olarak gerçekleşmiştir. TÜPRAŞ genelinde üretim verimli
liği % 92,5 olarak gerçekleşmiştir. 

Şirket 2004 yılında % 8,5'i iç, % 91,5'i dış alım niteliğinde olmak üzere 9.854.233 milyar li
ra tutarında alım yapmıştır. 

2004 yılında 24.693 bin ton olarak gerçekleşen ham petrol alımı için 9.118.802 milyar lira 
ödenmiştir. 

TÜPRAŞ'ın 2004 yılı satış tutarı geçen yıldan % 21 oranında fazlası ile 11.001.171 milyar li
ra tutarında net satış hasılatı sağlanmıştır. 

V- YATIRIMLAR 
TÜPRAŞ'ın 2004 yılı yatırım programı ödeneği 115.379 milyar lira olarak öngörülmüştür. 

Ancak yıl içinde yapılan revizyon sonucunda ödenek 288.775 milyar liraya yükseltilmiş ve nakdi 
harcama 210.344 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 

VI- BAĞLI ANONİM ŞİRKETLER 

TÜPRAŞ'ın tek iştiraki Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. (DİTAŞ), 2004 yılında da fa
aliyetlerini sürdürmüştür. 
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Özelleştirme Yüksek Kurulu; 4046 sayılı Yasanın 2 nci maddesi i bendi çerçevesinde aldığı 
22.10.2002 tarih ve 2002/54 sayılı kararla; Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği Anonim Şirketi ser
mayesinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait % 50,98 oranındaki hissenin 16.500.000 Ameri
kan Doları bedelle TÜPRAŞ'a devrini öngörmüştür. 

Devir işlemi sonucu, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketinin DİTAŞ'taki sermaye payı 
% 79,98 düzeyine yükselmiştir. 

SONUÇ 
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin 12.4.2005 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 

2004 yılı bilançosu ve 849.233.892 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 
Genel görüşmeye sunulmuştur. 

I 
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TÜPRAŞ • Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 
2004 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

I-DÖNEN VARLIKLAR 
A. Hazır Değerler 
B. Menkul kıymetler 

1 - Menkul kıymetler Değer 
Düşüklüğü Karşılığı 

t Ticari Alacaklar 
1 - Alacak Senetleri Reeskontu(-) 
2 - Şüpheli Alacak Karşılığı(-) 

D. Diğer Alacaklar 
1 - Alacak Senetten Reeskontu(-) 
2 -Şüpheli Alacak Karşılığı(-) 

E. Stoklar 
1 - Stok Değer düşüklüğü Karşılığı(-
2 • Verilen Sipariş Avanstan 

F. Yıllara Yaygın inşaat 
ve Onarım Maliyetleri 

G. Gelecek Aylara Ait 
Gider ve Gelir Tahakkukları 

H. Diğer Donen Varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
Ü-DURAN VARLIKLAR 
A. Ticari Alacaklar 

1 - Alacak Senetleri Reeskontu(-) 
2 - Şüpheli Alacak Karşılığı(-) 

B. Diğer Alacaklar 
1 - Alacak Senetleri Reeskontu(-) 
2 - Şüpheli Alacak Karşılığa) 

C. Mali Duran Varlıklar 
1 - Bağlı Menkul kıymetler 
2 - Bağlı Menkul kıymetler 

Değer Düşüklüğü Karşılığı 
3 - İştirakler 
4 - İştiraklere Sermaye Taahhürjeri(-
5 - iştirakler Sermaye Paylan 

Değer düşüklüğü Karşılığı(-) 
6-Bağlı Ortaklıklar 
7 • Bağlı Ortaklıklar Sermaye 

Taahhütler^-) 
8 - Bağlı Ortaklıklar Sermaye Paylan 

Değer düşüklüğü Karşılığa) 
9 - Diğer Mali Duran Varlıklar 

10 -Diğer Mali Duran Varlıklar 
Değer düşüklüğü Karşılığı(-) 

D. Maddi Duran Varlıklar 
1-Maddi Duran Varlıklar 
2 - Birikmiş Amortismanlar(-) 
3 - Yapılmakta Olan Yatırımlar 
4 - Verilen Sipariş Avanslan 

E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
1 - Maddi Olmayan Duran 

VarlıklartBrüt) 
2 - Birikmiş Amortismanlar{-) 
3 - Verilen Avanslar 

F. özel TOkenmeye Tabi Variıklar 
1 - özel Tükenmeye Tabi 

Varltklar(Brüt) 
2 - Birikmiş Tükenme Paylan(-) 
3 - Verilen Avanslar 

G. Gelecek Yillara AK Giderler 
ve Gelir Tahakkukları 

H. Diğer Duran Variıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

- AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 
Nazım hesaplar 

önceki dönem 
Milyon TL 

3.583.879.234 
(2.124.324.041) 

169.996.432 
1.347.401 

768.220.00t 

350.712.064 

26.S00.73f 

1.016.999.30S 

6.439.30S 

181.111143 

53.821 

2.369 

46.886.737 

1.630.899.026 

1.211092 

109.795 

48.831 

873.063.068 

1349.984.563 

1.679.211671 

4.029.197.234 

Cari dönem 
Milyon TL 

3.967.618.132 
(2.599.750.376) 
367.666.177 
7.801.567 

1.058.06193: 

556.709.39S 

7.168.267 

1.269.741.804 

7.551814 

365.187 

53.818 

4.525 

53.375.955 

1.743.335.500 

1.297.900 

3.063.410 

1899.600.400 

1401.131.10S 

4.700.731.508 
1.164.908.831 
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TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 
2004 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaidar) 

I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A. Mali borçlar 
B. Ticari borçlar 

1 - Borç Senetleri Reeskontu(-) 
C. Diğer borçlar 

1 - Borç Senetleri Reeskontu(-) 
D. Alınan Avanslar 
E. Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım 

Hakedişleri 
F. ödenecek vergiler ve Diğer 

Yükümlülükler 
G. Borç ve Gider Karşılıkları 

1 - Dönem Kan vergi ve Diğer Yasal 
Yükümlülük Karşılıklan 

2 - Dönem Karının Peşin Ödenen vergi 
ve Diğer Yükümlülükleri 

3 - Kkfem Tazminatı Karşılığı 
4 - Diğer Borç ve Gider Karşılıklan 

H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider 
Tahakkuktan 

t Diğer Kısa Vadeli Yabana Kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
TOPLAMI 

H - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A. Mali Borçlar 
B. Ticari Borçlar 

1 - Borç Senetleri Reeskonhj(-) 
C Diğer Borçlar 

1 • Borç Senetleri Reestontu(-) 
D. Alınan Avanslar 
E. Borç ve Gider Karşılıktan 

1 • Kıdem Tazminat Karşılıklan 
2 • Diğer Borç ve Gder Karşılıklan 

F. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider 
Tahakkuktan 

G. Diğer Uzun Vadeli Yabana Kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
TOPLAMI 

m - Ö Z KAYNAKLAR 
A. ödenmiş Sermaye 

1-Sermaye 
2 - ödenmemiş Sermaye(-) 
3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı 

B. Sermaye Yedekleri 
1 - Hisse Senedi İhraç Primleri 
2 - Hisse Senedi İptal Katlan 
3 - M.D.V. Yeniden Değerleme Artıştan 
4 - İştirakler Yeniden Değerleme Arhşjan 
5 • Diğer Sermaye Yedekleri 

C Kar Yedekleri 
1-Yasal Yedekler 
2-Statü Yedekleri 
3 - Olağanüstü Yedekler 
4-Diğer Kar Yedekleri 
5 - özel Fonlar 

D. Geçmiş Yıllar Karları 
E. Geçmiş Yıllar Zararian(-) 
F. Dönem Net Kan 

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF(KAYNAKİAR) TOPLAMI 

Nazım hesaplar 1 

önceki dönem 
Milyon TL 

1 
65.483.404 

578.484.840 

358.641.029 

17.055.67 

450.975.09 

265.765.55 

11075.11 

1.415.53 

239.721.54< 
2.709.194 

5.273.871 

3 

3 

7 

4 

S 

1.749.896.245 

1420.663 
113.433.59S 

l 
8.916.769 

250.419.200 

1.150.378.146 
1546.940 

636.198.587 

. 
(131717.516) 

• 

873.063.068 

371475.632 

1.906.825.357 
4.029.197.234 

Cari dönem 
Milyon TL 

I 
57.208.783 

670.693.4; 17 

498.996) 

16.066.868j 

639.620.262j 

141857.809J 

13.670.035j 

2.169.035) 

270.931.821 

1903.52S 

133.488.527 

1.541785.215 

3.473.4801 

250.419.200 

1.193.165.284 
2.899.441 

410.797.362 

716.690.308 

. 
583.974.698 

1.164.908.831 

1747.148.931 
4.70O.731.5OÎ 

Not: 2003 yılı sütununa enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan rakamlar alınmıştır. 
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TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 
2004 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 

A - Brüt satışlar 

B - Satış İndirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan 

F - Diğer faaliyetlerden olağan 
gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan 
gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

3 - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülükler (-) 

Dönem net kan 

Önceki dönem 
Milyon TL 

18.910.652.676 

9.850.212.696 

8.465.839.468 

186.128.253 

440.392.559 

165.765.909 

13.044.622 

6.071.162 

21.300.019 

220.716.630 

9.060.439.980 

594.600.512 

408.472.259 

670.054.287 

654.825.430 

434.108.800 

Cari dönem 
Milyon TL 

20.675.742.679 

9.674.571.428 

10.099.831.545 

202.958.139 

302.971.161 

126.977.590 

8.938.514 

4.284.072 

20.486.804 

265.259.194 

l l .OOl .171.251 

901.339.706 

698.381.567 

865.436.624 

849.233.892 

583.974.698 



SAYI : 34 
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.'NİN (TDİ) 2002 YILINA AİT HESAP 

VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 26.04.2006 tarihli 15 inci Birleşiminde Türkiye Denizcilik İşletmeleri 

A.Ş.'nin (TDİ) 2002 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye 
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğin
ce denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Ku
ruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından söz
lü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 
Teşekkül, 1843 yılında kurulmuş, 1952 yılına kadar çeşitli unvanlarla faaliyet göstermiş ve bu 

tarihte "Denizcilik Bankası T.A.O." unvanını almıştır. 28.10.1983 tarihinde yürürlüğe giren 117 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile İktisadi Devlet Teşekkülü haline dönüştürülmüş ve unvanı 
"Türkiye Denizcilik Kurumu" olarak değiştirilmiştir. 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hük
münde Kararname, evvelce Kamu İktisadi Teşebbüslerini düzenleyen 2929 sayılı kanun ve buna 
ilişkin ek ve değişikliklerle bunların kapsamına giren teşebbüslerin kuruluşlarına ilişkin Kanun 
Hükmünde Kararnameleri yürürlükten kaldırmış, teşebbüslerden bir çoğunun adı ve organizasyon 
yapısı değişikliğe uğramıştır. Teşekkülün ana statüsü 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
esasları doğrultusunda hazırlanarak 14.11.1984 tarihinde yürürlüğe girmiş, unvanı "Türkiye Deniz
cilik İşletmeleri" olarak değiştirilmiştir. Bu yeni düzenlemede; bankacılık faaliyetleri "Denizcilik 
Bankası T.A.Ş." ye (1992 yılında T.Emlak Bankası A.Ş'ce devralınmış ve faaliyeti sona ermiştir), 
tersaneler "Türkiye Gemi Sanayii A.Ş." ye devredilmiştir. D.B. deniz Nakliyatı T.A.Ş. ise Türkiye 
Denizcilik İşletmelerinin bağlı ortaklığı haline gelmiş daha sonra bu bağlı ortaklık Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığına bağlanarak müstakil hale getirilmiş 1999 yılında da blok satış yoluyla özel
leştirilmiştir. Teşekkül, Bakanlar Kurulunun 10.08.1993 tarih ve 93/4693 sayılı kararı ile 3291 sa
yılı kanunun 13. maddesine göre özelleştirme kapsamına alınmış, 4046 sayılı kanunun 20. madde
si (A) bendine istinaden TC. Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca "Türkiye Denizcilik İşletmeleri 
Anonim Şirketi" ne dönüştürülmüş ve hazırlanan Ana sözleşmesi 06.02.1995 tarihinde onaylan
mıştır. 

Teşekkülün amaç ve faaliyet konuları, ana statüsüne göre, iç ve dış sularda deniz taşımacılığı, 
acentelik, sigortacılık, temsilcilik, gemi kiralama ve gemi alım satımı, kıyı emniyeti işletmeciliği 
gemi kurtarma, brokerlik, gemicilik, liman işletmeciliği, şehir, göl ve körfez hattı işletmeciliği ve 
tüm benzeri konularda faaliyet göstermek şeklinde tespit edilmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlı
ğının 08.02.2002 tarih ve 10.05.00/1026 sayılı yazısı ile Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.'nin tüzel kişi
liğinin sona erdirilmesine yönelik olarak T.Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ) ile birleştirilmesine 
karar verildiği bildirilerek ana statünün şirketin amaç ve faaliyet konuları ile ilgili 3. maddesinin 
Gemi Sanayii A.Ş.'nin faaliyet konularının da ilavesi ile değiştirilecek yeni şekli gönderilerek Tür
kiye Gemi Sanayii A.Ş.'nin faaliyet konularının TDİ faaliyet konulan arasına dahil edilmesi sağ
lanmıştır. 

TDİ ve Gemi Sanayii A.Ş.'nin 14.05.2002 tarihinde ayrı ayrı yaptıkları Genel Kurullarında 
Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.'nin hazırlanacak devir bilançosunun aktif ve pasifleriyle birlikte Tür-
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kiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ne devri suretiyle iki Şirketin birleşmesi bu birleşmeden sonra 
T. Gemi Sanayii A.Ş.'nin ticaret sicilinden kaydının silinerek hükmi şahsiyetinin sona erdirilmesi 
kararları alınmıştır. 17.05.2002 tarihinde tüzel kişiliği sona eren TGS TDİ ile birleşmiştir. Birleş
me ile 167'si kapsam dışı ve 552'si kapsam içi (82'si geçici işçi) olmak üzere toplam 719 adet per
sonel TDİ'ne devredilmiştir. 

TDİ'nin son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Toplu bilgiler (konsolide) 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 
Finasman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 
Bağlı ortaklıklara veya bağlı anonim 
şirketlere ödenen sermaye 
Bağlı ortaklıklar veya bağlı anonim 
şirketler temettü geliri 
İştiraklere ödenen sermaye 
iştirakler temettü geliri 
Tüm alım tutarı 
Başlıca (hizmet) üretim miktan 
-Yolcu taşıma: 
Denizyolları 
Şehirtıaöarı 
-Araç taşıma: 

Denizyolları 
Şehirnatlan 
-Liman hizmetleri: 

Yükleme,boşaltma,akta rma.ambarlama 
-Kılavuzluk hizmetleri 

Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) 
işletme araçları (filo durumu) 
Denizyollan 
Şehirnatlan 
Net satış tutan 
Stoklar (tik madde ve malzeme) 
Kapsamdışı aylıklı personel (ortalama) 
işçi aylıklı (ortalama) 
işçi.gündelikçi ve saat ücretli (ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
Kapsamdışı personele yapılan giderler 
Kapsamdışıper.aylık ortalama gider 
işçiler (aylıklılar) için yapılan giderler 
İşçiler (aylıklılar) başına aylık ort. Gider 
Daimi ve geçici işçiler için yapılan giderler 
Daimi ve geçte) işçiler başına aylık ort 
gider 
Dönem karına ilişkin vergi ve diğ.yas.yük. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYH'ya katkı (Üretici fiyatlanyla) 
GSYH-ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 
Faaliyet karlılığı (Öz kaynak yönünden) 
Mali karlılık (Öz kaynak yönünden) 
Ekonomik karlılık 
Zararlılık 
Faaliyet karı 
Dönem karı 
Bilanço kan 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Bin kişi 
Bin kişi 

Bin adet 
Bin adet 

Bin ton 
Milyon gros 

ton 
Milyar TL 

Adet 
Adet 

Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 
% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

1998 

5.000 
5.000 

31.202 
25.822 

309 
53.555 
30.767 
2.369 

56 

538 
120 

10.601 

499 
83.928 

52 
5.190 

3.136 
447 

30.178 

12 
76 

49.642 
1.409 

517 
4.528 

488 
24.958 

2.495 
402 

19.323 
356 

1.521 
259 

11.544 
13.947 
35.438 
37.841 
37.130 

43 
80 
47 

13.445 
25.013 
13.469 

1999 

5.000 
5.000 

45.570 
8.696 

352 
80.290 
45.838 
3.777 

39 

538 
191 

17.578 

371 
75.270 

56 
4.755 

2.305 
405 

53.025 

10 
75 

70.889 
2.200 

513 
4.383 

421 
46.397 

4.606 
730 

39.069 
726 

2.705 
521 

3.661 
7.942 

49.493 
52.146 
51.074 

16 
25 
23 

7.184 
11.176 
7.515 

2000 

20.000 
5.000 

60.668 
12.045 

141 
111.156 
62.370 
2.671 

18 

1.603 
255 

27.725 

328 
67.839 

48 
4.679 

2.449 
485 

86.951 

12 
75 

114.653 
2.471 

516 
4.167 

392 
76.400 

6.485 
1.047 

63.379 
1.267 
4.222 

898 

1.320 
7.192 

24.560 
29.342 
78.746 

17 
4 
4 

10.571 
2.511 
1.191 

2001 

20.000 
5.941 

82.859 
40.724 

1.113 
153.092 
79.887 
9.246 

73 

1.781 
297 

41.511 

203 
62.445 

23 
4.517 

2.490 
483 

117.618 

5 
77 

171.722 
3.986 

504 
4.065 

370 
104.807 

8.431 
1.394 

87.479 
1.793 
5.540 
1.248 

8.905 
15.380 

193 
5.540 

89.258 
37 
31 
18 

30.652 
26.069 
17.164 

2002 

120.000 
98.989 

135.042 
26.479 

646 
225.221 
114.513 

7.147 
62 

2.048 
776 

59.654 

155 
57.378 

15 
4.845 

3.095 
558 

154.941 

5 
77 

227.698 
6.346 

569 
3.826 

708 
143.874 

12.579 
1.842 

109.039 
2.375 

12.827 
1.509 

2.737 
11.180 
(3.515) 

3.351 
104.555 

29 
9 
8 

39.332 
12.457 
9.720 

Son 
iki yıl 
farkı 
100.000 
93.048 
52.183 

(14.245) 

(467) 
72.129 
34.626 
(2.099) 

(11) 

267 
479 

18.143 

(48) 
(5.067) 

(8) 
328 

605 
75 

37.323 

55.976 
2.360 

65 
(239) 

338 
39.067 

4.148 
448 

21.560 
582 

7.287 
261 

(6.168) 
(4.200) 
(3.708) 
(2.189] 
15.297 

(8) 
(22) 
(10) 

8.680 
(13.612) 
(7.444) 

Artış 
veya 

azalış % 
500 

1.566 
63 

(35) 

(42) 
47 
43 

(23) 
(15) 

15 
161 
44 

(24) 
(8) 

(35) 
7 

24 
16 

32 

33 
59 
13 
(6) 
91 
37 

49 
32 
25 
32 
132 
21 

(69) 
(27) 

(1.921) 
(40) 
17 

(22) 
(71) 
(56) 

28 
(52) 
(43) 
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II. İDARİ BÜNYE 
A- Mevzuat: 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ) 10.08.1993 tarih ve 93/4693 sayılı Bakanlar Kuru

lu Kararı ile 3291 sayılı kanuna istinaden özelleştirme kapsamına, 4046 sayılı Kanunun geçici II. 
Maddesi uyarınca da özelleştirme programına alınmıştır. 

Şirketin Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Müdürlüğü, Özelleştirme Yüksek Ku
rulunun 07.04.1997 tarih ve 97/12 sayılı kararı ile Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığına devredil
miş, bilahare bu işletme Bakanlar Kurulunun 12.05.1997 tarih ve 97/9466 sayılı kararı ile "Kıyı 
Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü" adıyla müstakil bir kamu iktisadi ku
ruluşuna dönüştürülmüştür. 

Diğer taraftan Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 08.02.2002 tarih ve 10.05.00/1026 sayılı ya
zısı ile Gemi Sanayii A.Ş.'nin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine yönelik olarak TDİ ile birleşti
rilmesine karar alınmıştır. Devir işlemleri 17.05.2002 tarihi itibariyle gerçekleşmiştir. 

B- Teşkilat: 
Şirketin Ana Statüye göre organları Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Mü

dürlüktür. Şirketin yürütme organı, Genel Müdür ve 4 Genel Müdür Yardımcısı ile bunların yan ve 
alt bölümlerinden oluşmaktadır. Genel Müdürlük, Merkez Teşkilat ve bağlı işletmeler şeklinde iki 
grupta toplanmaktadır. Merkez teşkilatı içinde yer alan Danışmanlar, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hu
kuk Baş Müşavirliği, Savunma Sekreterliği, Güvenli Yönetim Daire Başkanlığı, Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü, Protokol Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve Ankara İrtibat Müdürlüğü 
doğrudan genel müdüre, diğer birimler ise yapılan görev bölümü çerçevesinde genel müdür yar
dımcılarına bağlı bulunmaktadır. 

C- Personel Durumu: 
TDİ A.Ş.'de çalışanlar; 1475 sayılı kanuna tabi karada çalışan işçiler ile 854 sayılı Deniz İş Ka

nununa tabi gemi adamlarından oluşmaktadır. 1475 ve 854 sayılı yasalara tabi olup, işçi sayılan perso
nel, toplu iş sözleşmelerinin kapsamına giren "kapsam içi personel" ile kanunen ve akten toplu iş söz
leşmelerinin dışında kalan "kapsam dışı personel" olarak iki grupta toplanmaktadır. Şirket personeli 
ücret ödeme şekillerine göre de "aylıklı" ve "gündelikçi" olarak iki gruba ayrılmaktadır. Gündelikçi 
personel de kendi içinde daimi kadrolu işçi ve geçici işçi olarak ayrıma tabi tutulmuş bulunmaktadır. 

TDİ A.Ş.'de 2002 sonu itibariyle çalışan toplam personel sayısı, geçmiş yıla göre % 8,3 nis
petinde artarak, 5.250 kişi olmuştur. Bu dönemde 577 personelin açıktan atama, naklen tayin ve di
ğer şekillerle girişi olmuş, buna mukabil 52 personel de emeklilik, nakil ve işten çıkarma gibi ne
denlerle şirketten ayrılmıştır. 2002 sonu itibariyle çalışan 5.250 personelin 492 kişisi merkez teş
kilatında, 4.758 kişisi de işletmelerde görev yapmaktadırlar. 2002 yılında personele 143,9 trilyon 
lira ödemede bulunulmuştur. 

III. MALİ BÜNYE 
Kuruluşun 2002 yılında bir önceki yıla göre faaliyet kârı % 28,3 nispetinde artarak 39,3 tril

yon lira, dönem kârı ise % 43,4 oranında azalarak 9,7 trilyon lira olmuştur. 
Şirketin 2002 yılı sonu itibariyle mali bünyesinin değerlendirilmesi yapıldığında; dönem kâ

rının oluşumuna esas teşkil eden faaliyetlerin başında liman ve kılavuzluk hizmetlerinin geldiği, 
Denizyolları ve Şehirhatları İşletmelerinin faaliyetlerinin zararla sonuçlandığı, Şehirhatları İşlet
mesinin sadece Sirkeci-Harem ve Eskihisar-Topçular hatlarında arabalı vapur taşımacılığı nedeniy
le kârlı olduğu, Şirket özkaynaklarının yabancı kaynaklarının tamamından fazla olduğu, bağlı de
ğerlerin özkaynaklardan karşılandığı, kısa süreli yabancı kaynakların ödemesinde herhangi bir güç
lüğün olmadığı görülmektedir. 
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IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Şirketin faaliyetleri yolcu ve araç taşımacılığı ve Liman İşletmeciliği olarak iki ana grupta top

lanmıştır. 
- Şehirhatları İşletmesi: 
Şehirhatları İşletmesi tarafından yürütülen yolcu ve araç taşımacılığı İstanbul ve Çanakkale'de 

yapılmaktadır. İstanbul'da şehiriçi trafiğinde taşınan yolcuların % 88'i karayolu, % 7'si demiryo
lu ve metro, % 5'i de denizyolu ile taşınmaktadır. Denizyolu ile taşınan yolcuların ise yaklaşık % 
70'i de şehirhatları yolcu vapurları ile taşınmaktadır. Şehiriçi yolcu taşımacılığında (İstanbul) TDİ 
gemilerinin yanında özel sektöre ve belediyeye ait yolcu gemileri ile taşımacılık yapılmaktadır. 
Son senelerde büyük gelişmeler gösteren rakip şirketlerin taşımacılık faaliyetleri nedeniyle Şir
ketin İstanbul şehir içi yolcu taşımacılığındaki payı düşmüştür. 

31.12.2002 tarihi itibariyle Şehirhatları İşletmesinin filosunda 4'ü buharlı olmak üzere 38 yolcu 
gemisi, 25 arabalı vapur, 12 motorbot, 2 yakıt tankeri olmak üzere 77 deniz aracı ile faaliyet sürdü
rülmüştür. Filonun yaş ortalaması yolcu gemilerinde 23 yıl, araba vapurlarında 13,4 yıldır. Yolcu ge
milerinden 4 adedi buharlı (sitimli) 1960 yılı yapımı 1950 yolcu taşıma kapasiteli olup ekonomik öm
rünü tamamlamış, bakım ve onarım giderleri yüksek, filoda yakıt tüketimi en fazla olan gemilerdir. 

Öncelikle bakım, onarım ve yakıt masrafları yüksek buharlı gemiler, daha sonra ekonomik 
ömrünü doldurmuş bulunan diğer yaşlı gemiler bir program dahilinde filodan çıkarılmalıdır. 1991 
yılından beri yatırım programlarında yer alan 4 adet yolcu vapuru inşa ettirilmesi çalışmalarının ya
pılarak yatırımın bir an önce gerçekleştirilmesi gerekli görülmektedir. 

Şehirhatları İşletmesi: 2002 yılında yolcu taşımacılığını Eminönü-Üsküdar, Üsküdar-Beşiktaş, 
Üsküdar-Kabataş, Kadıköy-Beşiktaş, diğer boğaz, Kadıköy-H.Paşa-Karaköy, Eminönü-Kadıköy, 
Kartal-Yalova, diğer Marmara, Haliç hatlarında, araç ve yolcu taşımasını Eskihisar-Topçular, Ha-
rem-Sirkeci, Çanakkale-Eceabat, Gelibolu-Lapseki, Geyikliyükyeri-Bozcaada, Marmara-Avşa-Er-
dek, Kabatepe-Gökçeada, Çanakkale-Kabatepe ve Kabataş-Harem hatlarında gerçekleştirmiştir. 
Bir önceki yıla göre yolcu gemileri ile % 0,2 oranında 437 sefer fazlasıyla 254.949 sefer yapılarak 
% 6 oranında 3,4 milyon kişi noksanıyla 51 milyon yolcu taşınmıştır. Arabalı vapurlar ile ise % 7 
oranında 328 bin adet fazlasıyla 4,8 milyon adet araç taşınmıştır. Arabalı vapurlarla taşınan yolcu 
sayısı da % 0,2 oranında 236 bin kişi artarak 672 bin kişi olarak gerçekleşmiştir. 2002 yılında yol
cu gemileri ile yapılan taşımada kapasiteden yararlanma oranı % 19 oranındadır. Araba vapurları 
ile araç taşıma faaliyetinde kapasiteden % 44 oranında faydalanılmıştır. 

Şehirhatlarının dönem zararı 2002 yılında önceki yıla göre % 59,3 oranında 9,2 trilyon lira ar
tarak 24,6 trilyon lira olmuştur. 

Denizyolları İşletmesi: 
İşletme 2002 yılında iç hatlarda; İstanbul'dan Rize, İzmir, Avsa, Armutlu'ya ve Çanakkale-

Gökçeada'ya feribot ve yolcu gemileri ile denizyolu ulaşımını sağlamıştır. Dış hatlarda ise Çeşme-
Brindisi hattında feribot seferleri ile araç ve yolcu taşımıştır. Ayrıca Batı Akdeniz, Ege denizi ve 
Karadenize toplam 6 kruvaziyer sefer düzenlemiştir. 

2001 yılı başında filosunda 12 gemi bulunan Denizyolları İşletmesinin, yıl içinde 4 geminin 
hurda olarak satılması, 1 geminin Millî Savunma Bakanlığına, 1 geminin Şehirhatları İşletmesine, 
1 geminin ise Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şirketine devri nedeniyle, 2002 yılında filosunda 5 ge
misi kalmıştır. 

Denizyolları İşletmesi 2002 yılında iç hat taşımacılığından 4,6 trilyon lira zarar, dış hat taşı
macılığından 1,2 trilyon lira faaliyet karı, kruvaziyer seferlerden ise 257,2 milyar lira faaliyet za
rarı elde etmiştir. 2002 yılı sonu itibariyle işletme faaliyetlerini, 18,7 trilyon lira dönem zararı ile 
kapatmıştır. 
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Liman İşletmeciliği: 
Kuruluşun çalıştırdığı limanlardan Tekirdağ, Giresun, Sinop, Ordu, Hopa limanları 1997 yı

lında, Antalya limanı 1998 yılında, Alanya limanı 2000 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığın
ca 30 yıllık işletme hakkı devir suretiyle özelleştirilmiştir. Trabzon limanı için 1997 yılından itiba
ren çıkılan özelleştirme ihalelerinden bir netice alınamamıştır. Marmaris limanı ise özelleştirme 
ihalesi neticesinde 02.02.2001 tarihinde işletici firmaya teslim edilmiştir. Şirket, 2002 yılında İs
tanbul ve Trabzon limanı ile İzmir İşletmesine bağlı iskeleleri çalıştırmıştır. 

Şirket, Türkiye'deki en büyük yolcu limanlarını işletmektedir. TDİ A.Ş.'nin, İstanbul, Kuşa
dası ve Çeşme limanları yolcu gemisi ve feribotların yanaştığı ve hizmet verildiği limanlardır. Bun
ların dışında Trabzon limanı ile İzmir İşletmesine bağlı Dikili ve Güllük iskeleleri yük ve yolcu li
manı olarak hizmet görmektedir. Türk limanlarına gelen yolcu gemilerinin büyük çoğunluğu İstan
bul, Kuşadası ve Çeşme limanlarına uğramaktadır. Ayrıca İstanbul Liman İşletmesine bağlı olarak 
çalışan kılavuzluk şefliği de İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara denizinde kılavuzluk 
hizmetlerini yapmaktadır. 

TDİ liman işletmeciliğinden 2002 yılında 72,8 trilyon lira faaliyet kârı ve 76,7 trilyon lira dö
nem kârı elde etmiştir. Bu kârın oluşumunda İstanbul ve Çanakkale boğazlardan transit geçen ve 
limanlara yanaşan gemilere verilen kılavuzluk hizmetlerinden elde olunan 42,0 trilyon lira faaliyet 
kârı ile İzmir İşletmesi ve bağlı şefliklerinden elde edilen 24,1 trilyon lira faaliyet kârının etkisi bu
lunmaktadır. 

Şirket, önemli oranda kâr elde ettiği Boğazlar ve Marmara'daki kılavuzluk hizmetlerini daha 
iyi yapabilmek için gayret sarfetmektedir. Kılavuz kaptanların kötü hava şartlarında bile gemilere 
götürülüp gemilerden emniyetle binip inmesini sağlayacak 4 adet kılavuz motorundan ilkini 
08.02.2002 tarihinde teslim almıştır. İstanbul Boğazındaki Kavak ve Harem İstasyonları, pilot alıp 
verme, personel barındırma ve deniz trafiğini görme yönünden yetersiz olduğundan, Kavak İstas
yonu yerine Büyükliman mevkii ve Harem İstasyonu yerine Kadıköy İnciburnu mevkiinde birer is
tasyon kurulması planlanmıştır. Harem kılavuzluk istasyonu yerine inşa edilen Kadıköy İnciburnu 
kılavuzluk istasyonu inşaatı tamamlanarak 2000 yılında hizmete girmiştir. Kavak kılavuzluk istas
yonu yerine Büyükliman mevkiinde inşa edilecek olan kılavuzluk istasyonunun ihalesi 2001 yılın
da yapılmış olup, istasyon inşaatı tamamlanarak, Mayıs 2003 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. 

İstanbul (Salıpazarı) Limanı, 1986 yılında yük gemilerinin kullanımına 1990 yılında tır giriş 
çıkışlarına kapatılmış, yolcu gemisi limanı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Salıpazarı Liman sa
hasının modern bir yolcu limanı komplesine dönüştürülmesi için 1986 yılından beri zaman zaman 
çalışmalar yapılmaktadır. Konuyla ilgili hazırlanan projede, bu alanda modern yolcu salonu termi
nalleri, ticaret kompleksi, fuarlar, açık ve kapalı otoparklar, ofisler, apart oteller, yeşil sahalar, ha
vuzlar ve akvaryumlar yapılması öngörülmekte ise de uzun yıllardan beri bu çalışmalardan bir so
nuç alınamamıştır. Ülke turizminin gelişmesine faydası olacak, Şirkete mali katkı sağlayacak Salı
pazarı Limanı projesi biran önce tamamlanmalıdır. 

Tersane Müdürlüğü: 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının talimatı ile T. Gemi Sanayii A.Ş. ve Kuruluş 14.05.2002 

tarihli kendi Genel Kurullarında "her iki şirketin birleştirilmesi ile T.Gemi Sanayii A.Ş.'nin tüzel 
kişiliğinin sona erdirilmesi" kararlarını aldıkları için bu tarihten itibaren cari yılda Haliç ve Cami-
altı tersaneleri, Tersane Müdürlüğü adı altında Kuruluş tarafından işletilmeye başlanmıştır. T. Ge
mi Sanayii A.Ş. ile Kuruluş birleşmeden önce Kuruluşun deniz vasıtalarının tamiri ihale yoluyla 
yaptırılmaktaydı. T. Gemi Sanayiinin fiyatları piyasanın çok üzerinde olduğundan Haliç Tersanesi 
Kuruluş gemi onarım işlerinin çok az bir kısmını alabiliyordu. İki kamu şirketinin birleşmesini ta
kiben Kuruluşun gemi tamirlerini Haliç Tersanesinde yaptırmaya başlamasıyla tamir edilen ve ha
vuzlanan gemi sayısı öngörülmeyen ölçüde artmıştır. Şubat 2003 tarihinde Galata Köprüsünün haf-
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tada bir düzenli olarak açılmaya başlaması; tersanede tamir ve havuz gören gemilerin kolaylıkla 
tersaneye girip çıkmalarını sağlamıştır. Haliç ve Camialtı tersanelerinde üretim yapan Tersane Mü
dürlüğü, tamir ve bakım işlerinin hepsini Haliç Tersanesinde gerçekleştirmektedir. Kapasite kullan
ma oranı % l'i bile bulmayan Camialtı tersanesinin Kuruluşa yük olmaktan çıkarılması konusun
da çalışmalar yapılmalıdır. 

V. YATIRIMLAR 
TDİ'nin 2002 yılı yatırım programında 10 adet devam eden, 1 adet etüt-proje, 1 adet yeni ol

mak üzere toplam 12 adet proje için 11,5 trilyon liralık ödenek öngörülmüştür. 
1991 yılında yatırım programına alınan Şehihatları Yolcu Gemisi İnşası ile Römorkör ve Ara

ba Vapuru temini projesinde Şehirhattı vapuru inşası ile ilgili kayda değer bir gelişme görülmemiş
tir. Halen Şehirhatları İşletmesinin filosunda 4 adet 1960 yapımı buharlı gemi sefer yapmaktadır. 
Bunların bakım-tutum masrafları ile yakıt sarfiyatları çok yüksektir. Şehirhatlarında yüksek mali
yetle çalışan gemilerin filodan çıkartılması ile filonun günün şartlarına uygun gemilerle takviye 
edilmesi gerekmektedir. 

"Salıpazarı Limanının Yolcu Terminaline Dönüştürülmesi" projesi de İstanbul'un en önemli 
projelerinden birisidir. 1986 yılında yük gemilerinin kullanımına kapatılan Liman yaklaşık 120.000 
m2 açık ve 81.000 m2 kapalı alanı ile İstanbul'un en değerli sahalarından biridir. Bu proje hayata 
geçirildiği taktirde ülkemizde kruvaziyer gemi turizmi de gelişme gösterecektir. 

Şirket 2002 yılı içinde yatırım harcamalarında % 62 nispetindeki gerçekleşme ile % 7,1 tril
yon liralık harcamada bulunmuştur. 

VI. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin sermaye payı % 15'in üstünde sahip olduğu şirketle

rin sayısı 4 olup bunlar; Marmara Inc (Amerika), Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti., Türkiye-Libya 
Deniz Nakliyatı Ortak A.Ş. ile Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.' dir. Marmara-Inc (Amerika) 
şirketinde sermaye payının % 100'ü TDİ'ye ait olup ABD kanunlarına göre kurulmuş bir şirkettir. 
Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti'deki sermaye payının % 5l'i kuruluşa ait olup KKTC yasalarına 
göre kurulan bir Limited Şirket durumundadır. 

Bunlardan yalnız Mersin Serbest Bölge İşletmesi A.Ş.'den temettü tahakkuku yapılmış, diğer 
iştiraklerden kâr payı alınamamıştır. Kuruluşun ayrıca sermaye payı % 10'un altında katılım payı 
çok cüzi nispette şirketler de olmak üzere 14 adet iştiraki de bulunmaktadır. 

VII. ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmış

tır : 
1- Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şirketinin mali durumunun daha fazla bozulmaması için her 

türlü tedbirin alınması, 
- Komisyonumuzca uygun görüldüğü üzere TDİ'ce bu iştirakin sürekli denetlenmesi, 
2- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin ye

rine getirilmesi. 
B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 
1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan TDİ A.Ş.'nin Marmara Denizindeki bazı li

man ve bölgelerde tekel olarak yapmakta olduğu kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri ile ilgili ola
rak; Denizcilik Müsteşarlığınca çıkartılan yönetmelik ve talimatlarla ihalesiz olarak üçüncü şahıs
ların da bu hizmetleri yapmasına izin verildiğinden Şirketin gelirini azaltan ve ekonomik değerini 
düşüren bu durumun düzeltilmesi için 4046 sayılı Kanunun 3e ve 20/B maddesi de gözönünde tu
tularak ilgili merciler nezdinde girişimlerin sürdürülmesi, 

- 4 2 1 - I. CİLT 



- Komisyonumuzca uygun bulunduğu üzere Üst Komisyona Denizcilik Müsteşarlığı ilgilileri
nin davet edilmesi, 

2- Boğazlardan geçen gemilere verilen kılavuzluk hizmetinin kamuca yürütülmesi gerektiğin
den ve ayrıca bu konuda Millî Güvenlik Kurulu Kararı bulunduğundan, bu hizmetlerin hizmet alı
mı şeklinde özelleştirildiğinde ise tekelci özel sektör oluşumuna sebep olunacağından, Montrö an
laşması da dikkate alınarak Boğazlardan geçen gemilere verilen kılavuzluk hizmetlerinin özelleş
tirme kapsamı dışına çıkarılması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

3- Ülke turizminin gelişmesine faydası olacak, TDİ A.Ş.'ne büyük mali katkı sağlayacak, 
1986 yılından bu yana zaman zaman yapılan çalışmalardan bir sonuç alınamayan Salıpazarı Lima
nının modern yolcu limanı, ticaret ve kültür kompleksi olarak değerlendirilmesi konusunda, alt ya
pı yatırımlarının bir bölümünün Kuruluşça yapılması suretiyle yapılan çalışmaların bir an önce ne-
ticelendirilmesi, 

4- Millî Savunma Bakanlığı ile istişare edilerek Marmara Inc Şirketinin iç denetiminin yapıl
ması. 

SONUÇ 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi (TDİ)'nin 28.04.2003 tarihinde kendi olağan 

genel kurulunda kabul edilen 2002 yılı bilançosu ve 12.456.980 milyon lira dönem kârı ile kapa
nan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 2002 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

1-DÖNEN VARLIKLAR 

A- Hazır Değerler 

B- Menkul Kıymetler 

1-Menkul Kıymetler 

2- Menkul Kıymet Değer 

Düşüklüğü Karşılığı (-) 

C- Ticari Alacaklar 

1-Ticarii alacaklar 

2-Alacak Senetleri Rees.(-) 

3- Şüpheli Ticari Alac.Kar.(-) 

D- Diğer Alacaklar 

1-Diğer Alacaklar 

2-DiğerAla.Sen.Reesk.(-) 

3- Şüpheli Diğ.Ala.Kar. (-) 

E-Stoklar 

1-Stoklar 

2-Stok Değer Düş.Kar.(-) 

3- Verilen Sipariş Avansları 

F- Gelecek Aylara Art Giderler 

ve Gelir Tahakkuklan 

G- Diğer Dönen Varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II- DURAN VARLIKLAR 

A- Ticari Alacaklar 

1-Ticari Alacaklar 

2-Alacak Sen.Reeskon.(-) 

3- Şüpheli TicAlacKar.(-) 

B- Diğer Alacaklar 

1-Diğer Alacaklar 

2-DiğerAlac.Sen.Rees.(-) 

3- Şüpheli Diğ. AlacKar.(-) 

C-Mali Duran Varlıklar 

1- Bağlı Menkul Kıymetler 

2- Bağlı Menkul Kıym.Değ. 

Düşüklüğü Karşılığı (-) 

3- iştirakler 

4- İştiraklere Serm.Taah. 

5-İştirakler Sermaye Pay. 

Değer Düşükl. Kar. (-) 

6-Bağlı Ortaklıklar 

7- Bağlı Ortaklıklar Serm. 

Taahhütleri (-) 

8- Bağlı Ortaklıklar Serm. 

Milyon TL. 

Ayrıntısı 

-

11.646.656 

( - ) 
(8.675.142) 

2.672.025 

( - ) 
(2.065.379) 

3.886.975 

( - ) 
99.493 

58.206 

( - ) 
( - ) 

( - ) 
( - ) 

520 

( - ) 
1.567.126 

(951.922) 

( - ) 
1.176.321 

(10.737) 

Tümü 

39.962.275 

2.971.514 

606.646 

3.986.468 

438.587 

561.348 

48.526.838 

58.206 

1.781.308 

Milyor 

Ayrıntısı 

18.248.368 

( - ) 
(11.788.684) 

4.637.999 

( - ) 
(3.385.504) 

6.116.666 

( - ) 
229.397 

14.927 

( - ) 
( - ) 

( • ) 

( - ) 

1.140 

( - ) 
1.945.928 

(1.075.541) 

( - ) 
1.176.321 

TL. 
Tümü 

29.120.947 

6.459.684 

1.252.495 

6.346.063 

1.396.376 

65.877 

44.641.442 

14.927 

2.047.848 
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Paylan Değer Düşükl. 

Karşılığı (•) 

9-Diğer Mali Duran Varl. 

10-Diğer Mali Duran 

Varlıklar Karşılığı (-) 

D-Maddi Duran Varlıklar 

1-Maddi Duran Varlıklar 

2- Birikmiş Amortis. (-) 

3-Yapılmakta Olan Yat. 

4-Verilen Avanslar 

E- Maddi Otm.Duran Varlıklar 

1- Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar 

2-Birikmiş Amortisman.(-) 

3-Verilen Avanslar 

F-özel Tükenmeye Tabi Varl. 

1-Özel Tükenmeye Tabi 

Varlıklar 

2-Birikmiş Tükenme Pay.(-) 

3-Verilen Avanslar 

G-Gelecek Yıllara Ait Gid. 

ve Gelir Tahakuklan 

H-Diğer Duran Varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARUKLAR) TOPLAMI 

( • ) 

( • ) 

145.751.476 

(79.887.473) 

7.341.031 

( • ) 

73,205.034 

11.560 

75.056.108 

123.582.946 

( • ) 

( • ) 

225,221.381 

(114,513.356) 

4.103.033 

( - ) 

114.811.058 

6.011 

116.879.844 

161.521.286 
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TGrkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ. 2002 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

1 • KISA VADELİ YABANCI KAY. 

A-Mali Borçlar 

B-Ticari Borçlar 

1-Ticari Borçlar 

2- Borç Senetleri Reeskontu (-) 

C-Diğer Borçlar 

1-Diğer Borçlar 

2- Diğer Borç Senetleri Reesk.(-) 

D- Alınan Avanslar 

E- ödenecek Vergi ve Diğ.Yüküm. 

F- Borç ve Gider Karşılıktan 

1- Dönem Kan Vergi ve Diğer 

Yükümlülük Karşılıkları 

2- Dönem Kan.Peşin Öd. Vergi 

ve Diğer Yükümlülükleri (-) 

3- Kıdem Tazminatı Karşılığı 

4- Maliyet Giderleri Karşılığı 

5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

G- Gelecek Aylara Ait Gelirler 

ve Gider Tahakkukları 

H- Diğer Kısa Vad.Yab.Kaynaklar 

KISA VADELİ YAB.KAYN.TOPLAMI 

ll-UZUN VAD. YABANCI KAYNAKLAR 

A- Mali Borçlar 

B-Ticari Borçlar 

1-Ticari Borçlar 

2- Borç Senetleri Reeskontu (-) 

C-Diğer Borçlar 

1- Diğer Borçlar 

2- Diğer Borç SenetReesk. (-) 

D- Alınan Avanslar 

E- Borç ve Gider Karşılıkları 

1-Kıdem Tazminatı Karşılığı 

2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkl. 

F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 

ve Gider Tahakkukları 

G- Diğer Uzun Vad.Yab.Kaynaklar 

UZUN VADELİ YAB. KAY. TOPLAMI 

KAYNAKLAR TOPLAMI 

III-ÖZ KAYNAKLAR 

önceki dönem 
Milyon TL. 

Ayrıntısı 

4.723.371 

( • ) 

114.031 

( • ) 

8.904.984 

(4.944.712) 

-
-
-

19.233 

( - ) 

-
( - ) 

515.966 

4.773.247 

Tümü 

193.832 

4.723.371 

114.031 

3.861.026 

3.960.272 

5.089.817 

202.847 

18.145.196 

1.763.553 

19.233 

-

-
5.289.213 

47.040 

. 
7.119.039 

25.264.235 

Cari dönem 
Milyon TL 

Ayrıntısı 

5.971.792 

( " ) 

76.685 

( - ) 

2.736.592 

(2.141.075) 

-
-
-

63.684 

( - ) 

( - ) 
. 

515.966 

8.823.509 

Tümü 

255.262 

5.971,792 

76.685 

6.492.767 

595.517 

903.745 

257.458 

14.553.226 

2.091.175 

63.684 

• 

9.339.475 

431.178 

. 
11.925.512 

26.478.738 
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A-Ödenmiş Sermaye 

1-Sermaye 

2-Ödenmemiş Sermaye (•) 

B* Sermaye Yedekleri 

1-Hisse Senedi İhraç Primleri 

2-Hisse Senedi İptal Karian 

3-M.D.V. Yeniden Değ^rtışları 

4- iştirakler Yeniden Değerleme 

Artışlan 

5-Maliyet Artış Fonu 

6-Diğer Sermaye Yedekleri 

C- Kar Yedekleri 

1-Yasal Yedekler 

2-Statü Yedekleri 

3-Olağanüstü Yedekler 

4-Diğer Kar Yedekleri 

5-Özel Fonlar 

0» Geçmiş Yıllar Karian 

E-Geçmiş Yıllar Zararları (•) 

F- Dönem Net Kan (Zaran) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI | 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

20.000.00C 

(14.058,979) 

• 

-
68,798,497 

• 
1.313.036 

350.164 

3.968.073 

-
784,280 

-

5.941.021 

70.461.697 

4.752.353 

• 
• 

17.163.640 

98.318.711 

123.582.946 

120,000.000 

(21,011,340) 

-
112.652.561 

-
1.313.036 

350.689 

5.673.545 

-
784.280 

-

98.988.660 

114.316.286 

6.457.825 

• 
(94.440.611) 

9.720.388 

135.042.548 

161.521.286 

- 4 2 6 - I. CİLT 



Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 
2002 yılı Gelir tablosu 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-atışların maliyetii (-) 

Brüt satış karı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri! (-) 

Olağan kar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem kan 

K-Dönem kan ve diğer yasal yükümlülük karşılılan (-) 

Dönem net karı 

Önceki dönem 

Milyon TL 

185.261.975 

13.539.822 

171.722.153 

117.617.931 

54.104.222 

23.452.396 

30.651.826 

27.924.513 

8.596.780 

1.113.215 

48.866.344 

5.293.290 

28.091.012 

26.068.622 

8.904.984 

17.163.638 

Cari dönem 

Milyon TL 

244.179.406 

16.481.399 

227.698.007 

154.941.312 

72.756.695 

33.424.279 

39.332.416 

20.355.499 

6.497.599 

646.213 

52.544.103 

4.645.803 

44.732.926 

12.456.980 

2.736.591 

9.720.388 
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SAYI : 35 
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.'NİN (TDİ) 2003 YILINA AİT HESAP 

VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 26.04.2006 tarihli 15 inci Birleşiminde Türkiye Denizcilik İşletmeleri 

A.Ş.'nin (TDİ) 2003 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye 
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğin
ce denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alman söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Ku
ruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından söz
lü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 
Teşekkül, 1843 yılında kurulmuş, 1952 yılına kadar çeşitli unvanlarla faaliyet göstermiş ve bu 

tarihte "Denizcilik Bankası TA.O." unvanını almıştır. 28.10.1983 tarihinde yürürlüğe giren 117 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile İktisadi Devlet Teşekkülü haline dönüştürülmüş ve unvanı 
"Türkiye Denizcilik Kurumu" olarak değiştirilmiştir. 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hük
münde Kararname, evvelce Kamu İktisadi Teşebbüslerini düzenleyen 2929 sayılı kanun ve buna 
ilişkin ek ve değişikliklerle bunların kapsamına giren teşebbüslerin kuruluşlarına ilişkin Kanun 
Hükmünde Kararnameleri yürürlükten kaldırmış, teşebbüslerden bir çoğunun adı ve organizasyon 
yapısı değişikliğe uğramıştır. Teşekkülün ana statüsü 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
esasları doğrultusunda hazırlanarak 14.11.1984 tarihinde yürürlüğe girmiş, unvanı "Türkiye Deniz
cilik İşletmeleri" olarak değiştirilmiştir. Bu yeni düzenlemede; bankacılık faaliyetleri "Denizcilik 
Bankası T.A.Ş." ye (1992 yılında T.Emlak Bankası A.Ş.'ce devralınmış ve faaliyeti sona ermiştir), 
tersaneler "Türkiye Gemi Sanayii A.Ş." ye devredilmiştir. D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. ise Türki
ye Denizcilik İşletmelerinin bağlı ortaklığı haline gelmiş daha sonra bu bağlı ortaklık Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığına bağlanarak müstakil hale getirilmiş 1999 yılında da blok satış yoluyla özel
leştirilmiştir. Teşekkül, Bakanlar Kurulunun 10.08.1993 tarih ve 93/4693 sayılı kararı ile 3291 sa
yılı kanunun 13. maddesine göre özelleştirme kapsamına alınmış, 4046 sayılı kanunun 20. madde
si (A) bendine istinaden TC. Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca "Türkiye Denizcilik İşletmeleri 
Anonim Şirketi" ne dönüştürülmüş ve hazırlanan Ana sözleşmesi 06.02.1995 tarihinde onaylan
mıştır. 

Teşekkülün amaç ve faaliyet konulan, ana statüsüne göre, iç ve dış sularda deniz taşımacılığı, 
acentelik, sigortacılık, temsilcilik, gemi kiralama ve gemi alım satımı, kıyı emniyeti işletmeciliği 
gemi kurtarma, brokerlik, gemicilik, liman işletmeciliği, şehir, göl ve körfez hattı işletmeciliği ve 
tüm benzeri konularda faaliyet göstermek şeklinde tespit edilmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlı
ğının 08.02.2002 tarih ve 10.05.00/1026 sayılı yazısı ile Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.'nin tüzel kişi
liğinin sona erdirilmesine yönelik olarak T.Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ) ile birleştirilmesine 
karar verildiği bildirilerek ana statünün şirketin amaç ve faaliyet konuları ile ilgili 3. maddesinin 
Gemi Sanayii A.Ş.'nin faaliyet konularının da ilavesi ile değiştirilecek yeni şekli gönderilerek Tür
kiye Gemi Sanayii A.Ş.'nin faaliyet konularının TDİ faaliyet konulan arasına dahil edilmesi sağ
lanmıştır. 

Diğer taraftan TDİ'nin ana statüsünde şirketin amaç ve faaliyetleri ile ilgili 3. maddesinde yer 
alan faaliyetlerden "Kıyı Emniyeti İşletmeciliği" Bakanlar Kurulunun 12.05.1997 tarih ve 97/9466 
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sayılı kararı ile TDİ'den ayrılarak 07.04.1997 tarihinden itibaren 233 sayılı KHK'ye tabi olarak bir 
Kamu İktisadi Kuruluşuna dönüştürülen Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Mü
dürlüğü ana statüsünde tekel bir faaliyet olarak yer aldığından Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 
19.04.2004 tarihli onayları ile TDİ'nin ana statüsünden bu faaliyet çıkartılmıştır. 

TDİ'nin son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Toplu bilgiler (konsolide) 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 
Finasman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 
Bağlı ortaklıklara veya bağlı anonim 
şirketlere ödenen sermaye 
Bağlı ortaklıklar veya bağlı anonim 
şirketler temettü geliri 
İştiraklere ödenen sermaye 
iştirakler temettü geliri 

Tüm alım tutan 
Başlıca (hizmet) üretim miktarı 
•Yolcu taşıma: 
Denizyolları 
ŞehirhaOarı 
-Araç taşıma: 
Denizyolları 
Şehirhatları 
-Liman hizmetleri: 
Yükleme,boşaltrna,aktarrna,arnbariarna 
-Kılavuzluk hizmetleri 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) 
İşletme araçları (filo durumu) 
Denizyolları 
Şehirhatları 
Net satış tutan 
Stoklar (ilk madde ve malzeme) 
Kapsamdışı aylıklı personel (ortalama) 
işçi aylıklı (ortalama) 
işçi.gûndelikçi ve saat ücretli (ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
Kapsamdışı personele yapılan giderler 
Kapsamdışıper.aylık ortalama gider 
işçiler (aylıklılar) için yapılan giderler 
işçiler (aylıklılar) başına aylık ort. Gider 
Daimi ve geçici işçiler için yapılan giderler 
Daimi ve geçici işçiler başına aylık ort. gider 
Dönem karına ilişkin vergi ve diğ.yas.yük. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYH'ya katkı (Üretici fiyatlanyla) 
GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 
GSMHVa katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Faaliyet karlılığı (Öz kaynak yönünden) 
Mali karlılık (öz kaynak yönünden) 
Ekonomik karlılık 
Zararlılık 
Faaliyet karı 
Dönem karı veya zaran 
Bilanço karı veya zaran 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Bin kişi 
Bin kişi 

Bin adet 
Bin adet 

Bin ton 
Milyon gros ton 

Milyar TL 

Adet 
Adet 

Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 
% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

1999 

5.000 
5.000 

45.570 
8.696 

352 
80.290 
45.838 
3.777 

39 

538 
191 

17.578 

371 
75.270 

56 
4.755 

2.305 
405 

53.025 

10 
75 

70.889 
2.200 

513 
4.383 

421 
46.397 

4.606 
730 

39.069 
726 

2.705 
521 

3.661 
7.942 

49.493 
52.146 
51.074 

16 
25 
23 

7.184 
11.176 
7.515 

2000 

20.000 
5.000 

60.668 
12.045 

141 
111.156 
62.370 
2.671 

18 

1.603 
255 

27.725 

328 
67.839 

48 
4.679 

2.449 
485 

86.951 

12 
75 

114.653 
2.471 

516 
4.167 

392 
76.400 

6.485 
1.047 

63.379 
1.267 
4.222 

898 
1.320 
7.192 

24.560 
29.342 
78.746 

17 
4 
4 

10.571 
2.511 
1.191 

2001 

20.000 
5.941 

82.859 
40.724 

1.113 
153.092 
79.887 
9.246 

73 

1.781 
297 

41.511 

203 
62.445 

23 
4.517 

2.490 
483 

117.618 

5 
77 

171.722 
3.986 

504 
4.065 

370 
104.807 

8.431 
1.394 

87.479 
1.793 
5.540 
1.248 
8.905 

15.380 
193 

5.540 
89.258 

37 
31 
18 

30.652 
26.069 
17.164 

2002 

120.000 
98.989 

135.042 
26.479 

646 
225.221 
114.513 

7.147 
62 

2.047 
776 

59.654 

155 
57.378 

15 
4.845 

3.095 
558 

154.941 

5 
n 

227.698 
6.346 569 
3.826 

708 
143.874 

12.579 
1.842 

109.039 
2.375 

12.827 
1.509 
2.737 

11.180 
(3.515) 

3.351 
104.555 

29 
9 
8 

39.332 
12.457 

(84.720) 

2003 

120.000 
98.989 

137.109 
45.003 

59 
277.869 
140.975 

7.651 
42 

2.047 
384 

64.658 

101 
54.852 

6 
4.931 

3.430 
637 

201.490 

5 
77 

265.410 
5.501 

574 
4.418 

831 
195.541 

15.059 
2.186 

134.771 
3.131 

20.334 
2.039 

12.812 
(12.521) 
(1.482) 

108.453 
13 

20 
17.628 

(27.647) 
(112.367) 

Son 
iki yıl 
farkı 

2.067 
18.524 

(587) 
52.648 
26.462 

504 
(20) 

(392) 
5.004 

(54) 
(2.526) 

(9) 
86 

335 
79 

46.549 

37.712 
(845) 

5 
592 
123 

51.667 

2.480 
344 

25.732 
756 

7.507 
530 

(2.737) 
1.632 

(9.006) 
(4.833) 

3.898 
(16) 
(9) 
(8) 
20 

(21.704) 
(40.104) 
(27.647) 

Artış 
veya 

azalış % 

2 
70 

(91) 
23 
23 
7 

(32) 

(50) 
8 

(35) 
(4) 

(60) 
2 

11 
14 
30 

17 
(13) 

1 
15 
17 
36 

20 
19 
24 
32 
59 
35 

(100) 
15 

256 
(144) 

4 
(55) 
(100) 
(100) 

(55) 
(322) 

33 
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II. İDARİ BÜNYE 
A- Mevzuat: 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ) 10.08.1993 tarih ve 93/4693 sayılı Bakanlar Kuru

lu Kararı ile 3291 sayılı kanuna istinaden özelleştirme kapsamına, 4046 sayılı Kanunun geçici 
II. Maddesi uyarınca da özelleştirme programına alınmıştır. 

Şirketin Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Müdürlüğü, Özelleştirme Yüksek Ku
rulunun 07.04.1997 tarih ve 97/12 sayılı kararı ile Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığına devredil
miş, bilahare bu işletme Bakanlar Kurulunun 12.05.1997 tarih ve 97/9466 sayılı kararı ile "Kıyı 
Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü" adıyla müstakil bir kamu iktisadi ku
ruluşuna dönüştürülmüştür. 

Diğer taraftan Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 08.02.2002 tarih ve 10.05.00/1026 sayılı ya
zısı ile Gemi Sanayii A.Ş.'nin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine yönelik olarak TDİ ile birleşti
rilmesi kararı alınmıştır. Devir işlemleri 17.05.2002 tarihi itibariyle gerçekleşmiştir. 

B- Teşkilat: 
Şirketin Ana Statüye göre organları Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Mü

dürlüktür. Şirketin yürütme organı, Genel Müdür ve 5 Genel Müdür Yardımcısı ile bunların yan ve 
alt bölümlerinden oluşmaktadır. Genel Müdürlük, Merkez Teşkilat ve bağlı işletmeler şeklinde iki 
grupta toplanmaktadır. Merkez teşkilatı içinde yer alan Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Baş Mü
şavirliği, Savunma Sekreterliği, Personel Dairesi Başkanlığı, Güvenli Yönetim Daire Başkanlığı, 
İnşaat Emlak Daire Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Protokol Müdürlüğü, Özel 
Kalem Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Müdürlüğü ve Ankara İrtibat Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdür
lüğü, Danışmanlar doğrudan genel müdüre, diğer birimler ise yapılan görev bölümü çerçevesinde 
genel müdür yardımcılarına bağlı bulunmaktadır. 

C- Personel Durumu: 
TDİ A.Ş.'de çalışanlar; 4857 sayılı kanuna tabi karada çalışan işçiler ile 854 sayılı Deniz İş 

Kanununa tabi gemi adamlarından oluşmaktadır. 4857 ve 854 sayılı yasalara tabi olup, işçi sayılan 
personel, toplu iş sözleşmelerinin kapsamına giren "kapsam içi personel" ile kanunen ve akten top
lu iş sözleşmelerinin dışında kalan "kapsam dışı personel" olarak iki grupta toplanmaktadır. Şirket 
personeli ücret ödeme şekillerine göre de "aylıklı" ve "gündelikçi" olarak iki gruba ayrılmaktadır. 
Gündelikçi personel de kendi içinde daimi kadrolu işçi ve geçici işçi olarak ayrıma tabi tutulmuş 
bulunmaktadır. 

TDİ. A.Ş.'de 2003 sonu itibariyle çalışan toplam personel sayısı, geçmiş yıla göre % 16,7 nis
petinde 879 kişi azalarak, 4.371 kişi olmuştur. Bu dönemde 165 personelin askerlik dönüşü, geçi
ci işçilerin başlatılması, açıktan atama, diğer şekillerle girişi olmuş, buna mukabil 1044 personel 
de emeklilik, istifa, başka kuruluşa nakil, askerlik, vefat gibi nedenlerle şirketten ayrılmıştır. 2003 
sonu itibariyle çalışan 4.371 personelin 374 kişisi merkez teşkilatında, 3.997 kişisi de bağlı işlet
melerde görev yapmaktadırlar. 2003 yılında personele 195,5 trilyon lira ödemede bulunulmuştur. 

III. MALİ BÜNYE 
T. Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 2003 yılında bir önceki yıla göre; % 14,2 oranında 34,6 trilyon 

lira fazlasıyla 278,8 trilyon lira brüt satış sağlamış, % 18,6 oranında 3,0 trilyon lira daha az olmak 
üzere 13,4 trilyon lira satış indirimleri yapması sonrası net satışları % 16,6 oranında 37,7 trilyon 
lira fazlasıyla 265,4 trilyon lira gerçekleşmiştir. Satış maliyetleri % 30 oranında 46,5 trilyon lira ar
tarak 201,5 trilyon lira, faaliyet giderlerinin % 38,4 oranında 12,9 trilyon lira artışla 46,3 trilyon li
ra olması neticesi faaliyet karı bir önceki yıla göre % 55,2 oranında 21,7 trilyon lira azalarak 17,6 
trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. TDİ 2003 yılında Denizyolları İşletmesi faaliyetlerinden 2,2 tril
yon lira, Şehirhatları İşletmesi faaliyetlerinden 1,8 trilyon lira, Tersane faaliyetlerinden 3,3 trilyon 
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lira ve Genel Müdürlük faaliyetlerinden 24,2 trilyon lira zarar ederken tek kârlı olduğu liman fa
aliyetlerinden 49,1 trilyon lira kâr elde etmiştir. 

Faaliyet kârının bir önceki yıla göre % 55 oranında azalması brüt satışların % 14 oranında ar
tışına karşılık satış maliyetlerinin % 30, faaliyet giderlerinin %39 oranında artışına bağlı bulun
maktadır. Bir önceki yıl 12,5 trilyon lira dönem karı sağlayan kuruluş 2003 yılında dönemi 27,6 
trilyon lira zarar ile kapatmıştır. Kuruluşun dönemi zarar ile kapatmasının başlıca nedeni ise gerek 
Denizyolları gerekse Şehirhatlan gemilerinin çalışmadıkları sürelere ait giderlerin bir önceki yıla 
göre % 29 oranında artışla 56,3 trilyon liraya ulaşması önemli rol oynamıştır. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Şirketin faaliyetleri yolcu ve araç taşımacılığı, Liman İşletmeciliği ve Tersane faaliyetleri ola

rak üç ana grupta toplanmıştır. 
Şehirhatlan İşletmesi : 2003 yılında yolcu taşımacılığını Eminönü-Üsküdar, Üsküdar-Beşik-

taş, Üsküdar-Kabataş, Kadıköy-Beşiktaş, diğer boğaz, Kadıköy-H.Paşa-Karaköy, Eminönü-Kadı-
köy, Kartal-Yalova, diğer Marmara, Haliç hatlarında, araç ve yolcu taşımasını Eskihisar-Topçular, 
Harem-Sirkeci, Çanakkale-Eceabat, Gelibolu-Lapseki, Geyikliyükyeri-Bozcaada, Marmara-Avşa-
Erdek, Kabatepe-Gökçeada, Çanakkale-Gökçeada ve Kabataş-Harem hatlarında 38 yolcu gemisi, 
24 araba vapuru, 12 motorbot (yolcu gemisi), 1 feribot, 2 yakıt tankeri olmak üzere 77 gemi ile ye
rine getirmiştir. Gemilerin yaş ortalaması yolcu gemilerinde 24, araba vapurlarında 15, motorbot-
larda 20 yıldır. Yolcu gemilerinden 1961 yapımı 1950 yolcu kapasiteli 4 adet buharlı (stimli) ge
milerin yaşları 43'dür. Bir önceki yıla göre yolcu gemileri ile 23.193 sefer noksanıyla 231.756 se
fer yapılarak % 3,5 oranında 1.763.164 kişi noksanıyla 48.883.790 yolcu taşınmıştır. Araba vapur
ları ile ise % 04 oranında 527 sefer fazlasıyla 127.822 sefer yapılarak % 2 oranında 86.015 adet 
fazlasıyla 4.931.013 adet araç taşınmıştır. Araba vapurları ile taşınan yolcu sayısı da % 11 oranın
da 762.617 kişi azalarak 5.968.386 kişi olarak gerçekleşmiştir. 2003 yılında yolcu gemileri ile ya
pılan taşımada % 20,3 araba vapurları ile araç taşıma faaliyetinde % 44,5, araba vapurlarında yol
cu taşıma faaliyetinde % 15,8 oranlarında kapasiteden faydalanılmıştır. 

Yolcu taşımacılığı yapılan 10 hattın tamamında bir önceki yıla göre % 14,6 oranda 2,6 trilyon 
lira fazlasıyla 20,8 trilyon lira zarar edilmiştir. Araç ve yolcu taşınan hatlardan Eskihisar-Topçular 
hattında 46,4 trilyon lira kâr sağlanırken Harem-Sirkeci hattında 363,1 milyar lira, Harem-Kabataş 
hattında 1,4 trilyon lira, Çanakkale-Eceabat hattında 198,8 milyar lira, Gelibolu-Lapseki hattında 
750,6 milyar lira, Geyikliyükyeri-Bozcaada hattında 1,1 trilyon lira, Marmara-Avşa-Erdek hattın
da 1,1 trilyon lira, Kabatepe-Gökçeada hattında 1,2 trilyon lira zarar edilmiştir. Araç ve yolcu ta
şınan hatlarda sadece Eskihisar-Topçular hattından bir önceki yıla göre % 34,3 oranında 11,8 tril
yon lira fazlasıyla elde edilen 46,4 trilyon lira kâr nedeniyle araç ve yolcu taşıma toplamında bir 
önceki yıla göre % 39,4 oranda 11,0 trilyon lira fazlasıyla 39,2 trilyon lira kâr elde edilmiştir. 

Yolcu taşımacılığı ile araç ve yolcu taşımacılığı birlikte değerlendirildiğinde bir önceki yıla 
göre % 84,5 oranında 8,4 trilyon lira fazlasıyla 18,3 trilyon lira kâr edilmiştir. Kiraya verilen ge
milerden 147,3 milyar lira, diğer hasılat ve satışlardan 66,8 milyar lira kâr edilmiş ancak 20,3 tril
yon lira faaliyet gideri neticesi 2003 yılında işletme faaliyetlerinden 1,8 trilyon lira faaliyet zararı 
oluşmuştur. 

2003 yılında 1,8 trilyon lira faaliyet zararı oluşan Şehirhatlan İşletmesi 2003 yılında 4,2 tril
yon lira diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kâr, 383,8 milyar lira olağandışı gelir ve kâr sağlamış, 
diğer faaliyetlerden 39,7 milyar lira olağan, 34,6 trilyon lira olağandışı gider ve zararı neticesi 2003 
yılını 31,9 trilyon lira dönem zararı ile kapatmıştır. Dönem zararının oluşmasında en büyük etken 
bir önceki yıla göre % 42,2 oranda 9,5 trilyon lira artışla 31,9 trilyon liraya ulaşan gemilerin çalış
madıkları sürelere ait giderleri ile 2,6 trilyon liralık önceki dönem gider ve zararlardır. 
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Denizyolları İşletmesi: Filosunda 3 feribot ile 2 yolcu gemisi bulunan İşletme İç hatlarda; İs-
tanbul-İzmir, Avsa ve Armutlu hatları olmak üzere 3 hat düzenlenmiştir. Bu hatlarda bir önceki yı
la göre; 64 sefer noksanıyla 97 sefer yapılarak % 39 oranında 52.367 yolcu noksanıyla 83.128 yol
cu, % 88 oranında 8.563 araç noksanıyla 1.115 araç taşınmıştır. Kapasiteden yolcuda % 31,28, 
araçta % 21,33 oranlarında faydalanılmıştır. 

Dış hatlarda; sadece Çeşme-Brindisi hattında bir önceki yıla göre ; 2 sefer noksanıyla 30 se
fer düzenlenerek % 11 oranında 2.000 yolcu noksanıyla 16.475 yolcu, % 10 oranında 561 adet nok
sanıyla 4.907 adet araç taşınmıştır. Dış hatlarda kapasiteden yolcuda % 45,92, araçta % 38,22 oran
larında faydalanılmıştır. 

Kruvaziyer seferler: Akdeniz, Ege ve Karadeniz'e bir önceki yıla göre; 4 sefer fazlası ile 10 
sefer düzenlenerek % 167 oranında 1.146 yolcu fazlasıyla 1.831 yolcu taşınmıştır. Bunlardan Ak
deniz'e 3 sefer fazlası ile 5 sefer düzenlenerek % 317 oranda 831 kişi fazlasıyla 1.093 kişi taşın
mıştır. Ege denizine bir önceki yıl gibi 2 sefer düzenlenerek % 141 oranda 189 yolcu fazlasıyla 323 
kişi taşınmıştır. Karadeniz'e 1 sefer fazlasıyla 3 sefer düzenlenmiş olup % 44 oranda 126 kişi faz
lasıyla 415 yolcu taşınmıştır. 

Taşımacılık yapılan İstanbul-İzmir hattında 93,0 milyar lira, Avsa seferlerinde 1,6 trilyon lira, 
Armutlu seferlerinde 126,2 milyar lira olmak üzere iç hatlarda 1,8 trilyon lira faaliyet zararı oluş
muştur. Sadece Çeşme-Brindisi hattında yapılan dış hat taşımacılığında 633,1 milyar lira kâr sağ
lanmıştır. Kruvaziyer seferlerden Akdeniz seferlerinden 106,0 milyar lira, Ege Denizi seferlerin
den 84,4 milyar lira ve Karadeniz seferlerinden 83,9 milyar lira olmak üzere kruvaziyer seferler
den 274,3 milyar lira faaliyet zararı oluşmuştur. 6 seferlik kiralamadan da 29,8 milyar lira zarar 
edilmiştir. Diğer hizmet satışlarından 203,0 milyar lira zarar ve 495,8 milyar lira faaliyet gideri ne
ticesi İşletmenin faaliyet zararı bir önceki yıla göre % 49 oranında 2,1 trilyon lira azalarak satışla
rın maliyetine göre % 17 oranında 2,2 trilyon lira gerçekleşmiştir. 2003 faaliyet zararı incelenen 
Denizyolları İşletmesinin 2003 yılında sağladığı 1,2 trilyon lira diğer faaliyetlerden olağan gelir ve 
kârlar, 1,1 trilyon lira diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar, 116,9 milyar lira olağandışı ge
lir ve kârlar ile 19,8 trilyon lira olağandışı gider ve zararları neticesi 2003 yılında 21,8 trilyon lira 
dönem zararı oluşmuştur. Bu dönem zararının oluşmasında en büyük etken bir önceki yıla göre % 
35 oranında 4,9 trilyon lira artışla oluşan 19,2 trilyon lira gemilerin çalışmadıkları sürelere ait ça
lışmayan kısım gider ve zararlarıdır. 

Limancılık faaliyetleri: 1997 yılında işletme hakkı işletici şirketlere devredilerek özelleştirilen 
Tekirdağ, Giresun, Ordu, Sinop, Rize, Hopa limanlarından sonra Antalya limanının işletme hakkı
nın 1998 yılında, Alanya limanının 2000 yılında işleticisine devri ile TDİ limancılık faaliyetlerine 
İstanbul limanı, İzmir İşletmesi ve Trabzon İşletmesi ile devam etmiştir. Özelleştirme Yüksek Ku
rulunun 18.9.2000 tarih ve 2000/67 sayılı karan ile özelleştirilen limanlardan İzmir İşletmesine 
bağlı Marmaris limanı 2.2.2001 tarihinde işleticisine teslim edilmiştir. Söz konusu Özelleştirme 
Yüksek Kurulu karan ile Çeşme, Dikili ve Kuşadası limanlarının da özelleştirilmesine karar veril
miş ise de ihaleye katılan firmaların yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyip işletme de
vir hakkı sözleşmelerini imzalamamış olmaları nedeniyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca tek
lif veren diğer sıralardaki şirketlere çağrı yapılmış ancak bir netice alınamamıştır. T.C. Başbakan
lık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca en son olarak son teklif verme tarihi 11.11.2002 tarihi ol
mak üzere Çeşme, Dikili, Kuşadası ve Trabzon limanları için ihaleye çıkılmış olup Özelleştirme 
Yüksek Kurulunun 28.04.2003 tarih ve 2003/17 sayılı kararı ile Çeşme limanı 06.06.2003 tarihin
de, Kuşadası limanı 07.07.2003 tarihinde işleticilerine devredilmiştir. Trabzon ve Dikili limanı için 
son teklif verme tarihi 01.08.2003 olan yeni bir ihaleye çıkılmış Özelleştirme Yüksek Kurulunun 
31.10.2003 tarih ve 2003/76 sayılı kararı ile bu limanların özelleştirilmesi yapılarak Trabzon lima
nı 21.11.2003, Dikili limanı 04.12.2003 tarihinde işleticilerine devredilmiştir. TDİ 2003 yılında li-

- 4 3 2 - I. CİLT 



mancılık faaliyetlerinden 49,1 trilyon lira faaliyet kârı, 53,4 trilyon lira dönem kârı elde etmiştir. 
Limancılık faaliyetinde İstanbul limanı 32,0 trilyon lira, İzmir limanı 16,5 trilyon lira, Trabzon li
manı 632,0 milyar lira faaliyet kârı sağlanmıştır. 2003 yılında işletme hakkı devri suretiyle en son 
Çeşme, Kuşadası ve Trabzon limanlarının özelleştirilmesi sonucunda, 2004 ve ilerdeki yıllarda Ku
ruluşun limanlardaki kârı azalacaktır. 

Tersane faaliyetleri: Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 08.02.2002 tarihli yazısı ile T.Gemi 
Sanayii A.Ş.'nin TDİ ile birleştirilmesine karar verilmiş olup her iki kuruluşun 14.05.2002 tarihin
de yapılan genel kurulları neticesi 17.05.2002 tarihi itibariyle T.Gemi Sanayii A.Ş., çıkarılan devir 
bilançosu ile TDİ ile birleştirilmiş T.Gemi Sanayii A.Ş.'nin tüzel kişiliği son bulmuştur. TDİ bün
yesinde Tersane Müdürlüğü olarak faaliyete geçen tersane faaliyetlerinden 2001 yılında 1,6 trilyon 
lira zarar edilirken birleşme sonrası 2002 yılında bu zarar 1,4 trilyon lira azalarak 277,7 milyar li
ra olarak gerçekleşmiştir. 2003 yılında ise faaliyet zararı bir önceki yıla göre % 1085 oranında 3,0 
trilyon lira artarak 3,3 trilyon lira oluşmuştur. Tersane faaliyetlerinin 2003 dönem zararı ise bir ön
ceki yıla göre % 20,3 oranda 1,5 trilyon lira fazlasıyla 8,8 trilyon lira gerçekleşmiştir. 

Tersane Müdürlüğüne bağlı Haliç Tersanesinin çelik işleme kapasitesi yılda 3.169 ton, Cami-
altı Tersanesinin ise 5.934 tondur. Yapılan üretimin bakım,tamir ve havuzlama olması, çelik inşaat 
olarak sadece 1 adet saç duba yapılması sebebiyle çelik işleme miktarı düşük olmakta buna bağlı 
olarak kapasiteden yararlanma oranı düşük çıkmaktadır. Bir önceki yıla göre 2003 yılında 88 gemi 
fazlası ile ve programın % 251 oranında üzerinde 181 gemi tamir görmüş, 46 gemi fazlası ile ve 
programın % 94 oranında üzerinde 66 gemiye havuzlama veya kızaklama hizmeti verilmiştir. 
Adam-saat kullanımı programa göre % 84 oranında gerçekleşmiştir. 

V. YATIRIMLAR 
TDİ'nin 2003 yılı yatırım programında 6 adet devam eden, 61 adet yeni, 1 adet etüt proje ol

mak üzere toplam 13 adet proje için 18,3 trilyon liralık ödenek öngörülmüştür. 
"Salıpazarı Limanının Yolcu Terminaline Dönüştürülmesi" projesi de İstanbul'un en önemli 

projelerinden birisidir. 1986 yılında yük gemilerinin kullanımına kapatılan Liman yaklaşık 120.000 
m2 açık ve 81.000 m2 kapalı alanı ile İstanbul'un en değerli sahalarından biridir. Bu proje hayata 
geçirildiği taktirde ülkemizde kruvaziyer gemi turizmi de gelişme gösterecektir. 

Şirket 2003 yılı içinde yatırım harcamalarında % 42 nispetindeki gerçekleşme ile % 7,6 tril
yon liralık harcamada bulunmuştur. 

VI. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin sermaye payı % 15'inin üstünde sahip olduğu şirket

lerin sayısı 4 olup bunlar; Marmara Inc (Amerika), Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti., Türkiye-Lib-
ya Deniz Nakliyatı Ortak A.Ş. ile Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.'dir. Marmara-Inc (Amerika) 
şirketinde sermaye payının % 100'ü TDİ'ye ait olup ABD kanunlarına göre kurulmuş bir şirkettir. 
Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti'deki sermaye payının % 51'i kuruluşa ait olup KKTC yasalarına 
göre kurulan bir Limitet Şirket durumundadır. 

Bunlardan yalnız Mersin Serbest Bölge İşletmesi A.Ş.'den temettü alınmış, diğer iştiraklerden 
kâr payı alınamamıştır. Kuruluşun ayrıca katılım payı çok cüzi nispette şirketler de olmak üzere 14 
adet iştiraki de bulunmaktadır. 

VII. ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırıl

mıştır : 
1- Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şirketinin mali durumunun daha fazla bozulmaması için her 

türlü tedbirin alınması, 
- Komisyonumuzca uygun görüldüğü üzere TDİ'ce bu iştirakin sürekli denetlenmesi, 
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2- 1999 yılından beri yatırım programında yer alan pilot motorlarının biran önce hizmete gir
mesi için gerekli çalışmaların yapılması, 

3- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin ye
rine getirilmesi. 

B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 
1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan TDİ A.Ş.'nin Marmara Denizindeki bazı li

man ve bölgelerde tekel olarak yapmakta olduğu kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri ile ilgili ola
rak; Denizcilik Müsteşarlığınca çıkartılan yönetmelik ve talimatlarla ihalesiz olarak üçüncü şahıs
ların da bu hizmetleri yapmasına izin verildiğinden Şirketin gelirini azaltan ve ekonomik değerini 
düşüren bu durumun düzeltilmesi için 4046 sayılı Kanunun 3e ve 20/B maddesi de gözönünde tu
tularak ilgili merciler nezdinde girişimlerin sürdürülmesi, 

- Komisyonumuzca uygun bulunduğu üzere Üst Komisyona Denizcilik Müsteşarlığı ilgilileri
nin davet edilmesi, 

2- Boğazlardan geçen gemilere verilen kılavuzluk hizmetinin kamuca yürütülmesi gerektiğin
den ve ayrıca bu konuda Millî Güvenlik Kurulu Kararı bulunduğundan, bu hizmetlerin hizmet alı
mı şeklinde özelleştirildiğinde ise tekelci özel sektör oluşumuna sebep olunacağından, Montrö an
laşması da dikkate alınarak Boğazlardan geçen gemilere verilen kılavuzluk hizmetlerinin özelleş
tirme kapsamı dışına çıkarılması,bu husus mümkün olmadığı taktirde, hizmet bütünlüğü açısından 
kılavuzluğun Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlanması için il
gili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

3- Ülke turizminin gelişmesine faydası olacak, TDİ A.Ş.'ye büyük mali katkı sağlayacak, 
1986 yılından bu yana zaman zaman yapılan çalışmalardan bir sonuç alınamayan Sahpazarı Lima
nının modern yolcu limanı, ticaret ve kültür kompleksi olarak değerlendirilmesi amacına da katkı 
sağlayacağından; alt yapı yatırımlarının bir bölümünün Kuruluşça yapılması suretiyle çalışmaların 
bir an önce neticelendirilmesi, 

4- Millî Savunma Bakanlığı ile istişare edilerek Marmara Inc Şirketinin iç denetiminin yapıl
ması, 

5- Komisyonumuzca uygun görüldüğü üzere, toplantı sırasında öğrenilen; Özelleştirme Yük
sek Kurulunun 17.10.1995 tarih ve 95/72 sayılı kararı ile Ortak Girişim Grubuna 25 yıllığına kul
lanım hakkı verilen İzmir Eski Balık Hali projesi ile ilgili olarak yapılan 15.08.1996 tarihli ana söz
leşme ile Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı arasında uyumsuzluk bulunduğu hususunda Kuruluş 
Teftiş Kurulunca neticelendirilen ve 07.10.2003 tarih, 79 sayılı raporla yetkili karar organı hakkın
da tahkikat yapma yetkisi bulunmaması nedeniyle T.C. Başbakanlık Teftiş Kuruluna intikal ettiri
len konunun görüşülmesi, 

SONUÇ 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi (TDİ)'nin 29.04.2004 tarihinde kendi genel ku

rulunda kabul edilen 2003 yılı bilançosu ve 27.647.193 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir 
tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 

I 
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TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 2003 YILI BİLANÇOSU 

Aktif (Varlıklar) 

1 - DÖNEN VARLIKLAR 
A- Hazır Değerler 
B- Menkul Kıymetler 

1- Menkul Kıymetler 

2-Menkul Kıymet Değer 

Düşüklüğü Karşılığı (-) 

C-Ticari Alacaklar 
1-Ticari alacaklar 

2- Alacak Senetleri Rees.(-) 

3- Şüpheli Ticari AlacKar.(-) 

D-Diğer Alacaklar 
1- Diğer Alacaklar 

2-DiğerAla.Sen.Reesk(-) 

3- Şüpheli Dig.Ala.Kar. (-) 

E-Stoklar 
1-Stoklar 
2- Stok Değer Düş.Kar.(-) 

3- Verilen Sipariş Avanstan 

F- Gelecek Aylan Alt Giderler 
ve Gelir Tahakkukları 

G-Diğer Dönen Varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

D-DURAN VARLIKLAR 
A-Ticari Alacaklar 

1-Ticari Alacaklar 

2- Alacak Sen.Reeskon.(-) 
3-Şüpheli TiaAlac.Kar.(-) 

B- Diğer Alacaklar 
1-Diğer Alacaklar 

2-DiğerAlac.Sen.Rees.(-) 
3- Şüphe» Diğ.Alac.Kar.(-) 

C-MaH Duran Varlıklar 
1-Bağlı Menkul Kıymetler 

2- Bağlı Menkul Kıym.Değ. 

Düşüklüğü Karşılığı (-) 

3- İştirakler 

4- İştiraklere Serm.Taah. 

5- İştirakler Sermaye Pay. 

Değer Düşükl. Kar. (-) 
6- Bağlı Ortaklıklar 

7- Bağlı Ortaklıklar Serm. 

Önceki dönem 
Milyon T L 

Ayrıntısı 

18.248.368 

( - ) 
(11.788.684) 

4.637.999 

( • ) 
(3.385.504) 

6.116.666 

( • ) 
229397 

14.927 

( • ) 

( - ) 

( - ) 
( - ) 

1.140 

( - ) 
1.945.928 

(1.075.541) 

( • ) 
1.176.321 

Tümü 

29.120.947 

6.459.684 

1252495 

6.346.063 

1.396.376 
65.877 

44.641442 

14.927 

• 

2.047.848 

Cari dönem 
Milyor 

Ayrıntısı 

17.355.540 

( • ) 
(11.557.836) 

5.751.076 

( • ) 
(1.746.182) 

5.217.956 

( • ) 
282.998 

19.786 

( - ) 
( • ) 

122247 

( - ) 
( - ) 

5.267 

( - ) 
1.788.880 

(918.493) 

( - ) 
1.176.321 

»TL 
Tümü 

19.713435 

-

5.797.704 

4.004.894 

5.500.954 

3.174.884 
878.847 

39.070.718 

19.786 

122247 

2.051375 
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Taahhütleri (•) 

8- Bağlı Ortaklıklar Serm. 

Paylan Değer Düşükl. 

Karşılığı (•) 

9- Diğer Mafi Duran VaıL 

10-Oiğer Mali Duran 

Varlıklar Karşılığı (-) 

D- Maddi Duran Varlıklar 

1- Maddi Duran Varlıklar 

2-Birikmiş AmortB.(-) 

3- Yapılmakta Olan Yat 

4-Verilen Avanslar 

E-Maddi Olm.Duran Varlıklar 

1-Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar 

2- Baikmtş Amortisman.(-) 

3- Verilen Avanslar 

F-Özel Tükenmeye Tabi Vart 

1-Özel Tükenmeye Tabi 

Varlıklar 

2-Btöoniş Tükenme Pay.f) 

3-Verilen Avanslar 

G-Gelecek Yıllara AK Gid. 

veGeOrTahakuklan 

H- Diğer Duran Varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAM 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAM 

( • ) 

( • ) 

225.221.381 

(114.513.356) 

4.103.033 

( • ) 

114.811.058 

• 

6.011 

116.879*44 

161.52U86 

( " ) 

( • ) 

277.869.021 

(140.974.663) 

3.943.104 

( • ) 

140.837.462 

• 

9.992 

143.041.462 

182.112180 
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TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 2003 YILI BIUNÇOSU 

Pasif (Kaynaklar) 

1 • KISA VADELİ YABANCI KAY. 

A- Mali Borçlar 

B-Ticari Borçlar 

1-Ticari Borçlar 

2- Borç Senetleri Reeskontu (-) 

C-Diğer Borçlar 

1-Diğer Borçlar 

2- Diğer Borç Senetleri Reesk.(-) 

D-Alınan Avamlar 

E- ödenecek Vergi ve Diğ.YOkûm. 

F- Borç ve Gider Karşılıktan 

1- Dönem Kan Vergi ve Diğer 

Yükümlülük Karşılıktan 

2- Dönem Kan.Peşin Öd.Vergi 

ve Diğer Yükümlülükleri (-) 

3- Kıdem Tazminatı Karşılığı 

4- Maliyet Giderleri Karşılığı 

5- Diğer Borç ve Gider Karşılıktan 

G- Gelecek Aylara Ait Gelirler 

ve Gider Tahakkuktan 

H- Diğer Kısa Vad.Yab.Kaynaklar 

KISA VADELİ YAB.KAYN.TOPLAMI 

lUIZUN VAD. YABANCI KAYNAKLAR 

A- Mail Borçlar 

B-Ticari Borçlar 

1- Ticari Borçlar 

2- Borç Senetleri Reeskontu (-) 

C-Diğer Borçlar 

1-Diğer Borçlar 

2- Diğer Borç SenetReesk. (-) 

D-Alınan Avanslar 

E- Borç ve Gider Karşılıkları 

1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 

2- Diğer Borç ve Gider Karşılık). 

F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler 

ve Gider Tahakkukları 

G- Diğer Uzun Vad.YabJUynaklar 

UZUN VADELİ YAB. KAY. TOPLAMI 

KAYNAKLAR TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL. 

Ayrıntısı 

5.971.792 

( • ) 

76.685 

( • ) 

2.736592 

(2.141.075) 

-
-
-

63.684 

( • ) 

-
( - ) 

515.966 

8.823.509 

Tümü 

255.262 

5.971.792 

76.685 

6.492.767 

595.517 

903.745 

257.458 

14553226 

2.091.175 

63.684 

• 
9.339.475 

431.178 

. 
11325.512 

26.478.738 

Cari dönem 
Milyon T L 

Ayrıntısı 

5.877.614 

( • ) 

6.896.579 

( • ) 

-

-

1.756 

-

124.528 

( - ) 

137.839 

( - ) 
. 

• 
12.713.937 

Tümü 

259.667 

5.877.614 

6.896.579 

9.547.406 

1.756 

7.154530 

284.052 

30.021.604 

1.881570 

124528 

137.839 

12.713537 

122J47 

. 
14.981.121 

45.002.725 
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I»-ÖZ KAYNAKLAR 

A-ödenmiş Sermaye 

1-Sermaye 

2- Ödenmemiş Sermaye (-) 

B» Sermaye Yedekleri 

1- Hisse Senedi İhraç Primleri 

2-Hisse Senedi iptal Kanan 

3-M.D.V. Yeniden DeğAröşlan 

4- İştirakler Yeniden Değerleme 

Artıştan 

5-Maliyet Artış Fonu 

6-Diğer Sermaye Yedekleri 

C-Kar Yedekleri 

1-Yasal Yedekler 

2- Statü Yedekleri 

3-Olağanüstü Yedekler 

4-DJğerKarYedekleri 

5- Özel Fonlar 

D-Geçmiş Yıllar Karton 

E- Geçmiş Yıllar Zararları (•) 

F- Dönem Net Kın (Zaran) 

• ı - • 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

120.000.000 

(21.011.340) 

-
112.652.561 

• 
1.313.036 

350.689 

5.673.545 

784.280 

98.988.660 

114.316286 

6.457.825 

• 
(94.440.611) 

9.720388 

135.04Z548 

161.521286 

120.000.000 

(21.011.340) 

141.927.791 

• 
1.751.905 

350.689 

5.673.545 

-
784.280 

-

98.988.660 

144.030.385 

6.457.825 

• 
(84.720222) 

(27.647.193) 

137.109.455 

182.112.180 
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TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 2003 YILI GELİR TABLOSU 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

OSatışların maliyeti (-) 

Önceki dönem 
Milyon TL 

244.179.406 

16.481.399 

227.698.007 

154.941.312 

Cari dönem 
Milyon TL 

278.826.162 

13.416.230 

265.409.933 

201.490.434 

Brüt satış kan 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan 

K-Dönem karı vergi ve diğ. yasal yüküm, karşılıkları (-

Dönem net kan 

72.756.695 63.919.499 

33.424.279 

39.332.416 

20.355.499 

6.497.599 

646.213 

52.544.103 

4.645.803 

44.732.926 

46.291.704 

17.627.794 

18.224.905 

5.106.766 

58.504 

30.687.430 

4.930.688 

63.265.311 

12.456.980 (27.647.193) 

2.736.591 0 

9.720.389 (27.647.193) 
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SAYI : 36 
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.'NİN (TDİ) 2004 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 26.04.2006 tarihli 15 inci Birleşiminde Türkiye Denizcilik İşletmeleri 

A.Ş.'nin (TDİ) 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye 
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğin
ce denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alman söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Ku
ruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından söz
lü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 
Teşekkül, 1843 yılında kurulmuş, 1952 yılına kadar çeşitli unvanlarla faaliyet göstermiş ve bu 

tarihte "Denizcilik Bankası TA.O." unvanını almıştır. 28.10.1983 tarihinde yürürlüğe giren 117 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile İktisadi Devlet Teşekkülü haline dönüştürülmüş ve unvanı 
"Türkiye Denizcilik Kurumu" olarak değiştirilmiştir. 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hük
münde Kararname, evvelce Kamu İktisadi Teşebbüslerini düzenleyen 2929 sayılı kanun ve buna 
ilişkin ek ve değişikliklerle bunların kapsamına giren teşebbüslerin kuruluşlarına ilişkin Kanun 
Hükmünde Kararnameleri yürürlükten kaldırmış, teşebbüslerden bir çoğunun adı ve organizasyon 
yapısı değişikliğe uğramıştır. Teşekkülün ana statüsü 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
esasları doğrultusunda hazırlanarak 14.11.1984 tarihinde yürürlüğe girmiş, unvanı "Türkiye Deniz
cilik İşletmeleri" olarak değiştirilmiştir. Bu yeni düzenlemede; bankacılık faaliyetleri "Denizcilik 
Bankası T.A.Ş." ye (1992 yılında T.Emlak Bankası A.Ş'ce devralınmış ve faaliyeti sona ermiştir), 
tersaneler "Türkiye Gemi Sanayii A.Ş." ye devredilmiştir. D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. ise Türki
ye Denizcilik İşletmelerinin bağlı ortaklığı haline gelmiş daha sonra bu bağlı ortaklık Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığına bağlanarak müstakil hale getirilmiş 1999 yılında da blok satış yoluyla özel
leştirilmiştir. Teşekkül, Bakanlar Kurulunun 10.08.1993 tarih ve 93/4693 sayılı kararı ile 3291 sa
yılı kanunun 13. maddesine göre özelleştirme kapsamına alınmış, 4046 sayılı kanunun 20. madde
si (A) bendine istinaden T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca "Türkiye Denizcilik İşletmeleri 
Anonim Şirketi" ne dönüştürülmüş ve hazırlanan Ana sözleşmesi 06.02.1995 tarihinde onaylan
mıştır. 

Teşekkülün amaç ve faaliyet konuları, ana statüsüne göre, iç ve dış sularda deniz taşımacılığı, 
acentelik, sigortacılık, temsilcilik, gemi kiralama ve gemi alım satımı, kıyı emniyeti işletmeciliği 
gemi kurtarma, brokerlik, gemicilik, liman işletmeciliği, şehir, göl ve körfez hattı işletmeciliği ve 
tüm benzeri konularda faaliyet göstermek şeklinde tespit edilmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlı
ğının 08.02.2002 tarih ve 10.05.00/1026 sayılı yazısı ile Türkiye Gemi Sanayii A.Ş'nin tüzel kişi
liğinin sona erdirilmesine yönelik olarak T. Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ) ile birleştirilmesine 
karar verildiği bildirilerek ana statünün şirketin amaç ve faaliyet konulan ile ilgili 3. maddesinin 
Gemi Sanayii A.Ş.'nin faaliyet konularının da ilavesi ile değiştirilecek yeni şekli gönderilerek Tür
kiye Gemi Sanayii A.Ş.'nin faaliyet konularının TDİ faaliyet konuları arasına dahil edilmesi sağ
lanmıştır. 

Diğer taraftan TDİ'nin ana statüsünde şirketin amaç ve faaliyetleri ile ilgili 3. maddesinde yer 
alan faaliyetlerden "Kıyı Emniyeti İşletmeciliği" Bakanlar Kurulunun 12.05.1997 tarih ve 97/9466 
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sayılı kararı ile TDİ'den ayrılarak 07.04.1997 tarihinden itibaren 233 sayılı KHK'ye tabi olarak bir 
Kamu İktisadi Kuruluşuna dönüştürülen Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Mü
dürlüğü ana statüsünde tekel bir faaliyet olarak yer aldığından Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 
19.04.2004 tarihli onayları ile TDİ'nin ana statüsünden bu faaliyet çıkartılmıştır. 

TDİ'nin son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Toplu bilgiler (konsolide) 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 
Bağlı ortaklıklara veya bağlı anonim 
şirketlere ödenen sermaye 

Bağlı ortaklıklar veya bağlı anonim 
şirketler temettü geliri 

iştiraklere ödenen sermaye 

iştirakler temettü geliri 
Tüm alım tutan 

Başlıca (hizmet) üretim miktarı 

-Yolcu taşıma: 
Denizyolları 
Şehirhatlan 
-Araç taşıma: 
Denizyolları 
Şehirhatlan 

-Liman hizmetleri : 

Yûkleme,boşaltma,aktanra,ambarlama 

-Kılavuzluk hizmetleri 

Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) 

işletme araçlan (filo durumu) 

Denizyollan 

Şehirhatlan 

Net satış tutan 
Stoklar (ilk madde ve malzeme) 
Kapsamdışı aylıklı personel (ortalama) 

İşçi aylıklı (ortalama) 

Işçi.gündelikçi ve saat ücretli (ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
Kapsamdışı personele yapılan giderler 

Kapsamdışıper.aylık ortalama gider 

işçiler (aylıklılar) için yapılan giderler 

İsçiler (aylıklılar) başına aylık on. Gider 

Daimi ve geçici işçiler için yapılan giderler 

Daimi ve geçici işçiler başına aylık ort. gider 

Dönem karına ilişkin vergi ve diğ.yas.yûk. 
Tahakkuk eden vergiler 

CSYH'ya katkı (Üretici fiyatlanyla) 
GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 

GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 

Faaliyet karlılığı (Öz kaynak yönünden) 
Mali karlılık (Öz kaynak yönünden) 
Ekonomik karlılık 
Zararlılık 
Faaliyet kan 
Dönem kan veya zararı 
Bilanço kan veya zaran 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 

Bin kişi 
Bin kişi 

Bin adet 
Bin adet 

Bin ton 

Milyon gros ton 

Milyar TL 

Adet 

Adet 

Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 

Kişi 

Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyon TL 

Milyar TL 

Milyon TL 

Milyar TL 

Milyon TL 

Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 

% 
% 
% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

2000 

20.000 
5.000 

60.668 
12.045 

141 
111.156 
62.370 

2.671 
18 

. 
1.603 

255 
27.725 

328 
67.839 

48 
4.679 

2.449 

485 
86.951 

12 
75 

114.653 
2.471 

516 
4.167 

392 
76.400 

6.485 

1.047 

63.379 

1.267 

4.222 

898 
1.320 
7.192 

24.560 
29.342 

78.746 

17 
4 
4 

10.571 
2.511 
1.191 

2001 

20.000 
5.941 

82.859 
40.724 

1.113 
153.092 
79.887 

9.246 
73 

1.781 

297 
41.511 

203 
62.445 

23 
4.517 

2.490 

483 
117.618 

5 
77 

171.722 
3.986 

504 
4.065 

370 
104.807 

8.431 

1.394 

87.479 

1.793 

5.540 

1.248 

8.905 
15.380 

193 
5.540 

89.258 

37 
31 
18 

30.652 
26.069 
17.164 

2002 

120.000 
98.989 

135.042 
26.479 

646 
225.221 
114.513 

7.147 
62 

. 
2.047 

776 
59.654 

155 
57.378 

15 
4.845 

3.095 

558 
154.941 

5 
77 

227.698 
6.346 

569 
3.826 

708 
143.874 

12.579 

1.842 

109.039 

2.375 

12.827 

1.509 

2.737 
11.180 

(3.515) 
3.351 

104.555 

29 
9 
8 

39.332 
12.457 

(84.720) 

2003 

120.000 
98.989 

146.113 
45.003 

59 
275.571 
135.748 

8.547 
42 

. 
7.238 

384 
64.658 

101 
54.852 

6 
4.931 

3.430 

637 
201.490 

5 
77 

265.410 
5.501 

574 
4.418 

831 
195.541 

15.059 

2.186 

134.771 

3.131 

20.334 

2.039 

12.812 

(12.521) 
(1.482) 

108.453 

12 

(18,9) 
17.628 

(27.647) 
(247.395) 

2004 

120.000 
100.789 
212.616 

33.212 

101 
281.255 
126.247 

10.306 
52 

. 
33.589 

132 
35.904 

99 
61.151 

8 
5.047 

2.190 

644 
171.004 

5 
74 

264.657 
4.035 

425 
3.182 

680 
178.835 

13.527 

2.652 

137.507 

3.601 

19.186 

2.351 

20.850 

(31.331) 
(19.899) 

83.293 

24 
1,7 
1,5 

51.058 
3.626 
3.626 

Son 
iki yıl 
farkı 

0 
1.800 

66.503 
(11.791) 

42 
5.684 

(9.501) 
1.759 

10 

26.351 

(252) 
(28.754) 

(2) 
6.299 

2 
116 

(1.240) 

7 
(30.486) 

-
(753) 

(1.466) 
(149) 

(1.236) 

(151) 

(16.706) 

(1.532) 

466 
2.736 

470 
(1.148) 

312 

8.038 

(18.810) 
(18.417) 

(25.160) 

12 
2 
2 

19 
33.430 
31.273 

252.980 

Artış 
veya 

azalış % 
0 
2 

46 
(26) 

71 
2 

(7) 
21 
24 

364 
(50) 
(44) 

(2) 
11 

33 
2 

(36) 

1 
(15) 

-
-

(0) 
(27) 
(26) 

(28) 

(18) 

(9) 

(10) 

21 
2 
15 

(6) 
15 

63 
150 

1.243 

(23) 

100 

190 
(113) 
(102) 

NOT: 2003 yılı değerleri enflasyon düzeltmesi yapılmış değerlerdir. 
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II. İDARİ BÜNYE 
A- Mevzuat: 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ) 10.08.1993 tarih ve 93/4693 sayılı Bakanlar Kuru

lu Kararı ile 3291 sayılı kanuna istinaden özelleştirme kapsamına, 4046 sayılı Kanunun geçici II. 
Maddesi uyarınca da özelleştirme programına alınmıştır. 

Şirketin Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Müdürlüğü, Özelleştirme Yüksek Ku
rulunun 07.04.1997 tarih ve 97/12 sayılı kararı ile Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığına devredil
miş, bilahare bu işletme Bakanlar Kurulunun 12.05.1997 tarih ve 97/9466 sayılı kararı ile "Kıyı 
Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü" adıyla müstakil bir kamu iktisadi ku
ruluşuna dönüştürülmüştür. 

Diğer taraftan Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 08.02.2002 tarih ve 10.05.00/1026 sayılı ya
zısı ile Gemi Sanayii A.Ş.'nin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine yönelik olarak TDİ ile birleşti
rilmesi kararı alınmıştır. Devir işlemleri 17.05.2002 tarihi itibariyle gerçekleşmiştir. 

B- Teşkilat: 
Şirketin Ana Statüye göre organları Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Mü

dürlüktür. Şirketin yürütme organı, Genel Müdür ve 4 Genel Müdür Yardımcısı ile bunların yan ve 
alt bölümlerinden oluşmaktadır. Genel Müdürlük, Merkez Teşkilat ve bağlı işletmeler şeklinde iki 
grupta toplanmaktadır. Merkez teşkilatı içinde yer alan Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Baş Mü
şavirliği, Savunma Sekreterliği, Personel Dairesi Başkanlığı, Güvenli Yönetim Daire Başkanlı
ğı,İnşaat Emlak Daire Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Protokol Müdürlüğü, Özel 
Kalem Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Müdürlüğü ve Ankara İrtibat Müdürlüğü, Genel Müdür Da
nışmanları doğrudan genel müdüre, diğer birimler ise yapılan görev bölümü çerçevesinde genel 
müdür yardımcılarına bağlı bulunmaktadır. 

C- Personel Durumu: 
TDİ A.Ş.'de çalışanlar; 4857 sayılı kanuna tabi karada çalışan işçiler ile 854 sayılı Deniz İş 

Kanununa tabi gemi adamlarından oluşmaktadır. 4857 ve 854 sayılı yasalara tabi olup, işçi sayılan 
personel, toplu iş sözleşmelerinin kapsamına giren "kapsam içi personel" ile kanunen ve akten top
lu iş sözleşmelerinin dışında kalan "kapsam dışı personel" olarak iki grupta toplanmaktadır. Şirket 
personeli ücret ödeme şekillerine göre de "aylıklı" ve "gündelikçi" olarak iki gruba ayrılmaktadır. 
Gündelikçi personel de kendi içinde daimi kadrolu işçi ve geçici işçi olarak ayrıma tabi tutulmuş 
bulunmaktadır. 

TDİ A.Ş.'de 2004 sonu itibariyle çalışan toplam personel sayısı, geçmiş yıla göre % 4,6 nis
petinde 200 kişi azalarak, 4.171 kişi olmuştur. Bu personelin 3755'i kapsam içi, (sendikalı) 416'sı 
ise kapsam dışı statüdedir. Bu dönemde 68 personelin askerlik dönüşü, geçici işçilerin başlatılma
sı, açıktan atama, diğer şekillerle girişi olmuş, buna mukabil 268 personel de emeklilik, istifa, baş
ka kuruluşa nakil, askerlik, vefat gibi nedenlerle şirketten ayrılmıştır. 2004 sonu itibariyle çalışan 
4.171 personelin 371 kişisi merkez teşkilatında, 3.800 kişisi de bağlı işletmelerde görev yapmak
tadırlar. 2004 yılında personele 178,8 trilyon lira ödemede bulunulmuştur. 

III. MALİ BÜNYE 
T. Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin brüt satışları 2004 yılında bir önceki yıla göre; % 2,2 ora

nında 6,2 trilyon lira azalarak, 272,7 trilyon lira, satış indirimleri ise % 40,3 oranında 5,4 trilyon 
azalarak 8,0 trilyon lira olması sonucunda net satışları % 0,3 oranında 0,8 trilyon lira azalarak 
264,7 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Satış maliyetlerinin % 15,1 oranında 30,5 trilyon lira aza
larak 171,0 trilyon lira, faaliyet giderlerinin % 8 oranında 3,7 trilyon lira azalışla 42,6 trilyon lira 
olması neticesi faaliyet karı bir önceki yıla göre % 189,6 oranında 33,4 trilyon lira artarak 51,1 tril
yon lira olarak gerçekleşmiştir. TDİ 2004 yılında Denizyolları İşletmesi faaliyetlerinden 0,6 trilyon 

\ 
v - 442 - i- CİLT 



lira, Tersane faaliyetlerinden 4,9 trilyon lira ve Genel Müdürlük faaliyetlerinden 20,9 trilyon lira 
zarar ederken Şehirhatları İşletmesi faaliyetlerinden 22,5 trilyon lira, liman faaliyetlerinden 55,0 
trilyon lira kâr elde etmiştir. 

Bir önceki yıl 27,6 trilyon lira dönem zararı bulunan kuruluş, 2004 yılında dönemi 3,6 trilyon 
lira kâr ile kapatmıştır. Kara geçişte, kabotaj hatlarında kullanılan yakıttaki ÖTV'nin kaldırılması, 
genel yönetim giderleri ve çalışmayan kısım giderlerindeki önceki döneme göre, meydana gelen 
düşüşler etkili olmuştur. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Şirketin faaliyetleri yolcu ve araç taşımacılığı, Liman İşletmeciliği ve Tersane faaliyetleri ola

rak üç ana grupta toplanmıştır. 
2004 yılında filosunda 5 gemi bulunan Denizyolları İşletmesinde iç hatlarda bir önceki yıla 

göre yolcu taşımacılığında % 6 oranında 5.295 yolcu noksanıyla, 77.833 yolcu taşınmıştır. 2004 yı
lında iç hatlarda İstanbul-İzmir seferinin kaldırılması, diğer hatlarda daha az sefer gerçekleştirilmiş 
olması ve Belediyenin Marmara'da hızlı ve konforlu deniz otobüsleri ile yaptığı seferler, İşletme
nin yolcu ve araç taşımacılığını etkilemiştir. Dış hatlardaki yolcu taşımacılığında bir önceki yıla 
göre % 23 oranında 3.804 yolcu fazlasıyla 20.279 yolcu, % 19 oranında 923 oto fazlasıyla toplam 
5.830 oto taşınmıştır. Adriyatik hattında geçen yıl 1 gemi 2004 yılında ise 2 gemi ile çalışan işlet
menin yolcu ve araç taşımacılığı artmıştır. Feribotlardan 1 adedi seferler dışında kalan zamanlarda 
Ege adalarında sefer yapmak üzere kiraya verilmiştir. Denizyolları işletmesi yolcu potansiyeline 
bağlı olarak kış aylarında bazı hatlarda hiç sefer yapmadığı için bilançosunda çalışmayan kısım gi
derleri toplam giderlerin % 56'sı oranında gerçekleşmiş, 2004 yılı dönem zararı ise 18,6 trilyon li
ra olmuştur. 

1998 yılından beri 7 kez özelleştirme ihalesi yapılan Denizyolları İşletmesinde 22.12.2003 ta
rihinde yapılan son özelleştirme ihalesinden de sonuç alınamaması üzerine Özelleştirme İdaresi 
07.01.2004 tarihli yazısı ile feribot ve gemilerin satışına yönelik olarak Kuruluşa verilen yetkiyi ip
tal etmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihaleler neticesinde Özelleştirme 
Yüksek Kurulunun 02.12.2004 tarih ve 2004/115 no.lu Kararıyla; Ankara Feribotu, Samsun Feri
botu ve TDİ Karadeniz Gemisi 'satış' yöntemiyle özelleştirilmiştir. Denizyolları İşletmesinin filo
sunda kalan ve Marmara denizinde sefer yapan Mavi Marmara Gemisi ile Tekirdağ Feribotu da Şe-
hirhatlarının devri ile ilgili 31.01.2005 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı kapsamında 
31.03.2004 tarihinden itibaren İstanbul Deniz Otobüsleri Şirketinin filosunda hizmet vermeye baş
lamıştır. Aynı Kararda filosunda hiç gemisi kalmayan İşletmenin emekliliğe hak kazanmış kapsam 
içi personelinin iş akitlerinin TDİ tarafından feshedilerek tazminat ve diğer haklarının ödenmesi 
hususu da yer almıştır. 

Şehirhatları işletmesi faaliyet yılında 37 yolcu gemisi, 23 araba vapuru, 12 motorbot, 1 feri
bot ve 1 adet yakıt tankeri olmak üzere 74 gemi ile hizmeti yürütmüştür. Filodaki yolcu gemileri
nin yaş ortalaması 24 yıl, araba vapurlarında ise 14 yıldır. Şehirhattı yolcu gemileriyle 2004 yılın
da 2003 yılına göre % 10 oranında 4,8 milyon kişi fazlasıyla 53,7 milyon yolcu taşınmıştır. Deniz 
taşımacılığını teşvik amacıyla deniz vasıtalarında kullanılan akaryakıt ücretlerinden Özel Tüketim 
Vergisi 01.01.2004 tarihi itibariyle kaldırılmış bulunduğundan Şehirhatları İşletmesinin sefer yap
tığı yolcu ve arabalı vapur hatlarındaki bilet ücretlerine % 10 ila % 32 arasında değişen oranlarda 
indirim yapılmış ve söz konusu indirimler yolcu artışında etken olmuştur. Arabalı vapurlarla işlet
menin araç taşımalarının yapıldığı hatlarda bir önceki yıla göre % 2 oranında 116 bin araç fazla
sıyla 5 milyon araç taşınmıştır. Şehirhatları İşletmesinin 2003 yılındaki dönem zararı 31,9 trilyon 
lira iken 2004 yılında 2,2 trilyon lira kâr gerçekleşmiştir. 2004 yılı başında kabotaj hatlarında kul
lanılan akaryakıttan alınan ÖTV (özel tüketim vergisi)nin sıfırlanması nedeniyle akaryakıt alım be
delinin azalması İşletmenin kâr etmesindeki en önemli neden olmuştur. 
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Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 21.06.2004 tarihli yazısında; İstanbul Büyükşehir Belediye
sinin şehir içi ulaşım ağının ve koordinasyonunun tek elden yönetilmesi amacıyla Şehirhatları İş
letmesinin İstanbul ilinde yolcu ve araç taşıma hizmetlerinin kendisine devredilmesi istediğinden 
bahisle bu konuda Kuruluş tarafından gereken çalışmaların yapılması talimatını vermiştir. 

Şirketin Belediye ile yürüttüğü çalışmalar sonucunda Özelleştirme Yüksek Kurulu 31.01.2005 
tarih ve 2005/03 sayılı Kararı ile TDİ'nin Şehirhatları İşletmesi ve Denizyolları İşletmesine ait ba
zı hatlarda faaliyet gösterdiği yolcu ve araç taşıma hizmetlerinden çekilmesi ve Haliç Tersanesinin 
devrine ilişkin esasları tespit etmiştir. Özetle bu Kararda; Şehirhatları ve Denizyolları İşletmeleri
nin hizmetten çekileceği hatlar tadat edilmekte, devredilecek gemilerin bedeli olan 21.820.000 
Amerikan dolarının 3 yılı ödemesiz 10 yıl içinde İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) tarafından 
Özelleştirme İdaresine ödenmesi, Haliç Tersanesi ve İskelelerin bilabedel devredilmeleri, devredi
len hatlarda çalışan 138 personelin tüm hak ve yükümlülükleri ile TDİ tarafından İBB'ne devredil
mesi, devredilen hatlar ile Haliç Tersanesinde çalışan emekliliğini haketmiş kapsamiçi personelin 
iş akitlerinin feshedilerek TDİ tarafından haklarının ödenmesi ile taraflar arasında bir protokol ya
pılması hususları yer almaktadır. 

Daha sonra Özelleştirme Yüksek Kurulu 07.03.2005 tarih ve 2005/31 sayılı aynı konu ile il
gili Kararında; 31.01.2005 tarihli Karara atıf yapılarak, bu Kararda TDİ tarafından devredileceği 
belirlenen 138 personele ilave olarak 425 gemi adamı ve 135 çarkçıbaşının da tüm hak ve yüküm
lülükleri ile birlikte yine TDİ tarafından İBB'ne devredilmesi karar altına alınmıştır. Özelleştirme 
Yüksek Kurulunun devir konusunda aldığı kararlara uygun olarak hazırlanan ve İBB ile Şirket ara
sında akdedilen Protokol 15.03.2005 tarihinde imzalanmış ve devir işlemleri 31.03.2005 tarihi iti
bariyle sonuçlandırılmıştır. 

Şirket Özelleştirme Yüksek Kurul Kararında verilen ek protokollar düzenleme yetkisini kul
lanarak İBB ile Haliç Tersanesinin 3 yıl Şirket tarafından çalıştırılması konusunda Ek Protokol 
yapmıştır. Mülkiyeti Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile İBB'ne devredilen Haliç Tersanesi 
Şirketin gemilerinin tamir ve bakımını yapmaktaydı. Tamir ve havuzlama açısından her zaman do
lu olmasına, gemilerin tamir sırasına göre alınmasına rağmen Tersane sürekli zarar etmiştir. İBB'ne 
devredilen gemilerin tamirini yapacak Tersanenin bundan sonra zararının artarak devam edeceği 
tahmin edilmektedir. Tersanenin zararı 2004 yılında 4,7 trilyon lira olmuştur. 

İzmir İşletmesine bağlı Çeşme, Kuşadası, Dikili limanları ile Trabzon Limanı da 2003 yılı 
içinde işletme hakkı devri yoluyla özelleştirilmiştir. 2004 yılında İstanbul Limanı ile İzmir İşlet
mesinde liman işletmeciliği ile ilgili olarak yükleme, boşaltma, yolcu, römorkaj, pilotaj hizmetle
ri ve diğer hizmetlerden toplam 58,3 trilyon lira dönem karı elde edilmiştir. Bu karın oluşumunda 
boğazlar ve Marmara Denizindeki kılavuzluk hizmetlerinden sağlanan 48,3 trilyon liralık kâr 
önemli bir yer tutmaktadır. 

İstanbul (Salıpazarı) Limanı, 1986 yılında yük gemilerinin kullanımına kapatılmış, yolcu ge
misi limanı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Salıpazarı Liman sahasının modern bir yolcu limanı 
komplesine dönüştürülmesi için 1986 yılından beri zaman zaman çalışmalar yapılmaktadır. Konuy
la ilgili hazırlanan projede, bu alanda modern yolcu salonu terminalleri, ticaret kompleksi, fuarlar, 
açık ve kapalı otoparklar, ofisler, apart oteller, yeşil sahalar, havuzlar ve akvaryumlar yapılması ön
görülmekte ise de uzun yıllardan beri bu çalışmalardan bir sonuç alınamamıştır. Salıpazarı Limanı 
için gerekli hazırlıklar yapılarak 2005 Haziran ayında yap-işlet-devret modeli ile ihaleye çıkılmış
tır. Ancak Şubat 2006 tarihi itibariyle ihale iptal edilmiştir. Ülke turizminin gelişmesine faydası 
olacak, Şirkete mali katkı sağlayacak Salıpazarı Limanı projesi biran önce tamamlanmalıdır. 

2005 yılında Şehirhatlarının İstanbul'daki faaliyetlerinin Belediyeye devri, Denizyolları İşlet
mesinin gemilerinin satışı ve devri dolayısıyla faaliyetinin sona ermesi, yine Şehirhatlarının Ça
nakkale'deki faaliyetlerinin mahalli belediyelere devri için çalışmaların son safhaya gelmesi nede-
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niyle Şirketin elinde istanbul Limanı, Güllük Limanı ve Alsancak Limanındaki pilotaj ve römor
kaj hizmeti kalmıştır. İstanbul Limanının yap-işlet-devret modeli ile modern yolcu limanı, ticaret 
ve kültür kompleksi olarak değerlendirilmesi amacıyla 2005 haziran ayında ihaleye çıkılmıştır. 
Güllük Limanı şehir içinde kalmış ve şehir dışına DLH tarafından yeni bir liman inşa ettirilmiştir. 
Yeni liman faaliyete geçtiği zaman Şirketin Güllük Limanının fonksiyonu çok azalacaktır. Salıpa-
zarı projesinin gerçekleştirilmesi halinde şirketin elinde İstanbul ve Çanakkale Boğaz Kılavuzluğu 
ile Alsancak Limanına verilen pilotaj ve römorkaj hizmeti kalacaktır. Özelleşen birimlerin durum
larına göre şirketin organizasyon yapısını ve norm kadro çalışmalarını yenilemesi gerekmektedir. 
Boğaz kılavuzluğunun da kamuda kalması gerekliliği ve Kıyı Emniyeti hizmetlerinin tamamlayıcı 
bir unsuru olduğu göz önüne alınırsa TDİ ve Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmelerinin bir 
çatı altında toplanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. İki şirketin römorkörleri ve diğer deniz va
sıtaları ile imkânlarının birleştirilerek daha verimli kullanılması da kamu kaynakları açısından 
önemli görülmektedir. 

V. YATIRIMLAR 
TDİ'nin 2004 yılı yatırım programında 7 adet devam eden, 5 adet yeni, 1 adet etüt proje ol

mak üzere toplam 13 adet proje için 20 trilyon liralık ödenek öngörülmüştür. 
120.000 m2 açık ve 81.000 m2 kapalı alana sahip olan, 1986 yılında yük gemilerinin kullanı

mına kapatılan, İstanbul'un en değerli sahalarından biri üzerinde uygulanacak olan "Salıpazarı Li
manının Yolcu Terminaline Dönüştürülmesi" projesi, kuruluşun en önemli projelerinden biridir. 

Şirket 2004 yılı içinde, yatırım harcamalarında % 52 nispetinde % 10,3 trilyon liralık harca
ma gerçekleştirmiştir. 

VI. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin sermaye payı % 15'inin üstünde sahip olduğu şirket

lerin sayısı 4 olup bunlar; Marmara Inc (Amerika), Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti., Türkiye-Lib-
ya Deniz Nakliyatı Ortak A.Ş ile Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.'dir. Marmara-Inc (Amerika) 
şirketinde sermaye payının % 100'ü TDİ'ye ait olup ABD kanunlarına göre kurulmuş bir şirkettir. 
Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.'deki sermaye payının % 51'i kuruluşa ait olup KKTC yasalarına 
göre kurulan bir Limitet Şirket durumundadır. 

Bunlardan yalnız Mersin Serbest Bölge İşletmesi A.Ş.'den temettü alınmış, diğer iştiraklerden 
kâr payı alınamamıştır. Kuruluşun ayrıca katılım payı çok cüzi nispette şirketler de olmak üzere 18 
adet iştiraki de bulunmaktadır. 

VII. ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı

rakılmıştır: 
1- Komisyonumuzca uygun görüldüğü üzere; Şehir hatları (Çanakkale hariç) ve denizyolları

nın faaliyetlerinin sona erdiği, Salıpazarı Limanı projesinin sonuçlanmasından sonra şirketin elin
deki Boğaz Kılavuzluğunun kamuda kalması gerekliliği ile denizde seyir güvenliğinin tamamlayı
cısı olduğu hususları ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması göz önüne alınarak; şirketin özel
leştirme işlemlerinin sona ermesini takiben Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü ile birleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, 

2- Komisyonumuzca uygun görüldüğü üzere; Özelleştirme kapsam ve programında bulunan 
TDİ A.Ş.'nin Marmara Denizindeki İzmit Körfezi, Tuzla, Ambarlı, Gemlik ve Mudanya limanla
rında tekel olarak yapmakta olduğu kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri ile ilgili olarak; Denizcilik 
Müsteşarlığınca çıkartılan yönetmelik ve talimatlarla ihalesiz olarak üçüncü şahısların da bu hiz
metleri yapmasına izin verildiğinden şirketin gelirini azaltan ve ekonomik değerini düşüren bu du
rumun düzeltilmesi için 4046 sayılı Kanun da göz önünde tutularak ilgili merciler nezdinde giri-
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simlerin sürdürülmesi ile bu konuda Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından inceleme ve gerekirse 
soruşturma yapılması hususunun KİT Komisyonunca karara bağlanması, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırıl
mıştır: 

1- Komisyonumuzca uygun görüldüğü üzere; Kuruluşun Amerika'da New Jersey Eyalet Ka
nunlarına göre faaliyet gösteren 750.000 USD sermayesinin tamamına sahip bulunduğu ve halen 
tasfiyesi devam eden Marmara INC Şirketinin bağımsız denetim şirketi tarafından yapılan deneti
mi neticesi hazırlanan 25 Ağustos 2005 tarihli denetim raporunda yer alan hususların gereğinin ya
pılması ve konuların Üst Komisyonda görüşülmesi, 

2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 
C) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 
1- Ülke turizminin gelişmesine faydası olacak, TDİ A.Ş.'ye büyük mali katkı sağlayacak, 

1986 yılından bu yana zaman zaman yapılan çalışmalardan bir sonuç alınamayan Salıpazarı Lima
nının modern yolcu limanı, ticaret ve kültür kompleksi olarak değerlendirilmesi çalışmalarının bir 
an önce neticelendirilmesi, 

2- Komisyonumuzca uygun görüldüğü üzere; Kuruluşun (A) Grubu hissedar olarak % 21,26 
oranında en büyük payla sermayesine iştirak ettiği MESBAŞ'ın (Mersin Serbest Bölge İşletmesi 
A.Ş.) yönetim kurulunda kuruluşun kendi mensuplarınca temsili ve % 21,26 oranındaki bu kamu 
payının özelleştirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması, 

SONUÇ 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi (TDİ)'nin 25.5.2005 tarihinde kendi genel ku

rulunda kabul edilen 2004 yılı bilançosu ve 3.625.944 milyon lira dönem karı ile kapanan gelir tab
losu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 2004 Yılı Bilançosu 

1 
Alo* P a t t a * ) 

• DÜMEN VARUKLAR 

A H w D * t a n a r 

t Mariul Kıyman* 

1- Mir in i Kıymatkf 
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Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 

2004 yılı Gelir tablosu 

A-Brüt Satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net Satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt Satış karı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan 

F-Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar 

H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan 

K-Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıktan (-) 

Dönem net kan 
._ 

Önceki dönem 

Milyon TL 

278.826.162 

13.416.229 

265.409.933 

201.490.434 

63.919.499 

46.291.704 

17.627.795 

18.224.905 

5.106.766 

58.504 

30.687.430 

4.930.688 

63.265.311 

(27.647.193) 

(27.647.193) 

Cari dönem 

Milyon TL. 

272.661.721 

8.004.410 

264.657.311 

171.004.147 

93.653.164 

42.595.443 

51.057.721 

136.266.317 

140.368.398 

101.637 

46.854.003 

6.491.759 

49.719.818 

3.625.944 

3.625.944 
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SAYI : 37 
DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE TANKERCİLİĞİ A.Ş.'NİN (DİTAŞ) 2004 YILINA AİT HE

SAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 15.06.2006 tarihli 35 inci Birleşiminde Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği 

A.Ş.'nin (DİTAŞ) 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Tür
kiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun ge
reğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla il
gili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, 
Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından 
sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

1- TOPLU BAKİŞ 
Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş., muhtelif tonaj ve tipte deniz tankerleri satın alarak, 

inşa ettirerek veya kiralayarak yurt içinde ve dışında ham petrol ve ürün taşıması yapmak amacıy
la TPAO, İPRAŞ (yeni adıyla TÜPRAŞ) ve Türk Donanma Vakfının (yeni şekliyle Türk Silahlı 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı) iştirakiyle 1974 yılında kurulmuştur. 

TPAO'nun bağlı ortaklığı olan DİTAŞ, 19.10.1983 tarihli 2929 sayılı yasa ve 98 sayılı KHK 
ile ihdas edilmiş bulunan Türkiye Petrol Kurumunun bağlı ortaklığı haline getirilmiş iken, 
08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK ile yeniden TPAO'nun bağlı ortaklığı olmuştur. Yüksek Plan
lama Kurulunun 25.11.1993 tarih ve 93/35 sayılı kararıyla Özelleştirme kapsamına alınan Şirkette
ki TPAO hisseleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22.10.2002 tarih ve 2002/54 sayılı kararı ile Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığına ait olan % 50,98 oranındaki Şirket hissesi TÜPRAŞ' a satılmış ve Şirket TÜP
RAŞ'in bağlı anonim şirketi olmuştur. 

28.03.2000 tarihindeki Genel Kurul kararıyla 5.115 milyar lira olarak belirlenen Şirket esas 
sermayesi, 13.4.2001 tarihli Genel Kurul kararı ile 7.265 milyar liraya, 17.4.2002 tarihli Genel Ku
rul kararı ile de 10 trilyon liraya yükseltilmiştir. 2003 yıl sonu itibarı ile sermayenin tamamı öden
miş durumdadır. 

DİTAŞ'ın son beş yıl faaliyetlerine ilişkin bilgiler toplu halde aşağıdaki çizelgede gösterilmiş
tir. 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü geliri 
Tüm alım tutan 
T.C.Bayraklı tank. taşman yük (HP+Or.) 
Y. Bayraklı tank. taşman yük 
Şirket taşımaları (H/P+petrol ürünü) 
Taşıma ve hizmet tutan (maliyet) 
Net satış tutan 
Sağlanan döviz 
Ödenen döviz 
Stoklar: 
- işçi (ortalama) 
- Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin : 
- işçiler için yapılan giderler 
- İşçi başına aylık ort. gider 
Dönem karına ilişkin vergi ve diğer yasal yüküm. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYIH'ya katkı (üretici fiatlanyla) 
GSYIH'na katkı (alıcı fiyatlanyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiatlanyla) 
Faaliyet karlılığı (öz kaynaklar yönünden) 
Mali karlılık (öz kaynaklar yönünden) 
İktisadi karlılık 
Faaliyet kan 
Dönem kan 
Bilanço kan 

Ölçü 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

% 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Bin M.ton 
Bin M.ton 
Bin M.ton 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Kişi 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

% 
% 
% 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

2000 

5.115.000 
5.115.000 
7.879.559 
4.253.382 

1.797 
7.480.716 
1.407.250 

293.675 
22,4 

45 

4.191.902 
15.209 
6.010 

22.060 
54.905.059 
57.543.631 

1.565.340 
4.817.708 

565.117 
260 

3.572.454 

3.537.894 
1.133 

551.911 
4.891.625 
2.725.411 
2.424.192 
2.998.537 

22,3 
29,1 
37,0 

1.758.976 
2.293.009 
1.741.098 

2001 

7.265.000 
7.265.000 

11.710.269 
51.600.609 

466 
56.465.423 
6.983.782 

48.883.498 
85,9 
105 

11.790.630 
18.916 
3.484 

22.400 
100.620.679 
108.795.052 

2.571.681 
59.378.627 
2.170.192 

261 
5.002.411 

4.976.535 
1.589 

411.730 
9.389.747 

16.266.635 
21.707.730 
18.479.223 

58,7 
35,9 

6,6 
6.875.338 
4.202.048 
3.790.318 

2002 

10.000.000 
10.000.000 
41.667.679 
63.328.110 

7.980.519 
89.039.996 
19.146.888 

31 
18,2 
105 

19.760.648 
22.041 
2.951 

24.992 
112.363.714 
128.993.685 

4.119.585 
15.433.100 
2.241.891 

285 
7.696.618 

7.616.083 
2.216 

2.862.479 
5.969.017 

63.638.345 
65.154.880 
63.294.244 

28,8 
27,5 
21,0 

14.758.537 
14.099.078 
11.236.599 

2003 

10.000.000 
10.000.000 
63.992.623 
57.457.152 

1.207.947 
113.997.150 
35.446.929 

14.252 
4,8 
105 

11 
16.645.942 

20.054 
7.099 

27.153 
154.650.741 
163.884.119 

3.452.008 
11.908.085 
1.084.247 

264 
9.726.941 

9.526.202 
3.059 

4.387.089 
8.439.055 

57.674.053 
59.789.279 
58.684.069 

16,7 
51,2 
20,6 

7.170.679 
21.942.757 
16.936.583 

2004 

29.498.472 
29.498.472 
51.232.726 
59.741.416 

5.781.565 
95.008.965 
39.017.735 

139.550 
41,4 
105 
103 

11.723.244 
16.013 
9.518 

25.531 
181.773.496 
201.291.477 

3.880.685 
4.544.205 
1.901.565 

246 
10.741.221 

10.512.323 
3.610 

3.852.575 
9.359.521 

54.077.700 
58.431.047 
57.318.441 

32,6 
44,8 
15,6 

16.689.521 
22.958.997 
19.106.422 

Son iki 
yıl farkı 

19.498.472 
19.498.472 

(12.759.897) 
2.284.264 
4.573.618 

(18.988.185) 
3.570.806 

125.298 
36,6 

92 
(4.922.698) 

(4.041) 
2.419 

(1.622) 
27.122.755 
37.407.358 

428.677 
(7.363.880) 

817.318 
(18) 

1.014.280 

986.121 
551 

(534.514) 
920.466 

(3.596.353) 
(1.358.232) 
(1.365.628) 

15,9 
(6,4) 
(5,0) 

9.518.842 
1.016.240 
2.169.839 

Artış veya 
azalış % 

195,0 
195,0 
(19,9) 

4,0 
378,6 
(16,7) 
10,1 
879 

762,5 

(29,6) 
(20,2) 
34,1 
(6,0) 
17,5 
22,8 
12,4 
(62) 

75,4 
(6,8) 
10,4 

10,4 
18,0 

(12,2) 
10,9 
(6,2) 
(2,3) 
(2,3) 

95,2 
(12,5) 
(24,3) 
132,7 

4,6 
12,8 

Not: 2003 yılı sütununa enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan değerler alınmıştır. 



TUPRAŞ'ın bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren DITAŞ; sahibi olduğu tankerler dışında, 
zaman esaslı ve sefer başına kiraladığı tankerler ile ham petrol ve petrol ürünleri taşımaktadır. Ya
pılan taşımaların tamamına yakınını TUPRAŞ'ın satın aldığı ham petrol ve sattığı ürünler oluştur
maktadır. Şirket ham petrol ve ürün taşıması dışında acentelik, aracılık hizmetleri ile römorkör ve 
palamar işletmeciliği de yapmaktadır. 

Şirket'in ve özel sektörün son yıllarda Türk tanker filosunun yenilenmesi ve uluslar arası 
standartlar ile belirlenmiş yeni kurallara uygun hale getirilmesi konusunda, olumlu ve önemli giri
şimlerde bulunduğu görülmektedir. 

Bu kapsamda; Şirketin mülkiyetinde bulunan 14.800 dvvt'luk DİTAŞ Tankerine ilave olarak, 
1999 yılı yatırım programında yer alan yeni tanker inşa projesi gerçekleştirilmiş ve Güney Kore'de 
inşa edilen 165.000 dwt kapasiteli M/T Cumhuriyet Tankeri 2001 yılı sonunda hizmete girmiştir. 

Ancak, Türk tanker filosunda uygun nitelikte ve yeterli sayıda gemi bulunmamasından ötürü, 
taşımalar içinde yabancı bandıralı tankerlere yaptırılan taşıma yıllar itibariyle sürekli artmaktadır. 
2002 yılında ham petrol taşımaları için de % 11,8 paya sahip olan yabancı bayraklı tankerler 2003 
yılında % 27,1, 2004 yılında % 39'luk paya ulaşmıştır. Ayrıca; zaman esasına göre tanker kirala-
namaması nedeniyle, yüksek navlunla çalışan tek sefer (spot) kiralanan yabancı bayraklı gemilere 
giderek artan oranda taşıma yaptırılması, taşıma maliyetlerinin ve döviz çıkışının artmasına neden 
olmaktadır. 2004 yılında spot kiralanan gemilerle taşınan 9,6 milyon ton ham petrolün % 99'u ya
bancı bayraklı gemilerle taşıtılmışım Türk tanker filosuna yeni girişler olmadığı sürece, taşıma ya
pısının değişmesi beklenmemektedir. 

TÜPRAŞ sermayesi içindeki % 65,76'hk kamu payının özelleştirilmesi için 13.1.2004 tarihin
de açılan ihaleye 1.302.000.000 Amerikan Dolan tutarlı en yüksek teklifi Efremov Kautschuk 
GMBH vermiş ve Özelleştirme Yüksek Kurulu 6.2.2004 tarih, 200/10 sayılı kararıyla hisselerin en 
yüksek teklifi veren şirkete satılmasını uygun bulmuştur. 

Ancak Petrol-İş sendikası, TÜPRAŞ sermayesindeki kamu hisselerinin satışına onay veren 
Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali için açtığı dava sonunda; Danıştay 10. Dairesi 
26.11.2004 tarihli kararıyla, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6.4.2004 tarih, 2004/10 saylılı kara
rını iptal etmiştir. 

Bu gelişmeler sonucu, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi ile birlikte özelleştirilmesi 
öngörülen şirketin özelleştirilmesi gerçekleşmemiştir. 

Bu kez Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TÜPRAŞ'taki kamu hisselerinin özelleştirilmesi için 
29.4.2005 tarihinde yeniden ihale ilanına çıkmıştır. 12.09.2005 tarihinde yapılan ihale sonunda, 
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 07.11.2005 tarih ve 2005/128 sayılı kararı ile kamuya ait % 51 
oranındaki TÜPRAŞ hissesinin KOÇ-SHELL Ortak Girişim Grubuna satılması onaylanmıştır. 
26.1.2006 tarihinde hisse devri protokolünün imzalanması sonucu TÜPRAŞ ile birlikte DİTAŞ'ın 
da özelleştirmesi gerçekleştirilmiştir. 

II- İDARİ BÜNYE 
Merkezi İstanbul'da bulunan Şirketin teşkilat yapısı Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Mü

dür, iki Genel Müdür Yardımcısı ve bunlara bağlı birimlerden oluşmuştur. 
2004 yılında Şirket, yönetim bakımından 4046 sayılı yasa, TTK, Yüksek Planlama Kurulu Ka

rarları ve kendi ana statüsü hükümlerine, denetim bakımından 3346 sayılı kanunla 72 sayılı KHK' 
ye tabi olarak faaliyette bulunmuştur. 

Şirket çalışanları, İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 2821 ve 2822 sayılı kanunlar ile 
506 sayılı SSK Kanunu çerçevesinde istihdam edilmiştir. Şirket çalışanları arasındaki kapsam dışı 
personelin (Toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında) özlük hakları Yüksek Planlama Kurulu Kararla
rıyla düzenlenmiştir. 
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Şirkette çalışan toplam personel sayısı, 2004 yılı sonunda 42'si sürekli kara personeli, 190'ı 
geçici deniz personeli olmak üzere toplam 232 kişidir. 

2003 yılında personele yapılan harcamalar toplamı, geçen yıldan % 10,4 oranında fazlasıyla 
10,7 trilyon lira olmuştur. 

III- MALİ BÜNYE 
DİTAŞ'ın 2004 yılında kullandığı kaynaklar toplamı, geçen yıla göre 10,7 trilyon lira artarak 

110,9 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. 
Kaynaklar toplamının % 46,2 oranındaki 51,2 trilyon lirasını öz kaynaklar oluşturmaktadır. 
59,7 trilyon liralık yabancı kaynakların 35,6 trilyon lirası kısa, 24,1 trilyon lirası uzun vadelidir. 
DİTAŞ'ın 2004 yılında kullandığı kaynakların %5 0,5 oranında 56,0 trilyon lirası duran, % 

49,5 oranında 54,9 trilyon lirası dönen varlıklara bağlanmıştır. 
Şirketin dönem kârı, 2004 yılında geçen yıla göre % 4,6 oranında artarak 22,9 trilyon lira ola

rak gerçekleşmiştir. 
IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Şirketin 2004 yılı alımlarının tamamına yakın bölümü, önceki yıllarda olduğu gibi asli faali

yet konularından tanker işletmeciliği nedeniyle yapılan ihrakiye, su, yiyecek maddeleriyle yedek 
parça ve malzeme alımlarından oluşmuştur. 2004 yılı tüm alımlar tutarı 11,7 trilyon lira olarak ger
çekleşmiştir. Alımların tamamına yakın kısmı iç alımlardan meydana gelmiştir. 

DİTAŞ, zaman esasıyla kiraladığı tankerler ve kendi mülkü tankerle yürüttüğü taşımacılık hizmet
lerine 2004 yılında da devam etmiş, bu yöntemle 24,4 milyon ton ham petrol taşıması yapmıştır. 

Şirket, 2004 yılında da, ana statüsünde bulunan acentelik ve TÜPRAŞ' a ait Aliağa ve Tütün 
çiftlikteki rafinerilere römorkör ve palamarcılık hizmetlerini de yürütmüştür. 

2004 yılındaki zaman esaslı kiraladığı tankerlerle yapılan taşıma maliyeti toplamı 35,4 trilyon 
lira, yıl içindeki toplam hizmet satış maliyeti 181,8 trilyon lira olmuştur. Şirketin hizmet satış ma
liyeti toplamında önceki yıla göre % 17,5 oranında artış meydana gelmiştir. 

Şirketin pazarlama faaliyeti, ana sözleşmedeki amaca uygun olarak yurtiçi ve yurtdışında ham 
petrol ve petrol ürünü taşımacılığı, acentelik ve palamarcılık hizmetleri komisyonu, brokerlik ve 
bunkercilik gelirlerinden oluşmaktadır. 

2004 yılında, ham petrol ve ürün taşımacılığından toplam 195,8 trilyon lira, aracılık, acente
lik, bunkercilik ile palamarcılık gibi hizmetlerden toplam 5,7 trilyon lira olmak üzere toplam satış 
hasılatı 201,5 trilyon lira olarak gerçekleşmiş olup, toplam satış hasılatında geçen yıla göre % 22,4 
oranında artış olduğu anlaşılmıştır. 

V- YATIRIMLAR 
2004 yılı yatırım programında 3 projenin toplam ödeneğinin 337 milyar lira olduğu, yıl için

de 139,6 milyar liralık yatırım harcaması yapıldığı, yatırım gerçekleşme oranının % 41,4 oranında 
olduğu görülmektedir. 

VI- İŞTİRAKLER 
DİTAŞ'ın 105 milyon lira ile İGSAŞ'ta iştirak ilişkisi olup, 2004 yılında temettü geliri olarak 

103 milyon lira sağladığı anlaşılmıştır. 
SONUÇ 
DİTAŞ Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.'nin 11.4.2005 tarihinde yapılan kendi genel 

kurulunda kabul edilen 2004 yılı bilançosu ve 22.958.997 milyon lira dönem kân ile kapanan ge
lir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 

- 4 5 2 - I. CİLT 



DİTAŞ-Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. 
2004 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

I-DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer 
düşüklüğü karşılığı (-) 

C-Ticari alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu(-) 
2-Şüpheli alacak kar.(-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu(-) 
2-Şüpheli alacak kar.(-) 

E-Stoklar 
1 -Stok değer düş. karş.(-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yay.inş.ve on.maliyeti 
G-Gel.ayl.ait gid. ve gel. tan. 
H-Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II-DURAN VARLIKLAR 

A-Ticari alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu(-) 
2-Şüpheli alacak kar.(-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu(-) 
2-Şüpheli alacak kar.(-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı men.kıy.değ düşük kar (-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere sermaye taah. (-) 
5-İştiraklere sermaye payları 

Değer düşk.karşl. (-) 
6-Bağlt ortaklıklar 
7-Bağh ort.ser.tah.(-) 
8-Bağlı ort.ser.pay.diğer düş kar(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıkl. 

Değer düş karş(-) 
D-Maddi duran varlıklar 

1-Maddi duran varlık (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 

3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan dur. var.(brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 

3-Verilen avanslar 
F-Özel tükenmeye tabi varlıkl. 

1 -Özel tüle tab var.(brüt) 
2-Birikmiş tük.paylan (-) 
3-Verilaı avanslar 

G-Gelecek aylara ait giderler ve 
gelir tana. 

H-Diğer duran varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI I 

Önceki dönem 
Milyon TL 

1.429 

83.699.306 
26.359.994 

76.347 
03.891 

32.823.559 
6.000.000 

880.253 

285.229 

1.099.805 

1.879.841 
510.190 

712 

-

1.429 

57.339.312 

72.456 

43.478.877 

57.413.909 
100.892.786 

Cari dönem 
Milyon TL 

1.624 

95.008.965 
39.017.735 

244.044 
169.685 

51.212.141 
0 

802.853 

166.901 

1.901.566 

451.942 
371.096 

430 

-

1.624 

55.991.230 

74.359 

54.906.499 

56.067.643 
1 110.974.142 

- 4 5 3 - I. CİLT 

http://G-Gel.ayl.ait


DİTAŞ-Dtnlz İşletmeciliği ve TınkerciUği A& 
2004 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

1-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç seneti reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1 -Borç seneti reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inş.ve onarım hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1 -Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yük. karşılıkları 

2-Dönem karının peşin öd.vergi 
ve diğer yükümlülükler (-) 

3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gid. karşılıkları 

H-Gelecek ay. ait gelirler ve 
gider tahakkukları 

I-Diğer kısa vad.yab.kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

IMJZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senedi reeskontu (•) 
C-Diğer borçlar 

1 -Diğer borç sen. rees (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıklan 

1-Kıdem tazminat karşılıkları 
2-Kıdem tazminatı karşılıktan 
3-Diğer borç ve gid. karşl. 

F-Gel yıllara ait gelirler ve 
gider tahakkukları 

G-Diğer uzun vad.yab.kay. 
UZUN VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

III-OZ KAYNAKLAR 
A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 

3-Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 
B-Sermaye yedekleri 

1 -Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karlan 
3-M.D.V.Yendeğ.artışlan 
4- İştirakler yen. değ. artışı 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statû yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlan 
E-Geçmiş yıllar zarartan (-) 
F-Dönem net kan (zaran) 

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

5.006.174 

619.085 

1.377.924 
3.653 

10.000.000 

15.912.321 

4.493.809 

7.790 

»2 

Önceki dönem 
Milyon TL 

5.583.34( 
1.448.76 

138.15i 

468.I9C 
4.387.08Î 

1.031.326 

29.103.160 

U81.577 

25.912.321 

14.502.281 

6.936.583 

13.056.864 

30.484.737 

57J51.185 
100.891786 

3.852.575 

1.500.363 

1.517.846 
4.701 

10.000.000 

19.498.472 

9.004.955 

5.868 

Cari dönem 
Milyon TL 

5.405.872 
9.238.132 

12.04 

595.348 
2.352.212 

1.614.888 

22.614.385 

1.522.547 

29.498.472 

9.013.823 

9.106.422 

19.218.493 

24.136.932 

67.618.717 
110.974.142 

Not: 2003 yılı sütununa enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan rakamlar alınmıştır. 
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DİTAŞ-Deniz İşletmeciliği ve TankercUiği A.Ş. 
2004 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış karı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan 

F-Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H-Finansman Giderleri (-) 

Olağan kar 

I-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan 

K-Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşıhklan (-) 

Dönem net kan 

Önceki dönem 
Milyon TL 

164.599M 

715.521 

154.650.741 

2.062.699 

19.854.480 

3.713.582 

1.207.947 

1.255.198 

1.416.071 

5.006.174 

) 

163.884.119 

9.233.378 

7.170.679 

22.103.630 

21.942.757 

16.936.583 

Cari dönem 
Milyon TL 

201.559.67' 

268.197 

181.773.496 

2.828.460 

25.257.041 

12.984.497 

5.781.565 

118.452 

339.955 

3.852.575 

\ 

201.291.477 

19.517.981 

16.689.521 

• 

23.180.500 

22.958.997 

19.106.422 
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SAYI: 38 
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.'NİN (PETKİM) 2004 YILINA AİT HESAP 

VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 15.06.2006 tarihli 35 inci Birleşiminde Petkim Petrokimya Holding 

A.Ş.'nin (PETKİM) 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Tür
kiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun ge
reğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla il
gili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, 
Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından 
sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Türkiye'de petrokimya sanayiinin kurulması fikri I.Beş Yıllık Plan döneminin başlangıcı olan 

1962 yılında benimsenmiş, yapılan etüd ve araştırmalar sonucunda PETKİM Petrokimya A.Ş. 
03.03.1965 tarihinde TPAO öncülüğünde kurulmuştur. PETKİM, Yarımca Kompleksinde 1970 yı
lında, önce 5 fabrikayı işletmeye açmış daha sonraları da diğer fabrikalar bunu takip etmiştir. Hız
la artan talebi karşılamak için, fabrikalarda % 100'lere varan tevsilere girişilmişse de karşılanama
yan talep karşısında, III.Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde PETKİM'in ikinci kompleksinin 
Aliağa'da kurulması kararlaştırılmıştır. Aliağa Kompleksi projelendirildiği yıllardaki mevcut en 
ileri teknolojiler ve optimum kapasitelere sahip olarak kurulmuş ve 1985 yılında işletmeye alınmış
tır. Daha sonra 31.10.1987 tarihi itibariyle özelleştirme kapsamına alınmış olup, şirketin uzun sü
redir özelleştirme kapsamında bulunması, yatırımlarını ve faaliyet sonuçlarını olumsuz yönde et
kilemiştir. 

Yarımca Kompleksinin özelleştirme çalışmaları konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ta
rafından Şirketin Yönetim Kuruluna 30.11.2000 tarihinde verilen yetkiye istinaden gerekli çalış
malar yapılmıştır. Şirket, 03.09.2001 tarihinde Yarımca Kompleksinin TÜPRAŞ'a devir edilmesi 
ile ilgili "Devir Protokolü" nü imzalamıştır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun (ÖYK) kararı ile 60 milyon ABD doları bedel karşılığı, loj
man ve sosyal tesisler hariç Yarımca Kompleksi TÜPRAŞ'a devir edilmiştir. ÖYK kararının Res
mi Gazete'de yayınlanması ile 01.11.2001 tarihinde devir işlemi tamamlanmıştır. 

PETKİM'in 204.750 milyar liraya çıkarılmış sermayesinin; % 30'una tekabül eden 61.500 
milyar lira nominal değerli ve % 4.5'ine tekabül eden 9.225 milyar lira nominal değerli ÖİB'nın 
tasarrufuna bağlı ek satış hakkını da içeren A grubu hamiline yazılı İdare hissesinin halka arz edil
mesi için 07.03.2005 tarih ve 2643 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına müraca
atta bulunulmuştur. Bu süreçte yurt içi tanıtım yanında, 7-15 Nisan 2005 tarihleri arasında yurt dı
şında da PETKİM'in tanıtımı yapılmıştır. Yapılan tanıtım çalışmalarının sonucunda 30 Mart- 6 Ni
san 2005 tarihleri arasında 7 kat ön talep, 13-15 Nisan 2005 tarihleri arasında da 4 kat kesin talep 
toplanmıştır. PETKİM'in halka arzı, Şirket sermayesinin % 34,54'üne eşit olan 70.725 bin adet his
senin satışı ile tamamlanmıştır. Satıştan toplam 267.7 milyon ABD Doları gelir elde edilmiştir. 
Böylece daha önce halka arz oranı % 4,14 iken, söz konusu ihale sonucunda oran % 3 8,68'e yük
selmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 
Finansman gideri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortisman 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 
Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye 
Bağlı ortaklıklar temettü gelirleri 
iştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü gelirleri 
Yatınmların gerçekleşme oranı (nakdi) 

Başlıca alım miktarı (nafta) 
Tüm alım tutan 
Başlıca (mal ve hizmet) üretim miktarı (1) 
Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) 
Üretim kapasitesi (etilen) 
Kapasiteden yararlanma oranı (2) 
Ürün verimliliği (ürünler top./ nafta) 
Başlıca satış miktarı 
Net satış tutan 
Stoklar: 
- ilk madde ve malzeme 
- Yarı mamuller 
- Mamuller 
-Ticari mallar 
- Diğer stoklar 
-Stok değer düşüklüğü 

İşçi (ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin; 
- İşçiler için yapılan giderler 
- İşçi başına aylık ortalama gider (3) 

Dönem karına ilişkin vergi ve yasal yük.ler 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlanyla) 
GSYİH'ya katkı (altcı fiyaöanyia) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

Faaliyet karlılığı (öz kaynaklar yönünden) 
Mali karlılık (öz kaynaklar yönünden) 
iktisadi karlılık 
Zararlılık 
:aallyetkan/(zararı) 
)önem Kan / (zaran) 
Bilanço Karı / (zaran) 

ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyar TL 

Ton 
Milyar TL 

Ton 
Milyar TL 
Ton/Yıl 

% 
% Ton 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% % 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

2000 

117.000 
117.000 
422.368 
174.912 

259 
943.667 
629.139 

21.944 
51,0 

250 

1.462.146 
386.373 

1.279.041 
517.070 
400.000 

98,70 
99.71 

1.262.936 
496.831 

39.630 
13.645 
43.020 

1.042 

5.422 
84.630 

83.196 
1.279 

4.601 
14.134 

115.195 
122.792 
122.792 

. 
-

3,1 
(24.737) 
(5.876) 

(10.477) 

2001 

204.750 
204.750 
659.650 
196.791 

76.473 
1.423.275 

995.058 

47.877 
122,0 

250 

1.473.423 
546.247 

1.246.546 
717.632 
400.000 

100,00 
99,65 

1.285.110 
776.302 

54.309 
26.788 
32.349 

2.314 
(658) 

4.865 
130.089 

109.800 
1.876 

5.569 
15.488 

205.394 
215.507 
215.507 

1,9 
1,3 

10,6 

12.557 
8.456 
2.887 

2002 

204.750 
204.750 
848.017 
323.443 

36.205 
2.320.995 
1.669.941 

112.355 
117,0 

250 

1.440.885 
737.993 

1.334.035 
934.656 
400.000 

104,60 
99,79 

1.350.278 
961.547 

71.051 
31.697 
32.501 

462 
(1.939) 

3.914 
117.785 

115.021 
2.440 

12.364 
37.246 

235.323 
260.325 
260.325 

1,7 
4,9 

(44.799) 
15.011 
2.647 

2003 

204.750 
204.750 

1.060.927 
266.765 

32.032 
5.068.597 
4.159.238 

72.722 
81,0 

250 

1.379.568 
856.359 

1.266.298 
1.109.980 

400.000 
99,10 
99.94 

1.259.392 
1.061.774 

74.907 
34.494 
38.598 

536 
(567) 

3.605 
149.393 

138.952 
3.800 

364 
11.956 

190.673 
194.875 
194.875 

. 

. 
10,0 

(120.464) 
(85.020) 
(85.383) 

2004 

204.750 
204.750 

1.243.825 
249.028 

15.313 
5.879.107 
4.948.562 

113.639 
78.0 

250 

1.417.847 
1.110.976 
1.331.393 
1.413.337 

400.000 
94,00 
99,69 

1.309.412 
1.489.649 

100.494 
14.936 

102.977 

480 

3.341 
177.970 

168.756 
3.590 

34.318 
412.333 
446.284 
446.284 

4,6 
2,9 
4,6 

56.661 
36.063 
36.063 

Son iki yıl 
Farkı 

. 
• 182.898 

(17.737) 

(16.719) 
810.510 
789.324 

40.917 
(3,0) 

-

38.279 
254.617 
65.095 

303.357 

-(5,10) 
(0,25) 

50.020 
427.875 

25.587 
(19.558) 

64.379 

(56) 
567 

(264) 
28.577 

29.804 
(210) 

(364) 
22.362 

221.660 
251.409 
251.409 

. 

177.125 
121.083 
121.446 

Artış 
veya 

Azalış % 

-
17,2 
(6.6) 

(52,2) 
16,0 
19,0 

56,3 
(3,7) 

2,8 
29,7 
5,1 

27,3 

(5.1) 
(0.3) 
4,0 

40,3 

34,2 
(56,7) 
166,8 

(10,4) 
(100,0) 

(7.3) 
19,1 

21,4 
(5,5) 

(100,0) 
187,0 
116,3 
129,0 
129,0 

. 

• 
147,0 
142,4 
142,2 

(1) Satılabilir üretim toplamıdır. 
(2) Kapasite tarifine esas olan 8000 saatten fazla çalıştığından, kapasite kullanım oranı yüzde yüzün üzerinde görünmektedir. 
(3) Hizmet müteahhidi kapsamında çalışan işçiler 2004 yılında geçici işçi statüsüne alınması nedeniyle harcamalan dahil edilmiştir. 
(4) Şirketin 31.12.2004 tarihli bilançosu 01.01.2004 tarihi itibariyle enflasyon düzeltmesine tabi tutulduğundan yukandaki çizelgede yer alan 
bilançoya ilişkin rakamlan düzeltilmiş verilere göre yapılmıştır. 
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II- İDARİ BÜNYE 
PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim bakımından 4046 sayılı Kanuna ve Türk Ticaret 

Kanunu hükümlerine tabi olurken, denetim açısından da 3346 ve 4046 sayılı Kanunlar ile 72 sayı
lı KHK hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

Şirket personeli 4857 sayılı İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu îş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunları ile bu ka
nunları değiştiren mevzuat hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

PETKİM hisse senetlerinin % 4,1'i 1990 yılında halka açılmış, 2001 yılında da Yarımca 
Kompleksinin TÜPRAŞ'a beddelli devri gerçekleşmiştir. PETKİM 28.07.1981 gün, 2499 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmuştur. 

PETKİM'de iç mevzuat, Yönetim Kurulu'nca onaylanan yönetmelikler ve Genel Müdürlük
çe yayınlanan talimat, genelge, sirkülerden oluşmaktadır. 

Şirket yönetmeliklerinin günün şartlarına uyarlanması için oluşturulan Uyum Komisyonu va
sıtası ile gereken değişiklikler tespit edilip yapılmaktadır. Bu çerçevede 2004 yılında bu çalışma
lar sürdürülmüş ve bazı yönetmeliklerde düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır. 

İç pazarda devamlı düşen pazar payı ve uluslararası rekabet nedeniyle PETKİM'in özelleştir
me statüsü içinde yeni teknolojili, büyük kapasiteli yatırımlara başlaması veya mevcut tesislerinin 
tevsii ve rehabilitasyon yatırımlarına ağırlık vermesi gerekmektedir. 

PETKİM ISO 9002 Belgesine sahip bulunmaktadır. 
PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü Aliağa'da bulunmaktadır. 
Şirketin 03.05.1988 tarihinde Holding statüsüyle çalışmaya başlamasından sonra Genel Kuru

lu ve Denetim Kurulu teşekkül ettirilmiştir. 19.05.1990 günü, 314 sicil numarasıyla tescil edilen 
yeni Ana Sözleşmede Yönetim Kurulu üye sayısı 7'den 9'a çıkarılmıştır. 

Şirketin Yönetim Kurulu 2004 yılı çalışmalarını bir başkan ve Genel Müdür dahil 9 üye ile 
sürdürmüştür. Şirketin 2 denetçisi bulunmaktadır. PETKİM'in yürütme organı olan Genel Müdür
lük ise Genel Müdür, dört yardımcısı ve alt birimlerden oluşmuştur. 

Şirkette 2004 yılı sonu itibariyle çalışan toplam 3.187 personelin tamamı Genel Müdürlük bün
yesinde çalışmaktadır. Personelin 469'u kapsam dışı, 2.718'i ise Toplu iş sözleşmesi kapsamındadır. 

Şirkette ayrıca çeşitli hizmet müteahhitlerinde 780 personel çalışmaktadır. 
Tüm personel için 2004 yılında yapılan harcamaların toplamı (Yönetim Kurulu Üyelerinin üc

retleri dahil) 177.803 milyar liradır. Bu tutarın 77.495 milyar lirası ücretlere, 54.293 milyar lirası 
ek ödemelere ve 36.801 milyar lirası sosyal amaçlı giderlere, 9.214 milyar lirası ise geçmiş yılla 
ilgili ödemelere ilişkindir. 

III- MALİ BÜNYE 
Kuruluşun varlık ve kaynaklar toplamları bir önceki yıla göre % 12,4 oranında 165 trilyon li

ra artarak 1.492 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. 
Holding varlıklarının % 37,6 oranında 561,8 trilyon lirası dönen, % 62,4 oranında 930,9 tril

yon lirası da duran varlıklardan oluşmaktadır. Varlıklara tahsis edilen kaynakların ise % 16,7 ora
nında 249,0 trilyon liralık bölümü yabancı, % 83,3 oranında 1.243,8 trilyon liralık bölümü de öz 
kaynaklardan oluşmuştur. 

Vergi Usul Kanununda değişiklik yapan 5024 sayılı Kanunda yapılan düzenlemelere göre; ma
li tabloların enflasyon düzeltmesine ilişkin, işlemlerde öz kaynaklar hesap grubunda yarattığı 
olumlu farkların etkisiyle % 17,2 oranında 182.898 milyar lira artmıştır. Şirketin enflasyon düzelt
me işlemleri sonucunda rasyoda önceki döneme göre 101.8 puan artış olmuştur. 

- 4 5 8 - I. CİLT 



Oz kaynakların bünyesinde zahiri bir kaynak olan 1.043.113 milyar lira tutarındaki enflasyon 
düzeltmesi olumlu farklarının dikkate alınmadığı takdirde % 80,6 olarak ortaya çıkan finansman 
rasyosunun ortaya koyduğu çarpıcı durum, işletme ile ilgili tasarruf tedbirlerinin alınmasını gerek
li kılmaktadır. 

Dönem sonunda öz kaynaklarda meydana gelen 182.898 milyar lira artışın tamamı enflasyo
nun düzeltilmesi işlemleri sonucu oluşan zahiri bir fondan meydana gelmiştir. Dolayısıyla gelecek 
dönemin zararla kapanması halinde Şirketin finansman yeterliliği daha da olumsuz bir hale gelebi
lecek, kuruluş finansman açığını kapatmak için muhtemelen daha fazla yabancı kaynaklara başvu
racaktır. 

Diğer taraftan dünya konjonktüründeki değişikliklere bağlı olarak, PETKİM'de kâr marjları 
düşme eğilimine girmiş olduğundan, Şirket'in mali bünyesini olumsuz etkileyen sonuçların önlen
mesi amacıyla, PETKİM genelinde maliyet tasarrufu sağlayacak tedbirlerin alınması büyük önem 
taşımaktadır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.'nin alım, üretim, satış gibi işletme faaliyetleri, Genel Mü

dürlükteki ilgili Genel Müdür Muavinlerine bağlı olan birimler tarafından yürütülmektedir. 
PETKİM'in 2004 yılı alımları önceki yıla göre % 28,6 oranında 244,7 trilyon lira artarak 

1.098,4 trilyon liralık değere ulaşmıştır. 2004 yılında 715,9 trilyon liralık iç, 352,5 trilyon liralık 
dış alım yapılmıştır. Toplam alımlar, 2004 programının % 1 oranında altında kalmıştır. 

Şirketin temel hammaddesi olan naftanın gelecek yıllarda tamamen ithalat yolu ile karşılana
cak olması, şirkete artı maliyet yüklemenin dışında, tedarik ve stoklama sorunları ile üretimde ak
samalara yol açabilecektir. Bu da şirketin satış ve kârlılığını düşüreceği gibi, şirketin ülke ekono
misine olan katma değerini ve sağladığı döviz tasarrufunu da olumsuz etkileyecektir. 

PETKİM Kompleksinde ana girdi olarak Nafta kullanılmaktadır. Diğer kimyasal maddelerin 
de katkılarıyla ana, ara ve yan ürünler elde edilmektedir. 

PETKİM Aliağa Kompleksinde, 
2004 yılında satılabilir ana ürünler olarak 156.585 ton polivinil klorür (PVC), 90.300 ton Yük

sek Yoğunluklu Polietilen (YYPE), 191.683 ton Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE), 77.308 ton 
Polipropilen (PP), 63.499 ton Saf Tereftalik Asit (PTA), 91.235 ton Monoetilen Glikol (MEG), 
34.412 ton Ftalik Anhidrit (PA), 88.107 ton Akrilonitril (ACN) ve 131.394 ton Benzen üretilmiştir. 

Ara ürünlerin hammaddesi olan Etilen, Propilen, Vinil, Klorür Monomer (VCM), Ortoksilen, 
Paraksilen gibi ürünler yanında Sudkostik, Hipoklorit, Aromatik Yağ, Standart Dışı Benzen, C3, 
Hidrojen, Fuel Gas gibi yan ürünler üretilmiş, ayrıca VCM artığı değenlendirilmek suretiyle Klo
rür Asidi elde edilmiştir. 

PETKİM Petrokimya Kompleksi'nde 2004 yılında, önceki yıldan % 25,9 oranında 312,4 tril
yon lira fazlasıyla 1.516,6 trilyon lira gider yapılmış olup, bu tutarın % 93'ü maliyete giren gider
lerden, % 6'sı ise maliyete girmeyen giderlerden oluşmuştur. 

Üretim maliyetini oluşturan 1.413 trilyon liranın 883,9 trilyon lirasını ilk madde ve malzeme gider
leri, 113,8 trilyon lirasını işçilik giderleri ve 415,3 trilyon lirasını genel imal giderleri oluşturmuştur. 

Şirketin üretim ve satış kararlarına temel teşkil edecek planlama faaliyetlerinin sağlıklı şekil
de yürütülebilmesi bakımından maliyet muhasebesinin raporlama prensiplerinin uygulanmasına ih
tiyaç bulunmaktadır. 

2004 yılında 1.308 bin ton ürün satışı yapılmış ve 1.489,6 trilyon lira net satış geliri elde edil
miştir. 
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2004 yılı satışları geçen yıla göre miktar olarak % 3.8, tutar olarak da % 40.3 oranında artış 
göstermiştir. 

2004 yılı satışlarının % 84 oranında 1.253,2 trilyon lirası esas ürün satışlarından, % 15 oranın
da 233,0 trilyon lirası ara ve yan ürün satışlarından ve % 1 oranında 3,4 trilyon lirası da arızi nite
likli satışlardan oluşmuştur. 

V- YATIRIMLAR 

Holdingin 2004 yılı Yatırım programında; 50 trilyon yatırım ödeneği mevcuttur. 
Şirketin 2004 yılı yatırım harcamaları tamamen özkaynaklardan yapılmış olup, 145,0 trilyon 

lira tutarındaki revize programa karşılık 113.6 trilyon lira tutarında harcama yapıldığı ve nakdi ger
çekleşmenin % 78 düzeyinde olduğu görülmüştür. 

Yatırımlar mevcut fabrikaların rehabilitasyonu ve tevsiileri ile ilgilidir. 

Petrokimya sanayii, dünya ölçeğinde rekabete açık bir sektördür. Hammadde, pazar ve tekno
lojik avantajlar bu rekabette önemli rol oynamaktadır. PETKİM dünya ölçeğinde rekabet gücüne 
sahip olmak ve gücünü korumak zorundadır. 

PETKİM, Dünya Petrokimya pazarındaki gelişmelere paralel şekilde, alternatif hammadde 
imkânlarını değerlendirmeli, gerekirse bir ürün grubunda yoğunlaşmak suretiyle büyüme ve pazar
da etkin olabilmenin yollarını araştırmalıdır. Bu nedenle şirketin kapasite artışı sağlayacak yatırım
ları bitirip fabrikaları işletmeye alması, üretim artışı ve maliyetlerin düşürülmesi konularında etki
li olması yanında ayrıca mali durumun güçlenmesine de önemli katkı sağlayacaktır. Bu duruma gö
re, şirketin kapasite artışı sağlayacak yatırımlarının hızla sonuçlandırılması ve sabit kıymetlere 
alınması gerekmektedir. 

VI- MÜESSESE, BAĞLI ORTAKLIK (veya BAĞLI ANONİM ŞİRKETLER) VE İŞTİRAK
LER 

Kuruluşun teknoloji transferi faaliyet dalında 250 milyon sermaye ile sahip olduğu İzmir Tek-
nopark Ticaret A.Ş. (İTAŞ) adında bir tek iştiraki bulunmaktadır. PETKİM'in faaliyet konusu dı
şındaki bir dalda faaliyet göstermeyi amaçlayan bu şirketin kuruluşunun üzerinden 17 yıl geçme
sine rağmen iştigal amacına uygun verimli bir faaliyetinin olmadığı anlaşılmaktadır. 

VII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştı

rılmıştır : 

1- Aliağa Petrokimya Kompleksi yanında kurulu, özel dağıtım şirketlerine ait LPG tankları 
bölgesinin, PETKİM tesisleri ve özellikle su ön hazırlama ünitesine yakınlığı nedeniyle yangın ve 
patlama tehlikesi yaratabileceği dikkate alınarak, emniyet duvarlarının kurulması konusunda baş
latılan çalışmaların ve ilgili merciler nezdinde başlatılmış bulunan girişimlerin sürdürülmesi, 

2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi, 
B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 
1- Teftiş hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi ve periyodik teftişlerin zamanında 

yapılabilmesi için, Teftiş Kurulu Başkanlığına atama yapılması ve müfettiş sayısının yeterli sevi
yeye çıkarılması, 

SONUÇ 
PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.'nin 18.03.2005 tarihinde kendi genel kurulunda kabul edi

len 2004 yılı bilançosu ve 36.063 milyar lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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PETKİM PETROKIMYA HOLDİNG A.Ş. 
31.12.2004 yılı bilançosu 

AKTİF (Varlıklar) 

I- DONEN VARLIKLAR 
A. Hazır değerler 
B. Menkul kıymetler 

1. Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C. Ticari alacaklar 

1. Alacak senetleri reeskontu (-) 
2. Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D. Diğer alacaklar 
1. Alacak senetleri reeskontu (-) 
2. Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E. Stoklar 
1. Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2. Verilen sipariş avansları 

F. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
G. Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları 
H. Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II. DURAN VARLIKLAR 

A. Ticari alacaklar 
1. Alacak senetleri reeskontu (-) 
2. Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B. Diğer alacaklar 
1. Alacak senetleri reeskontu (-) 
2. Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C. Mali duran varlıklar 
1. Bağlı menkul kıymetler 
2. Bağlı menkul kıymetler değer düşûk.karşılığı (-) 
3. İştirakler 
4. İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5. İştiraklere serm.pay.değer düş.karş. (-) 
6. Bağlı ortaklıklar 
7. Bağlı ortaklılar sermaye taahhütleri 
8. Bağlı ortaklıklar serm.pay.değer düş.karş. (-) 
9. Diğer mali duran varlıklar 

10. Diğer mali duran varlıklar değ.düş.karş. (-) 
D. Maddi duran varlıklar 

1. Maddi duran varlıklar (brüt) 
2. Birikmiş amortismanlar (-) 
3. Yapılmakta olan yatırımlar 
4. Verilen avanslar 

E. Maddi olmayan duran varlıklar 
1. Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2. Birikmiş amortismanlar (-) 
3. Verilen avanslar 

F. Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1. Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2. Birikmiş tükenme payları (-) 
3. Verilen avanslar 

G. Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 
H. Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMİ 

Önceki dönem 
Milyar TL 

(2.784 
(166 

(İT 

(567 
5.22i 

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-

4.847.462 
(4.159.238) 

166.157 
54.978 

530 
(449) 

. 

-
-
. 

140.27' 
25.00( 

100.0& 
) 
) 

1.44 

) 
153.195 

8.029 
13.104 

441.130 

1 

3 

3 

909.359 

81 

. 

9 
-

909.456 
1.350.5861 

Cari dönem 
Milyar TL 

7 
) 
1 

(3.125 
(166 

(17 

18.455 

3 
. 

3.646.787 
(4.948.562) 

327.493 
43.737 

170 
(568) 

. 

. 

. 

. 

164.895 
• 

166.697 
) 
) 

1.225 

237.342 

-
5.924 
4.751 

580.834 

1 

7 

3 

930.545 

398 

. 

. 
930.954 

1.511.788 
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PETKİM PETROKIMYA HOLDİNG A.Ş. 
31.12.2004 yılı bilançosu 

PASİF (Kaynaklar) 

I-KISA VADELİ BORÇLAR 
A. Mali borçlar 
B. Ticari borçlar 

I. Borç senetleri reeskontu (-) 
C. Diğer borçlar 

1. Borç senetleri reeskontu (-) 
D. Alman avanslar 
E. Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 
F. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
G. Borç ve gider karşılıkları 

1. Dönem kan ve değer yasal yük.karş. 
2. Dönem karının peşin vergi ve diğer yük.(-) 
3. Kıdem tazminatı karşılığı 
4. Diğer borç ve gider karşılıkları 

H. Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 
I. Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 
II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A. Mali borçlar 
B. Ticari borçlar 

1. Borç senetleri reeskontu (-) 
C. Diğer borçlar 

1. Borç senetleri reeskontu (-) 
D. Alınan avanslar 
E. Borç ve gider karşılıkları 

1. Kıdem tazminatı karşılığı 
2. Diğer borç ve gider karşılıkları 

F. Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuktan 
G. Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 
III. OZ KAYNAKLAR 

A. Ödenmiş sermaye 
1. Sermaye 
2. Ödenmemiş sermaye (-) 
3. Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 

B. Sermaye yedekleri 
I. Hisse senetleri ihraç primleri 
2. Hisse senetleri iptal karları 
3. M.D.V. yeniden değer artışları 
4. İştirakler yeniden değer artışları 
5. Maliyet bedeli artış fonu 
6. Diğer sermaye yedekleri 

C. Kar yedekleri 
1. Yasal yedekler 
2. Statü yedekleri 
3. Olağanüstü yedekler 
4. Diğer kar yedekleri 
5. Özel fonlar 

D. Geçmiş yıl karları 
E. Geçmiş yıl zararları (-) 
F. Dönem net kan (zaran) 

OZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyar TL 

1.24i 

-

103.382 
3.529 

204.750 
-

1.797.013 

321 
. 
-
. 
-
. 

267.498 
-

287.631 
. 
. 

Cari dönem 
Milyar TL 

14.990 
106.273 

-
1.853 

-
41.417 

-
11.579 
1.245 

1.10 
943 

179.401 

3.347 

. 
106.911 

-
-

110.258 

2.001.763 

321 

555.129 

. 
(1.410.903) 

(85.383) 
1.060.927 
1.350.586 

10.889 
87.726 

-
162 

-
31.234 

-
20.367 

-

-
1.761 

-

113.886 
2 

204.750 
-

2.074.062 

365 
. 

• . 

. 

. 

. 
304.520 

. 
327.440 

. 

. 

1.316 
153.455 

-
-

302 

. 
113.888 

318 
-

114.508 

2.278.812 

365 

631.960 

. 
(1.703.375) 

36.063 
1.243.825 
1.511.788 
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PETKİM PETROKIMYA HOLDİNG A.Ş. 
2004 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A. Brüt satışlar 

B. Satış indirimleri (-) 

C. Net satışlar 

D. Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E. Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan veya zararı 

F. Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G. Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H. Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 

I. Olağandışı gelir ve karlar 

J. Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan veya zararı 

K. Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıktan (-) 

Dönem net kan veya zaran 

Önceki dönem 
Milyar TL. 

1.073.824 

12.050 

1.061.774 

1.087.232 

95.0M 

124.554 

53.646 

32.031 

34.008 

37.440 

364 

(25.458 

(120.464) 

(81.587) 

(85.019) 

(85.383) 

Cari dönem 
Milyar TL. 

1.492.463 

2.814 

1.489.649 

1.344.043 

88.94i 

76.971 

46.182 

15.313 

8.255 

44.329 

145.606 

56.661 

72.137 

36.063 

36.063 
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SAYI : 39 
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İLE MÜESSESELERİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ 2002 
YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 25.05.2006 tarihli 26 ncı Birleşiminde Tütün,Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Müesseseleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2002 yılına ait hesap ve işlem
leri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alı
nan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve 
Birleşim sırasında üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
A- Tütün, Sigara, Alkollü İçkiler ve Tuz sektörlerinin Dünya ekonomisindeki yeri: 
- Tütün ve Sigara sektörü: 
Dünyada tütün, Amerika Kıtasının keşfi ile birlikte tanınmış ve buradan Avrupa'ya getirilme

si ile oluşan sanayi XVII. Yüzyıldan beri tekamül etmiş ve insanlar için cazip bir madde haline dö
nüşmüştür. Önceleri bir süs bitkisi, ilaç ve daha sonra sırası ile pipo, puro, enfiye, çiğneme, nargi
le ve sigara şeklinde keyif verici madde olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Bunun sonucu olarak 
da artan taleplerin karşılanabilmesi için bazı ülkelerde tütün ve tütün mamulleri sanayi önemli iş
gücü istihdamı ve ticareti ortamı yaratmıştır. 

Tütün yapraklarından nikotin, saplarından selüloz, tohumlarından yağ, pektin ve çiçeklerinden 
esans, küllerinden potasyum, karbonat gibi maddeler elde edilmekte, kullanış yerleri gittikçe artan 
birçok ülkelerin ekonomilerinde önemli yer tutmaktadır. 

Tütün ekicileri büyük bir kitle olarak tarım sektöründe, tütünün ekimi, alımı, depolanması, 
şevki, iç piyasaya verilmesi, ihracatı ve ayrıca ithal ve tüketiminden alınan vergiler yönünden tica
ret ve mali sektörde, tütünün çeşitli şekillerde işlenmesi, başta sigara olmak üzere değişik ürünler 
elde edilmesi yönünden de sanayi sektöründe önemli bir ağırlığı bulunmaktadır. 

Tütünün kullanış maksat ve şekline uygun endüstrinin ilk maddesi haline getirilmesinde eko
lojik şartlar, uygulanan tarım, hasat, kurutma ve fermantasyon teknolojileri önemli rol oynama-
makta, kullanış yerleri, üretildiği ülkeler, kurutma metotları, renkleri gibi çeşitli kriterlere göre sı
nıflandırılması yapılmakta ve piyasaları meydana gelmektedir. 

Dünyada tütün ekim alanlarının genişliği ve tütün üretimi dalgalı bir seyir izlemekte ve bunlara 
bağlı olarak da ithalat, ihracat, tüketim ve yılbaşı stok durumları değişkenlik göstermektedir. 1999 yı
lında 4.228 bin hektara tütün ekilirken, 2002 yılı verilerine göre 3.669 bin hektara tütün ekilmiştir. Ke
za Dünya'da 2001 yılında 6.877 bin ton tütün üretimi yapılırken 2002 yılında bu miktar 5.984 bin to
na düşmüştür. Tütün tüketimi de 2001 yılında 6.421 bin ton iken 2002 yılında 6.210 bin tona inmiştir. 

Dünya tütün üretiminin % 37'sine yakın miktarı, Çin'de üretilmektedir. Bunu % 10 ile Hindis
tan % 7'şer ile ABD ve Brezilya izlemekte olup, Türkiye'nin payı % 3 civarında bulunmaktadır. 

Virginia ve Burley tipi tütünlerinin hemen hemen bütün kıtalarda ekilmelerine karşılık Şark ti
pi tütünlerin ekimi Doğu Avrupa, Balkanlar, Anadolu ve Ortadoğu ülkelerinde yapılmaktadır. Şark 
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tipi tütün üreten ülkelerde ayrıca Light Air Cured, Dark Air, Sun Cured, Dark Fire Cured, Dark Air 
Cured gibi diğer çeşitler de az miktarda üretilmektedir. Son yıllarda da Virginia tütününün Türki
ye'de üretilmesine başlanmıştır. 

Şark tipi tütünler, mamul üretiminde tek başına kullanılabildiği gibi, Virginia ve Burley tipi 
tütünlerden üretilen sigara çeşitleri içinde de belli oranlarda kullanılmaktadır. Bu nedenle Şark ti
pi tütün Dünyanın büyük sigara üreticileri tarafından daima aranmakta ve ithal edilmektedir. 

Tütün mamulleri içinde sigara üretim miktarı ve tüketim alanı bakımından daha yaygın bir du
rumdadır. Puro ve bunun tipleri olan cigar ve cigarollus gibi sarılmak suretiyle imal edilenler ile 
kıyılmış olarak kullanılan nargile, enfiye, tömbeki vb. üretimleri ise sigaraya nazaran daha sınırlı 
olup, ülke alışkanlıklarına göre değişim göstermektedir. 

Dünya sigara üretimi analiz edildiğinde 1981-1985 yılları ortalamasının 4.645 bin ton olarak 
gerçekleştiği daha sonraki yıllarda üretimin yükselen bir seyir takip ettiği ve 1996 yılında 5.723 bin 
tona ulaştığı. 1997 yılında 5.753 bin tona yükseldiği, 1998 yılında % 3 oranında azalış ile 5.497 
bin ton olduğu, 2000-2002 dönemindeki üretimin yıllık ortalama 5.570 bin ton dolayında gerçek
leştiği saptanmaktadır. Genel olarak; Orta Doğu, Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde nü
fusa da bağımlı olarak sigara tüketiminde bir miktar artma görülüyor ise de gelişmiş Avrupa ve Ku
zey Amerika ülkelerinde, sigara aleyhine yürütülen kampanyalar ve fiyat politikaları sonucunda tü
ketiminde belirgin bir azalma görülmektedir. Türkiye'de sigara üretimi ise tüketimdeki artış dola
yısıyla yükselme eğilimi göstermektedir. 

Dünya sigara üretiminin yıllar itibariyle yaklaşık % 15-20 oranlarındaki miktarı ülkeler arası 
ihracata konu olmaktadır. En önemli ihracatçı ülkeler; ABD 207 bin ton, İngiltere 108 bin ton, Al
manya 70 bin ton, Hollanda 103 bin ton, Çin 40 bin ton, Brezilya 72 bin ton değerleri ile Dünya 
ihracatının önemli bir bölümünü oluşturmaktadırlar. Türkiye'de Tekel tarafından firmalara indirim
li fiyat üzerinden ihraç kaydiyle yapılan sigara satışları 1996 yılında 4 bin ton düzeyine kadar çık
mıştır. Tekel'in dolaylı sigara ihracatı niteliğindeki firmalara ihraç kaydı ile sigara satışı uygulama
sının esas olarak firmalar tarafından kötüye kullanıldığı yurt dışına ihraç kaydı ile satın alınan si
garaların usulsüz işlemler ile yurt içinde satılarak haksız kazanç elde edildiği saptandığından son 
yıllarda gerçek anlamda sigara ihracatı çok düşük düzeyde kalmıştır. 

Dünya sigara ithalatı 1990 yılından itibaren her yıl artan bir seyir takip etmiştir. En önemli it
halatçı ülkeler arasında; Rusya Federasyonu 45 bin ton, Japonya 80 bin ton, Fransa 60 bin ton, Sin
gapur 50 bin ton, İtalya 42 bin ton, İngiltere 25 bin ton, Suudi Arabistan 20 bin ton, Ukrayna 18 
bin ton, Hollanda 18 bin ton değerleri ile yer almaktadır. 

Tekelin ithal uygulamasını yürüttüğü dönem analiz edildiğinde yabancı sigara satışlarının 
1984 yılında 2,3 bin ton, 1985 yılında % 79 oranında artışla 4.172 tona, 1986 yılında % 77 oranın
da artışla 7.367 tona, 1987 yılında % 64 oranında artışla 1.792 tona, 1988 yılında 10.163 tona, 1989 
yılında % 14 artışla 11.620 tona, 1990 yılında 15.561 bin ton olmuştur. Bu dönemde Marlboro ve 
Reynolds grubu dışında diğer yabancı sigaraların piyasadaki etkinliği kalmamış, yukarıdaki çizel
gede görüldüğü üzere ithal sigara satışları % 0,1 düzeyinde olup, yabancı sigara piyasası iki firma
nın ağırlığında gelişmiştir. 

Yabancı sigara dış alımı ve satışının Tekel'in yetkisinde olduğu dönemde yabancı markaların 
pazar payında yıllık en çok 3 bin ton düzeyinde bir artış gözlenmekte iken özel firmalara yurt için
de fabrika kurma izni verilen yeni uygulama sonucu Marlboro, Parliment, Camel gibi belirli mar
kaların pazar hakimiyetlerinin arttığı açık olarak gözlenmiştir. 

Firmalara fabrika kurma izninin verildiği 91/1755 sayılı Kararname döneminden önce yıllık 
en çok 3 bin ton düzeyinde artan Philsa firması ürünleri satışlarının 1995 yılında 4 bin ton, 1996 
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yılında bir önceki yıla göre 5 bin ton, 1997 yılında ise bir önceki yıla göre 4,6 bin ton düzeyinde 
artış gösterdiği, 1999-2001 döneminde yıllık ortalama 26 bin tonluk satış düzeyi ile % 23 pazar pa
yını korurken 2002 yılı sonunda 30 bin tonluk satışlar ile pazar payı % 28 oranına yükselmiştir. 

Yine Blended grubu içinde yer alan yabancı sigaralardan JT1 Firmasının ürettiği sigaraların 
Tekel tarafından ithal edilen 91/1755 sayılı Kararname öncesi dönemde satış miktarları son derece 
sınırlı düzeyde iken Türkiye'de üretim izninin verilmesi bu markalar da piyasa da önemli Pazar pa
yına ulaşmış ise 1998-2000 yılları arasında yıllık ortalama 8 bin tonluk satışları ile Pazar payı % 7 
2001 yılındaki 11 bin ton satışları ile Pazar payı % 10 ve 2002 yılındaki 13 bin tona dolayındaki 
satışları ile pazar payı % 12 dolayına yaklaşmıştır. 

- Alkollü İçkiler Sektörü: 
Dünya'da alkollü içki yapımında kullanılan hammaddelerin en bol ve en kolay temin edildiği 

yerlere göre içki türleri değişiklik göstermektedir. Ayrıca ülkelerin Dünya üzerinde bulundukları 
konum, alışkanlıkları, sosyal yapıları, Devlet yönetimlerinin kısıtlama ve destekleme politikaları 
bazı içki türlerinin belirli yerlerde yoğun olarak üretilip tüketilmesine sebep olmuştur. Nitekim, ül
keler itibariyle, Rakı ve benzeri içkilerin Türkiye ve komşu ülkelerde, Viskinin İngiltere'de, Şa-
rapın İtalya, Fransa gibi Batı Avrupa ülkelerinde, Biranın Orta Avrupa ülkelerinde, Votkanın Rus
ya'da diğer içki türlerine nazaran daha çok üretilip tüketilmesini buna örnek gösterebiliriz. 

Dünya'daki bir çok ülke muhtelif türlerini, gerek kendi ihtiyaçları gerekse sahip oldukları dış 
pazarları korumak amacıyla üretmek için bu alandaki imalat, ambalaj, hammadde üretimini geliş
tirici yatırımlarda bulunmaktadır. Böylece söz konusu ülkeler, bir taraftan sektör kanalıyla istihdam 
sağlarken ekonomileri için önemli sayılabilecek düzeyde kaynak yaratmaktadırlar. 

Alkollü içki sanayinin pek çok hammaddesi içinde yer alan yaş ve kuru üzüm ve arpanın ay
rı bir yeri ve önemi bulunmaktadır. Nitekim iklim şartları söz konusu ürünlerin yetişmesine elve
rişli olan ülkeler, bu sektörde gelişme göstererek dış ticaret yoluyla önemli ölçüde döviz kazanır 
duruma gelmişlerdir. 

Genel olarak, Yüksek alkollü içki üretim ve tüketimleri Amerika, Batı Avrupa Ülkeleri ve 
Rusya'daki diğer ülkelere nazaran önemli miktarlara ulaşmaktadır. Genellikle Viski, Votka ve Cin 
tüketimi başta gelen içkiler olmaktadır. Nitekim ABD'de 500 milyon litre Viski, 350 milyon litre 
Votka, 120 milyon litre Cin olmak üzere diğer içkilerle birlikte toplam 1,5 milyar litre; İngiltere'de 
100 milyon litre Votka, 30 milyon litre Cin olmak üzere diğer içkilerle birlikte toplam 250 milyon 
litre; Almanya'da 25 milyon litre Viski, 20 milyon litre Votka, 15 milyon litre Cin olmak üzere di
ğer içkilerle birlikte 400 milyon litre tüketilmektedir. Türkiye ise yıllık ortalama 90 milyon litre 
gerçekleşme ile düşük bir tüketim seyri göstermektedir. 

Avrupa ülkeleri kişi başına yüksek alkollü içki tüketimi; İsviçre 33 litre ile başta olmak üzere 
Yunanistan 15 litre, İspanya 9 litre, Almanya 7 litre, Fransa 5 litre, İsveç 5 litredir. Türkiye ise 1,5 
litre ile gerilerde kalmaktadır. 

Dünya'da en çok satılan 100 damıtık alkollü içki sıralamasında VOA Sojuzplodoimport (Rus) 
firması tarafından üretilen Stolichnaya Votkası 491 milyon litrelik satış hacmi ile 1. sırada yer al
maktadır. Bunu 471 milyon litre ile Kore üretimi Jinro Soju'su izlemekte 3. sırada ise 297 milyon 
litre ile Moskovskaya Votkası gelmektedir. Belirtilen üç içkinin toplam satış hacmi yaklaşık 1,3 
milyar litre olup Pazar paylan 100 damıtık içki içinde % 22 oranına ulaşmaktadır. Belirtilen sıra
lamaya göre ilk on marka içinde değinilen 4 marka ile votkanın satış hacmi 1,1 milyar litre ile pa
zar payının % 45'ini oluşturmaktadır. En son veriler çerçevesinde 100 damıtık alkollü içkilerin tür
lerine göre Pazar payları analiz edildiğinde, Votka % 25 oranı ile 1. sırada, Soju % 19 oranı ile 2. 
sırada,Aguardiente % 9 oranı ile 3. sırada yer almaktadır. Bunları sırasıyle % 8, ile Shochu, % 7 
oranı ile rom, % 6 oranı ile cin, % 5 oram ile İskoç viskisi izlemektedir. 
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Yüksek alkollü içkiler dışında, Dünya'da en yaygın üretilen içki türü şaraptır. Dünya'da yılda 
ortalama 283 milyon HL. Şarap üretilmekte olup 2001 yılı Dünya şarap tüketiminin de 219 milyon 
HL dolayında gerçekleştiği saptanmaktadır. En son veriler çerçevesinde yıllık ortalama üretim 
miktarları İtalya 57 milyon HL., Fransa 54 milyon HL., İspanya 32 milyon HL., ABD 25 milyon 
HL., Arjantin 18 milyon HL. üretimleri ile Dünya şarap üretimi ve tüketiminde ön sırada yer al
maktadır. Türkiye 50 bin HL. civarında üretimle oldukça düşük düzeydedir. Kişi başına yıllık üre
timleri ise Fransa 75 litre, İtalya 79 litre, Portekiz 65 litre, Luxemburg 60 litre olarak belirlenmiş
tir. Şarap ithal eden ülkeler, genel olarak Fransa, Belçika ve İsviçre biçiminde sıralanmaktadır. İh
racatçı ülkeler ise İtalya, Fransa, İspanya, Macaristan olarak ön sıralarda bulunmaktadır. 

Diğer bir yaygın içki türü de biradır. Dünya bira üretimi ortalama 1.550 milyon HL. düzeyin
dedir. 1999 yılı itibariyle, ABD 280 milyon HL., Almanya 185 milyon HL., İngiltere 75 milyon 
HL., Brezilya 75 milyon HL., Çin 150 milyon HL., Japonya 80 milyon HL. üretimleri ile ilk sıra
da yer almaktadırlar. Türkiye ise yaklaşık 550 bin HL. üretimle Dünya üretiminde önemli bir yer 
işgal etmemektedir. 

- Tuz Sektörü: 
Genel anlamda, oluşumu ve yayılımı bakımından Dünya'nın her tarafında değişik şekillerde 

bulunabilen tuz (Sodyum Klorür) yaşamsal yönden olduğu gibi teknolojik gereksinimler dolayısıy
la ekonomik yönden de önemli bir değeri bulunmaktadır. 

Dünya'da tuzun ilk defa M.Ö. 10.000 inci yıllardan itibaren kullanılmaya başlandığı ve M.Ö. 
3.000 inci yıllardan itibaren de Çin'de üretilerek ticaret hayatına girdiği tahmin edilmektedir. Tu
zun tüketimi 18. Yüzyıla kadar insan ve hayvan gıdası ile deri ve balık kurutma gibi oldukça sınır
lı iken bu yüzyıldan itibaren süratle ihtiyaçlar çeşitlenerek pek çok sanayi kolunun ham ve ara mad
deleri arasına girmiştir. 

Dünya'da tuz kaynaklarını katı, sıvı şeklinde iki ana oluşum altında toplamak mümkündür. En bü
yük tuz rezervleri; deniz sularında, tuz göllerinde ve tuzlu su kaynaklarında, katı halde kaya tuzu ha
linde yeraltında bulunmaktadır. Dünya'da böylesine yaygın vaziyette bulunan tuz rezervi sınırsız ola
rak kabul edilmekte ve bunun en büyük kaynağını denizler oluşturmaktadır. Denizdeki tuzluluk dere
cesi; denizlerin tatlı su alıp, almadıklarına, coğrafık durumlarına ve iklim koşullarına göre değişik mik
tarlarda olmaktadır. Örneğin; tuz miktarı Baltık Denizi'nde 1 m3 suda 17 kg iken, Kızıl Deniz'de 45 
kg'a kadar çıkmaktadır. Özel konumu nedeniyle bu miktar Ölü Deniz'de 270 kg'a ulaşabilmektedir. 
Çözülmüş halde sıvı fazda bulunan tuz üretiminin verimliliğine özellikle iklim koşullan, bulunduğu 
ortam içerisindeki yoğunluğu ve diğer kimyasal tuzların varlığı etkili olmaktadır. Katı haldeki kaya 
tuzlaları deniz tuzlalarının aksine kompozisyonlarına giren maddelerin oranlan bakımından büyük de
ğişiklikler göstermekte, saflıkları ve maden rezervi konumlanna göre üretilmektedir. 

Dünya tuz üretimi, içinde bulunduğumuz yüzyılın başından itibaren hızla artmıştır. 1900'lü 
yıllarda 10 milyon ton civarında olduğu tahmin edilen tuz üretimini 2000 yılında 200 milyon tonu 
aşacağı talep projeksiyonlarından anlaşılmaktadır. Üretimdeki artış hızının gerçekleşmesindeki en 
büyük etken, kimya sanayiinde gözlenen oalağanüstü gelişme olmuştur. Tahminlere göre Dünya 
tuz üretiminin % 65'i sodyum karbonat, kostik soda ve sodyum sülfat üretiminde kullanılmaktadır. 
Tuz üretiminde pazar olanağı sağlayan ve özellikle II. Dünya Savaşından sonra gelen diğer bir kul
lanım alanı da karayollarında buzlanmayı önleme çalışmaları olmuştur. Bu alandaki kullanım; 
Dünya tuz üretiminin özellikle ağır geçen kış mevsimlerinde % 10-12 kadarını kapsamaktadır. Tu
zun gıda maddesi olarak kullanımı da nüfus artışına bağımlı olarak % 10-15 arasında olduğu var
sayılmaktadır. Tuzun Dünya'da kişi başına yıllık tüketim ortalaması 45-50 kg dolayındadır. Geliş
miş ülkelerde kişi başına yıllık tuz tüketimi 150-200 kg arasında değişmektedir. Türkiye'de kişi ba
şına üretim 30 kg kadar olup, Dünya ortalamasının oldukça altındadır. 
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Dünya tuz üretimi yıllar itibariyle artış göstererek en son durumda yıllık ortalama 190 milyon 
tona ulaşmıştır. Dünya üretiminin 41 milyon ton ile % 22'sini ABD, 31 milyon ton ile % 16'sını 
Çin, 16 milyon ton ile % 8'ini Almanya, 13 milyon ton ile % 7'sini Kanada ve diğer ülkeler teşkil 
etmiştir. Türkiye 2 milyon tonu aşan üretimi ile Dünya tuz üretiminde ancak % 1 'lik bir paya sa
hip olabilmektedir. 

Avrupa tuz üretimi, geçen yıla göre bir miktar artış göstermiştir. Genel olarak üretimin % 13'ü 
deniz tuzu, % 87'si yer altı tuz kaynaklarının değişik şekillerde üretimine dayanan kaya tuzu ola
rak gerçekleşmiştir. 

Tuz üretim ve tüketimi ülkelerin genellikle kendi ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştiğinden, 
dış ticarete ancak % 10-20 oranında 20-25 milyon ton kadarı konu olmaktadır. En önemli tuz ihra
catçısı ülkeler Avustralya ve Meksika 6 milyon ton, Hollanda 3 milyon ton, Almanya 2,5 milyon 
ton civarındaki ihracatları ile ilk sıralarda bulunmaktadır. Dünya üzerindeki bazı ülkelerde yeterli 
tuz rezervleri bulunmadığından, bazıları da üretim maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle veya alıp-
satmak maksadıyla tuz ithal etmektedir. En önemli tuz ithal eden ülkeler içinde 7 milyon ton ile Ja
ponya başta gelmekte, 5 milyon ton ile ABD ile Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri takip etmektedir. 

B- Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi: 
Kuruluşun başlıca faaliyet konularından olan tütün ve sigara; ispirto ve ispirtolu içkiler ve bu

nun Türkiye'de üretim ve satış işleri ilk defa 1687 ve daha sonra 1862 yılında çıkarılan nizamna
melerle düzenlenerek Devlet kontrolüne alınmıştır. İlk Devlet tekeli ise 1873 yılında kurulan "İda-
re-i İnhisariyeyi Duhan" teşkilatı ile başlamıştır. Ancak 1884 yılından itibaren iç ve dış borçlar kar
şılık gösterilerek Tütün ve Sigara Reji Şirketine, Alkollü İçkiler ve Tuz Gelirleri Duyunu Umumi
ye İdaresine bırakılmıştır. 

Cumhuriyet dönemi ile birlikte yabancı şirket ve idarelerinin yetkileri kısıtlanmış ve bir kısım 
gelirlerine el konulmuştur. Daha sonra 1928 ve 1930 yıllarında da kesin olarak faaliyetlerine son 
verilmiştir. Mevcut kurumlar 1660 sayılı Kanunla müstakil birer Devlet Kuruluşu olarak Tütün İn
hisarı İdaresi, Müskirat İdaresi, Tuz İnhisarı İdaresi adlarında Maliye Vekaletine bağlanmışlardır. 

İnhisarlar İdarelerinin gerek yönetim, gerekse Devletçe kontrolü ve uygulamada ortaya çıkan 
aksaklıklar göz önünde tutularak 29/05/1932 tarihinde çıkarılan 1989 sayılı Kanun'la Gümrük ve 
İnhisarlar Vekaletine devri ve üç İdarenin birleştirilerek her birine ait hukuk ve selahiyetleri mah
fuz tutarak bir Umum Müdürlük şekline dönüştürülmesi hükme bağlanmıştır. Bu Kanuna dayanı
larak çıkarılan 25/05/1933 tarih ve 2159 sayılı Kanun, müstakil İnhisarlar İdarelerinin "İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü" adı altında birleştirilerek 25 milyon lira Döner Sermayeli ve Katma Bütçeli bir 
Devlet Kuruluşu halinde faaliyet göstermesini sağlamıştır. 

Kuruluş 21/05/1941 tarih ve 4036 sayılı Kanun ile Teşkilat Yasasına kavuşmuştur. Bu yasay
la İdarenin merkez ve taşra teşkilatları zamanın şartlarına göre düzenlenmiştir. 1946 yılında çıkan 
4896 sayılı Kanunla ismi Tekel Genel Müdürlüğü olarak değişmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü, 19/10/1983 tarih ve 2929 sayılı Kanunla Tekel İşletmeleri Genel Mü
dürlüğü adıyla, 01/01/1984 tarihinden itibaren Kamu İktisadi Kuruluşu Haline getirilmiş, 
11/03/1987 tarih ve 19397 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Ana statüsü ile ismi "Tütün ve Tü
tün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş, ancak ticaret un
vanında "TEKEL" ibaresi, kısaltılmış unvan olarak muhafaza edilmiştir. Daha sonra 03.01.2002 ta
rih ve 4733 sayılı Yasa ile Tekel'in KİK olan statüsü Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) statüsüne dö
nüştürülmüş, ancak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ana sözleşmesi yeniden düzenlene
rek statüsü 2003 yılı başlangıcından itibaren A.Ş. biçimine dönüştürülmüştür. 

Diğer yandan Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)'nun 05.02.2001 tarih 2001/16 sayılı kara
rı ile, Özelleştirme kapsam ve programına alınan, ÖYK'nun 05.02.2002 tarihli 2002/06 sayılı Ka-
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rarı ile özelleştirme stratejisi yeniden belirlenen Tekel'in 31.03.2003 tarihli ve 2003/12 sayılı ÖYK 
Kararı ile yeniden yapılandırılması kararı çerçevesinde, 

Tekel'in faaliyetlerini yürüttüğü 5 ayrı müessesenin Stratejik İş Birimler (SİB) olarak 
- Sigara (Tütün Mamulleri) Üretim SİB 
- Sigara (Tütün Mamulleri) Pazarlama ve Dağıtım SİB 
- Alkollü İçkiler Üretim SİB 

- Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım SİB 
- Yaprak Tütün İşleme SİB 
- Tuz Üretim SİB 

Yeniden yapılandırılması kararı alınmıştır. Bu karar çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığınca Haziran/2003 tarihinde; Tekel Sigara Sanayi Müessesesinin tüm hak ve yükümlülükle
ri ile birlikte, Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticaret A.Ş 'ne, Alkollü İçkiler Sanayi Müessesesinin 
tüm hak ve yükümlülükleri ile Alkollü İçkiler Sanayi Ticaret A.Ş.'ne ve Pazarlama ve Dağıtım 
Müessesesinin de ikiye ayrılarak tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Sigara Pazarlama ve dağı
tım A.Ş.' ile Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'ne dönüştürülmesi kararı alınmıştır. Belir
tilen A.Ş.'ler Haziran/2003 tarihi itibariyle kuruluş işlemlerini tamamlayıp faaliyete geçmiştir. 

- Tütün ve Sigara Sanayi: 

Türkiye'de tütün tarımı özellikle Cumhuriyet döneminden sonra Devlet kontrolüne alınmış ve 
1941 yılından itibaren destekleme alımlarına tabi tutulmuştur. Bu nedenle özellikle yıllık üretim 
alım fiyatları, devamlı Devlet gözetiminde kalmıştır. Tütün konusu ile ilgili her türlü faaliyet, 1177 
sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu ve mevzuatları ile belirlenmiş ve 1932-1984 yılları arasında 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü ve Tekel Genel Müdürlüğü bünyesinde diğer monopollerle birlikte 
Şube Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı bünyesinde sürdürülmüştür. Daha sonra 233 sayılı KHK ile 
01/01/1984 tarihinden itibaren bir K.İ.T. haline gelen Tekel'de tütün destekleme alımı ve tütün ta
rımı, bakımı, işlenmesi ve ticareti görevleri 1986 yılı sonuna kadar Tütün ve Sigara İşletmeleri Mü
essesesi tarafından yürütülmüş daha sonra bu Müessese "Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri ve Tica
reti Müessesesi" ve "Sigara Sanayii İşletmeleri Müessesesi" olarak ikiye ayrıldığında 01/01/1987 
tarihi itibariyle sigara ve yaprak tütün faaliyetleri ayrı Müesseseler tarafından yerine getirilmiştir. 
Öte yandan 1941 yılından bu yana Tekel tarafından yürütülen tütün destekleme alımlarına 
03.01.2002 tarih 4733 sayılı yasa uyarınca son verilmiştir. Değinilen yasanın Geçici 1. Maddesin
deki 2002 ve müteakip yıllar tütün ürünü için destekleme alımı yapılmaz hüküm uyarınca 2002 
ürün yılından itibaren destekleme alımlarına son verilmiştir. 

Öte yandan Sigara Sanayi İşletmeleri Müessesesi Haziran/2003 tarihinden itibaren A.Ş. biçi
mine dönüştürülmüş ve yukarıda vurgulanan 03.01.2003 tarih ve 2003/01 sayılı ÖYK Kararında 
satış yöntemi ile özelleştirilmek üzere 2003 yılının Haziran ayında ihale ilanlarının yayımlanması 
ve özelleştirme sürecinin 2003 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülmüş,Yaprak Tütün İşleme 
faaliyetleri ile ilgili olarak ÖYK kararında ise; düşük verimli işletmelerin kapatılması destekleme 
stokundaki tütünlerin ihraç veya imha suretiyle azaltılması neticesinde personel sayısında tenkisa-
ta gidilerek yeniden yapılandırılması sonrasında 2004 yılının 3 üncü çeyreği içinde satışı için ila
na çıkılması hususları öngörülmüştür. 

Genel olarak; Türkiye'deki tütün üretimi incelendiğinde 1925-1929 yıllarına ait beş yıllık üre
tim ortalamasının 50.000 ton iken, 1969-1973 döneminde yıllık ortalama üretiminin 150.000 ton 
düzeyine yükseldiği ve 1973 yılından itibaren hızla artarak 1976 yılında 323.963 tonla rekor düze
ye ulaştığı gözlenmiştir. Üretim artışındaki dalgalanmalar yıllar itibariyle devam etmiş ve son 
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10 yılın en yüksek miktarı 338.796 ton ile 1993 yılında olmuştur. Bu tarihten sonra kota uygula
ması ile üretim sınırlanmış, 2000 ürün yılında 208 bin tona 2001 ürün yılında 144 bin tona inmiş
tir. Destekleme alımlarına son verildiği 2002 ürün yılı üretiminin ise 153 bin ton dolayında gerçek
leştiği saptanmıştır. 

Türkiye'nin yaklaşık 80 milyon hektarlık genel arazi varlığı içinde 24 milyon hektarlık bölü
mü işlenen tarım arazisi olup, yapılan incelemeler sonucunda genel arazi varlığının 3,7 milyon hek
tarlık bölümünün tütün üretimine uygun olduğu belirlenmiştir. Türkiye'deki tütün üretimi faaliye
ti 1993 yılında 337.830 hektar alanda 538.061 Ekici tarafından gerçekleştirilmişken giderek azalan 
bu sayılar en son 2002 yılı verilerine göre 195.935 hektar alanda 396.580 Ekici'ye inmiştir. 

Tekel ve Özel sektör tarafından gerçekleştirilen tütün ihracatının son on yıllık (1993-2002) ge
lişimi incelendiğinde; ortalama 100-150 bin ton yıllık tütün ihracatının döviz gelirinin 350-575 
milyon USD düzeyine kadar çıktığı, Tekel'in ihracat miktarının ortalama % 30-40 oranında toplam 
ihracat dövizi içindeki payının ise ortalama % 25 - % 35 düzeyinde gerçekleştiği saptanmaktadır. 
Tekel'in gerek miktar gerekse döviz kazancı olarak özel sektör toplamının gerisinde kalması Te
kel'in ihraç fiyatlarının büyük ölçüde düşmesine yol açan işlenmiş tütün yerine işlenmemiş tütün 
dış satımına ağırlık verilmesinden kaynaklanmıştır. 

Tekel'in tütün dış satımının yıllara göre gelişimi incelendiğinde yaprak tütün ihracatından sağ
lanan döviz kazancının 1997 yılında 198,1 milyon USD olan tütün dış satımının, 1998 yılında 
130,4 milyon USD, 1999 yılında 94,2 milyon USD düzeyine indiği 2000 yılı tütün ihracat dövizi
nin ise 98,1 milyon USD, 2001 yılı ihracat gelirinin ise 44,9 milyon USD düzeyine 2002 yılında 
ise 41,4 milyon USD düzeyine indiği saptanmaktadır. 

Son yıllarda Tekel 2000 grubu sigaralar için yurt dışında tütün alıcısı durumuna geçmiş olan 
Tekel'in ABD'den ithal ettiği yabancı tütünlerin fiyatları 7 ve 8 USD/kg düzeyinde kalırken yıllar
dır tüm Dünya ülkelerine ihraç ettiği kendi tütünündeki ihraç fiyatlarının 6.5 USD/kg düzeyinin 
2.86-2.60 ve en son durumda 1.77 USD gibi fiyatlara inmesi tütün dış satımındaki Tekel'in döviz 
kaybını, her yıl daha büyük boyutlara çıkarmıştır. 

Tekel'in tütün dış satımının ağırlıklı bölümünü oluşturan İzmir bölgesi tütünleri önceki yıllarda 
işlenmiş olarak ihraç edilirken 1996 yılından bu yana dış satımda işlenmemiş tütünlerin ağırlık ka
zanması sağlanan döviz miktarını da düşürmüştür. Tütün satışlarından elde edilen döviz ortalama 200 
milyon USD düzeyinden 50 milyon USD'nin altına inmiştir. Tütün dış satımındaki yıllar itibariyle 
döviz kazanımmı sağlıklı biçimde analiz edecek ölçü tütün ihraç fiyatlarının gelişimi olup, İzmir böl
gesi işlenmiş tütünü AG 6.45, BG 5.30 USD ihraç fiyatı ile satılırken son yıllarda işlenmemiş tütün 
dış satımının ağırlık kazanması ve ayrıca işlenmemiş tütün ihraç fiyatlarının giderek düşürülmesi Te
kel'in tütün ihracatındaki kârlılığını ortadan kaldırmış döviz kazancını da en az düzeye indirmiştir. 

İşlenmemiş tütün ihraç fiyatları 1998 yılında 3.81 USD/kg düzeyinde gerçekleşmişken 1999 yı
lında 2.86 ve 2.60 USD/kg düzeyine inmiş 2000 yılında bu fiyatlar devam etmişken 2001 yılında 
yapılan satışlarda işlenmemiş tütün ihraç fiyatının 1.77 USD/kg düzeyine kadar indiği saptanmıştır. 

Kuruluşun 2002 yılında 2001 yılı tütün ürünü alımı 63.259 bin tondur. Buna özel sektör alımı 
86.999 tonun ilavesiyle toplam tütün alımı 150.258 ton olmuştur. Geçmiş yıllarda büyük miktarla
ra ulaşan tütün stoklarının işleme, bakım ve ambarlama sorunları karşısında ihtiyaç fazlası tütün 
üretilmesinin yol açtığı kaynak israfının önlenmesi ve doğrudan üreticiye destek sağlanması ama-
cıy'a kota uygulaması getirilmiş 1994-1995 yıllarında 220 bin ton olan ülke tütün kotası 1996 ürü
nü yılında 235 tona çıkarılmış, daha sonra kontenjan uygulanmasından vazgeçilmiş ise de 2000 yı
lında ürün kotası 189 bin ton olarak belirlenmiş üretim 212 bin ton gerçekleşmiş ve 2001 ürün yı
lında 150 bin ton olarak belirlenen kota çerçevesinde üretim 145 bin tona inmiştir. 
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Ulusal tarım politikası içerisinde aile tarımı karakteriyle başlangıcından bugüne kadar önemi
ni koruyan tütünün çeşitli içim zevkleri için üretimi, Türkiye'ye girdiği XVII. Yüzyıl başlarından 
1884 yılına kadar bölgesel ve küçük imalathanelerde gerçekleştirilmiştir. Fabrika hüviyetinde ilk 
işletmeler bu tarihte Cibali ve İzmir'de kurulmuş daha sonra 1885 yılında Adana Sigara Fabrikası 
ve 1887 yılında Samsun Sigara Fabrikası faaliyete geçmiştir. Bu fabrikalarda Cumhuriyet dönemi
ne kadar büyük miktarda paket tütün (kıyılmış) ve az miktarda sigara üretilmiş olup, teknoloji bü
yük oranda el imalatına dayanmıştır. 

Cumhuriyet döneminde Cibali, İzmir, Samsun, Adana tütün fabrikaları çalışmasına devam et
mekle beraber küçük birer tütün atölyesi olan Diyarbakır 1925-1938, Artvin 1926-1938, Bayburt 
1930 ve Urfa 1925-1943 yılları arasında üretimde bulunduktan sonra kapatılmışlardır. 1925 yılın
da kurulan Malatya tütün atölyesi çeşitli aralıklarla üretimini sürdürmüştür. Planlı dönemlerde ilk 
büyük sigara fabrikası 1969 yılında İstanbul'da, 1976 yılında Adana ve Malatya'da (yeni binaları
na nakil) ve 1985 yılında Tokat'ta kurulmuştur. 

Sigara Fabrikalarındaki ekonomik ve teknik ömrünü doldurmuş sigara imal ve paket makine
lerinin bir plan dahilinde modernizasyonu gerçekleştirilmiştir. Sigara fabrikalarının modernizasyo
nu çerçevesinde 6.000 devir/dakika kapasiteli 4 adet sigara imal makinesinin Malatya Sigara Fab
rikasına montajı 1991 yılı sonunda tamamlanmış, ayrıca İstanbul Sigara Fabrikasının 16 adet 9 bin 
devirli makine alımını içeren modernizasyonu işi de 1994 yılı sonunda bitirilmiştir. Diğer taraftan 
1980'li yılların başlarında inşaat faaliyetlerinin önemli kısmı tamamlanan ancak 1993 yılına kadar 
önemli bir çalışma yapılamayan Samsun (Ballıca) fabrikası için 8 adet, 9 bin devirli sigara maki
nesi alımı yapılarak işletmeye açılmış, eski fabrikanın üretimine son verilmiştir. Akhisar Sigara 
Fabrikası 1976 yılı yatırım programında yer almış yapım işlerini yürüten yüklenicinin sözleşmesi 
09.09.1980 tarihinde fesh edilerek inşaat işleri durdurulmuş, inşaat işlerinin tamamlanması için 
1993 yılında iş yeniden ihale edilmiş bu arada fabrikanın makine yatırımları Devlet Planlama Teş
kilatı tarafından 1984 yılında durdurulmuş, daha sonra yeniden inşaat ve makine faaliyeti yönün
den proje çalışmaları sürdürülmüş, 2000 yılı yatırım programında Akhisar Sigara Fabrikası proje 
karakteristiği 5.000 ton/yıldan 10.000 ton/yıla yükseltilmiş, ve 14 adet sigara makinesi bedeli 97 
Bin Euro olarak hesaplanmış belirtilen proje için başlangıçtan bu yana 2001 yılı fiyatları ile yakla
şık 62,7 trilyon liralık harcama gerçekleştirilmiş ancak en son duruma göre Akhisar Sigara fabri
kasının üretim faaliyeti konusunda kesin bir karara ulaşılamamıştır. 

Türkiye'de sigara ve tütün mamulleri sanayi konusunda Tekel'in; 85.000 ton/yıl filtreli siga
ra, 10.000 ton/yıl filtresiz, 2.000 ton/yıl diğer tütün mamulleri ve 5 ton/yıl puro olmak üzere top
lam tütün mamulleri kapasitesi 100.000 ton/yıldır. Diğer yandan 03/05/1991 tarih 91/1755 sayılı 
Kararname ile yabancı firmaların yurt içinde sigara üretimine imkân verilmesi ile Philips Morris 
ve Reynolds firmaları İzmir'de sırasıyla 20 bin ton ve 6 bin ton kapasiteli sigara fabrikalarını kur
muş belirtilen firmalar 1993 yılında deneme üretimlerine başlamışlar ve 1999 yılı sonunda kapa
sitelerini Philip Morris firması 30 bin ton'a ve Reynold Firması da 13 bin ton'a çıkarmıştır. 

Türkiye'deki sigara pazarında 2002 yılı sonuna göre 110 bin tona varan toplam tüketimde Te
kel'in % 60,8, Marlboro, Parliment grubu sigarası üreticisi Phillip Morris ile Sabancı Grubu Or
taklığı İzmir/Torbah'da kurduğu Philsa şirketi payının % 27,6 ve Camel-Salem Grubu Sigaraları 
üretmek üzere Reynold firması tarafından kurulan ancak daha sonra Japon Tobacco International 
(JTI) Firmasına satılan fabrika ürünlerinin payının % 11,6 oranında gerçekleştiği saptanmaktadır. 

Türkiye'deki sigara pazarında 2002 yılı sonuna göre Tekel'in 2,1 milyar USD sigara satışları 
ile Özel sektör firmalarının yaklaşık 1,7 milyar USD düzeyindeki satışları dikkate alındığında Tür
kiye'de oluşan toplam yaklaşık 3,8 milyar US Dolar düzeyindeki sigara pazarında özel sektör fir
maları miktar olarak % 30 pay alırken, parasal olarak bu pay % 40 düzeyine çıkmaktadır. 
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Bu durum, Türkiye sigara pazarının giderek Blended biçiminde tanımlanan yabancı sigarala
ra yönelmesi paralelinde bu pazardaki rantabilitenin de değinilen sigaralar üzerinde toplandığını 
vurgulamaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde sigara tüketimi gerilerken Türkiye'de 1985 yılında 63 bin ton düzeyinde
ki sigara pazarı 2002 yılında 110 bin ton düzeyine ulaşmıştır. 1985 yılındaki 63 bin tonluk tüketi
min % 89'u filtreli % 11'i filtresiz sigaralardan oluşmuşken 2002 yılındaki 110 bin ton tüketimin 
% 99,7 filtreli, % 0,3'i ise filtresiz sigaralardan oluşmuştur. 

Filtresiz sigara tüketiminin % 0,3 oranı gibi çok küçük bir düzeye inmesi ve filtreli sigaraların 
giderek büyük bir hızla artması yanında filtreli sigara tüketimindeki genişlemenin büyük çoğunluk
la Philsa ve JTI Firmalarının ürettiği Blended biçiminde tanımlanan sigaralar ile Tekel'in ürettiği 
ağırlığı yabancı tütünden oluşan Blended tanımı içindeki Tekel 2000 grubu sigaralara yönelme art
mıştır. Neticede Tekel'in 2001 yılı sonuna göre 2,3 milyar US Dolar düzeyindeki 76,2 bin tonluk si
gara satışları içinde Tekel 2000 ve 2001 sigaraları miktar olarak % 40 oranındaki bölümü oluşturur
ken bu sigaralar parasal olarak Tekel'in sigara satış hasılatının % 56 düzeyine çıkmaktadır. 

Aynı biçimde özel firmaların ürettiği sigaraların pazar payı miktar olarak % 30 oranında iken 
bu payın parasal düzeydeki büyüklüğü ülke genelindeki sigara pazarının % 40'ını oluşturmaktadır. 

Türkiye sigara pazarındaki yabancı sigara uygulaması 1984 yılında başlayıp, 1991 yılında çı
karılan 91/1755 tarihli Kararname dönemine kadar Tekel tarafından yürütülmüş, bu dönemde Te
kel tarafından ithal edilen yabancı sigaralar yurt içinde pazarlanarak ithalat rantı Tekel'e kaynak 
sağlarken Vergi ve Çeşitli Fonlar Genel Bütçeye önemli ölçüde finansman sağlamıştır. 

Tekel'in ithal yetkisini kullandığı 1984-1991 döneminde yabancı sigara pazar payı belli den
ge içinde kalırken özel sektöre ithal üretim ve fiyatlandırma yetkisinin verildiği 91/1735 sayılı Ka
rarname uygulamasından sonra yabancı sigara pazar payının daha hızlı oranlarda artmaya başladı
ğı gözlenmiştir. 

Tekel'in ithal uygulamasını yürüttüğü dönem analiz edildiğinde yabancı sigara satışlarının 
1984 yılında 2,3 bin ton, 1985 yılında % 79 oranında artışla 4.172 tona, 1986 yılında % 77 oranın
da artışla 7.367 tona, 1987 yılında % 64 oranında artışla 1.792 tona, 1988 yılında 10.163 tona, 1989 
yılında % 14 artışla 11.620 tona, 1990 yılında 15.561 bin ton olmuştur. Bu dönemde Marlboro ve 
Reynolds grubu dışında diğer yabancı sigaraların piyasadaki etkinliği kalmamış, yukarıdaki çizel
gede görüldüğü üzere ithal sigara satışları % 0,1 düzeyinde olup, yabancı sigara piyasası iki firma
nın ağırlığında gelişmiştir. 

Yabancı sigara dış alımı ve satışının Tekel'in yetkisinde olduğu dönemde yabancı markaların pa
zar payında yıllık en çok 3 bin ton düzeyinde bir artış gözlenmekte iken yeni uygulama sonucu Marl
boro, Parliment, Camel gibi belirli markaların pazar hakimiyetlerinin arttığı açık olarak gözlenmiştir. 

Netice olarak 91/1755 sayılı Kararname döneminden önce yıllık en çok 3 bin ton düzeyinde 
artan Philsa firması ürünleri satışlarının 1995 yılında 4 bin ton, 1996 yılında bir önceki yıla göre 
5 bin ton, 1997 yılında ise bir önceki yıla göre 4,6 bin ton düzeyinde artmış, 1999 ve 2000 yılla
rında yaklaşık 26 bin tonluk satış düzeyi ile % 23 pazar payını korurken 2001 yılında 24 bin ton
luk satışlar ile pazar payı % 21 oranına ve 2002 yılında 30 bin tona çıkan satışları ile pazar payı da 
% 27,7 oranına yükselmiştir. 

Yine Blended grubu içinde yer alan yabancı sigaralardan JTI Firmasının ürettiği sigaraların ise 
1998-2000 yılları arasındaki yıllık 8,1 bin tonluk satışları ile % 7,2 oranındaki pazar payı 2001 yı
lında satışlarının 11,0 bin ton düzeyine çıkması ile % 9,9 oranına ve 2002 yılındaki satışları 12,7 
bin tona çıkması ile Pazar payı % 11,6 oranına çıkmıştır. Türkiye'deki sigara piyasasında Blended 
sigara talebinin orta fiyat grubundaki Tekel 2001 ve Samsun 216 gibi sert paket Blended grubuna 
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yönelmesine karşın bu talebi karşılayacak önlemlerin zamanında alınmaması Tekel'de önemli dü
zeye varan Pazar kaybına yol açmıştır. Piyasadaki talebin karşılanması için Samsun Ballıca sigara 
fabrikasında yapılması gereken 14 Milyon USD dolayındaki yatırımın bir yıldan uzun süredir ger
çekleştirilememesi sonucu bu tutarın çok üzerinde kâr kaybı ortaya çıkmıştır. 

Tekel'in 2000 ve 2001 grubu sigara satışları, 2001 yılında 30,7 Bin Tondan 2002 yılında ise 
26,8 bin tona, pazar payı da % 27,7 den % 24,5'e düşerken, Philsa firması satışları 23,8 Bin Tondan 
30,3 Bin Tona, Pazar payı da % 21,4'den % 27,6'ya JTİ firması satışları ise 11,0 Bin Tondan 12,7 
Bin Tona Pazar payı da % 9,9 dan % 11,6'ya çıkması esas olarak son yıllarda Blended sigara pa
zarında sert paket orta fiyatlı sigaralara yönelen piyasa talebini özel sigara firmaları sağlıklı biçim
de izleyip değerlendirirken Tekel'in bu talebe zamanında cevap verememesinden kaynaklanmıştır. 
Bu durum belirtilen sigaralardan sağlanan Tekel'in toplam faaliyet kârlarının azalmasına yol aç
mıştır. 

Ülke genelinde Blended sigaralara yönelen talebi karşılamak amacıyla üretilmeye başlayan 
yabancı tütün ağırlıklı Tekel 2000 ve Tekel 2001 grubu sigaraların 1999 yılında 35,5 bin tona ula
şan satış hacminin 2000 yılında 33,6 bin tona, 2001 yılında ise 30,7 bin tona 2002 yılında ise 26,9 
bin tona indiği saptanmaktadır. 

- Alkollü içkiler sanayi faaliyetleri: 

Türkiye'de alkollü içki üretimi, Cumhuriyet döneminden önce tümüyle gayri-müslim halkın 
faaliyet alanı içinde yürütülmüştür. Cumhuriyetin ilk yıllarında dağınık vaziyette ve gayri sıhhi 
şartlarda sürdürülen alkollü içki üretimi süratle Devlet kontrolüne alınmış ve bu konuda Tekel bün
yesinde örnek işletmeler kurulmuştur. 

Türkiye'de düşük alkollü içkilerden şarabın başlangıcından beri, biranın 1950 yılından itiba
ren özel sektör tarafından üretilmesine mukabil, başta rakı olmak üzere diğer yüksek alkollü içki
lerin üretimi Tekel'e ait işletmelerde üretilmeye başlanmış. 1984 yılında Tekel'in K.İ.K. statüsüne 
geçmesi ile kurulan Alkollü İçkiler Sanayii Müessesesi vasıtasıyla üretim faaliyetleri sürdürülmüş
tür. Belirtilen çerçevede eskiden bu yana yürütmekte olduğu alkollü içkilerin üretimi dış alımı ve 
pazarlaması konularında önemli değişikliklere yol açan Kuruluşun ürettiği Rakı votka cin gibi yük
sek alkollü içki üretiminde Tekel konumunu kaldıran düzenleme 11/01/2001 tarih ve 4619 sayılı 
Yasa ile yürürlüğe girmiştir. Değişen Yasanın 1/3. Maddesinde: Alkollü İçkiler Müessesesince üre
tim konusu olan çeşitli Tekel ürünleri için aynen: 

"İthalatçı firmaların ülke genelinde kuruluş yeri nerede olursa olsun her satıcının sipariş verdiği 
ürünleri yerinde teslim etmeleri üretici firmaların ise en az bir milyon litre yıl kapasiteli yeni tekno
loji ile kurulmuş entegre tesis kurmaları şarttır. Yıllık en az bir milyon litre yıl ayrı ayrı üretim, satış 
veya dış alım miktarına ulaşan firmaları bu faaliyetlerini yürütmek ve fiyat belirlemekte serbesttir. Bu 
şartları yerine getirmeyen firmaların ürettikleri veya ithal ettikleri ispirto ve ispirtolu içkilerin fiyat-
landırılması satış ve dağıtımı Tekel Genel Müdürlüğü eliyle yapılır." hükmü yer almıştır. 

Ancak değişiklik yasasında öngörülen hükümlerin içerdiği belirsizliklerin Tekel'in yürüttüğü 
üretim, dağıtım ve içki dış alımında kuruluş aleyhine gereksiz yükleri ortaya çıkaracağı, bazı tekel 
ürünlerindeki kalite ve fiyat dengesinin olumsuz yönde etkileneceği sonucuna ulaşıldığından yasa 
hükümlerindeki Kuruluş aleyhine olan belirsizlikleri giderecek düzenlemelerin bir an önce gerçek
leştirilmesi yararlı görülmektedir. 

Kamu sektörü olarak Tekel'in alkollü içki sanayindeki yerini içeren oransal ağırlığı; özel sek
törün faaliyet gösterdiği Şarapta 15 milyon litre üretim ile % 25, Birada 10 milyon litre üretim ile 
% 2 olup, oldukça düşük düzeydedir. 1995 yılı başından itibaren de, Ankara ve İstanbul Bira Fab
rikalarının kapatılmasıyla sadece Yozgat Bira Fabrikası olarak kapasite 13,5 milyon litreye düş-
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müştür. Buna mukabil 2002 yılında 90 milyon litreyi yaklaşan rakı, votka, cin, kanyak gibi yüksek 
alkollü içkilerin tümü Kuruluşa bağlı işletmelerde üretilmekte olup yukarda değinilen 4619 sayılı 
Yasa uyarınca 2003 yılından itibaren yüksek alkollü içkilerde üretim ya da dış alımı bir milyon lit
reyi aşan firmaların faaliyet göstereceği uygulama başlatılmıştır. 

Alkollü içkiler içerisinde rakı, Türkiye'nin en önemli içkisi hüviyetini kazanmış olup, 2002 
yılında 60 milyon litreyi aşan satışları ile yüksek alkollü içkilerin % 80'ini tüm alkollü içkilerin de 
% 50'sini oluşturmuştur. 

- Tuz Sanayii: 

Türkiye tuz potansiyeli açısından oldukça zengin ülkeler arasındadır. Bu potansiyeli, deniz 
tuzlaları, göl tuzlaları, kaya tuzlaları ve kaynak tuzlaları oluşturmaktadır. 

Tuzlalar ilk defa 1862 yılında Devlet yönetimine alınmış olup, üretim, satış ve vergilendiril
me işlemlerine açıklık getirilmiştir. 1884-1930 yılları arasında tuz üretim ve satışları yabancı şir
ketler ve idarelere bırakılmıştır. 1930 yılında çıkarılan 1660 sayılı Kanunla monopoller Millileşti-
rilmiş ve iki yıl müstakil olarak çalışan Tuz İnhisarı 1932 yılında diğer İnhisarları bünyesinde top
layan "TC. İnhisarlar İdaresi" içinde yer almıştır. Daha sonra 1984 yılında Tekel'in K.İ.K. statü
süne geçmesi ile kurulan Tuz İşletmeleri Müessesesi vasıtasıyla faaliyetlerini yürütmüştür. Öte 
yandan tuz tekelinin kaldırılmasına yönelik Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve Tuz Ka
nununun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin 15/06/2001 tarih ve 4683 sayılı Yasa 2001 yılında yü
rürlüğe girmiştir. 

Tekel'in özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin ÖYK'nun 05.02.2001 tarihli kararı ve yi
ne ÖYK'nun 31.03.2003 tarih ve 2013/12 sayılı Tekel'in yeniden yapılandırılması kararı çerçeve
sinde, Tekel'in tuz üretimi ile ilgili olarak; teşkil olunan Tuz Stratejik İş Birimi (SİB)'nin mülki
yet ve ruhsat sorunlarının çözümünü müteakip 2003 yılının 4. çeyreğinde işletme ruhsatların dev
ri amacı ile ilana çıkılması hususları öngörülmüştür. 

Türkiye'de ham tuz rezervi sonsuz olmasına karşın üretim tesislerinin kapasitesine ve iklim 
koşullarına bağlıdır. Ham tuz üretimi kapasitesinin % 64'ünü göl, % 28'ini deniz, % 6'sını kaya, 
% 2'sini kaynak tuzlaları oluşturmuştur. Deniz tuzlalarındaki üretim çeşitli faktörlere bağlı olarak 
sınırlı ve büyük yatırımları gerektirmesi yanında büyük şehirlere yakınlıkları dolayısıyla kirlilik ve 
yerleşim alanları olma dezavantajlarına karşın, Tuz Gölü'ndeki üretim kapasitesini çok daha yük
sek değerlere ulaştırma potansiyeli teknik imkânlar açısından mümkün görülmektedir. Ancak, bu
rası da kapalı alan içinde olması nedeniyle, tarım, sanayi ve şehirsel atıklar gibi çevre etkenleri ne
deniyle kirlilik tehdidi altında bulunmaktadır. Kaya tuzlalarının işletme sorunları ve kaynak tuzla
larının küçük kapasiteli oluşları nedeniyle önemli bir kapasiteye ulaşamamışlardır. Özellikle kay
nak tuzlaları genellikle mahalli ihtiyaçları karşılayacak düzeyde kalmıştır. 

Türkiye'de tuz üretimi 1980 yılına kadar 500-600 bin ton/yıl seviyesinde iken yıllar itibariy
le yükseliş trendi göstererek 2002 yılında 2. milyon tonun üzerinde gerçekleşmiştir. Tuz üretim ka
pasitesi talebin çok üzerinde olup, üretim, tüketim talep tahminine bağlı olarak üretim programla
rı yapılmaktadır. İhracat yönünden bir gelişme sağlanamamış, son yıllarda talepte oluşan artışlarla 
üretimde yükselme olmuştur. Yurtiçi ham tuz talebinin 2 milyon ton düzeyine ulaşması ile bu tale
bin yaklaşık % 60'ı sanayide, % 30'u gıdada, % 2'si karayollarında kalan % 8'lik bölümü ise di
ğer alanlarda tüketildiği saptanmaktadır. 

Tuz ihracatında taşımacılık giderlerinin maliyeti önemli ölçüde etkilenmesi bu ülkelerin Tür
kiye için elverişli pazar olmalarını engellemektedir. Ancak, Dünya ithalatında en büyük paylara sa
hip olan özellikle Batı Avrupa ve İskandinav ülkeleri önemli potansiyel arz eden pazarlardır. Öte 
yandan Bulgaristan ve Yugoslavya, Ortadoğu ülkeleri gerek üretimin yetersizliği gerekse coğrafi 
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yakınlıkları nedeniyle ihracatımız açısından önemli konumda bulunmaktadır. Ancak, Akdeniz'de 
kıyısı bulunan Kuzey Afrika ülkeleri ve özellikle İsrail'den çok ucuz fiyatla tuz ithal edilebilir ol
ması ihracat açısından en büyük rakip olarak belirmektedir. 

- Tekel ürünleri pazarlama ve dağıtım faaliyetleri: 
Tekel ana statüsü çerçevesinde Tekel'in çeşitli üretim birimlerince üretilen mamuller ile yur

tiçi piyasadan ve ithalat yoluyla yurtdışından temin ettiği mamullerin yurt düzeyinde dağıtım ve 
pazarlaması Tekel pazarlama ve dağıtım Müessesesine bağlı 2002 yılında 82 Başmüdürlük, 2 Pa
zarlama ve Dağıtım Memurluğu, 31 Gümrük Hattı Dışı Satış Mağazası, 3 Antrepo, 1 Serbest Böl
ge Mağazası ve Taşıtlar ve Dağıtım Müdürlüğü kanalıyla yürütmüştür. 

Tekel'in Ana Statüsünde 1994 yılında yapılan değişiklik ile görevli ve yetkili kılındığı faali
yet alanlarında yurtiçinde ve yurtdışında baş bayilik verilmesi hükmü ilave edilmiştir. Bu konuda 
"Toptan Satışlar Hakkında" yönetmelik yürürlüğe girmiş, belirtilen çerçeve içinde Müesseseye 
bağlı ilçelerdeki pazarlama dağıtım memurlukları ve müdürlükleri kapatılarak tekel maddelerinin 
dağıtımı işi ihale ile toptan satıcılara verilmeye başlanmıştır. Giderek genişleyen bu uygulama kap
samında 2002 yılı sonuna göre 82 il merkezi ile 797 ilçe ve beldelerde toplam 938 toptan satıcı fa
aliyetini sürdürmüştür. 

Tekel'in yaklaşık beş yıldır sürdürülen toptan satıcılık uygulaması kapsamını her yıl önemli 
büyüklükte artırarak genişletmiş, bu kanal ile yapılan satışlar 1996 yılında 86.5 trilyon liradan, 
1997 yılında 227.5 trilyon liraya, 1998 yılında da 572.4 trilyon liraya, 1999 yılında 1.012 trilyon 
liraya, 2000 yılında 2.023 trilyon liraya, 2001 yılında ise 3.026 trilyon liraya 2002 yılında ise 4.086 
trilyon liraya çıkmıştır. 

Buna göre 2002 yılı sonunda 4.318 trilyon liraya ulaşan Tekel satışlarının % 95 oranı gibi ta
mamına yakın bölümü toptan satıcılar aracılığı ile gerçekleşmiştir. 

Belirtilen kanal ile yapılan satışların Tekel satış hacmi içindeki payı 1996 yılında % 45,3, 1997 
yılında % 58,6 iken, 1998 yılında ise % 88, 1999 yılında % 93,1, iken son üç yılda (2000, 
2001,2002 yıllarında) ortalama % 95 oranını geçmiştir. 

Tekel ürünlerini yurt düzeyine yayılan bayilere pazarlamak amacıyla kurulan Pazarlama ve 
Dağıtım Müessesesinin 1994 yılından itibaren pazarlama hizmetini toptan satıcılara devretmesi ile 
ortaya çıkan veriler değerlendirildiğinde; bu müessesenin giderlerinde önemli bir tasarruf sağlana
madığı saptanmaktadır. 

Ancak, toptan satıcılara ödenen hizmet ücreti 1996 yılında 1.7 trilyon liradan 1997 yılında % 
127 artışla 4.1 trilyon liraya, 1998 yılında % 191 artışla 8.0 trilyon liraya, 1999 yılında % 59 artış
la 12.8 trilyon liraya, 2000 yılında % 90 artışla 24.2 trilyon liraya, 2001 yılında ise % 46 oranında 
artışla 35.3 trilyon liraya, 2002 yılında ise % 38 oranında artışla 48,8 trilyon liraya yükselmiş ve 
Müessesenin en temel giderleri arasında yer almıştır. 

Yukarıda vurgulandığı üzere özelleştirme kapsamına alınan Tekel'in tüm müesseselerinin 
Stratejik İş Birimleri (SİB)'ne dönüştürülmesi, Pazarlama ve Dağıtım Müessesesinin ise sigara üre
tim ve alkol üretim stratejik iş birimleri bünyesinde ayrı birer Anonim Şirket haline getirilmesi ko
nusundaki ÖYK'nun 31.03.2003 tarih 2003/12 sayılı kararı uyarınca 1984 yılından bu yana faali
yet gösteren Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi özelleştirme kapsamında satışının yapılması için 
Sigara Pazarlama A.Ş. ve Alkollü İçkiler Pazarlama A.Ş. olmak üzere Haziran/2003 tarihinde iki 
ay»ı A.Ş. biçiminde yeniden yapılandırılmıştır. 

Tekel'in son beş yıl faaliyetlerini içeren toplu bilgiler çizelgesi aşağıda gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler (Konsolide) 

Sermaye ' " 
Ödenmiş Sermaye 
Öz Kaynaklar 
Yabancı Kaynaklar 
Yabancı Kaynaklara sirayet eden zarar 
Finansman Giderleri 
Maddi duran varlıklar (Edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş Amort. 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 

Bağlı ortaklıklara veya bağlı 
anonim şirketlere ödenen sermaye 
Bağlı ortaklıklar veya bağlı 
anonim şirketler temettü geliri 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü geliri 

Başlıca alım miktarı 
İşlenmemiş yaprak tütün 
Tüm alım tutarı 
Başlıca (mal ve hizmet) üretim miktarı 
Sigara ve tütün mamulleri 
Rakı (Dökme üretim) 
Şarap (Sumalık ve Kanyaklık dahil) 
Bira (Dökme üretim) 
Tuz 
Kibrit 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 

% 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Ton 
Milyar TL 

Ton 
Bin Lt. 
Bin Lt. 
Bin Lt. 
Bin Ton 
Ton 

1998 

75.000 
25.427 
94.400 
1.137.482 

111.803 
30.054 

19.988 
80 

1.010 

2.866 
11 

40.217 
208.361 

81.712 
77.674 
16.379 
13.361 
2.170 
1.374 

1999 

75.000 
65.670 
79.581 
1.277.838 

10 
184.974 
51.349 

32.026 
82 

1.010 

40 
3.871 
49 

49.838 
291.510 

76.003 
82.375 
19.196 
12.865 
2.054 
391 

2000 

121.000 
115.223 
197.271 
2.185.657 

102 
299.125 
85.044 

47.557 
82 

1.338 

54 
4.534 
1.305 

29.581 
354.285 

76.635 
71.883 
14.472 
9.936 
2.067 
781 

2001 

121.000 
121.000 
388.778 
2.780.842 

55 
458.309 
135.750 

64.885 
84 

1.418 

163 
3.502 

38.854 
646.674 

76.637 
67.558 
11.197 
12.738 
1.816 
568 

2002 

121.000 
121.000 
702.216 
1.928.043 

730.045 
225.249 

1.916 

148 
4.587 

Son iki 
yıl farkı 

313.438 
(852.799) 

(55) 
271.736 
89.499 

(64.885) 
(84) 

498 

(15) 
1.085 

(38.854) 
(646.674) 

(76.637) 
(67.558) 
(11.197) 
(12.738) 
(1.816) 
(568) 

Artış 
veya 
azalış 
% 

81 

(31) 

(100) 
59 
66 

(100) 
(100) 

35 

(9) 
31 

(100) 
(100) 

(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 



Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) 
Üretim kapasitesi 
Filtreli sigara üretim kapasitesi 
Sigara üretim kap yararlanma oranı 
Rakı üretim kapasitesi 
Rakı üretim kap yararlanma oranı 
Bira üretim kapasitesi (Dökme) 
Bira üretim kap yararlanma oranı 
Tuz üretim kapasitesi 
Tuz üretim kap yararlanma oranı 
Kibrit üretim kapasitesi 
Kibrit üretim kap yararlanma oranı 
Başlıca satış miktarı 
Net satış tutarı 
Stoklar: 
-İlk madde ve malzeme 
-Yarı mamuller 
-Mamuller 
-Ticari mallar 
-Diğer stoklar 

Memur (Ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
-Memurlar için yapılan tüm giderler 
-Memur başına aylık ort. Giderler 
-Sözleşmeliler için yapılan giderler 
-Sözleşmeli başına aylık ort.gider 
-İşçiler için yapılan giderler 

Milyar TL 

Ton 

% 
Bin Lt. 

% 
Bin Lt. 

% 
Bin Ton 

% 
Ton 

% 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 
Kişi 
Kişi 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

216.729 

96.500 
85 
81.920 
95 
13.500 
99 
2.000 
109 
2.860 
48 

208.404 

82.500 
12.120 
122.056 
40.250 

-
504 
5.372 
33.249 
110.291 

1.828 
302 
13.876 
215 
85.725 

323.913 

96.500 
85 
84.760 
97 
13.500 
95 
2.200 
93 
1.387 
40 

300.879 

155.949 
19.111 
190.234 
5.224 
40.471 

494 
6.001 
32.653 
209.523 

3.939 
674 
23.521 
350 
182.063 

495.697 

90.000 
85 
84.760 
85 
13.500 
74 

2.200 
94 

1.387 
78 

596.259 

242.916 
30.311 
266.726 
7.062 
48.353 

479 
5.570 
32.173 
349.542 

4.040 
703 
30.117 
451 
303.854 

740.882 

91.104 
84 
84.760 
80 
13.500 
94 
2.200 
83 
1.387 
41 

921.745 

365.953 
41.555 
400.040 
9.398 
81.870 

450 
5.155 
26.801 
502.808 

6.040 
1.023 
45.135 
675 
451.609 

(740.882) 

(91.104) 
(84) 

-
(80) 

-
(94) 

-
(83) 

-
(41) 

(921.745) 

(365.953) 
(41.555) 
(400.040) 
(9.398) 
(81.870) 

(450) 
(5.155) 
(26.801) 
(502.808) 

(6.040) 
(1.023) 
(45.135) 
(675) 
(451.609) 

(100) 

(100) 
(100) 

-
(100) 

-
(100) 

-
(100) 

-
(100) 

(100) 

(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 

(100) 
(100) 
(100) 
(100) 

(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 



-İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönem karma ilişkin vergi ve diğer 

yasal yükümlülükler 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 

GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

GSYH'ya katkı alıcı fiyatlarıyla 

Faaliyet karlılığı (Ozkaynak yönünden) 

Mali karlılık (öz kaynak yönünden) 

Ekonomik karlılık 

Zararlılık 

Faaliyet kan veya zararı 

Dönem kan veya zaran 

Bilanço kan veya zaran 

Füzyon 

Dönem kan veya zaran 

Bilanço kan veya zaran 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

% 

% 

% 

% 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

215 

7.655 

399.340 

169.391 

526.675 

526.675 

32 

31.061 

29.769 

31.538 

18.209 

39.185 

465 

673.614 

206.173 

836.811 

836.811 

73 

43.885 

54.010 

26.764 

9.247 

37.314 

787 

12.055 

1.321.451 

436.817 

1.680.947 

1.680.947 

36,7 

41,2 

3,5 

72.476 

81.276 

21.653 

79.367 

88.754 

1.066 

84.121 

2.012.277 

682.621 

2.531.756 

2.531.756 

47,2 

57,1 

7,3 

183.682 

221.994 

140.058 

80.567 

62.611 

114.883 

2.696.180 

905.541 

3.399.547 

3.399.547 

47,4 

43,2 

12,2 

333.127 

303.567 

306.900 

61.411 

163.066 

(1.066) 

30.762 

683.903 

222.920 

867.791 

867.791 

0,2 

(14) 

5 

149.445 

81.573 

166.842 

(19.156) 

100.455 

(100) 

37 

34 

33 

34 

34 

0,4 

(24) 

67 

81 

37 

119 

(24) 

160 



Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü 2002 yılında 
Kuruluşa bağlı dört üretici müessese ve bir Pazarlama ve Dağıtım müessesesi olmak üzere beş mü
essese ile faaliyetlerini yürütmüştür. Ayrıca TEKEL'in bağlı ortaklığı olan Kristal Tuz Rafinerisi 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.Kağızman'da tuz üretimi ve pazarlanması konularında çalışmalarını sürdür
müştür. Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi ise Tekelin çeşitli üretim birimlerince üretilen mamul
ler ile yurtiçi piyasadan ve ithalat yoluyla yurtdışından temin ettiği mamullerin yurt düzeyinde da
ğıtım ve pazarlamasını, 2002 yılında 82 Başmüdürlük, 2 Pazarlama ve Dağıtım Memurluğu, 31 
Gümrük Hattı Dışı Satış Mağazası, 3 Antrepo, 1 Serbest Bölge Mağazası ve Taşıtlar ve Dağıtım 
Müdürlüğü kanalıyla yürütmüştür. 

Kuruluş, 19/10/1983 tarih ve 2929 sayılı Kanunla Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü adıyla, 
01/01/1984 tarihinden itibaren Kamu İktisadi Kuruluşu haline getirilmiş, 11/03/1987 tarih ve 
19397 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Ana statüsü ile ismi "Tütün ve Tütün Mamulleri, Tuz ve 
Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş, ancak ticaret unvanında "TEKEL" iba
resi, kısaltılmış unvan olarak muhafaza edilmiş, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 05.02.2001 tarih 
ve 2001/06 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına alınmış, daha sonra 03.01.2002 tarih ve 4733 
sayılı Yasa ile Tekel'in KİK olan statüsü Kamu İktisadi Teşebbüsü ( KİT ) statüsüne dönüştürül
müş ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 25.12.2002 tarihli oluru ile Ana Sözleşmesi yeniden 
değiştirilerek 4046 sayılı Yasanın 20. maddesi uyarınca statüsü 01.01.2003 tarihinden itibaren ge
çerli olmak üzere A.Ş. biçimine dönüştürülmüştür. 

Tekel, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)'nun 05.02.2001 tarih 2001/16 sayılı kararı ile, 
özelleştirme kapsam ve programına alınmış, ÖYK'nun 05.02.2002 tarihli 2002/06 sayılı kararında 
ise Tekelin satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetten gayri ayni hakların tesisi ve işin gere
ğine uygun sair hukuki tasarruf yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte veya ayrı ayrı uygu
lanması suretiyle özelleştirilmesi ve özelleştirme işlemlerinin 3 yıl içerisinde tamamlanması öngö
rülmüştür. 

Daha sonraki 31.03.2003 tarih ve 2003/12 sayılı ÖYK Kararında ise Tekelin faaliyetlerini yü
rüttüğü 5 ayrı müessesenin Stratejik İş Birimleri (SİB) olarak; 

- Sigara (Tütün Mamulleri) Üretim SİB 
- Sigara (Tütün Mamulleri) Pazarlama ve Dağıtım SİB 
- Alkollü İçkiler Üretim SİB 

- Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım SİB 
- Yaprak Tütün İşleme SİB 
- Tuz Üretim SİB 
yeniden yapılandırılması ve bu çerçevede Pazarlama ve Dağıtım Müessesesinin sigara (tütün 

mamulleri) üretim ve alkol üretim stratejik iş birimleri bünyesinde ayrı bir Anonim Şirket haline 
getirilmesi, sigara (tütün mamulleri) üretim ve dağıtım, alkollü içkiler üretim ve dağıtım stratejik 
iş birimlerinin özelleştirilmesi sonrasında, bünyelerindeki varlıkların devrinde ortaya çıkabilecek 
sorunların giderilmesini teminen bunların devir sözleşmelerinin imzalanması öncesinde ayrı ano
nim şirket haline getirilmeleri, Sigara (Tütün Mamulleri)Üretim ve Alkollü İçkiler Üretim SİB Te
rinin ilgili Pazarlama ve Dağıtım SİBTeri ile birlikte 03.01.2003 tarih ve 2003/01 sayılı ÖYK ka
rarı çerçevesinde satış yöntemi ile özelleştirilmek üzere 2003 yılının Haziran ayında ihale ilanları
nın yayımlanması ve bunların özelleştirme süreçlerinin 2003 yılı sonuna kadar tamamlanması, teş
kil edilecek olan stratejik iş birimlerinin (Tuz hariç) Anonim Şirket statüsüyle yeniden yapılandı
rılması işlemlerinin devir sözleşmelerinin imzalanması öncesinde tamamlanması, teşkil olunan Tuz 
SİB'nin mülkiyet ve ruhsat sorunlarının çözümünü müteakip 2003 yılının 4. çeyreğinde işletme 
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ruhsatlarının devri amacıyla ilana çıkartılması, oluşturulan Yaprak Tütün İşleme SİB'nin düşük ve
rimli işletmelerinin kapatılması, destekleme stokundaki tütünlerin ihraç veya imha suretiyle azal
tılması neticesinde personel sayısında tenkisata gidilerek yeniden yapılandırılması sonrasında 2004 
yılının üçüncü çeyreği içerisinde ilana çıkılması kararlarının alındığı saptanmıştır. 

Bu karar çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 02.06.2003 tarihinde Tekel Sigara 
Sanayi Müessesesinin tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte, Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticaret 
A.Ş.'ne, Alkollü İçkiler Sanayi Müessesesinin tüm hak ve yükümlülükleri ile Alkollü İçkiler Sa
nayi Ticaret A.Ş.'ne ve Pazarlama ve Dağıtım Müessesesinin de ikiye ayrılarak tüm hak ve yüküm
lülükleri ile birlikte 'Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.' ile Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım 
A.Ş.'ne dönüştürülmesi kararının alındığı ve bu karar çerçevesinde belirtilen A.Ş.'lerin Hazi
ran/2003 tarihi itibariyle Ticaret Siciline tescillerinin yapılarak kuruluş işlemlerini tamamlayıp fa
aliyete geçtikleri saptanmıştır. 

Tekelin sigara ve alkol grubunun yukarıda belirtilen biçimde blok olarak satışı ihalesinde, fir
maların 26.09.2003 olarak belirlenen en son teklif verme tarihinin 24.10.2003 tarihine uzatıldığı ve 
Aralık/2003 tarihinde ÖİB tarafından yapılan açıklamada firma teklif fiyatlarının yetersiz olması 
nedeniyle sigara grubu ihalesinin iptal edildiği bildirilmiş, alkol grubu ihalesi ile ilgili olarak 
ÖİB'nın 22.12.2003 tarihli kararında ise: 

'...Tekel'in bağlı ortaklığı Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde bulunan % 100 oranın
daki İdare hissesinin blok olarak satış yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla İdare tarafından 
05.11.2003 tarihinde nihai görüşmeleri yapılan ihale sonucunda İhale konusu Şirket hisseleri ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren Taşel Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi 
Limited Şirketindeki % 51 oranındaki kamu hissesinin İdarece belirlenecek süre içinde ihale üze
rinde kalan Nurol-Limak-Özaltın-Tütsab Ortak Girişim Grubu üyelerinin İhale Şartnamesi çerçe
vesinde kuracağı Anonim Şirkete 292.000.000 ABD Doları bedelle satılmasına karar verildiği ve 
bu kararın 23.12.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlandığı saptanmıştır. 

II- İDARİ BÜNYE 

1984 yılından beri Kamu İktisadi Kuruluşu olarak faaliyet gösteren Tekel İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünün unvanı 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı KHK'nin 3 üncü maddesine dayanılarak çıka
rılan Bakanlar Kurulunun 18.2.1987 tarih ve 87/11254 sayılı kararı ile "Tütün, Tütün Mamulleri, 
Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş, ancak TEKEL kısa adı unvan ola
rak korunmuştur. 

Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandı
rılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına , 4046 sayılı Ka
nunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 3.1.2002 tarih, 
4733 sayılı Kanun ile; Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ye
niden yapılandırılması, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu
nun kurulması bu Kurumun görev ve yetkilerinin düzenlenmesi ve tütün ve tütün mamullerinin 
Türkiye'de üretimi, iç ve dış alım ve satımına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanırken, 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekindeki "(B) Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)" bölü
münde yer alan "Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü" bu bölüm
den çıkarılmış ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekindeki "(A) İktisadi Devlet Teşekkülle
ri (İDT)" bölümüne eklenmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun (ÖYK) 05.02.2001 tarihli ve 2001/06 sayılı Karan ile özelleştir
me kapsam ve programına alınan ve ÖYK'nın 05.02.2002 tarihli ve 2002/06 sayılı Karan ile özelleştir
me stratejisi yeniden belirlenen TEKEL'in 4733 sayılı Kanunla Kamu İktisadi Kuruluşu Statüsünden 
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İktisadi Devlet Teşekkülü statüsüne geçmesi ve özelleştirme kapsam ve programına alınması nedeniy
le, ana statüsünde değişiklik yapılması gereği ortaya çıkmış ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 4046 
sayılı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca 1.1.2003 tarihinden itibaren ana statü değiştirilerek, Kuruluşun 
ticari unvanı "Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi" olmuştur. 

Yeni Ana Sözleşmenin Şirketin Amacı ve Faaliyet Konuları başlıklı 3 üncü maddesi özetle: 

- Şirket sermayesindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar 4733 sayılı, Tütün, Tü
tün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün 
ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına 4046 sayılı Kanunda ve 233 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 4250 sayılı İspirto ve İspir
tolu İçkiler İnhisarı Kanunu, 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla, Şirkete verilen 
görev ve hizmetlerin gerektirdiği tüm işlemleri yapmak, Bakanlar Kurulunca ve Tütün, Tütün Ma
mulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulunca verilecek görevleri yerine getirmek, 

- Her türlü tütün ve tütün mamulleri, alkol, alkollü ve alkolsüz içkiler, tuz, kibrit, çay ve kah
ve alanına giren üretim, satış ve dış ticaret dahil tüm faaliyetleri icra etmek, 

- Faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında her türlü alım, satım, nak
liyat, imalat depolama ve muhafaza işleri için şirket ve kooperatifler kurmak veya bu amaçla ku
rulan ortaklıklara katılmak, 

hükümlerini içermektedir. 
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31.03.2003 tarih, 2003/12 sayılı Kararı ile TEKEL'in yeni

den yapılandırılmasına karar verilmiş ; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da mezkur ÖYK Kararı çer
çevesinde ve 4046 sayılı Kanun gereğince TEKEL'in yeniden yapılandırılması ilgili 02.06.2003 ta
rihli kararı almış bulunmaktadır. 

3.3.2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 21.2.2001 tarih ve 4629 
sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun l/L maddesi ile, 28.5.1986 tarihli ve 3291 sayı
lı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ve üretilen tütün mamullerinde kullanı
lan tütün cinslerine göre fon alınması ve bu fonun kullanılma usul ve esasları" yürürlükten kaldı
rılmış olup, Kanun 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Şirket, 527 sayılı KHK ile Tekel Ana Statüsünde saklı tutulan hükümler dışında özel hukuk 
hükümlerine tabi olup, özelleşme kapsam ve programına alındığı 5.2.2001 tarihinden itibaren 4046 
sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince; 3346 sayılı Kanuna göre TBMM'nin, 72 sayılı KHK'ye 
göre de Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabi bulunmaktadır. 

TEKEL'in hizmetleri memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle yürütülmektedir. 

Memur ve sözleşmeli personelin özlük ve sosyal hakları, 657 sayılı Kanun, 399 ve 527 sayılı 
KHK'ye, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yürütülmektedir. 

İşçi statüsünde çalışan personelin özlük ve sosyal hakları ise 10.06.2003 tarihine kadar 1475 
sayılı, bu tarihten itibaren 4857 sayılı İş Yasası ile 506 sayılı Kanuna ve 2821 sayılı Sendikalar Ka
nunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa göre yürütülmektedir. 

4046 sayılı Kanunla ilgili Kararnameler, Yüksek Planlama Kurulu Kararları, Tekel Genel Mü
dürlüğünce çıkarılan Yönetmelik ve Genelgeler Şirketçe uygulanmaktadır. 

- Teşkilatlanma: 
Tekel, merkez ve taşra teşkilatından oluşmaktadır. Merkez teşkilatında genel müdür, dört ge

nel müdür yardımcısı , teftiş kurulu başkanlığı, hukuk müşavirliği, savunma sekreterliği, yedi da
ire başkanlığı ve bunlara bağlı şube müdürlükleri, sağlık merkezi başhekimliği, araştırma enstitü
sü başkanlığı, özel kalem müdürlüğü ve yönetim kurulu büro müdürlüğü bulunmaktadır. 
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Taşra teşkilatı ise, Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesi Müdürlüğü, Tuz Sanayi 
Müessesesi Müdürlüğü, Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticareti A.Ş., Alkollü İçkiler Pazarlama ve Da
ğıtım A.Ş., Sigara Sanayi ve İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. ve Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. bun
lara bağlı 6 sigara fabrikası, 100 yaprak tütün İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır Tütün İşleme Fabri
kası, Taşköprü Jüt İşleme Fabrikası, 16 içki, bira, likör, Şarap ve Suma Fabrikası, 6 Tuz işletme 
müdürlüğü, 1 Tuzla Memurluğu, 82 Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü, 2 Pazarlama ve Dağı
tım Müdürlüğü, 28 Vergisiz Satış ve Stok Mağazası , 9 Satış Mağazası, 3 Antrepo, 1 Serbest Böl
ge Mağazası, 108 Satış ve Stok Deposundan oluşmaktadır. 

- Personel Durumu: 
Tekelde 2002 yılı sonu itibariyle istihdam edilen personel sayısı 461M memur, 4.667'si sözleş

meli, 12.355'i daimi işçi, 3.391'i geçici işçi olmak üzere toplam 29.156 kişidir. 2002 yılı faaliyet 
döneminde bahsi geçen tüm personel için 270.5 trilyon lirası ücret, 125.2 trilyon lirası ek ödeme, 
124.5 trilyon lirası da sosyal giderler olmak üzere toplam 612.3 trilyon lira harcama yapılmıştır. 

- Yönetim Organı: 
2002 yılında Tekel Yönetim Kurulu; 233 sayılı KHK'nin ilgili hükümleri doğrultusunda bir 

başkan ve beş üyeden oluşturulmuş, genel müdür aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olarak gö
rev yapmış, üyelerden ikisi ilgili bakanın, biri Hazine Müsteşarlığının ilgili olduğu bakanın, ikisi 
teşekkül genel müdür yardımcılar arasından ilgili bakanın teklifi ile ortak kararla atanmış, ancak 
denetim yılında teşekkül genel müdürü, ilgili bakanlığın tasarrufu ile yönetim kurulu başkanlığı ve 
üyeliği görevinden alınmış ve genel müdür ve genel müdür yardımcılarının bulunmadığı bir yöne
tim kurulu oluşturulmuştur. Ana statü değiştirilmeden, içerisinde genel müdür ve yardımcılarının 
yer almadığı yönetim kurulu teşkili 2002 denetim yılında tabi olunan 233 sayılı KHK ve Ana Sta
tü hükümleri ile aykırılık teşkil etmiştir. 

III- MALİ BÜNYE 
Tekelin geçen yıla göre % 17,2 oranında azalarak 2,6 Katrilyon liraya inen kaynaklarının % 

1,6 sı uzun süreli, % 71,7 si ise kısa süreli olmak üzere % 73,3 ü yabancı kaynaklardan, % 26,7 si 
ise öz kaynaklardan oluşmuştur.Yabancı kaynakların % 96,4 ü ödenmeyen vergi ve fon borçları ile 
bunların tecil faizi ve gecikme zamlarından oluşmuştur. 

Geçen yıl mevcut kaynakların % 53,4 ü destekleme tütün alımında kullanılırken, 2002 yılın
da % 21,8'e düşen bu tutarın Hazine adına borç kaydedildiği % 44,9 oranındaki bölümünün stok
larda, % 19,2 oranındaki bölümünün de maddi duran varlıklarda, kalan %14,1 oranındaki bölümün 
ise diğer varlıkların finansmanında kullanıldığı anlaşılmıştır. 

2002 yılı Bütçe Kanunu uyarınca Tekelin 2001 yılı sonuna kadar ödenmeyen vergi borçlan 
(Katma Değer Vergisi Hariç) ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve faizlerinden 1,4 Katrilyon lira
nın Tekelin Hazineden olan görev zararından doğan alacaklarından mahsup edilerek silinmiştir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
İşletme Bütçesi, Finansman Tedarik, Üretim ve Maliyetler: 
Türkiye'de tütünün üretim, alım, işleme ve bakımı ile tütün ve tütün mamullerinin ithali 1926 

yılında Devlet tekeline alınmıştır. 1930 yılında çıkarılan 1177 sayılı Tütün Tekeli Kanunu ile tütün 
tarımı ve ticareti düzenlenerek tütünün devlet tekelinde olduğu vurgulanmıştır. 

Diğer yandan Devlet Nam ve Hesabına yapılan tütün destekleme alımları, 1960 yılına kadar 
3780 sayılı Millî Koruma Kanunu hükümlerine göre yürütülmüş ve bu Kanunun 1960 yılında yü
rürlükten kaldırılmasıyla 1961 yılında 196 sayılı "Ekici Tütünleri Satış Piyasalarının Desteklenme
sine Dair" Kanun çıkarılmıştır. Bu Kanunun 1 inci maddesindeki "Ekici Tütünleri Satış Piyasala-
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rını Desteklemek üzere Devlet Nam ve Hesabına lüzum görülen yıl ve yerlerde mubayaalar yaptır
maya ve mubayaalar için uygun göreceği Müesseselere vazife vermeye Bakanlar Kurulu yetkili
dir" hükmü çerçevesinde her yıl çıkarılan Kararnamelerle bu görev Tekel Genel Müdürlüğüne ve
rilmiş ve ilgisi itibariyle de Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesi tarafından yü
rütülmüştür. 

Ancak, geçmiş yıllardan bu yana yukarıda belirtilen çerçevede Tekel tarafından yürütülen tü
tün alım, satım ve üretimi politikalarında 2002 yılından itibaren köklü değişiklikler yapılmış bu ge
lişme içinde 09 Ocak 2002 tarih ve 24635 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4733 sayılı "Tütün, 
Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tü
tün ve Tütün Mamullerinin Üretimine Dair Kanun"la 1177 ve 196 sayılı Kanunlar yürürlükten kal
dırılmıştır. 

Belirtilen 4733 sayılı yasa geçmiş uygulamalardan farklı olarak üretici tütünlerinin yazılı söz
leşme esası veya açık artırma yöntemi ile alınıp satılacağını, fiyatların üretici ve tüccar arasında va
rılan mutabakata göre belirleneceğini, sözleşme dışındaki üretici tütünlerinin açık artırma merkez
lerinde satılacağını, ve değinilen 4733 sayılı Yasanın geçici 1 inci maddesi ile 2002 ve müteakip 
yıllar tütün ürünü için Devlet nam ve hesabına destekleme alımı yapılamayacağı hükme bağlan
mıştır. 

Bu durum çerçevesinde; 4733 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi gereğince 2002 ve takip eden 
yıl ürünü tütünler için destekleme alımı yapılmayacağından, üreticinin tütün ekimi yerine başka 
ürünlere yönlendirilmesi ve gerekir ise belirli bir süre parasal destekleme programı uygulanması 
da dahil kalıcı çözüm yollarının belirlenmesi zorunlu olmaktadır. 

Tekelin Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesine ait depolarda 2001 yılı sonu itiba
riyle toplam 472 bin ton tütün stoku bulunmakta iken 2002 yılında toplam stoklar 459 bin ton dü
zeyinde gerçekleşmiştir. Bu stokların 139 bin tonu 'İdare' stoku olarak tanımlanan sigara fabrika
larının ihtiyacı için kullanılan tütün stoklarını içermektedir. Geri kalan 320 bin ton tütün ise Hazi
ne adına satın alınıp ihracatı gerçekleştirilmediğinden depolarda birikmiş Destekleme Stokları bi
çiminde tanımlanan tütünleri içermiştir. Destekleme stokları 1996 yılında 234 bin ton, 1997 yılın
da 173 bin ton, 1998 yılında 279 bin ton, 1999 yılında 360 bin ton, 2000 yılında 396 bin ton ve 
2001 yılında 397 bin tona çıkmış iken 2002 yılında 320 bin ton düzeyine inmiştir. Bu stokların pa
rasal olarak tutarının yıl sonuna göre 564 trilyon lirayı bulduğu dikkate alınarak işlenmiş tütün ih
racatına ağırlık verecek biçimde dış talebinin yaratılması ve birikmiş stokların eritilmesine çaba 
gösterilmesi gerekmektedir. 

Tekelin Özelleştirme sürecinde Mart/2003 tarihindeki yeniden yapılandırılması uygulamaları 
sonucu geçmiş yıllardan bu yana tüm Tekel ürünlerini pazarlayan Müessesenin iki ayrı pazarlama 
A.Ş.'ne bölünmesi ile üretici ünitelere sipariş (Mürettep) verilmesi, piyasa talebine göre üretim ve 
dağıtım programlarının yapılması gibi konularda ortaya çıkan aksamalar, Tekel karlarına her yıl 
önemli katkı sağlayan Blended grubu içindeki yumuşak paket 2001 ve Samsun 216 sigarasının 
Mayıs-Temmuz/2003 döneminde piyasaya istenen düzeyde sunulamamasına yol açmış, esas ola
rak kapasite yetersizliği sorunu olmayan Blended grubu değinilen sigaralarda üretim dağıtım iliş
kisinde oluşan bu sorunların pazar ve kâr kaybına neden olduğu göz önünde tutularak yeniden ya
pılandırma sürecinde ortaya çıkan değinilen aksaklıkların öncelikle giderilmesi gereklidir. 

Pazarlama 
Tekelin Ana Statüsüne 1994 yılında yapılan değişiklik ile görevli ve yetkili kılındığı faaliyet 

alanlarında yurtiçinde ve yurtdışında baş bayilik verilmesi hükmü ilave edilerek bu konuda "Top
tan Satışlar Hakkında" yönetmelik yürürlüğe girmiş, belirtilen çerçeve içinde Müesseseye bağlı il-

- 4 8 3 - I. CİLT 



çelerdeki pazarlama dağıtım memurlukları ve müdürlükleri kapatılarak tekel maddelerinin dağıtı
mı işi ihale ile toptan satıcılara verilmeye başlanmıştır. Giderek genişleyen bu uygulama kapsamın
da 2002 yılı sonuna göre 82 il merkezi ile 797 ilçe ve beldelerde toplam 938 toptan satıcı faaliye
tini sürdürmüştür. 

Tekelin yaklaşık beş yıldır sürdürülen toptan satıcılık uygulaması kapsamını her yıl önemli bü
yüklükte artırarak genişletmiş, bu kanal ile yapılan satışlar 1996 yılında 86.5 trilyon liradan, 1997 
yılında 227.5 trilyon liraya, 1998 yılında da 572.4 trilyon liraya, 1999 yılında 1,0 katrilyon liraya, 
2000 yılında 2.0 katrilyon liraya, 2001 yılında 3.0 katrilyon liraya 2002 yılında ise 4.0 katrilyon li
raya çıkmıştır. 

Belirtilen kanal ile yapılan satışların Tekel satış hacmi içindeki payı 1996 yılında % 45,3, 1997 
yılında % 58,6 iken, 1998 yılında ise % 88, 1999 yılında % 93,1, iken son üç yılda (2000, 2001, 
2002 yıllarında) ortalama % 95 oranını geçmiştir. 

Tekelin Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi giderlerinin toplam Tekel satış hacmine oranı, top
tan satıcılara yapılan ödemeler dışarıda tutularak hesaplandığında, önceki uygulamaya göre azal
ma ortaya çıkmışken, 2002 yılındaki 48,8 trilyon liraya varan toptan satıcı ödemelerinin müessese 
giderlerine katılarak yapılan analizinde önceki uygulamaya göre oransal farklılıkların giderek kay
bolduğu, bu yönü ile Tekele mali açıdan herhangi bir katkı sağlanamadığı anlaşılmaktadır. 

Toplam pazarlama giderlerinin satış hasılatına oranının önceki uygulamaya göre olumlu yön
de önemli bir değişiklik göstermediği dikkate alınırsa, pazarlama hizmetlerinin toptan satıcılara 
devrini içeren yaklaşık altı yıllık uygulama sonucunun Tekele ekonomik yarar sağlayacak düzeye 
gelmediğini ortaya çıkarmaktadır. Öte yandan Tekel mamullerini perakendecilere dağıtmakla gö
revlendirilen Toptan satıcıların özellikle Kuruluş satışlarının % 20'sini oluşturan İstanbul genelin
de yürüttükleri dağıtım hizmetlerini gereken düzeye çıkaramamaları sonucu bir kısım Tekel ürün
lerinin Pazar kaybına neden oldukları saptandığından, 2002 yılında 48,8 trilyon lira maliyete ula
şan toptan satıcı sisteminin rasyonel esaslara bağlanması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Tekel ürünleri satışları üzerinden tahakkuk ettirilen vergi tutarlarını da kapsayan Kuruluşun 
Gayri Safı Satış Hasılatı, geçen yıla göre % 35 oranında artışla 3,2 katrilyon liradan 4,3 Katrilyon 
liraya yükselmiştir. Gayri Safı Satış Hasılatı 2001 yılına göre % 35 oranında artmıştır. Toplam satış
lardan vergilerin indirilmesi ile oluşan safi (net) satış hasılatı da 2002 yılında geçen yıla göre ancak 
% 42 oranında artarak 921 trilyon liradan 1,3 trilyon liraya çıkabilmiştir.Tekel satış hacminde para
sal olarak ortaya çıkan bu daralma aslında Tekel satışlarının miktar ve parasal olarak son beş yıl için
deki en büyük gerilemesine işaret etmektedir. Tekelin Gayri Safi Satış Hasılatı bir önceki yıla göre 
1998 yılında % 65,1999 yılında % 66, 2000 yılında % 91 ve 2001 yılında % 51 oranında artmışken 
2002 yılında bu oranın % 35 'e inmesi ve yine Tekelin Safı Satış Hasılatı bir önceki yıla göre 1998'de 
% 41, 1999'da % 49, 2000'de % 98 ve 2001'de % 55 oranında artmışken bu artışın 2002 yılında % 
39 düzeyinde kalması 2002 yılı satışlanndaki işaret edilen daralmayı açıklamaktadır. 

Tekel satış hacminde 2002 yılında parasal olarak gözlenen son yıllardaki en büyük daralma
nın yukarıda vurgulandığı gibi Tekel ürünleri satış miktarlarındaki gerilemeden kaynaklandığı sap
tanmaktadır. Örneğin Tekel satışlarının her yıl en büyük ağırlığını oluşturan filtreli sigara satışları 
1999 yılında 78,9 bin ton, 2000 yılında77,l bin ton 2001 yılında 76,3 bin ton iken 2002 yılında 
66,7 bin tona düşmüştür. Bu çerçevede filtreli sigara satışlanndaki bir önceki yıla göre düşme 2000 
yı'ında % 2,4, 2001 yılında % 1,1 oranında iken satışlardaki gerileme 2002 yılında % 12,6 gibi bü
yük düzeye çıkmıştır. Belirtilen yapı içinde Türkiye genelindeki sigara piyasasında Tekelin Pazar 
payı 1999 yılında % 69,8 2000 yılında % 69,6 2001 yılında % 68,6 düzeyinde iken, sigara satışla
rında 2002 yılında ortaya çıkan büyük gerileme ülke genelindeki pazar payını % 60,8 düzeyine in
dirmiştir. 
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Tekelin sigara piyasasındaki pazar kaybı önceki yıllar %1 oranında iken 2002 yılında % 7,1 
gibi büyük düzeye ulaşmıştır. Bu çerçevede Tekel satış hacmi içinde gerek miktar gerekse parasal 
olarak en büyük ağırlığı oluşturan filtreli sigara satışlarında 2002 yılındaki büyük gerileme ve pa
zar kaybı Tekelin toplam satış hasılatlarına da yansımış Örneğin toplam satış hacmi içindeki siga
ra satışları 2000 yılında 2,7 Milyar USD, 2001 yılında 2,3 Milyar USD iken 2002 yılında 2,1 Mil
yar USD'ye inmiş ve Tekelin Gayri Safi Satış Hasılatı da bu çerçevede 2000 yılında 3,4 Milyar 
USD 2001 yılında 3,0 Milyar USD iken 2002 yılında 2,8 Milyar USD düzeyine düşmüştür. 

Türkiye'deki sigara pazarında 2002 yılı sonuna göre Tekelin 2,1 milyar USD özel sektör fir
malarının ise yaklaşık 1,7 milyar USD düzeyindeki satışları dikkate alındığında Türkiye'de oluşan 
toplam yaklaşık 3,8 milyar US Dolar düzeyindeki sigara pazarından özel sektör firmaları miktar 
olarak % 39 oranında, parasal olarak da % 44 oranında pay aldıkları saptanmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde sigara tüketimi gerilerken Türkiye'de 1985 yılında 63 bin ton düzeyinde
ki sigara pazarı 2002 yılında 110 bin ton düzeyine ulaşmıştır. 1985 yılındaki 63 bin tonluk tüketi
min % 89'u filtreli % 11 'i filtresiz sigaralardan 2002 yılındaki 110 bin ton tüketimin ise % 99,7 si 
filtreli, % 0,3 ü filtresiz sigaralardan oluşmuştur. 

Filtresiz sigara tüketiminin % 0,3 oranı gibi çok küçük bir düzeye inmesi ve filtreli sigarala
rın giderek büyük bir hızla artması yanında filtreli sigara tüketimindeki genişlemenin büyük ço
ğunlukla Philsa ve JTI Firmalarının ürettiği Blended biçiminde tanımlanan sigaralar ile Tekelin 
ürettiği ve ağırlığı yabancı tütünden oluşan Blended tanımı içindeki Tekel 2000 grubu sigaralara 
yönelme ağırlık kazanmıştır. Bu çerçevede Tekelin 2002 yılı sonuna göre 2.1 milyar US Dolar dü
zeyindeki 66,7 bin tonluk sigara satışları içinde Tekel 2000 ve 2001 sigaralar miktar olarak % 40 
oranını oluştururken parasal olarak toplam sigara satış hasılatının % 55 gibi büyük bölümünü teş
kil etmiştir. 

Aynı biçimde özel firmaların ürettiği sigaraların pazar payı miktar olarak 2002 yılında % 39 
oranında iken bu payın parasal büyüklüğü ülke genelindeki sigara pazarının % 44 düzeyine çıkmış
tır. 

Belirtilen yüksek rantabiliteli sigaralardaki talebin son yıllarda ağırlıklı olarak yüksek fiyatlı 
gruplardan orta fiyatlı ve Hard Box biçiminde tanımlanan sert paket türüne yönelmesi en temel ge
lişme olarak ortaya çıkmıştır. 

Türkiye'deki sigara piyasasında Blended sigara talebinin orta fiyat grubundaki Tekel 2001 ve 
Samsun 216 gibi sert paket Blended grubuna yönelmesine karşın bu talebi karşılayacak önlemle
rin zamanında alınmaması Tekelde önemli düzeye varan Pazar kaybına yol açmıştır. Piyasadaki ta
lebin karşılanması için Samsun Ballıca sigara fabrikasında yapılması gereken 14 Milyon USD do
layındaki yatırımın bir yıldan uzun süredir gerçekleştirilememesi sonucu bu tutarın çok üzerinde 
kâr kaybı ortaya çıktığı hesaplanmıştır. 

Tekelin 2000 ve 2001 grubu sigara satışları, 2001 yılında 30,7 Bin Tondan 2002 yılında ise 
26,8 bin tona, pazar payı da % 27,7 den % 24,5'e düşerken, Philsa firması satışları 23,8 Bin Ton
dan 30,3 Bin Tona, Pazar payı da % 21,4'den % 27,6'ya JTİ firması satışları ise 11,0 Bin Tondan 
12,7 Bin Tona Pazar payı da % 9,9 dan % 11,6'ya çıkmıştır. Son yıllarda Blended sigara pazarın
da sert paket orta fiyatlı sigaralara yönelen piyasa talebini özel firmalar sağlıklı biçimde izleyip de
ğerlendirirken Tekelin bu talebe zamanında cevap verememesi hem bu sigaraların hem de Tekelin 
toplam faaliyet kârlarının azalmasına yol açmıştır. 

Değinilen çerçevede Tekelin belirtilen grup sigaralarda sadece 2002 yılında ortaya çıkan 3.881 
Bin kg düzeyindeki satış kaybı, Tekelin Konsolide satış sonuçlarına göre orta fiyatlı Blended siga
ralarda 2002 yılında tahakkuk eden ortalama 5,5 USD/kg faaliyet kârı ile değerlendirildiğinde 
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Kuruluşu 21 Milyon USD dolayında kârdan yoksun bıraktığı hesaplanmıştır. Hesaplanan 21 Mil
yon USD Tekelin bu konudaki kaybının en düşük tutarını ifade etmektedir. Sert paket üretim soru
nu çözümlenip en yüksek rantabilitesi olan Tekel 2000 kısa sert paket piyasaya sürülmüş olsa aza
lan satış miktarı bu sigaranın 2002 yılında tahakkuk eden ortalama 10,2 USD/kg faaliyet kârı ile 
değerlendirildiğinde Tekel kâr kaybının 39,5 Milyon USD düzeyine çıktığı saptanmaktadır. Netice 
olarak Tekel kârlarına birinci derecede katkı yapan Blended sigara piyasasındaki sert paket sigara 
talebinin yeterince karşılanması konusundaki önlemlerin daha da gecikmeden alınması ve Tekelin 
pazar kaybının durdurulması gerekmektedir. 

İşletme Faaliyetleri Sonucu 
Tekel topluluğu içinde üretici müesseseler ürünlerini "irsalat" biçiminde tanımlanan iç satış fi

yatları ile Pazarlama ve Dağıtım Müessesesine devretmekte, bu müessesede mamulleri irsalat fi
yatları üzerinden maliyet hesaplarına alırken tüketici fiyatları ile satışını yapmaktadır. Belirtilen 
yapı içinde Tekelin çeşitli mamullerinin satışından doğan gerçek kâr Pazarlama ve Dağıtım Mües
sesesinin Bilançosu ve Tekelin konsolide bilançosunda tahakkuk etmektedir. 

Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi Bilançosunda 2002 yılında 252,1 trilyon liralık faaliyet kâ
rı doğmuştur. Bu kâr, Tekel ürünlerinin satış kârlarını yansıtmakla birlikte üretim müesseselerinde 
kalan maliyet farklarının yansıtıldığı Genel Müdürlük (Konsolide) Bilançosu Tekelin tüm ürünle
rinin satışlarından doğan faaliyet kârlarının kesin sonuçlarını göstermektedir. 

Bu nedenle Pazarlama ve Dağıtım Müessesesince tüketiciye sunulan Tekel ürünlerinin satışın
dan doğan kâr ve zararın hesaplanmasında en son ve kesin değerlerin yer aldığı Genel Müdürlük 
Konsolide satış sonuçlarının dikkate alınması gerekmektedir. 

Tekelin Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi Bilançosunda 2001 yılında 152,4 trilyon lira olarak 
tahakkuk eden faaliyet kârı 2002 yılında % 65,5 oranında artarak 252.1 trilyon liraya, Genel Mü
dürlük konsolide bilançosunda oluşan faaliyet kârı ise 184,2 trilyon liradan 333,6 trilyon liraya çı
karak % 81,1 oranında artmıştır. Tekelin faaliyet kârındaki bu artış oranları geçen yıl gerçekleşme
lerinin gerisinde kalmıştır. Geçen 2001 yılında Pazarlama Dağıtım Müessesesi faaliyet kârı artışı
nın % 136 Genel Müdürlük (Konsolide) faaliyet kârı artışının % 153 oranında tahakkuk ettiği dik
kate alınırsa 2002 yılı kâr artış oranlarının 2001 yılı değerlerinin ancak yarısı düzeyinde gerçek
leştiği gözlenmektedir. Esas olarak bu gerileme yukarıda değinilen Blended sigara satışlarındaki 
gerilemeden kaynaklanmıştır. 

Örneğin belirtilen sigaraların toplam satışları geçen yılın 1,3 Milyar USD düzeyinden 2002 yı
lında 1,1 Milyar USD düzeyine inerken Blended grubundaki bu sigara kârlarının Tekelin toplam 
faaliyet kârlarına oranı da 2001 yılında % 116'dan 2002 yılında % 83'e inmiştir. 

Öte yandan Tekel satış hacmi içinde parasal olarak % 16,2 oranı ile ikinci sırada yer alan Ra
kı satışlarındaki azalmanın giderek büyümesi örneğin; 2001 yılı satışlarındaki % 4,3 oranındaki 
gerilemenin 2002 yılında % 5,3 oranına çıkması Tekelin rantabilitesi üzerindeki katkısını azaltmış
tır. Bu çerçevede rakı satışlarından doğan faaliyet kârının Tekelin toplam faaliyet kârına oranı 2001 
yılında % 26,5 düzeyinde iken bu oranını 2002 yılında % 11,5 düzeyine inmesi belirtilen olumsuz
luğu açıklamaktadır. 

Netice olarak her yıl oluşan Tekel kârlarına birinci derecede katkısı olan filtreli sigaralar için
deki Blended sigara satışları ile Tekel kârlarına ikinci sırada katkı yaratan Rakı satış miktarların-
daki gerileme Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi faaliyet kârı ile Genel Müdürlük (Konsolide) fa
aliyet karını istenen düzeye çıkmasını engellemiştir. 

Tekel faaliyet kârları analiz edildiğinde geçmiş yıllardan bu yana Tekelin ürettiği Bira, Şarap, 
Likör, yerli filtreli ve filtresiz sigara kibrit gibi ürünlerin satışından doğan zararlar yukarıda değini-
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len 2000 ve 2001 grubu sigaralar ile rakı satışlarından doğan faaliyet kârından karşılanmaktadır. 
Tekel kârlılığında belirtilen bu yapı genel eğilimleri ile 2002 yılında da aynen devam etmiş bu çer
çevede 2002 yılında Tekel kârlarına birinci derecede katkı sağlayan Blended grubu sigaralardan 
Tekel 2000 sigarası satışından 154,0 trilyon lira, 2001 grubu sigaralardan 140,7 trilyon lira, rakı sa
tışlarından 38,4 trilyon Votka satışlarından 19,0 trilyon, Çay satışlarından 13,7 trilyon, Tuz satışla
rından 11,7 trilyon, Vergisiz Satış Mağazalarından 6,7 trilyon, içki dış satımından 4,4 trilyon ve Cin 
satışlarından 4,0 trilyon liralık faaliyet kârı sağlanmış, önceki senelerde olduğu gibi bu kârlar; yer
li sigara satışlarından doğan 39,4 trilyon, filtresiz sigara satışlarından doğan 2,1 trilyon Kibrit sa
tışlarından doğan 2,2 trilyon liralık faaliyet zararı ile Bira satışlarından doğan 10,4 trilyon, Şarap 
satışlarından doğan 1,1 trilyon, Likör satışlarından doğan 0,8 trilyon, Kanyak satışlarından doğan 
1,5 trilyon faaliyet zararlarını karşıladıktan sonra Pazarlama Dağıtım Müessesesi Bilançosunda 
252,1 trilyon lira, Genel Müdürlük (Konsolide) Bilançosunda ise 333,7 Trilyon lira faaliyet kârı or
taya çıkarmıştır. 

Belirtilen çerçevede Tekelin satış hacmi ve kârlılık yapısı birlikte değerlendirildiğinde; 

- Tekel satış hacminin parasal olarak % 41,3'ünü oluşturan Blended grubu içindeki Tekel 2000 
ve 2001 sigara markaları Tekel faaliyet kârlarına birinci derecede katkısını sürdürmekle birlikte 
2002 yılında bu sigaralardaki pazar kaybının hızlanması belirtilen sigaraların Tekel faaliyet kârla
rına, oranının % 116'dan % 83 düzeyine inmesine yol açtığı, 

- Toplam satış hacminin % 16,2 sini oluşturan rakının faaliyet kârlarına katkı açısından ikinci 
sıradaki yeri devam ederken satışlarındaki gerilemenin Tekel faaliyet kârlarına oranını % 26,5 dü
zeyinden % 11,5 seviyesine indirdiği, 

- Satışları miktar ve tutar olarak Rakı satış hacminin % 10'u düzeyini ancak bulan ve Tekel 
satış hacminin % 1,7'sini oluşturan votka satışlarından doğan faaliyet kârının rakı atışından doğan 
faaliyet kârının % 50 düzeyine ulaşarak Tekel ürünleri kârlılık sıralamasında önceki yıllardan bu
yana 3. sıradaki yerini koruduğu, 

- Tekelin toplam satışları içindeki oransal ağırlığı % 1,3 düzeyinde bulunan çay satışlarındaki 
kârın Tekel faaliyet kârının % 4 ünü ve Tekel satış hacmindeki oransal ağırlığı % 1,1 olan Tuz sa
tışlarındaki faaliyet kârının 2002 yılı Tekel faaliyet kârının % 3,3 düzeyine vardığı, kârlılık sırala
masında 4. ve 5. sırada yer alan çay ve tuz satışlarından sonra 6. sırada yer alan satış hacmi ve ran-
tabilitesi her yıl giderek azalan Vergisiz Satış Mağazalarındaki satışlardan doğan faaliyet kârının 
toplam Tekel faaliyet kârının % 2'sini ancak bulduğu ve kârlılık sıralamasında Tekel faaliyet kâr
larına en son derecede katkısı olan içki dış satımı Tekelin toplam cirosunun % 0,3'ünü, faaliyet kâ
rının da % 2'sini oluşturduğu, 

Saptanmaktadır. Tekelin pazarladığı tüm ürünlerin fiyat ayarlamalarında tüm mamul grupları
na tek bir zam oranı yerine mamullerin türlerine göre satışlarından doğan faaliyet sonuçlarını dik
kate alan ve zararlı ürünlerin bu zararlarını gideren uygulamaya özen gösterilerek geçmiş yıllardan 
bu yana sürekli zarar eden Tekel ürünlerindeki faaliyet zararlarının giderilmesi gerekmektedir. 

V- YATIRIMLAR 
Kuruluşun 2002 yılı Yatırım Programı Kararnamesi eki listelerde yer alan yatırım projeleri 

incelendiğinde; 
Projelerin toplam tutarının 713,3 trilyon liraya ulaştığı, bu projeler için başlangıçtan bu yana 

156,1 trilyon lira harcanmış olduğu, 
Yatırım Programında, proje tutarı 2002 yılı fiyatları ile verilmiş olmasına karşın, başlangıçtan 

2002 yılına kadar olan harcamalar güncelleştirilmediği için nakdi gerçekleşmenin düşük göründü
ğü, 
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Kuruluş yatırımları için 2002 yılında 115,7 trilyon lira ödeneğe karşın KDV hariç 84,4 trilyon 
lira harcama yapılarak % 73 oranında gerçekleşme sağlandığı, 

Belirtilen 2002 yılındaki 84,4 trilyon liralık harcamanın 72,1 trilyon lirası inşaat ve inşaat te
sisatı işlerinin,7,7 trilyon lirası makine teçhizat işlerini, 4,2 trilyon lirası İdame-Yenileme işlerinin, 
320 milyar lirası taşıt alımını, 121 milyar lirası kamulaştırma işlerini içerdiği, 

Tütün sektöründe 1 adet etüd proje, 17 adet devam eden proje ve 4 adet yeni poje olmak üze
re 22 adet poje, 

İçki sektöründe 1 adet etüd proje, 6 adet devam eden proje ve 3 adet yeni proje olmak üzere 
22 adet proje, 

Eğitim sektöründe 1 adet yeni proje, 
Olmak üzere toplam 38 adet projenin yer aldığı, 
Proje tutarı 73,3 trilyon lira olan 17 adet proje için herhangi bir harcama yapılmadığı, 
2002 yılında 24 adet projenin geçici kabulünün ve 9 adet projenin kesin hesabının yapıldığı, 
Tekelin en büyük projesi olan 1988 yılında 25.395 metre kare kapsamındaki karekteristiği 

1993 yılında 42.357 metre kareye çıkarılan ve yapım işini Ceylan İnş.Firmasının üstlendiği Anka-
ra'daki 34 katlı Genel Müdürlük binası inşaatı faaliyetleri 1988 yılından bu yana devam etmekte
dir. Belirtilen proje önce Tekelin Ankara Başmüdürlüğü İdare ve Ambar Binası olarak olarak baş
latılmış, 1993 yılında 34 katlı Genel Müdürlük binası inşaatı ilave edilmiş bu proje değişikliği 1992 
yılı Yatırım Program Kararnamesinin ilgili hükümleri dikkate alınmadan başka bir anlatımla Ka
rarnamenin projelerdeki süre ve karekteristik değişikliklerinin DPT'ca Karara bağlanacağı hük
müne uyulmadan bu konudaki harcamaların 1993 yılında sürdürüldüğü, 

Tekelin Ana statüsünde merkezinin İstanbul olduğu, belirtilmesine karşın, merkezin Ankara 
olarak değiştirilmesine dair 27.04.1994 tarih/T-29 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının alın
masından önce 1993 yılında proje değişikliğine gidildiği ve tadil edilmiş proje için ihaleye çıkılıp 
25.02.1994 tarihinde aynı firma ile sözleşme imzalandığı, daha sonra bu konuya ilişkin 18.04.1996 
tarih ve 8115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; 

Tütün, tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 88C030010 numaralı 
Başmüdürlük İdare ve Ambar Binası ve Genel Müdürlük Binası Projesinin Başbakanlık hizmetle
rinde kullanılmak üzere, özel haberleşme, özel güvenlik sistemleri gibi özel imalat işleri dikkate 
alınarak Başbakanlığın ihtiyaçlarına uygun hazırlanmış avan proje genel esasları çerçevesinde 
mevcut sözleşmenin 35 bin metre kare alanın 147.500 metre kareye tadil edilmesi ile bu kapsam
da aynı müteahhid ile devam edilmesi ve inşaatın süratle tamamlanması konularında adı geçen Ge
nel Müdürlük görevlendirilmiştir. 

Denildiği, ancak daha sonra Bakanlar Kurulunun 21.10.1997 tarih 97/10085 sayılı kararı ile 
Genel Müdürlüğün görevlendirilmesine ilişkin kararın yürürlükten kaldırıldığı,Tekel Yönetim Ku
rulunun 02.11.1997 tarih ve 1163 sayılı kararı uyarınca, inşaat karekteristiğinin 63.150 metre kare 
olarak düzeltilmesi ve proje isminin Ankara Başmüdürlük İdare Ambar Binası ve Genel Müdürlük 
Binası olarak değiştirilmesinin öngörüldüğü, daha sonra Yüksek Planlama Kurulunun 26.06.1998 
tarih 98/32 sayılı Kararıyla 63.150 metre kare inşaatın Tekel ihtiyaçlarına uygun çerçevede 
147.500 metre kare olarak devam edilmesinin öngörüldüğü, bu arada Başbakanlık Hizmet binası 
olarak kullanımdan vazgeçilmesi üzerine, özel imalatlar, çevre güvenlik sistemleri, dekorasyon, 
çevre tanzimi peyzaj işleri kısmi alt yapı işleri gibi imalatın yapımı kararı değiştirilmiş, buna kar
şın yapımı zorunlu olan (fore kazıklar, giydirme cephe, demontabl duvar elemanları, cephe kapla
maları sekurit cam, cephe ve bodrum temel tecritleri, otomasyon vb.) imalat muhafaza edilerek in
şaatın devam ettirilmesinin öngörüldüğü, 
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Devlet Bakanlığının 21.06.1999 tarih ve 158 sayılı yazısında, Genel Müdürlük Binası inşaatı
nın tamamlanmasından sonra Dış İşleri Bakanlığına tahsis edilmesinin istendiği, öte yandan pro
je müteahhidi Ceylan İnşaat Taahhüt İhracat Limited Şirketinin Tekele yaptığı Ocak/2001 tarihli 
başvuru yazısında; 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan izin alınarak kalan işin % 85'ini tüm hak ve 
vecibeleri ile Ulusal İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şt'ne devretmek istediğini bildirdiği, 
BDDK'nın 2000/85 sayılı Kararında, CEYLAN İnşaat firmasının 4389 sayılı Bankalar Yasasının 
17/2 maddesi ile 14/5 maddesi gereğince tüm mal varlıkları üzerine, ayni ve şahsi haklarla (haciz, 
ipotek) kısıtlanmamak ve üçüncü şahıslara devir ve temlik edilmemek üzere tüm malvarlıkları üze
rine ihtiyati tedbir konulduğu, 

Ulusal İnş. Taah.San. Tic.Ltd.Ştd.'nin dilekçesi ekinde verdiği tanıtım dosyası tetkikinden bu 
şirketin kalan taahhüdün % 85'ini tamamlayabilecek vasıflarda olduğu belirtilerek şantiye faaliyet
lerinin aksatılamadan yürütülmesini teminen ilgili firmanın sorumluluğuna bırakılması konusunda 
Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin kararının istendiği değinilen mahkemenin 2001/154 sayı
lı Kararında... İşin devrinden sonra oluşacak hak edişlerin Bank Kapital T.A.Ş.'ne ödenmesi ve bu 
ödeme tamamlandıktan sonra da Ceylan firmasının payına karşılık gelen hak edişler üzerindeki 
tedbirin devam etmesi kaydiyle değiştirilmesine... tedbir kararındaki hususların aynen devam et
mesi... kararın verildiği, 

Proje için 2002 yılında 14 trilyon liralık ödenek ayrıldığı ayrıca YPK'nun 2002777 sayılı ka
rarı ile Kuruluşun öz kaynaklarından karşılanmak üzere 25 trilyon lira Ek Ödenek tahsis edildiği, 
bu proje kapsamında 2002 yılında 32,7 trilyon lira harcandığı, başlangıçtan 2002 yılı sonuna kadar 
yapılan harcamanın KDV dahil 74,2 trilyon liraya ulaştığı, 2002 yılı Birim Fiyatlarına göre bu tu
tarın 163,8 trilyona yükseldiği, 

Saptanmış olup bu proje ile ilgili değinilen konular hakkında Yüksek Denetleme Kurulu Üye
ler Kurulunun 12.02.2004 tarih ve 6 sayılı kararı uyarınca Özel İnceleme Raporu düzenlenmiştir. 

VI- MÜESSESELER, BAĞLI ORTAKLAR VE İŞTİRAKLER 

Müesseseler: 

Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü 2002 yılında 
Kuruluşa bağlı dört üretici müessese ve bir Pazarlama ve Dağıtım müessesesi olmak üzere beş mü
essese ile faaliyetlerini yürütmüştür. Ayrıca TEKEL'in bağlı ortaklığı olan Kristal Tuz Rafinerisi 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kağızman'da tuz üretimi ve pazarlanması konularında çalışmalarını sürdür
müştür. Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi ise Tekelin çeşitli üretim birimlerince üretilen mamul
ler ile yurtiçi piyasadan ve ithalat yoluyla yurtdışından temin ettiği mamullerin yurt düzeyinde da
ğıtım ve pazarlamasını, 2002 yılında 82 Başmüdürlük, 2 Pazarlama ve Dağıtım Memurluğu, 31 
Gümrük Hattı Dışı Satış Mağazası, 3 Antrepo, 1 Serbest Bölge Mağazası ve Taşıtlar ve Dağıtım 
Müdürlüğü kanalıyla yürütmüştür. 

Kuruluş, 19/10/1983 tarih ve 2929 sayılı Kanunla Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü adıyla, 
01/01/1984 tarihinden itibaren Kamu İktisadi Kuruluşu haline getirilmiş, 11/03/1987 tarih ve 
19397 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ana statüsü ile ismi "Tütün ve Tütün Mamulleri, Tuz ve 
Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş, ancak ticaret unvanında "TEKEL" iba
resi, kısaltılmış unvan olarak muhafaza edilmiş, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 05.02.2001 tarih 
ve 2001/06 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına alınmış, daha sonra 03.01.2002 tarih ve 4733 
sayılı Yasa ile Tekelin KİK olan statüsü Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) statüsüne dönüştürülmüş 
ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25.12.2002 tarihli oluru ile Ana Sözleşmesi yeniden değiş-
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tirilerek 4046 sayılı Yasanın 20. maddesi uyarınca statüsü 01.01.2003 tarihinden itibaren geçerli ol
mak üzere A.Ş. biçimine dönüştürülmüştür. 

Tekel, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)'nun 05.02.2001 tarih 2001/16 sayılı kararı ile özel
leştirme kapsam ve programına alınmış, ÖYK'nun 05.02.2002 tarihli 2002/06 sayılı kararında ise 
"Tekel'in satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetten gayri ayni hakların tesisi ve işin gereğine 
uygun sair hukuki tasarruf yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte veya ayrı ayrı uygulanması 
suretiyle özelleştirilmesi" ve özelleştirme işlemlerinin 3 yıl içerisinde tamamlanması öngörülmüştür. 

Daha sonraki 31.03.2003 tarih ve 2003/12 sayılı ÖYK Kararında ise Tekelin faaliyetlerini yü
rüttüğü 5 ayrı müessesenin Stratejik İş Birimleri (SİB) olarak; 

- Sigara (Tütün Mamulleri) Üretim SİB 

- Sigara (Tütün Mamulleri) Pazarlama ve Dağıtım SİB 
- Alkollü İçkiler Üretim SİB 

- Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım SİB 
- Yaprak Tütün İşleme SİB 
- Tuz Üretim SİB 
Yeniden yapılandırılması ve bu çerçevede Pazarlama ve Dağıtım Müessesesinin sigara (tütün 

mamulleri) üretim ve alkol üretim stratejik iş birimleri bünyesinde ayrı bir Anonim Şirket haline 
getirilmesi, sigara (tütün mamulleri) üretim ve dağıtım, alkollü içkiler üretim ve dağıtım stratejik 
iş birimlerinin özelleştirilmesi sonrasında, bünyelerindeki varlıkların devrinde ortaya çıkabilecek 
sorunların giderilmesini teminen bunların devir sözleşmelerinin imzalanması öncesinde ayrı ano
nim şirket haline getirilmeleri, Sigara (Tütün Mamulleri) Üretim ve Alkollü İçkiler Üretim SİB'le-
rinin ilgili Pazarlama ve Dağıtım SİB'leri ile birlikte 03.01.2003 tarih ve 2003/01 sayılı ÖYK ka
rarı çerçevesinde satış yöntemi ile özelleştirilmek üzere 2003 yılının Haziran ayında ihale ilanları
nın yayımlanması ve bunların özelleştirme süreçlerinin 2003 yılı sonuna kadar tamamlanması, teş
kil edilecek olan stratejik iş birimlerinin (Tuz hariç) Anonim Şirket statüsüyle yeniden yapılandı
rılması işlemlerinin devir sözleşmelerinin imzalanması öncesinde tamamlanması, teşkil olunan Tuz 
SİB'nin mülkiyet ve ruhsat sorunlarının çözümünü müteakip 2003 yılının 4. çeyreğinde işletme 
ruhsatlarının devri amacıyla ilana çıkartılması, oluşturulan Yaprak Tütün İşleme SİB'nin düşük ve
rimli işletmelerinin kapatılması, destekleme stokundaki tütünlerin ihraç veya imha suretiyle azal
tılması neticesinde personel sayısında tenkisata gidilerek yeniden yapılandırılması sonrasında 2004 
yılının üçüncü çeyreği içerisinde ilana çıkılması kararlarının alındığı saptanmıştır. 

Bu karar çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 02.06.2003 tarihinde Tekel Sigara 
Sanayi Müessesesinin tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte, Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticaret 
A.Ş. 'ne, Alkollü İçkiler Sanayi Müessesesinin tüm hak ve yükümlülükleri ile Alkollü İçkiler Sa
nayi Ticaret A.Ş.'ne ve Pazarlama ve Dağıtım Müessesesinin de ikiye ayrılarak tüm hak ve yüküm
lülükleri ile birlikte Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. ile Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım 
A.Ş.'ne dönüştürülmesi kararının alındığı ve bu karar çerçevesinde belirtilen A.Ş.'lerin Hazi
ran/2003 tarihi itibariyle Ticaret Siciline tescillerinin yapılarak kuruluş işlemlerini tamamlayıp 
faaliyete geçtikleri saptanmıştır. 

Tekelin sigara ve alkol grubunun yukarıda belirtilen biçimde blok olarak satışı ihalesinde, fir
maların 26.09.2003 olarak belirlenen en son teklif verme tarihinin 24.10.2003 tarihine uzatıldığı ve 
Aralık/2003 tarihinde ÖİB tarafından yapılan açıklamada firma teklif fiyatlarının yetersiz olması 
nedeniyle sigara grubu ihalesinin iptal edildiği bildirilmiş, alkol grubu ihalesi ile ilgili olarak 
ÖİB'nın 22.12.2003 tarihli kararında ise: 
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'...Tekelin bağlı ortaklığı Alkollü içkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde bulunan % 100 oranın
daki İdare hissesinin blok olarak satış yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla İdare tarafından 
05.11.2003 tarihinde nihai görüşmeleri yapılan ihale sonucunda İhale konusu Şirket hisseleri ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Taşel Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi 
Limited Şirketindeki % 51 oranındaki kamu hissesinin İdarece belirlenecek süre içinde ihale üze
rinde kalan Nurol-Limak-Özaltın-Tütsab Ortak Girişim Grubu üyelerinin İhale Şartnamesi çerçe
vesinde kuracağı Anonim Şirkete 292.000.000 ABD Doları bedelle satılmasına karar verildiği ve 
bu kararın 23.12.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlandığı saptanmıştır. 

Bağlı ortaklık ve İştirakler 

Bağlı Ortaklıklar 

1- Kristal Tuz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Kristal Tuz Rafinerisi Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi tuz ve tuza dayalı ürünler üretmek 

üzere 08.11.1978 yılında 42 kişinin iştiraki ve 4 milyon TL sermaye ile Ankara'da kurulmuştur. 
Kars Kağızman'da 5 ton/saat kapasiteli Rafine Tuz Tesisi kurulmak üzere yapılacak yatırımlar için, 
kuruluş sermayesinin yetersizliği nedeni ile yeterli finansman sağlanamadığından tesis tamamlana
mamıştır. 

Tesisin ekonomiye kazandırılması ve yöre halkına iş imkânı sağlanması düşünülerek Yüksek 
Planlama Kurulunun 27.10.1988 sayılı Kararı ile Tekelin Şirkete % 25 oranında iştirakine karar ve
rilmiştir. 

Şirketin sermayesi 30.05.1989 tarihinde 5 milyar TL.'ye, 13.10.1989'da 12 milyar TL.'ye ve 
1993 yılında da 26 milyar TL.'ye yükselmiştir. 

1978 yılında kurulmuş olan Şirket, ancak 1991 yılında yatırımını tamamlayabilmiş ve 1992 
Ağustos-Kasım döneminde yapılan deneme üretiminde 700 ton sofra tuzu üretilmiş ve satılmıştır. 
1993 yılında fiili üretime açılan tesiste aynı yıl 4.126 ton tuz üretimi gerçekleştirilmiştir. 

İşletme sermayesinin yetersiz olması nedeni ile 1994 Eylül ayında üretim tamamen durdurul
muştur. 

24.11.1997 tarih ve 97/10470 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tekel Genel Müdürlüğünün 
Bağlı Ortaklığı haline dönüştürülen Kristal Tuz Rafinerisi Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin % 50,25 his
sesinin Yönetim Kurulunun 24.07.1998 tarih ve 677 sayılı kararı ile Rahim Tüfetçioğlu isimli şa
hıstan satın alınması sonucu TEKEL'in Şirketteki hisse oranı % 75,25'e yükselmiştir. 

Şirketin 07.12.1998 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar ge
reğince, sermayesi 1 trilyon TL.'ye çıkarılmış ve arttırılan sermaye payının Kuruluş tarafından sa
tın alınması ile Tekelin payı % 99,356'ya yükselmiştir. 

"Şirketin 1999 yılında 500,5 milyar TL dönem net kârı, 2000 yılında 278,8 milyar TL olmuş-
tur.Tekel Kağızman'da devir aldığı Rafineri Tesislerini üretime açmak amacıyla 1999 yılında iyi
leştirme yatırımı çerçevesinde ihaleye çıkarak 461,3 milyar liralık ihale bedelli işin 06.07.1999 ta
rihinde bitirilmesi öngörülmüş daha sonra işin tamamlanması 31.12.2000 tarihinde geçici kabulü 
yapılarak tesisin iyileştirme yatırımları 531,8 milyar liralık harcama ile tamamlanmıştır. 

Şirketin 2001 yılındaki 172 milyar liralık dönem kârından Vergi ve Diğer yasal yükümlülük 
karşılıklarının indirilmesinden sonra 2001 yılı Gelir Tablosunda 108 milyar lira Safi Dönem karı 
doğmuş 2002 yılı faaliyet sonucunda ise Şirket Bilançosunda 257 milyar lira dönem zararı ortaya 
çıkmıştır. Şirketin üretim ve satışlarındaki yetersizlik ve tahakkuk eden Bilanço zararları konusun
da Kristal Tuz Yönetim Kurulunun 16.07.2003 tarih ve 5 Sayılı toplantısında; 
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Şirketin satış hasılatlarının üretim harcamalarını karşılayamadığı, örneğin 2001 yılında 333,4 
milyar liralık üretim harcamasına karşılık 123,6 milyar liralık satış hasılatı ve yine 2002 yılında 
648,7 milyar liralık üretim giderine karşılık 382,9 milyar liralık satış hasılatının doğduğu, bugüne 
kadar kârlı ve verimli yapıya kavuşmayan tesisin tam kapasite ile de çalıştırılamadığı, diğer yan
dan fabrikanın işletilmesi için dışarıdan işçilik hizmetlerinin satın alınması yerine Tekel işçileri ile 
üretime devam edilmesi konusunda Tekel Genel Müdürlüğüne yazılan 04.12.2002 tarih ve 487 sa
yılı yazıya Tekel Genel Müdürlüğünden henüz bir yanıt gelmediği açıklanan koşullar çerçevesin
de sürekli zarar eden bu fabrikada üretime devam etmenin uygun olmayacağı, 

hususları vurgulanmış ve şirketin geleceği hakkında Kristal Tuz Yönetim Kurulundaki belir
tilen değerlendirmeler Temmuz/2003 tarihinde Tekel Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. Şirket Yö
netim Kurulunun 16.07.2003 tarih ve 5 sayılı toplantısında rafine tuz tesislerinin geleceği konu
sunda yapılan önerilerin Tekel Genel Müdürlüğünce öncelikle değerlendirilip bir karara bağlanma
sı önerilir. 

2- TAŞEL, Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Limited Şirketi: 

Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Limited Şirketi Kıbrıs'ta ihtiyaç duyulan alkol ve alkol
lü içkileri toplum sağlığını gözetmek sureti ile uygun nitelikte ve miktarda üreterek ekonomiye kat
kıda bulunmak ve istihdam imkânı yaratmak amacı ile 1961 yılında Lefkoşe'de kurulmuş ancak 
1974 Barış Harekatını takiben Gazi Magosa'da 1975 yılında üretime başlamıştır. 

TEKEL'in % 51 sermaye payı ile iştirak ettiği şirketin diğer önemli hissedarları K.K.T.C. İn
kişaf Sandığı ve Türkiye Şişe Cam Anonim Şirketidir. 

Şirket TEKEL'den satın aldığı yüksek dereceli alkollü içkileri derecelerine göre indirgeyerek 
şişelemekte ve tüketicilere sunmaktadır. Üretilen içkilerin dağıtımı, iç pazarda yine bir KİT statü
sünde bulunan ve Şirketin hissedarı olan ETİ Teşebbüsleri Limited Şirketi tarafından yapılmakta
dır. 

Şirketin rakı satışlar miktar olarak geçen yıla göre % 103 oranında artış göstermiş satışlar 294 
bin litre düzeyinden 2002 yılında 597 bin litre düzeyine çıkmıştır. Belirtilen gelişmeler çerçevesin
de şirketin 2001 yılındaki 25,6 milyar lira faaliyet kân 2002 yılında % 2773 oranında artışla 746,7 
milyar liraya çıkmıştır. 

3- Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketi: 

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketi; 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası 14.05.1975 
tarihinde Lefkoşe'de TEKEL'in % 51, K.K.T.C. Türk Cemaat Meclisi İnkişaf Sandığının % 46,5, 
Eti Teşebbüslerinin % 2,5 oranında iştirakleri ile kurulmuş, TEKEL tarafından tespit edilecek har
manlarla sigara yapılması ve bu sigaraların gerek Kıbrıs gerekse dışarıda satılması amacıyla kurul
muştur. 

Harman ve Lüks Harman marka sigaralar üreten şirket, 1992 yılından itibaren İngiliz Blended 
sigara türü olan Most marka sigarasını tüketicilere sunmuştur. 1993 yılından itibaren de TEKEL 
2000 sigarasını, kıyılmış tütünü Türkiye'den ithal etmek sureti ile fabrikada paketleyerek piyasa
ya vermektedir. Fabrikada ayrıca Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı personeli ve K.K.T.C. 
Güvenlik Komutanlığı personeli için de sigara üretilmektedir. 

Kuruluşundan bu yana faaliyet sonuçları değerlendirildiğinde Şirketin ortalama yıllık satış 
miktarı 1980-1990 arası 10 yıllık dönemde 273.000 Kg. iken 1990-1999 arası dönemde yıllık 
110.000 Kg. düzeyine düşmüştür. Aynı dönemlerde satış miktarına paralel olarak satış bedeli ve kâr 
oranlarında da reel olarak düşme görülmüştür. 
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Fabrikanın 2001 yılındaki üretim ve satışları 112 Bin Ton düzeyinde iken 2002 yılında üretim 
ve satışlar % 58 oranında artışla 177 bin tona çıkmış belirtilen gelişme çerçevesinde de şirket dö
nem kârı % 142 oranında büyümüş ve 592 milyar liradan 1,4 trilyon liraya yükselmiştir. 

4- Tabacs Turcs SA (İsviçre): 

TEKEL'in eski iştiraki olan TABACS TURCS SA Türk tütünlerinden sigara yaparak Avru
pa'da pazarlamak amacıyla, 21.01.1949'da İsviçre'de Vevey kentinde kurulmuştur. Şirketin kurul
masında TEKEL yüzde (50) diğer ortak Rinsoz Orrnond SA yüzde (50) pay almışlardır. 

Diğer taraftan 1923 yılında diğer ortak Rinsoz Orrnond SA'nın TABACS TURCS SA'daki 
hisselerine SE1TA ve BURBUS'a satmıştır. Daha sonra BURBUS şirketini ROTHMANS satın al
mıştır. Böylece TABACS TURCS SA'da TEKEL yüzde (50), SEITA ile ROTHMANS ise yüzde 
(50) hisseye eşit olarak sahip olmuştur. 

Bu gelişme ile sermayenin (500.000 SF), hisse dağılımı TEKEL yüzde (50), SEITA yüzde 
(25), ROTHMANS yüzde (25) olmuştur. Ayrıca TABACS TURCS SA'nın Almanya'da 1982'de 
ihracat amacıyla kurulan, fakat hiçbir faaliyette bulunmayan, sadece kaydı olan TEKEL GmbH 
isimli bir şirketi vardır. Şirketin merkezi İsviçre'de Boncourt kasabasındadır. 

Geçmiş yıllardan bu yana Tekel'in yurt dışından ithal ettiği birçok yabancı sigara ve içkinin 
dış alımına aracılık eden şirketin son yıllarda bu faaliyetleri tamamen durmuştur. Şirketin İsviç
re'de önceki yıllar fason olarak üretip Tekel'e gönderdiği Samsun 216 sigarasının yurt dışında fa
son üretimi faaliyetleri de son yıllardaki gelişmeler çerçevesinde durdurulmuştur. Tekel'in 1986 yı
lından itibaren Tabacs Turcs aracılığı ile ithal ettiği yabancı sigaraların en büyük ağırlığını oluştu
ran Philip Morris Firmasının Marlboro ve R.J.Reynolds Firmasının Camel grubu sigaralarının 
mevzuat değişikliği sonucu Türkiye'de üretilmeye başlanması ile 1992 yılından itibaren Tabacs 
Turcs Firması kanalı ile yapılan bu dış alım faaliyetleri ve yine Tekel'in Vergisiz Satış Mağazaları 
için yaptığı dış alım faaliyetleri tamamen durdurulmuştur. 

Netice olarak 1995 yılından itibaren Tekel'in hiçbir ticari faaliyetine aracılık etmeyen şirketin 
hiçbir duran varlığı personeli ofisi dahi kalmamıştır. Ancak şirkette 3 kişilik Yönetim Kurulu de
vam etmiş, Yönetim Kurulu Başkanı VVerner FİNK Şirket Genel Müdürü olarak da görevini sür
dürmüştür. 

Aşağıda Tekel GmbH şirketi ile ilgili açıklamalarda da vurgulandığı üzere Eylül 1997 tarihin
de Tekel Yönetim Kurulunda: 

- Şirketin satışları giderek azalıp bilançolarının devamlı zararla kapanmaya başladığı, 
- Bu şirketin Almanya'da mevcut olan ancak hiçbir faaliyeti bulunmayan Tekel GmbH şirke

tinin satın alınması durumunda Tekel'in Avrupa'ya dönük içki dış satımı için merkez oluşturabile
ceği, bu amaçla Tekel'in Tabacs Turcs SA'daki diğer % 50 hissesinin de satın alınarak Tekel'in Av
rupa'ya yönelik ihracatının geliştirilebileceği, 

görüşlerinin vurgulandığı saptanmıştır. 
Değinilen gelişmeler çerçevesinde 26.09.1997 tarih, 1003 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çer

çevesinde Tekel'in % 50 paya sahip olduğu Tabacs Turcs SA'nın kalan % 50 hisselerinin diğer or
tak İnter TAB'dan alınmasının kararlaştırıldığı saptanmıştır. 

Böylece 1995 yılında 55.087 SFR, 1996 yılında 41.034 SFR, 1997 yılında 134.493 SFR zarar 
eden şirketteki Tekel'in % 50 paya sahip olduğu TABACS TURCS SA'nın kalan % 50 hisselerini 
diğer ortak İNTER TAB'dan 800.000 SFR karşılığında satın alınmasına ilişkin 17.12.1997 tarihin
de hisse satış sözleşmesi imzalanmıştır. 

Taraflarca imzalanan 17.12.1997 tarihli satış sözleşmesinde: 
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- Şirketin toplam değerlerinin 1.316 SFR olarak belirlendiği, 
- Ayrıca Almanya'da aktif hiçbir faailiyeti olmayan GmbH firması ile birlikte Samsun 216 si

garası marka bedeli toplamının 284 bin SFR olarak tespit edildiği, 
- Neticede 1.600 bin SFR olarak hesaplanan toplam şirket hisselerinin İNTER TAB Firması

na ait % 50 payının 800 bin SFR olarak hesaplandığı, 
- Böylece İsviçre kökenli bir şirketin nakdinin, Almanya'daki Firmasının ve tüm ticari marka

ların haklarının mülkiyetine sahip olacak şekilde firmanın 250 Bin SFR nominal değerli % 50 his
sesi 800 Bin SFR karşılığında satın alınarak Tabacs Turcs SA'nın tüm hisseleri Tekel'e geçmiştir. 

Bu konuya ilişkin 1998 yılı YDK Denetleme Raporunda devir işlemlerinin 233 sayılı 
K.H.K.'nin 58/3 maddesi uyarınca yürütülmesi ve Tabacs Turcs Firmasından 284.000 SFR karşı
lığı devri öngörülen Samsun 216 sigarası marka bedeline ilişkin harman reçetelerinin ilgililerinden 
alınıp geçmişte Türkiye sigara piyasasında önemli pazar payı bulunan bu sigaranın yeniden üreti
minin üzerinde durulması ile Tabacs firmasının geleceği hakkında kesin değerlendirmenin yapıl
ması temenni edilmiş, benzer sorunların 1999 yılında da devam etmesi üzerine aynı Temenni 1999 
yılı YDK Denetim Raporunda da tekrarlanmıştır. (Tekel Genel Müdürlüğünün 1998 yılı YDK Ra
poru Temenni: 22, 1999 yılı YDK Raporu Temenni. 22) 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1998 ve 1999 yılı YDK Raporunda açıklanıp değerlendirilen ve 
Sermayenin % 50'den % 100'e çıkarılması işlemlerinin, 233 sayılı K.H.K. çerçevesinde yapılma
sını içeren YDK önerisi ile ilgili olarak firma dosyası üzerinde yapılan incelemelerde: 

- T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 25.10.2000 tarih ve 85255 sayılı yazısında: "....Te
kel Genel Müdürlüğünün özelleştirilmesini öngören bu mevzuat paketlerinin 2000 yılı sonuna ka
dar istihsal edileceği hususu dikkate alınarak özelleştirme sürecine geçmiş bulunan Kuruluşun iş-
tirakindeki payının % 100'e çıkarılması yönündeki talebinin bu aşamada uygun görülmediği" be
lirtilmiş, ancak daha sonra Tekel Genel Müdürlüğünün Tabacs Turcs SA'daki iştirak payının % 
50'den % 100'e çıkarılmasına 233 sayılı K.H.K.'nin 58.maddesi uyarınca izin veren 11.04.2001 ta
rih ve 2001/2317 sayılı Kararnamenin 17.05.2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı saptan
mıştır. 

Ancak, hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan şirketin 1998 yılındaki şekli düzeyde kalan 4.653,63 
SFR Bilanço kârının 1999 yılından itibaren zarara dönüştüğü saptanmıştır. 

Önceki yıllarda Samsun 216 sigarasını fason olarak üreten Tekel'in çeşitli yabancı sigara ve 
içki dış alımına aracılık eden ortaklığın 1997 yılından itibaren belirtilen ticari faaliyetlerinin hiçbi
rinin kalmadığı ortaklığın bankalarda bulunan nakit ve menkul kıymet portföyünün mali gelir ve 
mali giderlerini oluşturduğu 1999 yılından itibaren de mali giderlerinin mali gelirlerinden fazla ol
masından dönem zararlarının büyüdüğü ortaklığın 1999 yılındaki 79.138,68 SFR dönem zararının 
2000 yılında 143.100,49 SFR'ye yükseldiği saptanmıştır. Aynı durum 2001 yılında devam etmiş 
Bilanço zararı 432.643,45 SFR düzeyine çıkmış aynı durum 2002 yılında da devam etmiş ve 2002 
yılındaki şirket faaliyetleri ile ilgili 108.616 SFR dönem zararının doğduğu saptanmıştır. 

Netice olarak ticari hiçbir faaliyeti olmayan şirketin 1999-2002 yıllarını içeren 5 yıllık Bilan
ço ve Gelir Tabloları analiz edildiğinde: 

- Şirketin kasa ve bankalarda bulunan nakitlerini İsviçre'deki banka ve diğer mali piyasalarda 
değerlendirme yoluna gittiği, ancak Mali piyasalarda hisse senedi ya da tahvil alım satımı biçimin
de yönlendirilen nakit işlemlerinin ortaya çıkardığı kâr ya da zarar ile bu konudaki harcamaların 
Bilanço ve Gelir Tablolarında açık ve ayrıntılı biçimde görülemediği, yıl içindeki şirket nakdinin 
hangi mali araçlara yatırıldığı ayrıntılı biçimde Bilanço ve Gelir Tablosuna yansıtılmadığı gibi şirke
tin yıllık Denetim Raporu ya da Faaliyet Raporlarında da bu konuda ayrıntılı bilgi yer almadığın-
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dan şirket nakdinin yıl içinde mali araçlara yatırılmasından elde edilen gelirin gerçek düzeyinin 
saptanmasında güçlüklerin ortaya çıktığı örneğin 1999 yılı Bilançosunda 1.142.629 SFR şirket 
nakdinin mali araçlara yatırılmasından 5.162 SFR mali gelir tahakkuk ettirilmesine karşın 2000 yı
lında 323.620,44 SFR şirket nakdinin mali araçlara yatırılmasından 37.690,85 SFR mali gelir ta
hakkuk ettirilmesinin tutarsızlık yarattığı, 

- Ayrıca 2000 yılında Şirketin tüm giderleri kapsamında 62.229 SFR "Ticari harcama" ve 
83.221,39 SFR "Mali harcama" tanımı ile toplam 145.450,39 SFR Gelir Tablosuna gider olarak 
yansıtılmasına karşın 2001 yılındaki Şirket Gelir Tablosuna 17.342,90 SFR "Gelir kaybı" tanımı 
ile 30.824 SFR "Diğer Ticari Harcamalar" tanımı ile ve 12.255,10 SFR "Mali harcamalar" tanımı 
ile toplam 60.418 SFR'nin gider olarak yansıtılmasının çelişki doğurduğu saptanan tutarsızlık ve 
çelişkiler çerçevesinde Gelir Tablolarındaki gelir hesapları yanında gider hesaplarının gerçek bo
yutunun saptanmasında önemli güçlüklerin bulunduğu, bu durumun 2002 yılında da devam ettiği 
2002 yılı Gelir Tablosunda yer alan harcama hesaplarının Faaliyet ve Denetim Raporlarında ayrın
tılarının bulunamadığı, örneğin 2001 yılında Mali Harcama olarak gösterilen 12.255 SFR tutarın
daki giderlerin 2002 yılı Bilançosunda 96.111 SFR düzeyine yükseldiği, herhangi bir ayrıntısı ve 
açıklaması verilmeyen ve büyük düzeye varan değinilen 96.111 SFR tutarındaki Mali Harcamala
rın 2002 yılı dönem zararının 108.616 SFR gibi büyük miktara ulaşmasında önemli düzeyde etken 
olduğu, 

- Öte yandan hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan sadece şirket nakdini mali araçlara plase ede
rek Bilanço dönemlerini tamamlayan Tabacs Turcs SA'nın sermayesinin % 100'ü Tekel'e ait ol
masına karşın şirketin 3 kişilik Yönetim Kuruluna Tekel'den bir görevli katılırken Yönetim Kuru
lu Başkanı ve diğer üyenin yabancılar tarafından temsil edilmesi yüzde yüz sermayeye sahip Te
kel'in şirket kaynaklarının yönetimi ve denetiminden dışlanıp ilişkisinin şekli düzeyde bıraktığı 
2003 yılında ise yönetim açısından daha olumsuz durumun ortaya çıktığı, Şirket yönetiminde Te-
kel'in temsilcisinin kalmadığı, önceki yıllarda yapılan Genel Kurul uyarınca 3 kişilik Yönetim Ku
rulu Nadine Fink, Zürih Cenevre (CH), Erich A.Kalt ve Tekel Genel Müdür Yardımcısından oluş
muşken Şirket yönetimine, Tekel tarafını temsilen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 
18.04.2003 tarihinde atanan üyenin 30.04.2003 tarihinde istifa ederek görevinden ayrıldığı ve in
celemelerin sürdürüldüğü Eylül/2003 tarihine göre Şirket yönetiminde Tekel'in temsilcisinin kal
madığı, saptanmıştır. 

Yukarıda vurgulandığı üzere Şirketin önceki yıllarda sürdürdüğü TekePin dış alımı ve dış sa
tım faaliyetlerine aracılık etmek gibi hiçbir faaliyeti kalmamıştır. Son beş yılda herhangi bir işye
ri, ofisi, personeli, mal varlığı bulunmayan yabancıların yönetiminde şirket nakdini mali araçlara 
yatırarak Bilanço Dönemlerini zararla bağlayan şirketin bu durumunun kuruluş amaçlarına da uy
gun düşmediği bu çerçevede Bilançolara yansıtılan kaynaklar ile Gelir Tablosundaki gelir ve har
camaların gerçek boyutlarının saptanmasında önemli güçlükler doğduğu dikkate alınarak şirketin 
durumu hakkında daha da gecikilmeden son kararın verilmesi ancak bu süre içinde de şirket gelir 
ve giderlerini etkin biçimde denetleyecek sistemin kurulması gerekmektedir. 

Yukarıdan bu yana yapılan açıklama ve değerlendirmelerin ışığı altında: 

Faaliyet dönemlerini zararla bağlayan ve 2001 yılı Bilanço zararı 432.643,45 SFR ve 2002 yı
lı dönem zararı 108.616 SFR düzeyine ulaşan Tekel'in yurt dışındaki Tabacs Turcs SA firmasının 
şirket nakdinin mali araçlara plase edilmesinden doğan ve Gelir Tablolarına yansıtılan gelir ve har
cama kalemlerinin gerçek boyutlarının saptanmasında önemli güçlüklerin bulunması yanında tica
ri faaliyetleri sona erdiğinden mevcut durumunun kuruluş amacına da uygun düşmediği son beş 
yıldır herhangi bir işyeri, personeli ve sabit kıymeti bulunmayan ve ticari faaliyetleri sona eren an
cak sermayesi yüzde yüz Tekel'e ait olmasına karşın Mayıs/2003 tarihinden bu yana Şirket yöneti-
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minde Tekel'i temsilen bir üyenin kalmadığı, şirket hakkında gecikilmeden son kararın verilmesi 
ve Tekel'in bu konudaki giderek hızlanan kaynak kaybının önlenmesi, 

Önerilir. 

Tekel GmbH: 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 01.04.1998 tarihinde Genel Müdürlük Makamına ya
zılan ve 02.04.1998 tarihinde Yönetim Kuruluna havale edilip, kabul edilen yazıda özetle; 

"Diğer taraftan Tabacs Turcs SA'nın Almanya'da bugüne kadar aktif olmayan bir şirketi hü
viyetinde bulunan Tekel GmbH'ın, Kuruluşumuzun Avrupa'da olan ihracatında kullanılmak üzere 
geliştirilmesi yararlı bir proje olarak görülmektedir. 

Yapılan temaslar neticesinde edinilen bilgilere göre; 

1- Tekel GmbH'ın hisselerinin Tabacs Turcs SA'dan devir alınarak anılan şirketin doğrudan 
Genel Müdürlüğe bağlanması, 

2- Serbest Liman, depo imkânları bulunduğu, başlıca müşterilerin ve Türk nüfusun çoğunluk
la kuzeyde oturduğu ve diğer ülkelere de ihracat imkânları da gözönüne alınarak şirket merkezinin 
Hamburg'a nakledilmesi, 

3- Şirketin Hamburg'a tescilini müteakip, hazırlanacak bir hizmet mukavelesi çerçevesinde 
tam yetkili olarak, şirketi temsil ve üzerine yetkili bir Genel Müdür atanması, 

Kararların alındığı yine Bilgi İşlem Dairesinin Yönetim Kuruluna havale edilen 09.06.1998 
tarihli yazısında, 

İsviçre'deki yüzde yüz iştirakçisi olunan Tabcs Turcs SA şirketinin merkezinin Zug kantonun
dan temsil işleminin tamamlandığı, yeni Yönetim Kurulunun teşekkül ettirildiği, 

Mayıs ayı içinde İsviçre'ye gidilerek 06.05.1998 günü yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 
Tekel'in talebine uygun olarak, Almanya'da bulunan yavru şirket Tekel GmbH'ın Tekel'e satılma
sına karar verildiği, satış bedeli olarak da şirketin 31.12.1997 tarihindeki bilanço değerinin baz 
alınmasının öngörüldüğü," 

saptanmış olup, değinilen işlemlerin 11.06.1998 tarih ve 551 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 
kabul edildiği, görülmüştür. 

Yukarıda Tekel iştiraki Tabacs Turcs firması açıklanırken bu şirketteki Tekel'in % 50 hissesi
nin % 100'e çıkarılması projesinde Almanya'da bulunan bu şirkete ait Tekel GmbH'ında bu suret
le Tekel'e geçeceği bu yolla yani Tekel GmbH kanalı ile Kuruluşun Avrupa'daki içki ihracatında 
bir merkez olarak kullanılacağı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 15.09.1997 tarihli yazısında vur
gulanmış bu çerçevede Tekel'in Avrupa'ya dönük içki ihracatında GmbH firmasının kullanılması 
amacıyla Tabacs Turcs şirketindeki % 50 hissenin % 100'e çıkarılması doğrultusunda 26.09.1997 
tarihli Yönetim Kurulu kararı alınmıştır. 

Tabacs Turcs şirketindeki Tekel'in % 50 hissesini % 100'e çıkaracak hisse satış sözleşmesi 
17.12.1997 tarihinde imzalanarak diğer % 50 hisse İNTER TAB firmasından 800.000 SFR karşılı
ğında satın alınmıştır. Firma dosyası içindeki belgeler üzerinde yapılan incelemelerde Tekel'in 250 
Bin SFR nominal değerli % 50 hissesi 800 Bin SFR karşılığında satın alınırken: 

- Tabacs Turcs Şirketinin belirtilen satış tarihindeki toplam değerinin 1.316 Bin SFR olarak 
hesaplandığı, 

- Ayrıca bu şirketin ticari marka hakları ve yukarıda sözü edilen Almanya'daki GmbH firma
sı devir fiyatının 284 Bin SFR düzeyinde hesaplandığı, 
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Neticede toplam 1.600 Bin SFR olarak saptanan şirket değerinin % 50'sinin fiyatının 800 Bin 
SFR olduğu, 

anlaşılmıştır. Belirtilen çerçevede sözü edilen satış işleminde Almanya'daki firmanın satın 
alınmasında Tekel için ticari markalar ile birlikte 284 Bin SFR maliyet bedeli ortaya çıkmıştır. 

Bu işlemlerden sonra 1999 yılı başında Tekel GmbH firmasının sermayesi 250 Bin DM'e çı
karılmış, şirketin Almanya'nın Freiburg kentinde bulunan merkezi Hamburg'a taşınmış burada şir
kete aylık 1.900 DM üzerinden büro kiralanmış, aylık 10.000 DM üzerinden bir Genel Müdür atan
mış aylıkları brüt 3.200 DM dolayında olan iki personel işe başlatılmış, aylık 2.300 DM bedelli bir 
Genel Müdürlük Lojmanı kiralanmıştır. 

Ayrıca şirket kayıtlarının Alman yasalarına göre tutulması ve mali danışmanlık yapması için 
aylık 720 DM üzerinden üçüncü bir kişi ile Mali Müşavirlik Sözleşmesi yapılmış, Tekel'den gön
derilen malın ithalat işleminin yapılması için konteyner başına 500 DM üzerinden Gümrük Müşa
virliği Sözleşmesi ve gemi ile gelen malların gemiden alınarak ambarlara intikali paketleme am
barlama müşteri aracına yükleme hizmetleri için konteyner bazında 1.400 DM üzerinden UNIS-
PED firması ile sözleşme imzalandığı saptanmıştır. Belirtilen gelişmeler çerçevesinde Tekel'in Av
rupa'ya yönelik içki dış satımı uygulaması yeniden belirlenmiş, Almanya'daki Tekel GmbH firma
sının çalışma ilkelerini belirleyen Tekel'in 26.05.2000 tarih ve 645 sayılı Yönetim Kurulu Kararın
da; 

- Şirketin Avrupa topluluğu ülkelerinde Tekel'in mamul maddelerinde Tek Yetkili Satıcı ola
cağı, 

- Tekel şirketin faaliyet bölgesine yönelik olarak yurt içinde ihraç kaydıyla satış yapmayaca
ğı gelen tüm siparişlerin GmbH şirketine yönlendireceği kabul edilmiştir. 

Ancak, bu uygulama yaklaşık 7 ay sürdürüldükten sonra Tekel GmbH firmasının Avrupa'da Tek 
Yetkili Satıcı olması kuralı 22.12.2000 tarih 1461 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kaldırılmıştır. 

Tekel'in Avrupa ülkelerine yönelik rakı dış satımında % 85 - % 90 oranı ile Almanya birinci 
sırada gelmektedir. Bugüne kadar değinilen piyasadan yeterince yararlanılmadığı, yıllardan bu ya
na gözlenmektedir. Bu konu için en son Mayıs 2000 tarihinde Pazarlama ve Dağıtım Müessesesin-
ce bir İnceleme Raporu düzenlenmiş olup, Raporda aynen; "Avrupa Ülkeleri pazarında talepte bu
lunan tüm firmaların FOB teslim şekli ile ihtiyaçlarının serbestçe karşılanıyor olması piyasada ser
maye gücü yüksek belli sayıda aracı şirketin hakimiyet kurmasına sebep olmuştur. Bu şirketler ço
ğunlukla aracılık faaliyeti yapmakta olup, aktif bir pazarlama faaliyeti içinde olmamışlardır. Bu
nun sonucu olarak pazar büyümesine rağmen miktar bazında yıllar itibariyle en önemli ihraç ürü
nümüz olan rakı satışlarında bir artış sağlanamamıştır. 

Yapılan araştırmada anasonlu içki pazarında Ouza'nın piyasa üstünlüğü tartışılmaz hale gel
miştir. Yalnızca BORCO Marken İmport şirketi Almanya pazarına 500 bin litre rakı satarken 8 mil
yon litre Ouza satabilmektedir. Türk nüfusunun müşteri olarak kazanılmasında bir araç olarak kul
lanılmakta olduğu kanaatine varılmıştır" biçiminde değerlendirme yapıldığı görülmüştür. 

Tekel GmbH firması faaliyete geçmesine ve rakı dış satımında tek yetkili firma olduğu belir
lenmesine karşın daha sonra yapılan değişiklik ile BORCO firmasının Tekel'den FOB/İstanbul 
esasına göre rakı almaya devam etmesi, Tekel'in Almanya'ya yönelik dış satım potansiyelinden 
yeterince yararlanılmasını engellemiş, ve bu yönde ortaya çıkan belirsizlikler ihracat siparişlerini 
etkilemiş ve böylece 2001 yılında gerek miktar gerek döviz kazanımı açısından son dört yılın en 
düşük rakamları ortaya çıkmıştır. 

Tekel GmbH firmasının fiili olarak Tek Yetkili biçimde faaliyete başladığı Eylül 2000 tarihin
den önce Tekel satışları BORCO firmasına göre önemli düzeyde gerilemeye uğramışken Tekel 
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GmbH 2000 yılının son üç ayında Tek Yetkili satıcı olduğu dönemde Tekel GmbH'nin 155.757 lit
re satışları karşısında BORCO firması satışları 114.300 litre düzeyinde kalmıştır. 

GmbH firması Yönetim Kurulu Kararı ile başlangıçta tek yetkili satıcı olarak belirlenmesin
den daha sonra bu yapının bozulup BORCO firmasına doğrudan ithal olanağının verilmesi, Te
kel'in Almanya'daki rakı dış satımında en yüksek kârlılığı ve döviz kazancını sağlayacak ihracat 
fiyatının oluşmasını engellemiştir. 

Tek yetkili satıcılık bozulup, BORCO firmasına ithal olanağı verilirken değinilen 22.12.2000 
tarihli Yönetim Kurulu Kararında GmbH firmasının Almanya'daki fiyatlarına rasyonel olmayan sı
nırlama getirilmesi dış satımın Almanya'da Tekel aleyhine BORCO firması lehine gelişmesine yol 
açmıştır. 

Almanya'daki Tekel GmbH firması satışlarının BORCO firması satış düzeyinin gerisinde kal
ması GmbH firmasının tek yetkili konumunun kaldırılması ile birlikte yukarıda değinilen 
22.12.2000 tarih 1461 sayılı Yönetim Kurulu Kararında öngörülen ihraç fiyatlarındaki sınırlama
da önemli etken olmuştur. Değinilen Yönetim Kurulu Kararında GmbH'nin Hamburg/Gümrüksüz 
fiyatlarının FOB/İstanbul fiyatlarına nakliye, sigorta, yükleme, boşaltma, liman masraflarının ek
lenmesi ile tespit edileceğini, ayrıca herhangi bir ilave yapılmayacağını öngörmüştür. 

Rakı tüketici fiyatlarının 2000 ve 2001 yıllarında Almanya'da 18-25 DM çerçevesinde oluş
tuğu dikkate alınırsa 70 el. Yeni Rakı'nın Hamburg/Gümrüksüz satış fiyatının 5,35 DM fiyatla sı
nırlandırılması, ayrıca Tekel'den GmbH'ye yapılan satışlarda % 10 indirim uygulaması hem Te
kel'in hem de Almanya'daki Tekel GmbH firmasının satışlarındaki kârlılığı azaltmıştır. 

Tüm bunların yanında Avrupa'ya yönelik rakı dış satımında Yönetim Kurulunun 26.05.2000 
tarihli kararı ile Tek Yetkili satıcı konumuna getirilmesine karşın 22.12.2000 tarihli Yönetim Ku
rulu Kararında Tek Yetkili Satıcı konumu kaldırılan Tekel GmbH Firması Genel Müdürünün Ekim 
2001 tarihinde sözleşmesinin fesh edilerek şirketin Avrupa'ya yönelik siparişlerinin durdurulup 
tasfiye sürecine sokulması ise Tekel'in önemli düzeyde zarara uğramasına yol açtığı gibi Tekel'in 
rakı dış satımındaki gelişmesini durdurmuştur. Bu çerçevede Tekel'in Almanya'ya yönelik rakı dış 
satımı 2001 yılında 1408 Bin litreye 2002 yılında ise 1340 Bin litreye kadar inmiştir. Diğer yandan 
Tekel GmbH şirketinin 2001 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu 2002 yılı sonuna kadar beklenilmesine 
karşın Tekel'e ulaşmadığı ancak 2003 yılı başında şirketin 2000 ve 2001 yılı Bilanço ve Gelir Tab
losunun çıkarılarak Tekel'e ulaştırıldığı saptanmış, bunlar üzerinde yapılan incelemelerde Tekel 
GmbH şirketinin 2000 yılında 110.519,57 DM; 2001 yılında da 93.290.58 DM olmak üzere şirke
tin Almanya'da faaliyete başladığı Haziran/2000 tarihinden 2001 yılı sonuna kadarki dönem için
de 101.905 USD dolayında faaliyet zararının ortaya çıktığı saptanmıştır. 

Tekel ürünlerinin Avrupa'ya dönük dışsatımında merkez olarak kullanılması doğrultusunda 
Tabacs Turcs firmasına 284.000 SFR ödenerek devir alınan bu şirketin Haziran /2000 tarihinde dış 
satımda tek yetkili olarak faaliyete geçirilmesinden yaklaşık yedi ay sonra tek yetkili konumunun 
kaldırılarak Almanya'ya dönük rakı dış satımının gerilemesine yol açılması yanında Ekim/2000 ta
rihinde şirketin faaliyetlerinin durdurulup Almanya'daki alıcı firmaların siparişlerinin karşılanma
ması yanında bu firmaya gönderilmek üzere her türlü ambalaj işlemi tamamlanmış 129.600 şişe ra
kının Gümrük Çıkış Beyannamesi de açılıp işleme konmuş iken müşterisi hazır değinilen sevki-
yatın iptal edilmesi ve belirtilen Tekel ürünlerinin tekrar pazara sunulması için 22 Milyar TL ilave 
harcama yapılması ve de Almanya'da rakı talebinin en yoğun olduğu 2001 yılının son üç aylık dö
neminde şirketin satışlarının durdurulması ile önemli düzeye varan rakı satış kârından yoksun ka
lırken BORCO firmasının bu nedenle ayrıcalıklı biçimde kazanç sağlamasına neden olunması iş
lemlerinin tutarlı ve hiçbir haklı nedeni görülmemiştir. 
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Tekel Gmbh şirketinin Genel Müdürünün Hizmet Sözleşmesinin 05.10.2001 tarihi itibariyle 
feshi nedeni ile şirket hesaplarına ilişkin rapor düzenlenmesi, Alman yasaları uyarınca gerekli de
vir işlemlerinin yapılması için Tekel Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi Dış Satış Şubesi Müdürü 
K.Koç görevlendirilmiş belirtilen müdür tarafından düzenlenen 06.11.200! tarihli Raporda aynen 
Şirketin faaliyetinin durdurulması yönündeki Genel Müdürlüğümüz görüşü çerçevesinde tasfiye iş
lemlerinin geçici bir Genel Müdürle yürütülmesi önerisinde bulunduğu, 09.11.2001 tarih ve 918 sa
yılı Yönetim Kurulu kararı ile atanan Geçici Genel Müdürün tasfiye işlemlerine başladığı ve Yö
netim Kurulunun 20.03.2003 tarih ve 152 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca tasfiye ile görev
lendirilen geçici genel müdürün hizmet süresinin 30.06.2003 tarihine kadar uzatılması öngörül
müştür. Ancak incelemelerin sürdürüldüğü Eylül/2003 tarihine göre belirtilen şirketin tasfiye süre
cine ilişkin herhangi bir faaliyet raporunun Tekel'e ulaşmadığı saptanmıştır. 

Tüm bu gelişmelerden sonra Tekel GmbH şirketinin tasfiyesi için görevlendirilen geçici Ge
nel Müdürün Pazarlama ve Dağıtım Müessesesine gönderdiği Hamburg 09.11.2001 tarihli yazısın
da aynen; 

"05.11.2001 tarihinden itibaren bilinen nedenlerden dolayı durdurulmuş olan satışlara tekrar 
başlanmış ve şu aşamada Yeni Rakı stoğumuz bitmiş bulunmaktadır. Müşterilerimiz yaklaşan yılba
şı nedeniyle sözlü ve yazılı olarak (ekte de görüleceği gibi) sürekli yeni mal siparişlerinde bulun
maktadırlar. Bulunduğumuz sezon içinde oluşabilecek bu yoğun talebi zamanında karşılamak ama
cıyla 21.09.2001 tarihinde tarafınıza siparişte bulunulmuş, ancak bu sipariş şimdiye kadar karşılan
mamıştır. Müşterilerimizin siparişlerini karşılamak amacıyla TEKEL Genel Müdürlüğünün ne tür bir 
tasarrufta bulunmayı planladığını tarafımıza bildirmenizi"biçiminde talepte bulunduğu saptanmıştır. 

Ancak yukarıda vurgulandığı üzere, 2001 yılı sonu yılbaşının yaklaşması nedeniyle yoğun ra
kı talebini karşılamak amacıyla yapılan siparişler karşılanmadığı gibi Pazarlama Müessesesi tara
fından her türlü ambalaj işlemi tamamlanıp yurt dışına gönderilmek üzere İstanbul Gümrük Baş
müdürlüğü nezdinde Gümrük Çıkış Beyannamesi açılan müşterisi hazır mamullerin sevkiyatı dur
durulduğundan 22 milyar dolayında hiç gereği olmayan işletme zararına yol açılmıştır. 

" Bu konuya ilişkin Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi tarafından Genel Müdürlük Makamına 
yazılan 31.12.2001 tarihli yazıda aynen; 

Tekel GmbH Şirketi eski Genel Müdürünce 21.09.2001 tarihinde siparişi verilen 6 adet 40 fe-
etlik konteynerde toplam 10.000 karton muhtelif alkollü içki üretim birimince hazırlanarak şevke 
hazır hale getirilmişti. Ancak 05.10.2001 tarihinde eski Genel Müdür Avni Akkan'ın hizmet söz
leşmesinin feshedilmesi üzerine 12.10.2001 tarihli Makamın şifahi talimatı doğrultusunda şirkete 
sevkiyat durdurulmuştur. Ayrıca düzenlenen 2 gümrük çıkış beyannamesi bekletilmeye alınmış
tır. .. Düzenlenen 2 Adet gümrük çıkış beyannamesinin iptali için 62 Milyon liranın Ambarlı Güm
rük Müdürlüğüne ödenmesi hususunu Olur emirlerinize arz ederim denildiği saptanmıştır. 

Yukarıda verilen yazılardan anlaşıldığı üzere yurt dışındaki Tekel GmbH firmasının faaliyetle
ri Genel Müdürlük tasarrufları çerçevesinde durdurulmuş ve tasfiye sürecine sokulan firmanın Te-
kel'den olan rakı siparişleri karşılanmamıştır. Firmanın tasfiye sürecine sokulmasının rasyonel bir 
gerekçesinin saptanamaması yanında yaklaşan yılbaşı nedeniyle siparişlerinin karşılanmaması ve en 
son durumda yeni atanan Genel Müdürün talebine karşın Tekelce firmaya gönderilmek üzere hazır
lanan şevke hazır 10 Bin karton içkinin sevk işleminin rasyonel bir gerekçe ileri sürülmeden durdu
rulup bu nedenle 22 milyar dolayında işletme zararına yol açılmasının hiçbir haklı nedeni buluna
mamıştır. Bu konuya ilişkin Yönetim Kurulu'nun 20.03.2003 tarih ve 153 sayılı Kararında; 

Almanya'da yerleşik kuruluşumuz bağlı ortaklığı Tekel GmbH şirketinin siparişi olarak üreti
len ancak 05.10.2001 tarihinde Şirket (Eski) Genel Müdürü A.Akkan'nın sözleşmesinin fesh edil-
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mesi ve takiben 09.11.2001 tarih ve 918 sayılı Yönetim Kurulumuz kararıyla şirket faaliyetinin as
kıya alınması nedeniyle sevk edilemeyen 3000 Karton (36.000 şişe) 7 el Yeni Rakı, 2.900 karton 
(69.600 şişe) 35 el Yeni Rakı, 1.200 karton (7.200 şişe) 100 el Tekirdağ Rakı ve 1.400 karton 
(16.800 şişe) 50 el Tekirdağ Rakısı olmak üzere toplam 8.500 Kartonda 129.600 şişe rakı halen Ce
vizli İhracat Ambarı ve İstanbul İçki Fabrikası stoklarında bulunmaktadır. 

Rakıların vergisiz satış mağazalarında satılması dahil satışı için alternatifler aranılmış ise de 
Tekel GmbH arka adres etiketli olmaları nedeniyle satılmaları mümkün olmamıştır. 

İç piyasaya verilmesi de mümkün bulunmayan rakıların satışı hususunda Uluslar arası Berlin 
Yeşil Hafta Gıda Fuarında kuruluşumuzu temsil etmek üzere Almanya'da görevlendirilen Müesse
se Müdürü ve Dış Satışlar Şube Müdürü tarafından bu ülkede yerleşik alıcı firmalar ile yapılan te
maslar sonucu Alman mevzuatına göre rakıların Almanya'ya satışı için yasal bir engel bulunmadı
ğı, ancak arka adres etiketinde ithalatçı firma olarak faaliyeti durdurulan Tekel GmbH şirketinin 
görülmesinin ihracatımızın % 62'sinin gerçekleştirildiği Almanya pazarı açısından uygun olmaya
cağı tespit edilmiş ayrıca bu ülkede yerleşik alıcılarımız söz konusu rakıları ancak indirim yapıl
ması halinde alabileceklerini beyan etmişlerdir. 

Bu durumda rakıların mevcut arka adres etiketleri ile satılmasında pazarlama açısından uygun 
olmayan bir durumun meydana gelecek olmasına karşın Kuruluşumuza ekonomik yarar da sağla
namayacağı tespit edildiğinden 129.600 şişe rakının üretim birimi olan Tekirdağ ve İstanbul içki 
fabrikalarında etiket değişiminin sağlanarak yurt dışı alıcılarımıza siparişleri oranında satışının Ku
ruluşumuz menfaatine olacağı düşünülmektedir. 

Alkollü İçkiler Sanayi Müessesesi Müdürlüğünce fabrikalarında etiket değişiminin maliyeti 
14.064.597.000 TL olarak bildirilmiştir. 

Müessesemizce temin edilecek olan yaklaşık 6.890.000.000. etiket bedeli (nakliye idare araç
ları ile yapılacaktır) yaklaşık 1.000.000.000. TL yükleme ve boşaltma gideri olmak üzere etiket de
ğişimi toplam maliyeti 21.954.597.000 TL. olarak belirlenmiştir. 

129.600 şişe rakının üretim birimi olan Tekirdağ ve İstanbul İçki Fabrikalarında etiket değişi
minin sağlanarak yurtdışı alıcılarımıza satılması uygun mütalaa edilmektedir denildiği saptanmış
tır. Dikkat edildiği üzere ambalajların değiştirilmesine ilişkin maliyet hesaplanırken nakliye har
camalarının tespitinde nakliyenin gerçekleştirileceği Tekel araçlarının bu konudaki giderleri de tam 
olarak yansıtılmamış böylece hesaplanan harcamanın en az 22 Milyar lira düzeyinde olduğu sap
tanmaktadır. 

Tekel GmbH firmasının faaliyetlerinin Genel Müdürlük tasarrufları çerçevesinde durdurulma
sı yanında yılbaşı nedeniyle siparişlerinin karşılanmaması ve en son durumda Tekelce firmaya gön
derilmek üzere tüm işlemleri tamamlanan müşterisi hazır 10 Bin karton içkinin sevk işleminin ras
yonel hiç bir gerekçe olmadan iptal edilmesi ve değinilen içkilerin Tekel ambarlarında yaklaşık 
beş ay bekletilip pazarlanması için Yönetim Kurulu Kararında da görüldüğü üzere bu nedenle en 
az 22 milyar dolayında işletme zararına yol açılmasının hiç bir haklı nedeni bulunamamıştır. Bu 
nedenle belirtilen işletme zararına yol açan görevlilerin mali ve cezai sorumluluklarını içeren iş
lemlerin ilgili Bakanlık Teftiş Kurulunca soruşturulması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Ancak 
Tekel Gmbh firması işlemleri ile ilgi olarak doğan zarar tutarı ambalaj değiştirme gideri olarak he
saplanan 22 milyar liranın çok üzerine çıkmaktadır. Çünkü yukarda vurgulandığı üzere satışları sü
rekli gelişen ve bu konuda hiçbir sorunu bulunmayan şirketin Ekim/2001 tarihinde satışlarının dur
durulup tasfiye sürecine sokulması 2001 yılı faaliyet döneminin 46,645 USD (93,290,58 DEM) za
rarla sonuçlanmasına yol açmıştır. Şirketin satışları durdurulmamış olsa yılbaşı nedeniyle de Al-
manya'daki rakı talebinin arttığı yılın son üç aylık döneminde müşteri siparişleri için Tekel 
GmbH'nin yeni atanan Genel Müdürünün yukarıda açıklanan siparişleri yerine getirilmiş olsa idi 
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elde edilecek rakı satış kârlarının Tekel Gmbh firmasının 2001 yılındaki 46.645 USD (93.290,58 
DEM) düzeyinde zararını önlemiş olacak idi. 

Tekel GmbH firmasının tasfiye sürecine alındığı Eylül 2001 tarihine kadar 2001 yılının yak
laşık 8 ayında Almanya'daki rakı satışlarında Tekel GmbH firmasının 463.150 bir litreye, BORCO 
firmasının 516.600 litreye ulaştığı saptanmaktadır. Yukarıda vurgulandığı üzere rakı satışlarının en 
yoğun olduğu yılın son üç aylık döneminde Almanya'daki müşterilerin ısrarla Tekel GmbH'den ra
kı talep etmişken GmbH'in Genel Müdürü de Tekel'den talepte bulunmasına karşın Tekel kendi 
firması GmbH şirketinin bu taleplerini yerine getirmemiş ve şevke hazır 10 bin karton siparişi dur
durmuş ancak BORCO firmasına rakı sevkiyatı devam etmiştir. 

Tekel GmbH firması siparişleri durdurulmamış olsa idi bu firma rakı satışlarının 2001 yılı so
nuna göre 700-800 bin litreye yaklaşacağı hesaplanmıştır.Yukarda değinilen her türlü ambalajı ha
zırlanıp Gümrük işlemleride başlatılan 10 Bin Karton kapsamındaki 129.600 şişe rakının Gümrük 
Çıkış Beyannamesi de iptal ettirilerek satışının durdurulmasından en az (129.600 xl.23USD) 159 
Bin USD rakı satış karından yoksun kalınmıştır.Görüldüğü üzere bu tutar TekelGmbh firmasının 
2001 yılındaki 46.645 USD düzeyindeki dönem zararının çok üzerindedir. 

Oysa 2001 yılında BORCO satışları 649 bin litre diğer firmaların 296 bin litre vede satışları 
Eylül 2001 tarihinde durdurulan Tekel GmbH satış miktarı da 463 bin litre olmak üzere Almanya 
rakı satışları toplamı 2001 yılında 1.408 bin litre düzeyinde kalmıştır. 

Tekel'in Almanya'ya dönük rakı satışlarının 1998 yılında 1.484 bin litre düzeyinde olduğu 
dikkate alınırsa, Tekel'in kendi firmasının satışlarını durdurup başka bir firmaya ayrıcalıklı konu
ma getirmesinin dış satım üzerinde yarattığı olumsuzluklar Tekel'in 2001 yılındaki rakı dış satımı
nı 1998 yılı düzeyinin gerisinde bırakmıştır.Firmanın tasfiye sürecine sokulup satışlarının durdu
rulmasının olumsuzlukları 2002 yılında da devam etmiş Almanya'ya dönük rakı satışları 2002 yı
lı sonunda 2001 yılı düzeyinin de % 5 gerisinde kalarak 1.340 Bin Litreye inmiştir. 

Yukarıdan bu yana yapılan açıkalama ve değerlendirmeler kapsamında, 

Tekel ürünlerinin Avrupa'ya dönük dışsatımında ihracat merkezi olarak kullanılması doğrul
tusunda Tabacs Turcs firmasına 284.000 SFR ödenerek devir alınan Tekel Gmbh firmasının haklı 
hiçbir nedene dayanmaksızın Ekim/2001 tarihinde tasfiye sürecine sokulması şirketin faaliyetleri
nin durdurulup Almanya'daki alıcı firmaların siparişlerinin karşılanmamasının Tekel'in rakı ihra
catını ve bu konudaki kârlılığını olumsuz etkilemesi, Almanya'daki rakı talebinin en yoğun oldu
ğu 2001 yılının son üç aylık döneminde şirketin satışlarının durdurulması ile 417-593 Bin USD 
gibi önemli düzeye varan rakı satış kârından yoksun bırakılıp firmanın 2001 yılı Bilançosunda 
46.645 USD (93.290,58 DEM) dönem zararına yol açılması, diğer yandan bu firmaya gönderil
mek üzere her türlü ambalaj işlemi tamamlanmış 129.600 şişe rakının Gümrük Çıkış Beyanname
si de açılıp işleme konmuş iken müşterisi hazır değinilen sevkiyatın iptal edilmesi ve belirtilen Te
kel ürünlerinin tekrar pazara sunulması için ilave harcama gereğinin doğması ile 22 Milyar liralık 
işletme zararına neden olunması konusunda düzenlenen Yüksek Denetleme Kurulu Üyeler Kuru
lunun 16.12.2003 tarihli toplantısında kabul edilen (Ek: 18) Özel İnceleme Raporunda istenen so
ruşturmanın yerine getirilmesi önerilir. 

Yukarıda çizelgeden de anlaşıldığı üzere Tekel GmbH firmasının 2001 yılına ilişkin Bilanço 
Gelir Tablosu Tekel Genel Müdürlüğüne Ocak/2003 tarihinde ancak ulaşabilmiştir. Bu döneme 
ilişkin işlemler ayrıntılı olarak yukarda ilgili bölümde değerlendirilmiş olup işaret edilen öneriler 
çerçevesinde işlem yapılması gerekir. Öte yandan Ekim /2001 tarihinden itibaren tasfiye sürecine 
sokulan Tekel Gmbh firmasının 2002 yılı işlemlerini içeren Bilanço ve Gelir Tablosunun düzen
lenmesi için gerekli işlemlerin yapılması önerilir. 
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İştirakler: 
1- Çankırı Tuz Ürünleri ve Dağıtım A.Ş. 
Çankırı'da kaya tuzundan rafine tuz elde etmek amacıyla, 1977 yılında 1200 ortağın iştiraki 

ile kurulan Çankırı Tuz Ürünleri ve Dağıtım Anonim Şirketine ait tesisler 1982 yılında tamamlan
mıştır. 

Yüksek Planlama Kurulunun 26.12.1986 tarih ve 86/34 sayılı kararı ile şirketin 1 milyar 
TL.'ye yükseltilen sermayesine Tekel 240 milyon TL ile 524 oranında iştirak etmiştir. 

1982 yılından 1990 yılına kadar olan dönemde zarar eden, 1987 ve 1989 yıllarında iki kez ma
li kriz yaşayan şirketin kapatılmasına karar verilmiştir. 

Şirkete ait üretim tesisleri 01.03.1990 yılında merkezi İstanbul'da bulunan Kaynak A.Ş.'ye 5 
yıl süre ile 1 milyar TL bedelle kiraya verilmiştir. 

Kaynak A.Ş.'nin Asil Nadir Grubundan Sudi Özkan, Özkanlar Şirketler Grubuna geçmesi so
nucu 01.03.1993 yılından geçerli ek bir protokol yapılmıştır. 

1993 Revize Protokolünde % 25 yıllık sabit oranlı kira artışı öngörülmüş olması nedeni ile ge
çen zaman içerisinde gerçekleşen yüksek enflasyon karşısında eriyen ve 2000 yılı için 6,1 milyar 
TL olan yıllık kira bedelinin, 60 Milyar lira olarak belirlenmesi konusunda Ankara 7. Asliye Hu
kuk Mahkemesinde açılan davada bilirkişinin yıllık kira tutarını 48 milyar lira olarak saptadığı, Da
valı firmanın temyize gitmesi üzerine mahkeme kararının Yargıtay tarafından bozulduğu, Yargı-
tayca bozulan davanın ilgili mahkemesinde devam ettiği saptanmıştır. 

Ancak kira bedelinin günün rayicine uygun olarak yeniden belirlenmesine yönelik açılan kira 
davasının sonuçlanmaması nedeniyle 1170 hissedarı olan şirketin bu ortaklarının Bilançolara yan
sıyan zarar nedeniyle temettü alamadıkları saptanmıştır. 

Şirketin 2000 yılı faaliyet döneminde; kira ve mevduat faizi olarak 6,9 milyar TL gelir elde 
edilmiş, yönetim giderleri olarak 5,7 milyar TL gerçekleşmiştir. 

Şirketin 2000 yılında Gelir Tablosunda 6.104 milyon liralık kira geliri satış hasılat tutarı ola
rak yer almış, 5.734 milyar liralık faaliyet giderinin indirilmesi sonucu 370 milyon liralık faaliyet 
kârına 818 milyon liralık faiz gelirlerinin ilavesi sonucu 1.211 milyon liralık dönem kârı tahakkuk 
etmiştir. 

Yukarıda vurgulandığı üzere düşük kira ücretinden vergi öncesi 1,2 milyar liralık dönem kârı 
çok düşük düzeyde tahakkuk ettiğinden 2000 yılı dönemi için Yönetim Kurulu kâr dağıtım öneri
sinde bulunmamıştır. 

Yıllık 6,1 milyar liralık kira bedelinin 60 milyar liraya çıkarılması konusunda Ankara 7. As
liye Hukuk Mahkemesinde açılan dava sonucunda 48 milyar lira olarak belirlenmiş ancak mahke
menin bu kararı Yargıtay tarafından bozulmuş, yargı kararı gerekçeleri de dikkate alınarak mahke
me Yargıtay kararına uyduğundan dava şirket tarafından temyiz edilmiştir. 

Kira artırımına yönelik dava devam ettiğinden çok düşük düzeydeki yıllık 6,1 milyar liralık 
kira gelirlerinin yansıtıldığı 2001 yılı Gelir Tablosunda da 3.482 milyon liralık dönem kârı doğ
muştur. Böylece şirketin 1170 ortağı 2001 yılında da temettü alamamıştır. Şirketin incelenen 2002 
yılı Gelir Tablosunda ise 9.532 milyon liralık kira gelirlerinin oluşturduğu satış hasılatından, 6.328 
milyon liralık genel yönetim giderlerinin indirilmesi sonucu 6.297 milyon lira dönem kârı tahak
kuk etmiş, hissedarların 2002 yılındada temettü alamadıkları anlaşılmıştır. 

Öte yandan Şirket Dosyası içindeki belgelerin incelenmesinden tesisleri kiralayan Özkanlar 
Şirketler Grubunun (Kaynak A.Ş.) tesislerdeki üretim faaliyetini Mayıs 2002 tarihinden itibaren 
durdurdukları, aynı bölgede Rafine Tuz satışına başlayan Med-Mar A.Ş.'nin tuz satışları karşısın-
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da, esasen düşük kapasite ile çalışan ÇANTAŞ'ın bu yeni durum çerçevesinde çalışanlarının işine 
son vererek üretimini durdurduğu saptanmıştır. 

Öte yandan ÇANTAŞ'ın % 25 hissesine sahip Ziraat Bankası hisselerinin Özelleştirme İdare
si Başkanlığı tarafından Ahmet Yıldız adlı kişiye satıldığı öğrenilmiştir. 

Bu gelişmelerden sonra ÇANTAŞ'ın sermayesinde: Çankırı İl Özel İdaresi % 26,39, Çankırı 
Belediyesi % 5,54, Tekel Genel Müdürlüğü % 24, Hektaş A.Ş. % 3,04, Ceveli A.Ş. % 2,91, Ah
met Yıldız % 24 ve 1170 gerçek kişi % 12,53 oranında pay ile temsil edilmektedir. 

Rafine tuz üretimi için 1977 yılında kurulan sermaye yetersizliği nedeniyle mali krizlerini gi
deremeyen ve bu amaçla 1986 yılında Tekel'in % 24 oranında 240 milyon lira sermaye ile iştiraki 
sağlanan şirketin mali sorunlarının devam etmesi sonucu işletme hakkı yıllık 6,1 milyar lira bede
li ile Kaynak A.Ş.'ne verilmesine karşın Kaynak A.Ş.'nin üretim faaliyetlerini Mayıs 2002 tarihin
den itibaren durdurması esasen düşük kira bedellerinden bilançoları zararla bağlanan şirketin en 
son durumda üretim faaliyetini durdurması Tekel'in bu şirkete iştirakindeki amacın da ortadan 
kalkmasına yol açtığı sonucuna varılmaktadır. 

Öte yandan düşük kira bedelleri nedeni ile yıllardan bu yana temettü alma hakkından yoksun 
kalan 1170 dolayındaki küçük hissedarların tesislerdeki üretimin durdurulması ile zararları daha da 
büyüyecektir. 

Tekel'in 1986 yılında bu iştirake % 24 oranındaki 240 milyon TL katılım payının, o tarihteki 
USD değeri dikkate alındığından yaklaşık 316 bin USD düzeyinde Tekel tarafından ödeme yapıl
dığı saptanmaktadır. 

Belirtilen gelişmelerden sonra; 
Şirketin üretim faaliyetlerinin durdurulması ile ülke ekonomisine yarattığı olumsuzlukların gi

derilmesi doğrultusunda kamu payına sahip diğer ortaklar Çankırı İl Özel İdaresi ve Çankırı Bele
diyesi ile birlikte hareket edilerek Tesisin yeniden üretime başlamasının sağlanması, mümkün ol
madığı takdirde 4046 sayılı Yasa çerçevesinde iştirak payının satışı için Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığı nezdinde girişimde bulunulması gerekmektedir. 

Rafine tuz üretimi için 1977 yılında kurulan ve sermaye yetersizliği nedeni ile 1986 yılında 
Tekel'in % 24 oran ile iştiraki sağlanan ÇANTAŞ'ın mali sorunlarının devam etmesi nedeni ile şir
ketin işletme hakkının çok düşük kira bedeli ile Kaynak A.Ş.'ne devredilmesi sonucu Bilançoları
nı zararla bağlamayı sürdürdüğü ve en son Mayıs 2002 tarihinde Kaynak A.Ş.'nin tesisteki üreti
mi durdurduğu saptandığından Tekel'in bu iştirakteki temel amacı dikkate alınarak tesislerdeki üre
timin yeniden başlatılması için gerekli girişimlerin yapılması, bu amacın gerçekleştirilememesi du
rumunda Ziraat Bankasının şirketteki % 24 hisse payının da özel kişiye satıldığı ve şirketin 1170 
küçük hissedarının da yıllardır temettü alamadığı dikkate alınarak kamu payına sahip diğer ortak
lar ile birlikte hareket edilerek Tekel'in bu iştirakindeki sermaye payının 4046 sayılı Yasa uyarın
ca elden çıkarılması doğrultusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunul
ması gerekmektedir. 

Yukarıda verilen açıklama ve değerlendirmelerin ışığı altında; 
Rafine tuz üretimi için 1977 yılında kurulan ve sermaye yetersizliği nedeni ile 1986 yılında 

Tekel'in % 24 oranı ile iştiraki sağlanan Çankırı Tuz Ürünleri Üretim ve Dağıtım A.Ş. (ÇAN-
TAŞ)'ın mali sorunlarının devam etmesi nedeni ile şirketin işletme hakkının çok düşük kira bede
li ile KAYNAK A.Ş.'ne devredilmesi ile yıllardan bu yana Bilançolarını zararla ya da çok düşük 
düzeyde kârla bağlamayı sürdürdüğü ve diğer kamu payları ile birlikte 1170 adet küçük hissedarın 
yıllardır temettü alamadığı ÇANTAŞ'ın en son Mayıs 2002 tarihinde işletme hakkını devrettiği 
KAYNAK A.Ş.'nin tesislerdeki üretim faaliyetlerini durdurduğu saptandığından bu şirketteki Zi-
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raat Bankasının % 24 oranındaki payının özel kişiye satıldığı dikkate alınarak diğer kamu payına 
sahip Çankırı Özel İdaresi ve Çankırı Belediyesi ile birlikte hareket edilerek tesisteki üretimin ye
niden başlatılması için gerekli girişimlerin yapılması, bunun gerçekleşmemesi durumunda ise 4046 
sayılı Yasa çerçevesinde Tekel'in iştirak payının satışı için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdin-
de girişimlerde bulunulması, 

Önerilir. 
2- J.T.I. Central Asia (R.J. Reynolds Tobacco Kazakistan Şirketi) 
Kuruluşun Kazakistan Cumhuriyeti'nin Shimkent şehrinde kurulmuş olan R.J. Reynolds To

bacco Kazakistan Şirketine 530.000 Tenge karşılığı % 20 sermaye payı oranında iştirakine izin ve
rilmesi; Devlet Bakanlığının 14.06.1995 tarihli ve 0453 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 58. maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 17.07.1995 tarihinde kararlaş
tırılmış olup, 12.08.1995 tarih, 22372 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 97/7121 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. 

Şirketin çıkarılan hisselerinin % 80'i RJR firmasından J.T.İnternational BW'ye devredilmiş
tir. 16.06.2000 tarihinden itibaren şirketin ismi J.T.İ. Central Asia olarak değiştirilmiştir. 

Ortaklığın üretip sattığı sigaraların satış sonuçlarından yıllardan bu yana zarar tahakkuk etme
si projenin en temel sorunu olarak devam etmektedir. 

Şirket, Magna Full Flavour, Magna Classic Winston, Monte Carlo gibi 4 uluslar arası marka 
ve bir yerel sigara (Genghis Khan) üretmekte; şirket ayrıca Kazakistan Cumhuriyetinde satılmak 
üzere Camel, Salem gibi markaların dış alımını yapmaktadır. 

Şirketin geçmiş yıllardan bu yana satışlarında gözlenen düşme ve faaliyetlerindeki gerileme 
çerçevesinde şirketin 1996 yılında 2,4 milyon USD olan Bilanço kârı bu tarihten itibaren sürekli 
dönem zararlarına dönüşmüş ve 1997 yılında 709 bin USD, 1998 yılında 9.878 bin USD, 1999 yı
lında 11.896 bin USD ve 2000 yılında 14.293 bin USD dönem zararı tahakkuk etmiştir. 2000 yı
lında yeniden yapılanma giderleri altında yapılan harcamaların 11.683 milyon USD gibi büyük dü
zeyde gerçekleşmesi dönem zararını büyütmüş, 2001 yılında ise bu tür gider kaydı olmadığından 
dönem zararı 1.720 bin USD düzeyine inmiş, 2002 yılı dönem zararı ise geçen yıla göre % 59 ora
nında artarak 2.740 bin USD düzeyine çıkmıştır. 

Şirketin 2002 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu üzerinde yapılan incelemelerde; 
Toplam satışları geçen yılın 16.606 bin düzeyinden 2002 yılında 13.109 Bin USD düzeyine 

inerek % 11 oranında gerilediği, 11.423 bin USD maliyet giderlerinin indirilmesi ile oluşan 1.686 
bin USD brüt satış kârından 4.682 bin USD satış ve genel idare masraflarının indirilmesi sonucu 
2.996 bin USD İşletme zararının doğduğu, 256 bin USD diğer gelirlerin ilavesi sonucu 2.740 bin 
USD dönem zararının ortaya çıktığı saptanmıştır. Şirketin 2002 yılı faaliyetleri ile ilgili Deloite To-
uche Bağımsız Denetim firmasının düzenlediği Raporda bu şirketin dönem zararları ile ilgili ola
rak Şirket 31 Aralık 2002 tarihinde sona eren yıl içerisinde net 2.740 bin USD zarara uğramıştır. 
Şirketin faaliyetlerine devam etmesi Şirket sahiplerinin mali desteğine bağlıdır biçiminde görüş 
bildirdiği saptanmıştır. Netice olarak Tekel'in bu iştiraki ile ilgili zararının ve kaynak kaybının de
vam edeceği anlaşıldığından bu durumun önlenmesi konusunda daha da gecikilmeden gerekli ön
lemlerin alınması zorunlu görülmektedir. 

Öte yandan Firma dosyasındaki belgelerin incelenmesinden: 
Önceki yıllardan bu yana JTI tarafından Tekel markası olarak Kazakistan'da üretilmesi iste

nen sigara projesinin henüz sonuçlandırılmadığı, Kazakistan'da Samsun, Maltepe gibi tamamen 
oriental tütünden yapılacak bir sigara için 2,15 USD/Kg fiyattan kıyılmış tütün verilmesi önerisi-
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nin JTI tarafından uygun görülmediği, daha sonra 3,25 USD/Kg fiyattan Türkiye'den kıyılmış tü
tün gönderilerek sigara üretmenin uygun olacağı ve bu çerçevede tütün maliyeti harman yapısı tü
tün dışı girdiler ve pazarlama konularında araştırmalar yapılarak konunun sonuçlandırılmasının ta
raflarca kabul edildiği, ancak Tekel'in bu iştiraki ile ilgili Kazakistan'da tamamen Türk tütünün
den ya da pazara uygun başka bir marka için üretilecek sigara kapsamında Tekel'den kıyılmış tü
tün ihracatı çalışmalarının sonuçlandırılamadığı saptanmıştır. 

Tekel'in 10 milyon USD karşılığı % 20 sermaye payı ile iştirak ettiği bu Ortaklıklara, 1997 yı
lından bu yana her yıl oluşan Bilanço zararlarından dolayı Kuruluşun önemli kayıplarının ortaya 
çıktığı dikkate alınırsa bu ortaklığın Tekel'in sigara ve tütün politikaları ile uyumlu, kârlı ve verim
li bir yapıya kavuşturulması önem kazanmaktadır. Ayrıca firmanın gelir tablolarında yer alan Ye
niden Yapılandırma Gideri altındaki harcamaların Tekel açısından sağlıklı denetiminin yapılama
ması Tekel'in bu iştirake yönelik kaynak kaybını büyütmüştür. 

Ancak, yukarıda vurgulandığı üzere geçmiş yıllardan bu yana devam eden bu ortaklık ile ilgili; 

- Düşük fiyatlı bir sigaranın Kazakistan pazarına sunulması amacıyla TEKEL Genel Müdür
lüğünden kıyılmış tütün ve işletme malzemeleri teminine yönelik yapılan hazırlıkların sonuçlandı
rılması, 

- Şirket karar alma süreçlerinde ve faaliyetlerin denetlenmesinde ortaya çıkan iletişim eksik
liklerinin giderilmesine yönelik tedbirlerin görüşülmesi, şirketin üretim ve satış rakamlarının her 
ay ve her üç ayda bir faaliyet raporunun mali tablolarla birlikte Tekel'e gönderilmesi, 

- JT International BW tarafından belirlenmesi gereken şirket yönetim kurulu temsilcilerinin 
isimleri ve şirketteki görevleri hakkına bilgi verilmesi, 

- Şirketin Kırgızistan Cumhuriyeti'nin başkenti olan Bişkek'te üç ayda bir bilgi alınmak kay
dıyla açılan büronun yaptığı çalışmalar ve şirkete katkıları hakkında detaylı bilgi verilmesi, 

- JT International BW'nin tütün şirketi kanalıyla TEKEL'den yaprak tütün alması, 
Konularında Tekel tarafından girişimlerinden henüz bir sonuç alınmadığı saptanmıştır. 
Yukarıdan bu yana yapılan açıklama ve değerlendirmelerin ışığı altında: 
Kazakistan Cumhuriyetinde 1995'de kurulan ve Tekel'in % 20 payı dışında % 80 sermaye pa

yının önce RJ Reynolds daha sonra Japon Tütün Firmasının sahip olduğu JTI Central Asia şirketi
nin Bilançolarını zararla kapamaya devam ettiği ve 2001 yılındaki 1,7 milyon USD dönem zararı
nın 2002 yılında 2,7 milyon USD düzeyine çıktığı, 

Şirketin 2002 yılı faaliyetlerini denetleyen Bağımsız Denetim Şirketinin Bilanço zararları ile 
ilgili olarak Şirketin faaliyetlerine devam etmesi Şirket sahiplerinin mali desteğine bağlıdır biçi
minde değerlendirme yaptığı dikkate alınarak bu iştirakin geleceği konusunda kesin kararın geci
kilmeden alınması yanında şirket faaliyetlerinin etkin biçimde denetimine olanak veren bilgi akış 
sisteminin kurulması, önerilir. 

3- Reytek Tütün Sanayii ve Ticaret A.Ş.: 

Blended sigara üretiminde kullanılan Virginia-Burley tütününün Türkiye'de yetiştirilmesi ve 
işlenmesi amacıyla kurulmuş bulunan Reytab Tütün Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye Tekel'in 4.750 bin 
USD karşılığı % 48 sermaye payı oranında iştiraki Yüksek Planlama Kurulunun 09.12.1997 tarih 
ve 97/T-87 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 

Tekel'in bu ortaklık ile ilgili sermaye payının R.J.Reynolds Tobacco firmasına ya da bu fir
manın belirlediği bir yaprak tütün şirketine sermaye payına eşik değerde tütün teslimatı ile ödene
ceği 03.03.1997 tarihli sözleşme ile kararlaştırılmıştır. Tekel'in ortaklığa katılımı sonucu ortaklığın 
ismi REYTEK olarak değiştirilmiştir. 
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R.J.R. Tobacco International firması bu ortaklığa ilişkin hisselerini 1999 yılında Japon Tobac
co firmasına satmıştır. 

Aslında Japon Tobacco Inc. Firmasının R.J.R. Nabisso Holdings Corparation firmasının ABD 
dışındaki tüm hisselerini satın aldığı belirtildiğinden R.J.R. firmasının Camel-Salem-Winston-
Monte Carlo grubu sigaralarını ürettiği İzmir/Torbalı'daki fabrikası da Japon firmasına devir ol
muştur. 

Reytek projesi ile başlangıçta R.J.R. firması yabancı tütün gereksiniminin bir bölümünü yurt 
içinden karşılamayı amaçlamıştır. 

Firmanın İzmir/Torbalı'daki fabrikasının yabancı tütün ihtiyacı için kurduğu ve daha sonra Te-
kel'in de ürettiği 2001 sigarasında ithal ettiği yabancı tütünlerin bir kısmını yurt içinden sağlamak 
amacıyla REYTEK projesine katıldığı dikkate alınırsa; ithal maliyetlerinin yurt içi maliyetlere gö
re daha avantajlı olması gerekmektedir. 

Tekel'in 2001 sigarası üretimi için Afrika (Zimbabwe-Malawi)'dan ithal ettiği F.Cured ve 
Burley tütünlerinin ithal maliyetinin, Reytek projesi kapsamında satın aldığı tütün fiyatından daha 
uygun olduğu saptanmaktadır. Bu konuya ilişkin geçen yıl YDK. Denetim Raporunda: 

"REYTEK Tütün Sanayii ve Ticaret A.Ş. 2000 yılında Tekel'e F.Cured Grad 44 tütünü ve 44x 
tütününü 6,53 USD/Kg fiyatından satmışken Tekel'in Zimbabwe'den ithal ettiği F.Cured tütünü
nün FOB mal bedeli (2,03 USD/Kg), Navlun (0,10 USD/Kg), gümrük (0,55 USD/Kg) ve ithalde 
alınan tütün fonu (3,00 USD/Kg) olmak üzere toplam ithal maliyeti 5,75 USD/Kg düzeyinde ger
çekleşmiştir. 

Yine Reytek proje çerçevesinde Tekel, değinilen firmadan 2000 yılında Burley Grad Bx ve BB 
tütününü 6,79 USD/Kg fiyattan almışken, Afrika (Malavvi)'den ithal edilen Burley tütününün dış 
alım maliyeti 5,25 USD/Kg düzeyinde kalkıştır. 

Afrika'dan ithal edilen F.Curred ve Burley tütünlerinde FOB bedeli 2,06 USD/Kg ve 1,67 
USD/Kg düzeyinde iken aynı tütünlerin Reytek projesi kapsamında üretilen 2000 yılı maliyetleri 
incelendiğinde: 

- Burley tütünlerinin 2,12 USD/Kg alım fiyatlarına; kurutma, sınıflama, tarla gibi üretim gi
derleri ile çeşitli genel giderler toplamı 1,73 USD/Kg tutarın ilavesi ile toplam üretim maliyetinin 
3,85 USD/Kg düzeyine ulaştığı, 

- Virginia tütünlerinin ise 1,79 USD/Kg alım fiyatlarına 2,15 USD/Kg üretim ve çeşitli gider
lerin tahakkuku sonucu toplam 3,94 USD/Kg üretim maliyetlerine ulaştığı saptanmıştır." 

2001 yılında ise REYTEK Tekel'e yıl içinde 4.834 USD/Kg fiyat üzerinden Virginia tütünle
rini BURLEY tütünlerini de 4.929 USD/Kg fiyatı üzerinden satmıştır. Firma dosyası üzerinde ya
pılan incelemelerden: REYTEK projesi çerçevesinde Virginia tütünlerinde 4.485 USD/Kg BUR
LEY tütünlerinde 4.572 USD/Kg maliyetine ulaşıldığı ve Virginia tütünlerinin Tekel'e 4.834 
USD/Kg, BURLEY tütünlerinin ise 4.929 USD/Kg fiyatla satışının yapıldığı saptanmıştır. 

ABD'den ithal edilen F.Curred tütününün CİF 6,97 USD/Kg fiyatının Brezilya'dan başlanılan 
dış alımlarda CİF 3,18 USD/Kg düzeyine Zimbabwe (Afrika)'dan ithal edilenin ise CİF 2,20 
USD/Kg düzeyinde gerçekleştiği, yine ABD'den ithal edilen BURLEY tütününün CİF 8,41 
USD/Kg'a ulaşan fiyatın Arjantin'den yapılan dış alımda 3,51 USD/Kg düzeyine indiği Malawi 
(Afrika)'dan yapılan ithalatta ise 1,80 USD/Kg düzeyine indiği saptanmaktadır. 

ABD'den yapılan dış alımın 2001 yılından itibaren sona ermekte olduğu, Tekel 2000 ve 2001 
sigarası üretimi için incelenen yılda Brezilya'dan ithal edilen F.Cured tütününün CİF fiyatının 
2,97-3,04 USD/Kg, Brezilya ve Arjantin menşeli BURLEY tütünün fiyatı CİF 2,93-3,32 USD/Kg 
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dolayında gerçekleşmişken, Afrika (Malawi)'den ithal edilen Burley tütünün CİF fiyatının 1,62-
1,72 USD/Kg yine Afrika (Zimbabwe)'den ithal edilen Virginia tütününün fiyatı CİF 1,91-2,20 
USD/Kg düzeyinde gerçekleştiği saptanmaktadır. 

Netice olarak Afrika'dan ithal edilen tütünlerde yukarıda belirtilen ve ortalama 2 USD/Kg dü
zeyinin altındaki fiyatlara karşın REYTEK projesi çerçevesinde bu firmadan Virginia tütünler için 
4.834 USD/Kg, BURLEY tütünleri içinde 4.929 USD/Kg düzeyinde uygulandığı satış fiyatları çok 
yüksek kalmaktadır. Aynı durum 2002 yılında da sürmüş, REYTEK firmasından alınan Virginia tü
tünü fiyatları 3.54 USD/Kg, Burley fiyatları da 3.66USD/Kg dolayında gerçekleşmiştir. 

Tekel 2002 yılında Reytek projesi kapsamında değinilen firmadan 888.700 Kg. Virginia, 
526.784 Kg da BURLEY tütünü satın almıştır. Tekelin Blended biçiminde tanımlanan 2001 Best 
ve Samsun 216 gibi sigaraları üretimlerinde yer alan belirtilen tütünler ile ilgili olarak Genel Mü
dürlük Teftiş Kurulunun düzenlediği 07.02.2003 tarih 13-5 sayılı Raporda; 

- 2.061.803 kilosu Ballıca, 44.570 kilosu Tokat Sigara fabrikalarında, 1.214.630 kilosu İz-
mir/Balatçık deposunda olmak üzere toplam 3.321.003 kilo Reytek alımı, 

- 2.575.778 kilosu Ballıca, Sigara Fabrikasında. 1.647.020 kilosu İzmir/Balatçık depolarında 
olmak üzere toplam 4.222.798 Kilo Philsa alımı, 

- 727.608 kilosu Ballıca, 688.198 kilosu Tokat Sigara Fabrikalarında olmak üzere toplam 
1.415.806 kilo Rodop-Altab alımı, 

Flue Cured (Virginia) ve Burley stoku oluştuğu, mevcut sigaraların harman ihtiyacından daha 
fazla olan bu stokların harmanlarda kullanılmasına yönelik alternatif çalışmalara başlanılmakla be
raber hiç harmanda kullanılmayanlar ile çok yüksek miktarda stok oluşumunun sıkıntı yarattığı, 

Stok fazlası oluşan ve kullanılmayan tütünlerin alımının kullanıcısı durumunda olan Sigara 
Sanayi İşletmeleri Müessesesinin doğrudan bir ihtiyaç talebine istinaden yapılmadığı, 

Tütün ihtiyacının nev'i, miktar ve ihtiyacın karşılanacağı süre açısından ayrıntılı olarak tespit 
edilmesi, bu tespit sırasında mevcut stok önceki yıllarda kullanılma durumu yıllık üretim program
larının göz önünde bulundurulması, 

Satın alınması öngörülen yabancı tütünlerin alım sözleşmesi yapılmadan önce kimyasal ve 
içim özellikleri ile diğer niteliklerinin, Sigara Sanayi İşletmeleri Müessesesi Müdürlüğü uzmanla
rınca tespit edilerek kullanım yerlerinin de belirtileceği Raporlara bağlanması, 

Öte yandan ortaklığımız Reytek'den alınan tütünlerin bazı gradlarındaki birikimlerin kullanım 
miktarlarıyla kıyaslanmayacak boyutlara ulaştığı ve ortaklık sözleşmesi gereği yıllık tütün üretimi
nin % 49'unun Kuruluşumuzca satın alınması gereği dolayısıyle mevcut kullanılma durumları iti
bariyle stok yığılmasının giderek artacağı da dikkate alınarak Kurumumuzun geleceğe yönelik ko
numu ihtiyaç, mürettep ve satış potansiyeli ile tütün fiyat ve maliyetleri itibariyle Reytek A.Ş. ile 
olan ortaklığımızın ve yükümlülüğümüzün gözden geçirilmesi, 

Hususlarının vurgulandığı saptanmıştır. 

Şirket, 1997 yılında 818 milyon TL, 1998 yılında 491 milyar TL zarar etmiş, 1999 yılında 
1.080 milyar lira dönem kârı, 2000 yılında 2.250 milyar lira 2001 yılında 4.198 milyar lira dönem 
kârı tahakkuk etmişken 2002 yılı dönem kârı geçen yıla göre % 68 oranında gerileyerek 1.167 mil
yar liraya inmiştir. Bu iştirak nedeniyle 2002 yılında doğan dönem kânndan Tekel'e düşen pay 374 bin 
USD dolayındadır. Oysa Tekel'in Reytek firmasından aldığı tütünlere 2001 yılında 6,6 Milyon USD 
2002 yılında ise 5,1 milyon USD tutarında ödeme yapılmıştır. Yukarıda vurgulandığı üzere bu or
taklık nedeni ile alınan tütün fiyatlarının yurt dışı ithal FOB ve CİF tütün fiyatlarına gö
re % 30 - % 40 oranında daha yüksek maliyet ortaya çıkardığı ve de alınan tütünlerin bir bölümünün 
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kullanım dışı kalarak stok birikimine yol açtığı dikkate alınarak bu ortaklık ile ilgili yükümlülük
lerin gözden geçirilmesi zorunlu görülmektedir. 

Yukarıdan bu yana yapılan açıklama ve değerlendirmelerin ışığı altında: 
REYTEK ortaklığınca Türkiye'de üretilen F.Cured ve Burley tütünlerinin Tekel'e satış fiyat

larının ithalat fiyatları üzerinde gerçekleşmesi yanında bu konuda Genel Müdürlük Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca düzenlenen Raporda Reytek'den alınan tütünlerin bazı grad türlerindeki birikimle
rin kullanım miktarlarıyla kıyaslanmayacak boyutlara ulaştığı ve ortaklık sözleşmesi gereği yıllık 
tütün üretiminin % 49'unun satın alınması zorunluluğu ile mevcut kullanılma durumları itibariyle 
stok yığılmasının giderek artacağı vurgulandığından Reytek A.Ş. ile olan ortaklığın ve yükümlü
lüklerin yeniden gözden geçirilmesi, 

Önerilir. 
4-Tekel-Catec (TEKA): 
22.12.1997 tarihinde Havana'da imzalanan Türkiye-Küba Ticaret, Ekonomi ve Sınai İşbirliği 

Karma Komisyonu 1.Dönem Toplantı Protokolü uyarınca TEKEL ve CATEC'in yüzde 50 serma
ye payı ile iştirak edecekleri TEKEL-CATEC Ortak Puro Üretim ve Ticareti A.Ş.'nin kurulmasına 
yönelik 1998 yılında Finansman ve Lisans Sözleşmeleri imzalanmıştır. 

Yüksek Planlama Kurulu'nun 13.09.1999 tarih ve 99/T-40 sayılı Kararında: 
"Devlet Bakanlığının 01.09.1998 tarih, 2652 sayılı ve 17.06.1999 tarih, 131 sayılı yazıları dik

kate alınarak; 
1- Ortak puro üretimi ve ticareti yapmak üzere kurulacak olan, TEKEL-Catec Ortak Puro Üre

tim ve Ticareti Anonim Şirketine; Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Ge
nel Müdürlüğünün yüzde 50 (elli) sermaye payı ile iştirakine, 

2- Ortaklığın ve TEKEL'in 5 yıllık puroluk tütün ihtiyacının karşılanması amacıyla, TEKEL 
Genel Müdürlüğünce Küba tarafına kendi kaynaklarından karşılanmak üzere 3 milyon ABD Dola
rı ön finansman sağlanmasına, 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27. maddesine göre karar verilmiştir." 
denildiği saptanmıştır. 
Diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti ile Küba Cumhuriyeti arasında Hükümetler arası karma 

komisyonda imzalanan Protokol ve 22.12.1997 tarihinde UNETA, HABANOS SA, CATEC ve TE
KEL tarafından imzalanan kontrat uyarınca; Küba Cumhuriyeti'nin La Habana şehrinde merkezi 
bulunan CATEC şirketi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul şehrinde merkezi bulunan TEKEL 
kuruluşu, Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul şehrinde merkezi bulunacak olan ve kısa adı "TEKA" 
olan TEKEL-CATEC ORTAK PURO ÜRETİM VE TİCARETİ ANONİM ORTAKLIĞP'nın ku
ruluşu için 24.02.2000 tarihinde İstanbul'da Ortaklık Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Ortaklık sözleşmesinde: 
- Şirket ana sermayesinin 3 milyon USD tutarında olacağı, 

- Ana Sermayenin daha önceden taraflar arasında mutabakata varılmış olan oranlarda (% 50 
Küba tarafı, % 50 TEKEL), 

- CATEC taahhüdünün 1 milyon USD bölümüne ilişkin yükümlülüğünü % 100 Küba köken
li MİNİ ve MİDİ purolarının üretimi için sanayi ve zirai know-how'ı temin ederek, sermaye taah
hüdünün 450 bin USD bölümü yükümlülüğünü ise FONSECA markası için Habanos SA'nın sahip 
olduğu uluslar arası dağıtım ağını, ortak şirketin kullanımına sunarak; 50 bin USD sermaye taah
hüdünü ise dolguluk tütün maddesi vererek yerine getireceği, 
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- Tekel tarafının sermaye taahhüdünün 1 milyon USD, bölümünün makine ve teçhizat, 500 bin 
USD dolarının işletme sermayesi olarak yerine getirileceği, 

- Ortak şirketin beş kişilik Yönetim Kurulunun CATEC tarafından 2, Tekel tarafından ise 3 ki
şi ile temsil edileceği, 

öngörülmüştür. Bu çerçevede Şirket Ana Sözleşmesi 15.05.2000 tarihinde Ticaret Sicili Me
murluğunda tescil edilmiş ve bu sözleşme 18.05.2000 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ya
yınlanmıştır. 

Fabrika yeri için Tekel tarafından tahsis olan İstanbul/Cevizli Tekel tarafından tahsis olan İs
tanbul/Cevizli'deki eski yedek parça fabrikası gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra şirkete tah
sis edilmiştir. 

Tekel-Catec ortak şirketi (TEKA) için Tekel'in sermaye borcundan doğan nakit ile şirketin 
makine ve teçhizat siparişi Mayıs 2000 tarihinde sipariş edilmiş ve değinilen makineler yurt dışın
dan getirilerek yıl sonu itibariyle montajları tamamlanmış ve deneme üretimine Ocak 2001 tarihin
de başlanmıştır. 

Gerek lisans gerekse ortaklık sözleşmesine göre: 
- Ortak şirketin Küba firması CUBATOBACCO'nun malı olan ve tek kullanım hakkını lisans 

anlaşmasıyla CORPORACION HABANOS SA'a verdiği ve bu firmanın da ilgili lisansı ortak şir
ket TEKA'ya vereceği "FONSECA" markasıyla MİNİ ve MİDİ puro üreteceği, 

- Ortak şirketin adı geçen puroları % 100 Küba hammaddesiyle üretecek, ayrıca Küba ve Türk 
ham maddeleriyle ve Türk yetkili makamlarının anlaşacağı Kübalı uzmanların Türk tütününün iyi
leştirilmesi ile ilgili teknik desteğiyle bir Türk markası adı altında üretim yapacağı, 

- Ortak şirketin 3 gramın üzerinde başka boyutlarda üretimi de önceden HABANOS SA'nın 
yazılı onayı alınması kaydıyla yapabileceği, 

- Ortak şirketin şirket ana sözleşmesinde yer alan başka faaliyetlerle de iştigal edebileceği hü
küm altına alınmıştır. Geçen yıl YDK Denetim Raporunda Şirket Faaliyetleri ile ilgili olarak; 

"Şirket 2001 yılında Nisan-Aralık dönemi için 4 milyon adet mini (1,1 gr), 2 milyon adet mi
di (2,5 gr) puro üretmeyi planlamıştır. Şirketin yıllık kapasitesinin (Tek vardiya) 10 milyon adet ol
duğu belirtilmektedir. Ağustos 2001 tarihine göre 3.400 bin adet üretim programı çerçevesinde 
3.272.513 adet fiili üretim gerçekleşmiştir. Şirket Ağustos 2001 tarihine göre Tekel Pazarlama ve 
Dağıtım Müessesesine satış için 418.800 adet mini, 38.250 adet mini puro devri yapmıştır. Yurt içi 
pazar yanında özellikle Avrupa ve diğer dış pazarlara dönük satışlar için, hangi ülkelere hangi tür 
puronun, hangi fiyatla ve ne miktarda satılacağı konusunda kesin politikalar henüz saptanmamış
tır. Ayrıca dış pazarlardaki bu belirsizlik yanında yurt içi tüketimin ne düzeyde olduğuna yönelik 
talep tahmin çalışmaları da yapılmamıştır. Şirketin rasyonel bir üretim sürecine girebilmesi ve sağ
lıklı bir üretim planı çerçevesinde faaliyetini kârlı bilançolarla yürütebilmesi için üretim konusu 
FONSECA markası mini ve midi purolarının yurt içinde ve yurt dışında yönelecek talebin gerçek
çi bazda tespit edilip üretimin buna göre planlanması en temel işletme sonucu olarak ortaya çık
maktadır." biçiminde değerlendirme yapılmıştır. 

Geçen yıl YDK Raporunda vurgulandığı üzere fabrikanın kuruluş aşamasında mamullerin 
yurt içi ve yurt dışı talebi ile satış potansiyeli sağlıklı fizibilite raporuna bağlanamadığından fabri
ka üretiminin birinci yılında satılamayan stoklar nedeniyle Mart 2002 tarihinden itibaren tesisin fa
aliyetleri durdurulmuş, üretimde çalışan 34 adet işçinin sözleşmeleri feshedilmiştir. 

Şirket 2001 yılı başından, faaliyetini durdurduğu Mart 2002 tarihine kadar 3,4 milyon adet Mi
ni 1,7 milyon adet Midi olmak üzere 5,1 milyon adet puro üretmiş, (2001 yılı sonuna kadar 4,9 mil-
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yon, 2002 yılı başından Mart 2002 tarihine kadar 200 bin adet) toplam satışları ise ancak 1,3 mil
yon adet sınırında kalmış, böylece 3 milyon adedin üzerinde satılamayan stok birikmiştir. 

Şirket, Tekel ile yaptığı sözleşme uyarınca Tekel'e 1.212 bin adet puro satmıştır. Ancak bu tu
tar şirket kayıtlarında satış olarak yer almakla birlikte Tekel'in Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi
nin TEKA'dan aldığı 1.212 bin adet puronun bir yıl içinde ancak 585 bin adedini yurt düzeyine ya
yılan Başmüdürlükler kanalı ile satabilmiş ve Tekel'in elinde 500 bin adedi aşan stok birikmiştir. 
Öte yandan, TEKA'nın doğrudan yurt dışına satabildiği miktar 124 bin adet düzeyinde kalmıştır. 

Netice olarak kuruluş aşamasında tek vardiyada 5-6 milyon adet, 2 vardiyada en az yıllık 11 
milyon adet kapasite öngörülen fabrikanın faaliyetlerinin birinci yılında üretilen 5 milyon adet pu
rodan yurt içinde 585 bin adet satılıp yurt dışına da TEKA kanalı ile 124 bin adet ihracat yapılarak 
yıllık 5 milyon adet üretime karşın 704 bin adet dolayındaki satışlar karşısında Mart 2002 tarihine 
göre 3,3 milyon adet gibi aşırı stok birikimi ortaya çıktığından fabrikanın üretimi durdurulmuştur. 

Belirtilen gelişmeler çerçevesinde TEKA'nın kuruluş sürecinin tamamlandığı 2000 yılı Gelir 
Tablosunda 185 milyar liralık dönem zararı, üretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü 2001 yılında 102 
milyar liralık dönem zararı, 2002 yılı başlangıcından üretimin durdurulduğu Mart 2002 tarihine ka-
darki 3 aylık dönem içinde de 59 milyar liralık dönem zararının tahakkuk ettiği saptanmıştır. Öte 
yandan firmanın 31.12.2002 tarihli Gelir Tablosundaki dönem zararının 193 Milyar lira düzeyine 
çıktığı saptanmıştır. 

Diğer yandan Tekel'in ortaklık sözleşmesine göre 1 milyon US Doları makine teçhizat temi
ni biçiminde belirlenen sermaye taahhüdünün şirketin kuruluş tarihi Şubat 2000 tarihindeki kurla
ra göre tahakkuk eden 561 milyar liralık sermaye taahhüdü için Eylül 2001 tarihine kadar 797,9 
milyar liralık harcama yaptığı saptanmıştır. 

Şirket Ana Sözleşmesi Şubat 2000 tarihinde imzalanmış, şirket esas sermayesinin Ana Söz
leşmede TL cinsinden gösterilmesi zorunluluğu (TTK'nın madde 279) ile şirket sermayesi 
10.02.2000 tarihli kur olan 1 USD = 561.000 TL üzerinden sabitlenmiş, bu esaslar çerçevesinde 
Tekel'in 1 milyon USD düzeyinde aynı sermaye taahhüdü 561 milyar olarak kesinleşmiştir. 

Ancak Tekel'in aynı sermaye taahhüdü çerçevesinde makine ve teçhizatın ithali ve montajı 
için harcamalarının 797,9 milyar lira düzeyine ulaşması taahhüdü dışındaki 236,9 milyar liralık 
harcamanın nasıl finanse edileceği sorununu ortaya çıkarmıştır. 

Sorunun çözümü yönünde Tekel Genel Müdürlüğü belirtilen 236,9 milyar liralık harcamayı 
Şubat 2002 tarihindeki mali kriz sonucu döviz değerindeki artışın oluşturduğu kur farkı biçiminde 
tanımlayarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yazdığı 11.01.2002 tarihli yazıda; 

"Sermaye taahhüdü ile makine teçhizatın ithal edilerek gerçek harcamaların yapıldığı tarihler
deki kur farkından doğan bedelin Kuruluşumuzca üstlenilmesinin gerekip gerekmediği hususunda" 
Bakanlığın görüşünü sormuştur. 

Değinilen Bakanlıktan Tekel'e ulaşan 11.02.2002 tarihli yazıda ise; 
"Kurucularından bulunduğunuz TEKA Puro Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin kuruluşunda; kurulu-

şunuzca taahhüt edilen 561 milyar TL aynı sermaye payının yerine getirilmesi aşamasında Kur far
kından doğan bedelin kuruluş tarafından üstlenilmesi düşünülmektedir" 

denildiği saptanmıştır. 

Yapılan incelemelerde Tekel'in aynı sermaye taahhüdü kapsamında makine ve teçhizatın dış 
alımı için akreditif işlemlerine 04.07.2000 tarihinde başladığı ve 2000 yılı sonuna kadar mal bede
lini transfer edip Gümrük, Navlun, Sigorta ve Banka giderleri olmak üzere 517,9 milyar liralık har
cama yaptığı, TL.'nin USD karşısında % 60 değer yitirdiği, Şubat 2002 mali krizi tarihinden son-
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ra da (Mart 2002 - Eylül 2002 tarihleri arasında) 280 milyar TL bu konuda harcama yaptığı sap
tanmıştır. 

Netice olarak harcamaların ancak % 35 oranındaki bölümü TL.'nin USD karşısında değer yi
tirdiği Şubat 2002 tarihinden sonra gerçekleşmişken en büyük % 65 oranındaki harcama tutan bun
dan etkilenmemiştir. Netice olarak harcamaların tamamının kur farkı olarak kabul edilip Tekel ta
rafından üstlenilmesi konusunda ilgili Bakanlıktan görüş sorulması tutarlı bulunmamıştır. 

Kaldı ki bu harcamaların tamamı kur farkı olarak kabul edilse bile TEKEL-CATEC ortaklık 
sözleşmesinde ya da Ana Sözleşmede bu farkların Tekel tarafından üstlenileceğine ilişkin bir mad
de hükmü yer almamıştır. Çünkü yukarıda vurgulandığı üzere Tekel'in 1 milyon USD aynı serma
ye taahhüdü Ana Sözleşmede 10.02.2000 tarihli kurla sabitlenerek 561 milyar lira olarak kesinleş
miştir. 

Bu nedenle Tekel'in sermaye taahhüdü dışında oluşan 236,9 milyar liralık harcamanın TE
KEL-CATEC arasında eşit oranlarda üstlenilmesi gerekmektedir. 

Ancak değinilen 236,9 milyar liralık harcamanın Tekel tarafından üstlenilmesi için daha son
ra yeni bir yönteme başvurulduğu bu konu ile ilgili olara TEKA A.Ş.'nin 09.04.2002 tarihinde ya
pılan Genel Kurul toplantısında "Kur artışının sermayeye yansıtılması ve aynı sermaye ile ilgili bi
lirkişi incelemesi yapılması" hususunda karar alındığı saptanmıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde; 

- Aynı sermayenin bilirkişi aracılığı ile tespiti için İstanbul 3.Asliye Ticaret Mahkemesi Baş
kanlığından talepte bulunulduğu, 

- Bilirkişi raporunda sermayeye konu olan makine ve teçhizatın 09.04.2002 tarihindeki T.C. 
Merkez Bankası döviz alış kurundan FOB değerinin 1.118.000 EURO ve TL karşılığında 1.277 
milyar lira olarak hesaplandığı, 

- Yukarıda değinilen bilirkişi raporunun İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 24.04.2002 
tarihli kararı ile tespitinin yapıldığı, 

saptanmıştır. 

Belirtilen tespit işleminden sonra TEKA A.Ş. Yönetim Kurulunun Tekel Genel Müdürlüğüne 
yazdığı 28.08.2002 tarihli yazıda ise: 

"Tekel'in TEKA şirketindeki 1 milyon USD aynı sermaye taahhüdü TL karşılığının 
09.04.2002 tarihli kurlara göre yeniden hesaplanarak 1.304 milyar lira olarak belirlendiği, yukarı
da açıklanan makine ve teçhizat için yapılan 797,9 milyar liralık harcamanın sermaye taahhüdüne 
mahsup edildiğinin bildirildiği, saptanmıştır Daha sonra bu konuya ilişkin Teka Yönetim Kurulu
nun 27.12.2002 tarih ve 30 nolu toplantısında; kur farkından doğan farkın Tekel Genel Müdürlüğü 
tarafından karşılanmasına karar verildiği buna göre Sigara Sanayi İşletmeleri Müessesesi Müdür
lüğüne 236,9 milyar liralık fiyat farkı faturası kesilmesi kararının alındığı saptanmıştır. 

Yukanda bir çok kez vurgulandığı üzere Şubat 2000 tarihinde kurulan TEKA ortaklığında Te
kel'in 1 milyon USD olarak belirlenen ayni sermaye taahhüdü 10.02.2000 tarihli döviz kuruna gö
re 561 milyar lira olarak kesinleşmiştir. Tekel'in aynı sermaye yükümlülüğü olarak makine teçhi
zat dış alımı yaparken gerçekleştirdiği 797,1 milyar liralık harcamadan taahhüt limitini aşan 236,9 
milyar liranın tamamen Tekel bünyesinden karşılanması amacıyla makine teçhizatın 09.04.2002 ta
rihli kurlara göre tespitinin yaptırılıp 797,1 milyar liralık makine teçhizat bedelinin 1.304 milyar 
liraya çıkarılarak aradaki 507,1 milyar değer farkından belirtilen 236,9 milyar liranın karşılanma
sı hakkaniyet ilkelerine uygun düşmemiştir. 

TEKA firmasından makine teçhizat bedeli olarak kayıtlarına geçen 236.9 milyar lira firmanın 
ortakları Tekel ve CATEC tarafından eşit biçimde karşılanması gerekirken yukarıda belirtildiği bi-
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çimde tamamen Tekel tarafından üstlenilmesi, şirket kurulduğundan bu yana Tekel aleyhine işle
yen ortaklık koşullarında, Tekel aleyhine yeni bir yük doğurmuştur. 

Çünkü Türkiye'de puro üretimi için kurulan ortak şirketin 3 milyar USD olarak belirlenen ser
mayesinin % 50 payını temsil eden KÜBA (CATEC) tarafından 1,5 milyar USD sermaye yüküm
lülüğünün 1 milyar USD karşılığını sanayi ve zirai know-how tanımı ile fabrikaya iki Kübalı per
sonel sağlayarak yerine getirmiş, 450 bin USD sermaye yükümlülüğü ise şirketin puro dış satımın
da kendi dağıtım firması olan HABANOS SA'dan yararlanılması karşılığında yerine getirilmiştir. 

450 bin USD düzeyindeki sermaye taahhüdü HABANOS firmasının yurt dışı pazarlama ağın
dan yararlanılması kaydı ile belirlenmesine karşın TEKA firması puro dış satımında lisans sözleş
mesinde yer alan hükümlerden yararlanamamıştır. 

Netice olarak 1,5 milyon USD sermaye yükümlülüğüne karşın Lisans Sözleşmesinin Türkçe 
metninde bu konuya ilişkin 4.2 maddesinde: 

"LİSANS ALAN üretimin ilk yılından itibaren ürünleri HABANOS'un dağıtım ağında pazar-
lanacaktır" ifadesi bulunurken Lisans Sözleşmesinin İngilizce metninde "LİSANS ALAN .... sata
bilecektir" biçiminde daha değişik bir ifade yer almıştır. 

Belirtilen ifade karışıklığı yanında gerek Lisans gerekse Ortaklık Sözleşme maddelerinde 
ürünlerin yurt dışına pazarlanması konusunda "Yükümlülük" düzeyinde bir taahhüdü ya da sorum
luluğunu içeren hüküm bulunamamıştır. Mevcut uygulamada belirtilen hükümlerin herhangi bir iş
levinin olmadığı görülmüş TEKA'nın purolarını pazarlaması için Lisans Sözleşmesine dayanarak 
HABANOS SA şirketine yazdığı çeşitli yazılarda HABANOS SA'nın sadece "çeşitli ülkelerdeki 
temsilci ya da dağıtım firmalarının isim ve adreslerini bildirmenin dışında bir görevi üstlenmedi
ği" saptanmıştır. 

Aşırı stok nedeniyle üretimine ara vermek zorunda kalan TEKA'nın ürünlerinin yurt dışında 
alıcı bulabilmesi ve belli bir ihracat potansiyeline ulaşabilmesi için Ortaklık Sözleşmesinde 450 
bin USD sermaye katılım payı karşılığı gösterilen HABANOS'un yurt dışı dağıtım ağından yarar
lanma konusunun fiilen gerçekleştirilmesi doğrultusunda Lisans Sözleşmesindeki değinilen mad
denin HABANOS SA'nın yükümlülük alacak biçimde yeniden düzenlenmesi son derece önem ta
şımaktadır. 

Üretime başladığı 2001 yılı sonunda aşırı stok nedeni ile faaliyeti durdurulan ve 2000 yılında 
185 milyar, 2001 yılında 102 milyar, 2002 yılında da 193 milyar lira olmak üzere üç yıl sonunda 
480 milyar liralık birikmiş zararının giderek artmakta olduğu Temmuz/2003 tarihli Gelir Tablosun
daki dönem zararının 50 milyar lira düzeyinde tahakkuk ettiği dikkate alınırsa en son durumda or
taya çıkan ve yukarıda açıklanan 236,9 milyar liralık harcamasının KÜBA (CATEC) tarafının hiç 
katılımı olmadan tamamen Tekel tarafından ödenmesi karşısında başlangıçtan itibaren Tekel aley
hine işleyen ortaklık koşullarının en son durumda Tekel'in üstlendiği 236,9 milyar liralık harcama
nın dengelenmesi doğrultusunda: 

- TEKA purolarının yurt dışında satışını olanaklı kılacak yukarıda değinilen Lisans Sözleşme
sinin 4.1 maddesinin HABANOS firmasının yükümlülük alacak biçimde yeniden düzenlenmesi, 

- Lisans sözleşmesinde 3 gramın altında üretimine izin verilen Mini ve Midi puroların yurt içi 
talebinin öngörülen kapasiteye göre çok yetersiz kaldığı dikkate alınarak satışları artırıp ortaklığı 
kâra geçirecek yurt içi talebe uygun 3 gramın üzerinde puro üretimini gerçekleştirmek için Lisans 
Sözleşmesinin ilgili maddelerin revize edilmesi ve bu konuda ortaklık sözleşmesinin 1.3. madde
sindeki "Ortaklık şirketin 3 gramın üzerinde başka boyutlarda üretimi için Habanos SA'nın yazılı 
onayının alınması hükmü çerçevesinde grişimde bulunulması, 
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- Üretim planlarının lisansı alınan FONSECA markası türlerine göre TEKA şirketinin lisansı
nı aldığı Fonseca markasının yurt içi ve yurt dışı pazar olanaklarının sağlıklı verilerle hesaplanma
sı ve üretim planlarının buna göre uygulanması, 

- Şirketin (TEKA)'nm dış pazarlarda 3 gramın altında üretim lisansını aldığı mini ve midi pu
rolarının ihracat potansiyelinin sağlıklı biçimde araştırılması, 

Gerekmektedir. Çünkü aşırı stok nedeniyle Nisan/2002 tarihinden itibaren üretime ara verilen 
fabrikada 2002 yılı satış rakamları 2001 yılı düzeyinin de gerisinde kalmıştır. Bu gelişmeler üzeri
ne Şirketin 2002 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısında; 

Şirketin temel sorununun satışların beklenilen seviyenin çok altında olması ile ilgili olduğu 
taraflarca teyit edilmiş olup CATEC'in Habonos SA'nın uluslar arası dağıtım kanallarının kullanıl
ması amacı ile gerekli girişimlerde bulunulması Tekel'in yurt içi satışlarının artırılması için gös
terdiği çabalara devam etmesi ve her iki tarafın da Mart/2003 itibari ile satış programlarını belirle
meleri hususunda görüş birliğine varılmıştır. Görüşmeler sonunda şirketin sorunlarının çözümüne 
yönelik çalışma planı üzerinde matabık kalınmıştır. Altı aylık bir süreyi kapsayan bir çalışma pla
nı sonunda Genel Kurulun olağanüstü olarak toplanması ve altı aylık süre içinde yapılanların ince
lenerek şirketin geleceği hakkında bir karar verilmesi gereği üzerinde anlaşmaya varıldığı, 

Vurgulanmıştır. 
Yukarıdan bu yana yapılan açıklama ve değerlendirmelerin ışığı altında: 
Türkiye'de puro üretimi için Küba CATEC firması ile kurulan 3 milyon USD sermayeli TE

KA Puro Fabrikasının 2000 yılı başlangıcında işletmeye alınmasına karşın aşırı stok birikimi ne
deniyle Mart 2002 tarihinde üretimini durdurduğu ve 2002 yılı Bilançosundaki birikmiş zararının 
480 milyar liraya ulaştığı saptandığından, esasen kuruluş aşamasından bu yana Tekel aleyhine ge
lişen ortaklık koşullarının en son durumda fabrikanın 236,9 milyar liralık harcamasının sadece Te
kel tarafından karşılanma yoluna gidildiği de dikkate alınarak; 

- Birinci faaliyet yılında 5 milyon adet puro üretimine karşın fiili satışları ancak 724 bin ade
di bulan fabrikanın yeniden üretime başlayıp kârlı ve verimli çalışması doğrultusunda yurt içi tale
be uygun 3 gramın üzerinde de puro üretimini gerçekleştirmek üzere Lisans Sözleşmesinin ilgili 
maddelerinin revize edilmesi konusunun üzerinde durulması, 

- Ortaklık ve Lisans Sözleşmesinde Küba tarafının TEKA sermayesine katılımında 450 bin 
USD karşılığı olarak kabul edilen ancak bu güne kadar yararlanılamayan TEKA Purolarının HA-
BANAS SA'nın yurt dışı dağıtım ağı kanalı ile pazarlanması konusunda Lisans Sözleşmesinin 4.2 
maddesinin HABANOS SA yükümlülük alacak biçimde yeniden düzenlenmesi, 

- Fabrikanın mevcut stoklarının yurt içi ve yurt dışı pazarlarda eritilmesine çaba gösterilme
si gerekmektedir. 

VII. ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı

rakılmıştır: 
1- Alım ünitelerinin tüm işlemlerinin, ihtiyaçların tespitinden tesellüme kadar olan tüm aşa

malarını kapsayacak şekilde, en geç takip eden yıl içerisinde teftişinin öncelikle yapılması, malze
me alımları konusunda düzenlenen ve Yüksek Denetleme Kurulu Üyeler Kurulunun 24.12.2002 ta
rihli toplantısında kabul edilen Özel İnceleme Raporunda istenen soruşturmaların bir an önce ye
rine getirilmesi, 

2- 1989 yılı Yatırım Programında Başmüdürlük İdare ve Ambar Binası adı altında 25.395 m2 

karakteristiği ile yer alan proje, 1993 yılında 34 katlı Genel Müdürlük Binası ilavesiyle 42.357 
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m2'ye, 1996 yılında Başbakanlık Hizmet Binası adı altında iki adet 34 katlı bina ile birlikte 
147.500 m2'ye ulaşmış, ancak 1997 yılında tekrar Kuruluşa iade edilerek belirlenen 63.150 m2 alan 
bazı Bakanlıkların talebi sonucu Yüksek Planlama Kurulu'nun 26.6.1998 tarih ve 98/32 sayılı Ka
rarı ile Bayındırlık Birim Fiyatlarıyla gerçekleştirilmek üzere 147.500 m2'ye yükseltilmiş olup, 
2002 yılı sonu itibariyle (2002 yılı fiyatlarıyla KDV hariç) 141,1 trilyon lira harcanarak yatırımı
na devam edilen projenin geleceğine yönelik olarak ne şekilde değerlendirileceğine ait kesin karar 
alınmasını teminen ilgili merciler nezdindeki girişimlere devam edilmesi ve proje maliyetinin artı
rılmadan işin tamamlatılması, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırıl
mıştır: 

1-Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü arasında 
özelleştirme programında bulunan kuruluşlara ait kadro ve pozisyonların iptal ve ihdasında hangi 
merciin yetkili olacağı hususunda ortaya çıkan görüş ayrılığı, Tekel bünyesinde yeni oluşturulan 
dört adet A.Ş.'nin genel müdürleri ve yardımcılarının genel müdürlük yönetim kurulu kararı ve ba
kan onayı ile atandıkları tarihten (06.06.2003) itibaren kadrosuz çalışmaları sonucunu doğurduğun
dan söz konusu görüş ayrılığının giderilmesine yönelik olarak Başbakanlığa başvurulup Danıştay 
görüşü alınması için Özelleştirme İdaresi nezdinde girişimlerde bulunulması, 

2- İhraç kaydı ile Tekel'den aldığı yaklaşık 5,6 milyon US Doları tutarındaki sigara bedelini 
ödemeyen ve taahhüdünü yerine getirmeyen OLTEN Firması hakkında açılan alacak ve ceza dava
larında dört yılı aşan süreye karşın önemli gelişme sağlanamadığı dikkate alınarak Olten firması ve 
ortaklarının tespiti yönünde İngiliz Virgin Adaları yetkili makamlarından mahkeme kanalı ile araş
tırma yapılmasına olanak verecek bu konuda Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tara
fından düzenlenen 24.06.2003 tarih 1/3 sayılı soruşturma raporu çerçevesinde önceki yargılama sü
recinde takibat dışı kalan Olten firması ilgilileri hakkında kamu davası açılmasının sağlanması ve 
değinilen soruşturma raporunun ve ceza davasındaki gelişmelerin alacak davasının görüldüğü İs
tanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesine sunulması doğrultusunda Genel Müdürlük Hukuk Müşavir-
liğince ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması ve yine aldıkları sigaraları ihraç 
etmeyerek usulsüz ve yasadışı işlemleri Teftiş Raporları ile saptanan Linex Firması üzerindeki 
390,4 milyar liralık alacağın tahsili için Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki 1999/09 no Tu 
Dosya konusu işlemlerde ortakları belirlenemeyen LINEX Firması ilgililerinin saptanması, 

3- 2001 yılında, ödeneği Tekel Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi işletme bütçesinden karşı
lanmak suretiyle; 2001 yılı fiyatlarıyla- 957,4 milyar liraya ihale edilen Aydın Merkez 720 öğren
ci kapasiteli İlköğretim Okulu İnşaatı, 585,3 milyar liraya ihale edilen Aydın Nazilli 32 derslik İl
köğretim Okulu İnşaatı,- 543,3 milyar liraya ihale edilen Aydın Söke 32 derslik İlköğretim Okulu 
İnşaatı,- 1,9 trilyon liraya ihale edilen Bitlis - Bölükyazı 24 derslik yatılı İlköğretim Okulu, yurt 
binası, lojman ve spor salonu inşaatı işlerinin, kesin hakediş raporlarında yapılan işin poz numara
sı, miktarı, birim fiyatı ve tutan gösterilmeden ihale bedeli tutarının aynen kesin hakediş tutarı ola
rak esas alınıp kesin hakediş ve kesin hesapların onaylandığı, 

- 1,8 trilyon liraya ihale edilen Rize 24 derslik İlköğretim Okulu ve 54 dairelik lojman ile ila
ve keşif artışı kararı kapsamında 1 trilyon liraya yaptırılan spor salonu inşaatı işinde, hakediş iç 
sayfalarının ve kesin metraj sayfalarının İnşaat ve Tesisler Dairesi Başkanlığı elemanlarınca imza
lanmadığı, spor salonu inşaatının kesin hesabında sözleşmede yer alan % 10,15 oranındaki tenzi
lat oranının dikkate alınmadığı, 

anlaşıldığından söz konusu 5 adet ilköğretim okulunun sözleşmeleri kapsamında yaptırılan iş
lerin poz numarası, cinsi, miktarı ve tutarının, kesin metraj değerleri çıkarılmak suretiyle Tekel 
A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmesi ve gerekirse soruşturulması, 
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4- Tekel Genel Müdürlüğü 2001 yılı denetim raporunda; "Yatırım faaliyetleri ile ilgili olarak; -
Tekel Genel Müdürlüğü Ait Yatırım Programında Yer Almış olan; 1976C030231 numaralı Akhisar 
Sigara Fabrikası İnşaatı Projesi, 1999C030080 numaralı Ambalaj Fabrikası Havalandırma ve Klima 
Tesisi Yenilenmesi Projesi, 2000C030120 numara Bolu Başmüdürlüğü İdare ve Lojman Binaları 
Deprem Takviyesi ve Yenilenmesi Projesi, 1976CO30230 numaralı İzmir Yaprak Tütün Bakım ve 
İşleme Tesisi Projesi, 1994C020020 numaralı Likör ve Cin Fabrikasının Bilecik'e Nakli Projesi, 

- Yatırım programında yer almamış olan; Muş, Adıyaman, Ardahan ve Kütahya İlköğretim 
Okulu, Yurt Binası, Spor Salonu ve Lojman Binası İnşaatı, TEKEL Pazarlama ve Dağıtım Mües
sesine bağlı Şırnak Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğüne Yüksek Fiyatla Hizmet Binası Satın 
Alınması, işlerindeki fazla ödeme ve ortaya çıkan kuruluş zararları konusunda düzenlenen ve 
Yüksek Denetleme Kurulu Üyeler Kurulunun 19.12.2002 tarihli toplantısında kabul edilen 2001 
yılı denetim raporu eki özel inceleme raporunda istenilen soruşturmanın yerine getirilmesi için 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması, 

5- Pazarlama ve Dağıtım Müessesesinin Reklam ve Numune giderleri içinde yer alan New-
Europe isimli Dergi için ödenen 63 milyar lira ile Parlementoda Politika Dergisi için ödenen 80,1 
Milyar liralık harcama konusunda düzenlenen ve YDK Üyeler Kurulunın 16.12.2003 tarihli top
lantısında kabul edilen Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi 2002 yılı Denetim Raporu Eki Özel İn
celeme Raporunda istenen inceleme ve soruşturmanın yerine getirilmesi, 

6- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi, 

C) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 
1- Faaliyet dönemlerini zararla bağlayan ve 2001 yılı Bilanço zararı 432.643,45 SFR ve 2002 

yılı dönem zararı 108.616 SFR düzeyine ulaşan Tekel'in yurt dışındaki Tabacs Turcs SA firması
nın şirket nakdinin mali araçlara plase edilmesinden doğan ve Gelir Tablolarına yansıtılan gelir ve 
harcama kalemlerinin gerçek boyutlarının saptanmasında önemli güçlüklerin bulunması yanında ti
cari faaliyetleri sona erdiğinden mevcut durumunun kuruluş amacına da uygun düşmediği son beş 
yıldır herhangi bir işyeri, personeli ve sabit kıymeti bulunmayan ve ticari faaliyetleri sona eren an
cak sermayesi yüzde yüz Tekel'e ait olmasına karşın Mayıs/2003 tarihinden bu yana Şirket yöne
timinde Tekel'i temsilen bir üyenin kalmadığı şirket hakkında gecikilmeden son kararın verilmesi 
ve Tekel'in bu konudaki giderek hızlanan kaynak kaybının önlenmesi, 

2- Tekel ürünlerinin Avrupa'ya dönük dışsatımında ihracat merkezi olarak kullanılması doğ
rultusunda Tabacs Turcs firmasına 284.000 SFR ödenerek devir alınan Tekel Gmbh firmasının hak
lı hiçbir nedene dayanmaksızın Ekim/2001 tarihinde tasfiye sürecine sokulması şirketin faaliyetle
rinin durdurulup Almanya'daki alıcı firmaların siparişlerinin karşılanmamasının Tekel'in rakı ih
racatını ve bu konudaki kârlılığını olumsuz etkilemesi, Almanya'daki rakı talebinin en yoğun ol
duğu 2001 yılının son üç aylık döneminde şirketin satışlarının durdurulması ile 417-593 Bin USD 
gibi önemli düzeye varan rakı satış kârından yoksun bırakılıp firmanın 2001 yılı Bilançosunda 
46.645 USD (93.290,58 DEM) dönem zararına yol açılması, diğer yandan bu firmaya gönderil
mek üzere her türlü ambalaj işlemi tamamlanmış 129.600 şişe rakının Gümrük Çıkış Beyanname
si de açılıp işleme konmuş iken müşterisi hazır değinilen sevkiyatın iptal edilmesi ve belirtilen Te
kel ürünlerinin tekrar pazara sunulması için ilave harcama gereğinin doğması ile 22 milyar liralık 
işletme zararına neden olunması konusunda düzenlenen Yüksek Denetleme Kurulu Üyeler Kuru
lunun 16.12.2003 tarihli toplantısında kabul edilen (Ek: 18) Özel İnceleme Raporunda istenen so
ruşturmanın yerine getirilmesi, 

3- Rafine tuz üretimi için 1977 yılında kurulan ve sermaye yetersizliği nedeni ile 1986 yılın
da Tekel'in % 24 oranı ile iştiraki sağlanan Çankırı Tuz Ürünleri Üretim ve Dağıtım A.Ş. (ÇAN-
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TAŞ)'ın mali sorunlarının devam etmesi nedeni ile şirketin işletme hakkının çok düşük kira bede
li ile KAYNAK A.Ş.'ne devredilmesi ile yıllardan bu yana Bilançolarını zararla ya da çok düşük 
düzeyde kârla bağlamayı sürdürdüğü ve diğer kamu payları ile birlikte 1170 adet küçük hissedarın 
yıllardır temettü alamadığı ÇANTAŞ'ın en son Mayıs 2002 tarihinde işletme hakkını devrettiği 
KAYNAK A.Ş.'nin tesislerdeki üretim faaliyetlerini durdurduğu saptandığından bu şirketteki Zi
raat Bankasının % 24 oranındaki payının özel kişiye satıldığı dikkate alınarak diğer kamu payına 
sahip Çankırı Özel İdaresi ve Çankırı Belediyesi ile birlikte hareket edilerek 4046 sayılı Yasa çer
çevesinde Tekel'in iştirak payının satışı için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde 
bulunulması, 

4- Kazakistan Cumhuriyetinde 1995'te kurulan ve Tekel'in % 20 payı dışında % 80 sermaye 
payının önce RJ Reynolds daha sonra Japon Tütün Firmasının sahip olduğu JTI Central Asia şir
ketinin Bilançolarını zararla kapamaya devam ettiği ve 2001 yılındaki 1,7 milyon USD dönem za
rarının 2002 yılında 2,7 milyon USD düzeyine çıktığı, Şirketin 2002 yılı faaliyetlerini denetleyen 
Bağımsız Denetim Şirketinin Bilanço zararları ile ilgili olarak Şirketin faaliyetlerine devam etme
si Şirket sahiplerinin mali desteğine bağlıdır biçiminde değerlendirme yaptığı dikkate alınarak bu 
iştirakin geleceği konusunda kesin kararın gecikilmeden alınması yanında şirket faaliyetlerinin et
kin biçimde denetimine olanak veren bilgi akış sisteminin kurulması, 

5- Tekel Genel Müdürlüğüne Ait Yatırım Programında Yer Almış olan; 1998CO30010 numa
ralı Ankara Başmüdürlük İdare Ambar ve Ambar ve Genel Müdürlük Binası Projesi, 
2002CO30010 numaralı Paşalimanı 75 inci Yıl Tekel Kültür ve Sanat Merkezi Projesi, 
1996CO20040 numaralı Suma Tesisi Modernizasyonu Projesi kapsamındaki, a) Diyarbakır içki 
Fabrikası Suma Damıtma Modernizasyonu Projesi, b) Kilis İçki Fabrikası Suma Damıtma Moder
nizasyonu Yapımı, 1998CO20040 numaralı Denizli- Acıpayam Anason İşleme Tesisi Projesi, 
1999CO20030 numaralı İçel -Tarsus Suma Fabrikası Projesi, 2001CO30020 (MD) numaralı Bina
lara Takviye Yapılması Projesi işlerindeki usulsüz işlemler ve sözleşme dışı fazla ödemeler sonu
cu ortaya çıkan Kuruluş zararları konusunda Yüksek Denetleme Kurulu Üyeler Kurulunun 
19.12.2002 tarihli toplantısında kabul edilen Özel İnceleme Raporunda istenilen soruşturmanın 
yerine getirilmesi, 

6- 2003 yılı yatırım programında 1976CO30231 proje numarası ve 340,7 trilyon lira proje tu
tarı ile yer alan Akhisar Sigara Fabrikası inşaatı için, başlangıçtan cari yıl sonuna kadar 2003 yılı fi
yatlarıyla yaklaşık 138,2 trilyon lira (KDV hariç) harcama yapılmış olup, Kuruluşun özelleştirme 
kapsam ve programına alınması, sigara sektörünün durumu ve projenin ulaşacağı mali boyutunun 
birlikte değerlendirilerek akibeti hakkında nihai bir karara varılmasını teminen ilgili Bakanlık (Özel
leştirme İdaresi Başkanlığı) ve Devlet Planlama Teşkilatı nezdinde girişimlerin sürdürülmesi, 

7- Reconstitue Tütün Tesisi Yapımı için fizibilite etüdü Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 
onaylanmadan Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığından 450 milyar 
lira bedel ile arsa tahsis edildiği ve satış sözleşmesinde arsa üzerine yapılacak fabrika binası inşa
atının çatı seviyesine getirilmesi zorunluluğu getirilerek sanayi tesisi işletmeye açılmadıkça (vefa 
hakkı) şerhinin tapu kayıtlarından kaldıramayacağı hükmüne yer verildiği, ancak daha sonra pro
jenin yatırım programından çıkarıldığı anlaşıldığından ihalesi yapılacak projelerin, fizibilite etütle
ri Devlet Planlama Teşkilatı tarafından onaylanmadan o proje ile ilgili tahsisen dahi olsa arsa satın 
alınmaması ve yatırım harcaması yapılmaması, 

8- 2002 yılında 2002CO30010 numaralı İdame Yenileme Projesi kapsamında; anahtar teslimi 
şeklinde ihale edilmesi şeklinde izin verilen, ancak sözleşmelerine keşif özeti cetvelleri, birim fi
yat listesi, metraj sayfaları ve uygulama projeleri eklenmeyen, yangın havuzu, pompa binası depo 
onarımı işleri kapsamında gerekli izinler alınmadan Başbakanlık genelgelerine ve 2002 Yılı Prog-
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ramının Uygulanması, Koordinasyonu ve izlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararnamesine aykı
rı olarak sosyal tesis binalarının onarımı için de harcama yapıldığı, deponun kreşe dönüştürüldü
ğü, keşif özetlerinin sözleşmeye eklenilmemesinden hareketle hakediş raporlarının birim fiyatları 
yüksek pozlar uygulanarak düzenlendiği ve yangın hidrant sistemi ile ilgili çalışmaların bitirileme
mesi nedeniyle yangına karşı yeterli önlemlerin alınamadığı, stok ambarı tadil ve tadilatı adıyla 
izin alınıp tamir ve tadilat işi ile birlikte yeni depo yaptırıldığı anlaşıldığından; 

197,5 milyar liraya ihale edilen Manisa-Akhisar Y.T.İ.M. Yangın Havuzu ve Kademe Binası 
Yapılması, 

130 milyar liraya ihale edilen Manisa-Akhisar Kayalıoğlu yangın havuzu, hidrat tesisatı ve 
ihata duvarı yapılması, 

189.3 milyar liraya ihale edilen Aydın Havaalanı Yaprak Tütün Deposu İhata Duvarı, Yangın 
İhbar ve Alçak Gerilim Tesisatları Yapımı, 

197,5 milyar liraya ihale edilen Bitlis Best Yaprak Tütün İşletmesi İdare Binası Sosyal Tesis 
İkmal İnşaatı, 

132.4 milyar liraya ihale edilen Hatay Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü Orta Gerilim, Alçak 
Gerilim, Yangın Tesisatı ve Kanalet Yapımı, 

66,9 milyar liraya ihale edilen Hatay Altınözü Y.T.İ.M. İdare Binası İkmal İnşaatı, 

116,8 milyar liraya ihale edilen Malatya İzollutepe Y.T.İ.M. Yangın Havuzu ve Bekçi Kulübe
si Yapılması, Depo Genel Onarımı, 

203,2 milyar liraya ihale edilen Kastamonu Stok Ambarı Tadil ve Tadilatı, 

işlerinin ihale, kesin hakediş ve kesin hesap işlemlerinin Tekel A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş 
Kurulu Başkanlığınca incelenmesi, gerekirse soruşturulması, 

9- 2002 Yılı yatırım Programında 2002H010140 proje numarası ile yer alan Gaziantep Nizip 
İlköğretim Okulu İnşaatı işinin; 

Gaziantep Valiliği Millî Eğitim Müdürlüğünün 01.08.2003 tarih ve 18152 yazısı ekinde Tekel 
Genel Müdürlüğünce iletilen raporlarda belirtilen eksik ve kusurlu işlerin, Tekel Genel Müdürlü
ğünce teşkil ettirilecek teknik heyet tarafından yerinde incelettirilmesi, yüklenicinin sorumluluğun
daki eksik ve kusurlu imalatların ihale şartnamesi ve sözleşme hükümlerine göre tamamlatılması, 
yüklenicinin sorumluluğundaki eksik ve kusurlu imalatların ihale şartnamesi ve sözleşme hüküm
lerine göre yerine getirilmemesi halinde nam ve hesabına yaptırılması ve bedelinin ilgilisinden tah
sil edilmesi ve geçici kabul ile kesin hakediş ve kesin hesap işlemlerinin Tekel A.Ş. Genel Müdür
lüğü Teftiş Başkanlığınca incelenmesi ve gerekirse soruşturulması, 

Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi ile ilgili olarak: 

10- Türkiye sigara piyasasında talebin orta fiyat grubundaki sert paket Blended sigaralara yö
nelmesine karşın bu talebi karşılayacak önlemlerin zamanında alınmaması bu konuda bir yıldan 
uzun süredir 14 Milyon USD tutarındaki makine alımına ilişkin yatırım projesinin gerçekleştirilme-
mesinin Blended sigara satışlarında 3,9 Bin Ton gerilemeye yol açıp, bu gerilemenin 2002 yılında 
en az 21 Milyon USD faaliyet kârı kaybına neden olduğu ve Tekel'in Blended grubu sigaralardaki 
pazar payının da % 27,7'den % 24,5'e düşerken, Philsa firması pazar payının % 21,4'ten % 27,6'ya; 
JTİ firması pazar payının da da % 9,9'dan % 11,6 düzeyine çıktığı ve Tekel'in belirtilen pazar kay
bının Haziran/2003 tarihi itibariyle devam ettiği dikkate alınarak Tekel kârlarına birinci derecede 
katkı yapan Blended sigara piyasasındaki sert paket sigara talebinin karşılanması konusunda da
ha da gecikmeden gerekli önlemlerin alınması ve bu konudaki pazar kaybının durdurulması, 
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11- Önceki dönemlerde yıllık 15 milyon USD faaliyet kârı 2002 yılında 4,4 milyon USD dü
zeyine kadar inen Vergisiz Satış Mağazalarının, Tekelin özelleştirilmesi ile ilgili yeniden yapılan
dırma süreci kapsamında faaliyet alanı dışındaki bir üniteye bağlanmasının rasyonel hiçbir gerek
çesi olmadığı gibi belirtilen uygulamanın bu mağazaların sorunlarını sahipsiz bıraktığı ve mağa
zalardaki satış cirolarının da gerilemesine neden olduğu dikkate alınarak değinilen mağazaların 
kârlı ve verimli çalışacak bir yapılandırma içinde tutulmasına özen gösterilmesi, Tekel'in, 31 adet 
mağazası ile özel sektör firmalarına ait aynı nitelikteki mağazalarında Tekel ürünleri aleyhine hak
sız rekabet ortaya çıkaran ve bu mağazalarda yabancı mamul satışları artarken Tekel mamulleri sa
tışının büyük düzeyde gerilemesine neden olan 8 seri nolu Gümrük Genel Tebliğ uygulamasının 
düzeltilmesi doğrultusunda Maliye Bakanlığı (Gelirler Genel Müdürlüğü) ve ilgili Devlet Bakan
lığı nezdinde başlatılan yazışmaların sürdürülmesi, 

12- Tekel ürünlerinin dağıtım hizmetlerini yürüten toptan satıcıların işlemleri ile ilgili olarak 
birkısım firmalara yönetmelikte yapılan değişiklik çerçevesinde ayrıcalık yaratılıp firma haksız ka
zançlarına yol açılması, firmaların sözleşme hükümlerine aykırı olarak faaliyette bulunması, satış-
larındaki gerçeğe aykırı beyanlar ve usulsüz işlemler sonucu Tekel aleyhine haksız kazanç elde et
tiğinin saptanmasına karşın, firmaların usulsüz satışlarını ve haksız kazançlarını sürdürmesi konu
sunda düzenlenen ve YDK Üyeler Kurulunun 16.12.2003 tarihli toplantısında kabul edilen Pazar
lama ve Dağıtım Müessesesi 2002 yılı Denetim Raporu Eki Özel İnceleme Raporunda istenen so
ruşturmanın yerine getirilmesi, 

Tuz Sanayi İşletmeleri Müessesesine ilişkin: 
13- Müessesenin 94 B050050 Proje numarası ile yürüttüğü ve 20 Milyon USD maliyete ula

şan Çamaltı Tuz Yıkama Tesisi ve İyileştirme Yatırımları İşi, nakdi ve fiziki olarak 2001 yılı so
nunda tamamlanmakla birlikte Geçici Kabul İşlemlerinin iki yılı aşan süredir hukuken sonuçlandı
rılamadığı ve konunun yargıya intikal ettiği, böylece belirtilen yatırımların 6 milyon USD değerin
deki bölümünü oluşturan Yıkama Tesislerinin üretim dışı kalmaya devam ettiği, diğer yandan yük
lenici firmanın Müesseseye bildirimde bulunarak İstanbul 3.Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 
dava açtığını, söz konusu dava sonuçlandırılıncaya kadar taraflarca aktedilen sözleşme bünyesin
de bulunan tüm imalatların İşletme Müdürlüğünce kullanılması halinde hukuki ve teknik sorumlu
luklar ile oluşacak zararların Tekel'e ait olacağını bildirdiği, Müessesenin bu durumu Genel Mü
dürlük Makamına bir yazı ile iletip tuz yıkama tesisinin çalıştırılıp çalıştırılmayacağı hususunda 
görüş istenmesine karşın Müesseseye herhangi bir görüşün ulaşmadığı ve tesislerin üretim dışı kal
maya devam ettiği, tesislerin deneme üretimi dışında iki yılı aşan süre çalıştırılmaması yanında 
yargı sürecinin uzaması ile birlikte tesislerin paslanma ve benzeri nedenlerden ölü yatırıma dönüş
me riski taşıdığı hususları dikkate alınarak, geçici kabul işlemlerindeki TEDAŞ ve taşıyıcı sisteme 
ilişkin iki ana sorunun daha da gecikilmeden idari ve yasal tüm önlemler alınarak çözülmesi ile 
yüklenici firmanın açtığı davaya karşı Tekel Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 
sözleşme şartlarına uygun olmayan imalatlar nedeniyle toplam 16,1 trilyon lira tutarında idare za
rarının oluştuğuna ilişkin 25.12.2003 tarih ve 12-27 sayılı İnceleme Raporu hakkında yasal süre
cin başlatılması için Genel Müdürlük nezdinde girişimde bulunulması ve tesislerin daha da geci
kilmeden işletmeye alınmasına çaba gösterilmesi, 

Kristal Tuz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili 
14- 2002 yılı üretimi, mevcut kapasitesinin % 6,7 seviyesinde kalan, 2002 yılında da 648,7 

milyar lira olarak mal ettiği tuzu 389,4 milyar liraya satarak, faaliyetlerini 474,4 milyar lira, döne
mi ise 257,4 milyar lira zararla sonuçlandıran Şirketle ilgili olarak 4046 sayılı Kanunun 3/e mad
desi gereğince işlem yapılmasını teminen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde 
bulunulması, 
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15- Mevcut mevzuat çerçevesinde ana teşekkül nezdinde girişimlerde bulunarak denetim or
ganının oluşturulması ve olağan genel kurul toplantısının yapılması, 

SONUÇ 
Tütün,Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TEKEL)'nün 2002 yılı 

füzyon bilançosu ve 61.410.512 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu; 

- Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticaret Müessesesinin 2002 yılı bilançosu ve 698.637 mil
yon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

- Tekel Sigara Sanayi ve İşletmeleri Müessesesinin 2002 yılı bilançosu ve 3.871.619 milyon 
lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

- Tekel Alkollü İçkiler Sanayi Müessesesinin 2002 yılı bilançosu ve 507.903 milyon lira dö
nem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

- Tekel Tuz Sanayi Müessesesinin 2002 yılı bilançosu ve 220.017 milyon lira dönem kârı ile 
kapanan gelir tablosu, 

- Tekel Pazarlama ve Dağıtım Müessesesinin 2002 yılı bilançosu ve 237.115.667 milyon lira 
dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Açılmış ve açılacak inceleme ve soruşturma sonuçları saklı kalmak kaydıyla, 
Tasvip edilmiştir. 

Kristal Tuz Rafinerisi Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2002 yılı bilançosu ve 257,448 milyon lira 
dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Tütün Jütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
2002 Yılı Bilançosu (FÜZYÖN) 

Akt i f Hesaplar 

DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır Değerler 
B-Menkul Kıymetler 

1-Menkul Kıymetler Değer 
Düşüklüğü Karşılığı (-) 

C-Ticari Alacaklar 
1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüphell Alacak Karşılığı (-) 

D-Diğer Alacaklar 
1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

E-S toklar 
1-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
2-Verilen Sipariş Avanslar 

F-Yıllara Yaygın Inş.ve Ona.MalIyetleri 
G-Gelecek Aylara AH Giderler ve 

Gelir Tahakkukları 
H-Diğer Dönen Varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
DURAN VARLIKLAR 
A-Ticari Alacaklar 

1-Alacak Senetleri Raaeskontu (-) 
2-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

B-Diğer Alacaklar 
1-Alacak Senetleri Reeskontu (•) 
2-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 

C-Mall Duran Varlıklar 
1-Bağlı Menkul Kıymetler 
2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer 

Düşüklüğü Karşılığı (-) 
3-lşUrakler 
4-lştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 
5-lştjraklere Sermaye Payları Değer 

Düşüklüğü Karşılığı (-) 
6-Bağlı Ortaklıklar 
7-Bağlı Ortaklıklar Sermaye 

Taahhütleri (-) 
8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları 

Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
8-Diğer Mali Duran Varlıklar 
10-Diğer Mail Duran Varlıklar 

Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
D-Maddi Duran Varlıklar 

1-Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş Amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta Olan Yatırımlar 
4-Verilen Sipariş Avansları 

E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
1-Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt) 
2-Birtkmlş Amortismanlar (-) 
3-Verilen Avanslar 

F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1-özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (Brüt) 
2-Birikmlş Tükenme Payları 
3-Verilen Avanslar 

G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve 
Gelir Tahakkukları 

H-DIğer Duran Varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki Dönem 

Ayrıntısı 

Mi lyon TL 

30.236 

-712 
17.121 

9.126 

4.884.886 
-1.053.477 

1.418.309 

80.000.000 

3.947.890 
-1.480.148 
30.851.106 

482.783 
-290.880 

Tümü 

Milyon TL 

2.183.195 
65.005.000 

2.122.845.442 

29.524 

26.247 

194.213 
50.359 
2.190.333.980 

544 

85.249.718 

33.318.848 

191.903 

118.761.013 
2.309.094.993 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Mi lyon TL 

35.463.565 

-678 
17.969 

4.884.886 
-348.396 

1.916.185 

80.000.000 

6.155.161 
-2.613.735 
68.709.284 

483.791 
-385.366 

Tümü 

Mi lyon TL 

1.341.049 
65.840.000 

1.352.872.771 

35.462.887 

17.969 

256.050 
51.441 
1.455.842.167 

875 

86.452.675 

72.250.710 

98.425 

0 

158.802.685 
| 1.614.644.852 
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TEKEL 
Tütün Jütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

2002 Yılı Bilançosu (FÜZYON) 

Pasif Hesaplar 

l-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali Borçlar 

B-Ticari Borçlar 

1-Borç Senetleri Reeskontu (-) 

C-Diğer Borçlar 

1-Borç Senetleri Reeskontu (-) 

D-Alınan Avanslar 

E-Yıllara Yay. İnşaat ve Onar. Hakediş. 

F-Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 

G-Borç ve Gider Karşılıkları 

1-Dönem Kan Vergi ve Diğer 

Yasal Yükümlülük Karşılıkları 

2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi 

ve Diğer Yükümlülükleri (-) 

3-Kıdem Tazminatı Karşılığı 

4-Dlğer Borç ve Gider Karşılıkları 

H-Gelecek Aylara Art Gelirler ve 

Gider Tahakkukları 

l-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

KISA VADELİ YABANCI 

KAYNAKLAR TOPLAMI 

ll-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A-Mali Borçlar 
B-Ticari Borçlar 

1 -Borç Senetleri Reeskontu (-) 
C-Diğer Borçlar 

1 -Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 

D-Alınan Avanslar 

E-Borç ve Gider Karşılıkları 

1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları 
2-Dlğer Borç ve Gider Karşılıkları 

F-Gelecek Yıllara Ait Gelirleri ve 
Gider Tahakkukları 

G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI 
lll-ÖZ KAYNAKLAR 
A-Odenmlş Sermaye 

1-Sermaye 

2-Odenmemlş Sermaye (-) 

B-Sermaye Yedekleri 

1-Hisse Senedi İhraç Primleri 

2-Hisse Senedi İptal Kanarı 

3-M.D.V.Yenlden Değerleme Artışları 

4-lştlrakler Yeniden Değerleme Artışları 

5-Diğer Sermaye Yedekleri 

C-Kar Yedekleri 

1-Yasal Yedekler 

2-Stalü Yedekleri 

3-Olağanüstü Yedekler 

4-Oiğer Kar Yedekleri 
5-Özel Fonlar 

D-Geçmiş Yıllar Karları 

E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) 

F-Donem Net Karı (Zararı) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

önceki Dönem 
Ayrıntısı 
Milyon TL 

29.376.924 

-19.382.207 

19.105 

120.000.000 

890.069 

831.975 

110.600 

4.499.290 

Tümü 
Milyon TL 

324.382.371 

94.576 

288.571.785 

9.994.717 

1.497.089.878 

2.120.133.327 

19.105 

19.105 

120.000.000 

1.832.644 

4.499.290 

11.419.766 

51.190.861 

188.942.561 

2.309.094.993 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 
Milyon TL 

22.401.173 

-14.985.905 

30.335 

120.000.000 

2.337.614 

1.144.380 
298.071 

12.556.068 

Tümü 
Milyon TL 

70.496.313 

44.222 

270.312.015 

7.415.268 

966.946.211 

1.315.214.029 

30.335 

30.335 

120.000.000 

3.778.065 

12.556.068 

124.057.016 

39.009.339 

299.400.488 

1.614.644.852 
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TEKEL 
Tütün Jütün Mamulleri Tuz vo Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

2002 Yılı Gelir Tablosu (FÜZYON) 

1 Gelir ve Giderler 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (•) 
C-NET SATIŞLAR 
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 
E-FAALİYET GİDERLERİ 
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 
F-OİĞER FAALİYETLERDEN 

OLAĞAN GELİR VE KARLAR 
G-DİĞER FAALİYETLERDEN 

OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (•) 
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 
l-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR. 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER 
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞI (•) 

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

0 

80.491.286 

-55.540 

132.039 

0 

0 

80.435.746 

80.567.785 

•29.376.924 

51.190.861 

Cari Dönem 
Milyon TL 

| 

0 

61.382.880 

-1 

0 

0 

61.382.879 
27.632 

• 
61.410.511 

-22.401.173 

39.009.338 
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KRİSTAL TUZ RAFİNERİSİ SANAYİİ VE TİCARETİ A.Ş. 
2002 YILI BİLANÇOSU 

Aktif Hesaplar 

DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır Değerler 
B-Menkul Kıymetler 

1-Menkul Kıymetler Değer 
Düşüklüğü Karşılığı (-) 

C-Ticari Alacaklar 
1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüpheli Alacak Karşılığı (-) 

D-Diğer Alacaklar 
1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-ŞüpheU Alacaklar Karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Slok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
2-Verilen Sipariş Avanslar 

F-Yıllara Yaygın Inş.ve Ona.Maliyetleri 
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve 

Gelir Tahakkukları 
H-Diğer Donen Varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
DURAN VARLIKLAR 
A-TIcari Alacaklar 

1-Alacak Senetleri Raaeskontu (-) 
2-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

8-Dlğer Alacaklar 
1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 

C-Mall Duran Varlıklar 
1-Bağlı Menkul Kıymetler 
2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer 

Düşüklüğü Karşılığı (-) 
3-lştirakler 
4-lştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 
5-işt)raklere Sermaye Payları Değer 

Düşüklüğü Karşılığı (-) 
6-Bağh Ortaklıklar 
7-Bağlı Ortaklıklar Sermaye 

Taahhütleri (-) 
8-Bağh Ortaklıklar Sermaye Payları 

Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
9-Diğer Mail Duran Varlıklar 
10-Diger MaH Duran Varlıklar 

Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
D-Maddi Duran Varlıklar 

1 -Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş Amortismanlar (-) 
3-YapKmakta Olan Yatırımlar 
4-Verilen Sipariş Avansları 

E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
1-Maddi Olmayan Duran Varlıklar ( Brüt) 
2-Birikmiş Amortismanlar (-) 
3-Verilen Avanslar 

F-ÖMİ Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1 -Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş Tükenme Payları 
3-Verilen Avanslar 

G-Gelecek Yıllara Alt Giderler ve 
Gelir Tahakkukları 

H-Diğer Duran Varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

1.694.401.029 

-41.669 
159.673.334 

10.605 

16.830 

26.232.165 
-8.636.144 
532.068 

Tümü 

Milyon TL 

1.248.125 
1.000 

261 

1.694.359.360 

159.683.939 

711.616 
1.466.194 

1.857.470.495 

82.693 

16.830 

18.128.109 

33.977 

261 
18.261.870 

1.875.732.365 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

573.578.474 

-42.707 
281.053.870 

4.350 

16.830 

40.974.142 
-12.879.613 
754.756 

36.848 
-7.370 

T ü m ü 

Mi lyon TL 

112.599 
2.000 

261 

573.535.767 

281.058.220 

919.498 

375.257 
856.003.602 

95.162 

16.830 

28.849.285 

29.478 

0 

7.289 
28.998.044 

885.001.646 
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TEKEL 
Tekel Yaprak Tütün İsletmeleri ve Ticaret Müessesesi 

2002 Yılı Bilançosu 

Pasif Hesaplar 

HOŞA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali Borçlar 
B-TIcari Borçlar 

1-Borç Senetleri Reeskontu (-) 
C-Diğer Borçlar 

1-Borç Senetleri Reeskontu (-) 
D-Alınan Avanslar 
E-Yıllara Yay. İnşaat ve Onar. Hakediş. 
F-ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 
G-Borç ve Gider Karşılıkları 

1-Dönem Karı Vergi ve Diğer 
Yasal Yükümlülük Karşılıkları 

2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi 
ve Diğer Yükümlülükleri (-) 

3-Kıdem Tazminatı Karşılığı 
4-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

H-Gelecek Aylara Alt Gelirler ve 
Gider Tahakkuktan 

l-DIğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 
ll-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali Borçlar 
B-Ttcari Borçlar 

1 -Borç Senetleri Reeskontu (-) 
C-Diğer Borçlar 

1-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 
D-Alınan Avanslar 
E-Borç ve Gider Karşılıkları 

1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları 
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıktan 

F-Gelecek Yıllara AK Gelirleri ve 
Gider Tahakkukları 

G-Dtğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI 
lll-ÖZ KAYNAKLAR 
A-ödenmlş Sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş Sermaye (-) 

B-Sermaye Yedekleri 
1-Hisse Senedi İhraç Primleri 
2-Hisse Senedi İptal Karları 
3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 
4-lştlrakler Yeniden Değerleme Artışları 
5-Oiğer Sermaye Yedekleri 

C-Kar Yedekleri 
1-Yasal Yedekler 
2-Statü Yedekleri 
3-Otağanûstü Yedekler 
4-Diğer Kar Yedekleri 
5-Ozel Fonlar 

D-Geçmlş Yıllar Karları 
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) 
F-Dönem Net Karı (Zararı) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Mi lyon TL 

15.843 

17.000.000 

10.367.641 

69.354 

Tümü 

Milyon TL 

1.823.369.127 

7.648.459 

9.262.160 
15.843 

6.120.909 
144 

1.846.416.642 

2.494.645 

39.734 

2.534.379 

17.000.000 

10.367.641 

59.354 

-77.841 
-567.810 

26.781.344 

1.875.732.365 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Mi lyon TL 

357.611 

-203.480 

17.000.000 

20.156.174 

59.354 

T ü m ü 

Milyon TL 

820.237.239 

817.525 

2.336.529 

11.868.814 
154.131 

7.528.770 
28.255 

842.971.263 

2.248.726 

2.855.382 

5.104.108 

17.000.000 

20.156.174 

59.354 

-645.651 
356.399 

36.926.276 

885.001.647 
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TEKEL 
Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticaret Müessesesi 

2002 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (•) 

C-NET SATIŞLAR 
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 

E-FAAÜYET GİDERLERİ 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN 

OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN 

OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 

l-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR. 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER 
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞI (.) 

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

159.240.608 

159.240.608 

-119.796.089 

-23.812.074 

390.108 

-15.312.614 

2.563.881 

-3.841.630 

39.444.519 

15.632.445 

709.939 

-567.810 

-567.810 

Cari Dönem 
Milyon TL 

259.141.051 

259.141.051 
-157.459.905 

-60.820.338 

549.542 

-41.177.748 

2.797.736 

-2.331.700 

101.681.146 

40.860.808 

232.602 

698.638 

-342.239 

356.399 
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Tekel Sigara Sanayi ve işletmeleri Müessesesi 
2002 Yılı Bilançosu 

Aktif Hesaplar 

DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır Değerler 
B-Menkul Kıymetler 

1-Menkul Kıymetler Değer 
Düşüklüğü Karşılığı (-) 

C-Tlcarl Alacaklar 
1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüphell Alacak Kars ılığı (-) 

D-Oiğer Alacaklar 
1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şûpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
2-Vertlen Sipariş Avanslar 

F-Yıllara Yaygın Inş.ve Ona.Maliyetlerl 
G-Gelecek Aylara Art Giderler ve 

Gelir Tahakkuktan 
H-Diğer Dönen Varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
DURAN VARLIKLAR 
A-Ticari Alacaklar 

1-Alacak Senetleri Raaeskontu (-) 
2-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

B-Dtğer Alacaklar 
1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 

C-Mail Duran Varlıklar 
1-Bağlı Menkul Kıymetler 
2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer 

Düşüklüğü Karşılığı (-) 
3-lştirakter 
4-lştlraklere Sermaye Taahhütleri (-) 
5-lşöraklere Sermaye Paylan Değer 

Düşüklüğü Karşılığı (-) 
6-Bağlı Ortaklıklar 
7-Bağh Ortaklıklar Sermaye 

Taahhütleri (-) 
8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Paylan 

Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
9-Oiğer Mail Duran Varlıklar 
10-Diğer Mali Duran Varlıklar 

Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
D-Maddl Duran Varlıklar 

1 -Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş Amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta Olan Yatırımlar 
4-VerUen Sipariş Avansları 

E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
1-Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt) 
2-Birlkmlş Amortismanlar (-) 
3-Verilen Avanslar 

F-Ozel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1 -Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş Tükenme Payları 
3-Verilen Avanslar 

G-Gelecek Yırlara Alt Giderler ve 

Gelir Tahakkukları 
H-Diğer Duran Varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

I AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki Dönem 

Ayrıntısı 

Mi lyon TL 

1.187.830 

-1.651 
397.847.852 

105.328 

16.830 

194.109.381 
-89.302.688 
13.996.077 

13.399 
-2.680 

Tümü 
Milyon TL 

939.550 

314.332.490 

1.186.179 

397.953.180 

217.498 
1.365.926 
715.994.823 

17.593 

0 

16.830 

118.802.770 

10.719 

118.847.912 

834.842.735 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 
Milyon TL 

708.564 

-191.649 
391.800.750 

16.830 

300.958.002 
-147.550.516 
22.703.173 

21.305 
•8.522 

, 

Tümü 
Milyon TL 

14.421 

59.983.705 

518.915 

391.800.750 

263.663 
84.753 
452.664.207 

29.633 

0 

16.830 

176.110.659 

12.783 

222.438 

176.392.343 

629.056.550 
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Tekel Sigara Sanayi ve isletmeleri Müessesesi 
2002 Yılı Bilançosu 

Pasif Hesaplar 

l-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali Borçlar 

B-Tlcarl Borçlar 
1-Borç Senetleri Reeskontu (•) 

C-Oiğer Borçlar 

1-Borç Senetleri Reeskontu (-) 

D-Alınan Avanslar 

E-Yıdara Yay. İnşaat ve Onar.Hakedlş. 

F-ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 
G-Borç ve Gider Karşılıkları 

1 -Dönem Kan Vergi ve Diğer 
Yasal Yükümlülük Karşılıkları 

2-Donem Karının Peşin Ödenen Vergi 

ve Cifler Yükümlülükleri (-) 
3-Kıdem Tazminatı Karşılığı 
4-Diger Borç ve Gider Karşılıkları 

H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve 
Gider Tahakkuktan 

1-DIJer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 
ll-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali Borçlar 
B-Ticari Borçlar 

1-Borç Senetleri Reeskontu (-) 
C-Diğer Borçlar 

1-Dijer Borç Senetleri Reeskontu (-) 

D-Alınan Avanslar 

E-Borç ve Gider Karşılıktan 
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları 

2-Diger Borç ve Gider Karşılıktan 
F-Gelecek Yıllara Ait GeUrteri ve 

Gider Tahakkuktan 
G-Diger Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI 
lll-ÖZ KAYNAKLAR 
A-Ödenmiş Sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş Sermaye (-) 

B-Sermaye Yedekleri 

1-Hisse Senedi İhraç Primleri 
2-Hisse Senedi İptal Karları 

3-M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları 
4-lştirakler Yeniden Değerleme Artıştan 

5-Diğer Sermaye Yedekleri 
C-Kar Yedekleri 

1-Yasal Yedekler 

2-Statü Yedekleri 

3-Olaganûstü Yedekler 
4-Dijjer Kar Yedekleri 

5-özel Fonlar 

D-Geçmlş Yıllar Karlan 

E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) 
F-Dönem Net Karı (Zararı) 

Ö Z KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki Dönem 

Ayrıntısı 

Milyon TL 

1.037.545 

-739.748 

35.000.000 

50.869.682 

278.070 

Tümü 

Milyon TL 

4.180.269 

35.471 

733.877.649 
297.797 

6.522.481 
7.854 

744.921.521 

180.253 

2.912.372 

3.092.625 

35.000.000 

50.869.682 

278.070 

680.837 

86.828.589 

834.842.735 

Cari Dönem 

Ayrıntısı 

Milyon TL 

2.137.058 

-1.367.700 

4.903.645 

35.000.000 

111.541.986 

449.908 

Tümü 

Milyon TL 

4.599.519 
389.923 

465.570.526 

769.358 

3.974.237 

7.854 

475.311.417 

115.033 

4.903.645 

5.018.678 

35.000.000 

111.541.986 

449.908 

1.734.561 

148.726.455 

629.056.550 
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Tekel Sigara Sanayi ve İşletmeleri Müessesesi 
2002 Yılı Gelir Tablosu 

| Gelir ve Giderler 

A-BRÜT SATIŞLAR 
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 
ONET SATIŞLAR 
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (•) 
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 
E-FAALİYET GİDERLERİ 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 
F-DİĞER FAALİYETLERDEN 

OLAĞAN GELİR VE KARLAR 
G-DİĞER FAALİYETLERDEN 

OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 
l-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR. 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER 
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞI (-) 

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

1.811.046.865 
•1.197.008.407 

614.038.458 
•563.173.091 

-40.737.457 

50.865.367 

10.127.910 
218.954 I 

•8.598.857 

1.748.007 
128.932 
•158.557 

< 

1.718.382 

1.037.545 

580.837 | 

I Cari Dönem 
Milyon TL 

2.310.176.695 
•1.547.702.688 
762.474.007 
-680.100.755 

•53.762.239 

358.961 

•24.422.977 

345.124 
•1.020.502 

... 

r 

82.373.252 

28.611.013 

4.546.997 

3.871.619 | 

-2.137.058 

1.734.561 I 
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TEKEL Alkollü İçkiler Sanayi Müessesesi 
2002 Yılı Bilançosu 

Aktif Hesaplar 

DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır Değerler 
B-Menkul Kıymetler 

1-Menkul Kıymetler Değer 
Düşüklüğü Karşılığı (-) 

C-Ticari Alacaklar 
1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüpheli Alacak Karşılığı (-) 

D-Oiğer Alacaklar 
1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüphell Alacaklar Karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
2-Verilen Sipariş Avanslar 

F-Yıllara Yaygın Inş.ve Ona.Maliyetleri 
G-Gelecek Aylara Alt Giderler ve 

Gelir Tahakkukları 
H-Diğer Dönen Varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
DURAN VARLIKLAR 
A-Ttcarl Alacaklar 

1-Alacak Senetleri Raaeskontu (-) 
2-ŞüpheH Alacaklar Karşılığı (-) 

B-Diğer Alacaklar 
1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 

C-Mali Duran Varlıklar 
1-Bağlı Menkul Kıymetler 
2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer 

Düşüklüğü Karşılığı (-) 
3-lştirakler 
4-lştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 
S-lşUraklere Sermaye Payları Değer 

Düşüklüğü Karşılığı (-) 
6-Bağlı Ortaklıklar 
7-Bağlı Ortaklıklar Sermaye 

Taahhütleri (-) 
8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları 

Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
9-Diğer Mali Duran Varlıklar 
10-Diğer Mail Duran Varlıklar 

Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
D-Maddi Duran Varlıklar 

1 -Maddi Duran Vartıklar (Brüt) 
2-Birikmiş Amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta Olan Yatırımlar 
4-Verilen Sipariş Avansları 

E-Maddl Olmayan Duran Varlıklar 
1-Maddi Olmayan Duran Varlıklar ( Brüt) 
2-Blrlkmiş Amortismanlar (-) 
3-Verilen Avanslar 

F-Ozel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1-Ozel Tükenmeye Tabi Varlıklar (Brüt) 
2-Birikmlş Tükenme Paylan 
3-Verilen Avanslar 

G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve 
Gelir Tahakkuktan 

H-Oiğer Duran Varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki Dönem | 
Ayrıntısı 

Mi lyon TL 

180.087 

-5.438 
76.727.436 

41.508 

71.993.344 
-22.107.731 
58.105.384 

16 
-16 

Tümü 

Mi lyon TL 

665.181 

3.981.290 

174.649 

76.727.436 

239.455 
105.888 
81.893.899 

41.508 

0 

105.990.997 

0 

106.032.505 

187.926.404 

Cari Dönem 

Ayrıntısı 

Mi lyon TL 

112.486 

-5.288 
135.711.681 

257.347 

41.508 

154.052.648 
-38.206.895 
45.685.017 

16 
-16 

Tümü 

Mi lyon TL 

6.255 

689 

107.198 

135.711.681 

304.365 
38.624 
136.168.812 

41.508 

0 

161.530.770 

0 

161.572.278 

297.741.090 
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TEKEL Alkollü içkiler Sanayi Müessesesi 
2002 Yılı Bilançosu 

Pasif Hesaplar 

l-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali Borçlar 

B-Ticari Borçlar 
1 -Borç Senetleri Reeskontu (-) 

C-Diğer Borçlar 
1-Borç Senetleri Reeskontu (-) 

D-Alınan Avanslar 

E-Yıllara Yay. İnşaat ve Onar. Hakediş. 
F-ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 
G-Borç ve Gider Karşılıkları 

1-Dönem Kan Vergi ve Diğer 

Yasal Yükümlülük Karşılıkları 
2-Donem Karının Peşin Ödenen Vergi 

ve Diğer Yükümlülükleri (-) 

3-Kıdem Tazminatı Karşılığı 
4-Maliyet Giderleri Karşılığı 

5-Diğer Borç ve Gider Karşılıktan 
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve 

Gider Tahakkukları 

l-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 
ll-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali Borçlar 
B-Ticari Borçlar 

1 -Borç Senetleri Reeskontu (-) 
C-Diğer Borçlar 

1 -Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 
D-Alınan Avanslar 
E-Borç ve Gider Karşılıkları 

1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları 
2-Oiğer Borç ve Gider Karşılıkları 

F-Gelecek Yıllara Alt Gelirleri ve 
Gider Tahakkukları 

G-Diğer Uzun Vade» Yabancı Kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI 
m-ÖZ KAYNAKLAR 
A-Odenmiş Sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş Sermaye (-) 

B-Sermaye Yedekleri 
1-Hisse Senedi İhraç Primleri 
2-Hisse Senedi İptal Karları 

3-M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları 

4-lştlrakler Yeniden Değerleme Artıştan 
5-Diğer Sermaye Yedekleri 

C-Kar Yedekleri 
1-Yasal Yedekler 

2-Statü Yedekleri 
3-Olağanûstü Yedekler 
4-Diğer Kar Yedekleri 
5-özel Fonlar 

D-Geçmiş Yıllar Karları 
E-Geçmlş Yıllar Zararları (-) 

F-Dönem Net Karı (Zararı) 
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 
MilvonTL 

350.247 

1.257.406 

13.000.000 

30.436.781 

53.368 

Tümü 
MilvonTL 

1.877.319 

142.843 

244 

142.681.408 

350.247 

3.187.023 

148.239.084 

134.814 

1.257.406 

1.392.220 

13.000.000 

30.436.781 

53.368 

•5.399.606 
204.557 

38.295.100 

187.926.404 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 
Milyon TL 

521.971 

13.000.000 

61.036.060 

53.368 

Tümü 
MilvonTL 

3.975.788 

437.301 

489 

86.026.062 
521.971 

2.064.921 

93.026.532 

135.253.945 

58.331 

0 

135.312.276 

13.000.000 

61.036.060 

53.368 

-5.195.049 

507.903 
69.402.282 

297.741.090 
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TEKEL Alkollü İçkiler Sanayi Müessesesi 
2002 Yılı Bilançosu 

1 Gelir ve Giderler 

A-BRÜT SATIŞLAR 
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 
C-NET SATIŞLAR 
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 
BRÜT SATIŞ KARI VEYAZARARI 
E-FAALİYET GİDERLERİ 
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 
F-DİĞER FAALİYETLERDEN 

OLAĞAN GELİR VE KARLAR 
G-DİĞER FAALİYETLERDEN 

OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 
l-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR. 
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER 

YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞI (-) 
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

279.394.898 
-179.390.491 
100.004.407 
-85.145.287 

-13.803.498 

183.987 

-2.043.927 

411.791 
-2.423.826 

• 

14.859.120 

1.055.622 

-804.318 

-2.816.353 

•2.816.353 

Cari Dönem 
Milyo 

587.221.576 
-382.072.663 
205.148.913 
-171.261.926 

•25.275.137 

322.841 

-8.834.340 

471.630 
-64.078 

nTL 

33.886.987 

8.611.850 

100.351 

507.903 

507.903 
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TEKEL Tuz Sanayi Müessesesi 
2002 Yılı Bilançosu 

Aktif Hesaplar 

DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır Değerler 
B-Menkul Kıymetler 

1-Menkul Kıymetler Defler 
Düşüklüğü Karşılımı (•) 

C-Ticari Alacaklar 
1 -Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüpheli Alacak Karşılımı (-) 

D-Oiğer Alacaklar 
1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-ŞupheU Alacaklar Karşılımı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
2-Verilen Sipariş Avanslar 

F-Ydlara Yaygın Inş.ve Ona.Maüyetieri 
G-Gelecek Aylara AK Giderler ve 

GeHr Tahakkukları 
H-Diğer Dönen Varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
DURAN VARLIKLAR 
A-Ticart Alacaklar 

1-Alacak Senetleri Raaeskontu (•) 
2-Şüphell Alacaklar Karşılığı (-) 

B-Oiğer Alacaklar 
1-Alacak Seneden Reeskontu (-) 
2-ŞüpheH Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 

C-MaH Duran Varlıklar 
1-Bağlı Menkul Kıymetler 
2-Baglı Menkul Kıymetler Değer 

Düşüklüğü Karşılığı (-) 
3-lstlrekler 
•-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 
5-lstlraklere Sermaye Payları Değer 

Düşüklüğü Karşılığı (•) 
6-Bağlı Ortaklıklar 
7-Baftjı Ortaklıklar Sermaye 

Taahhütleri (-) 
8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları 

Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
9-Diğer Mali Duran Varlıklar 
10-Oiğer Mali Duran Vatlıklar 

Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
D-Maddi Duran Varlıklar 

1 -Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 
2-Blrikmls Amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta Olan Yatırımlar 
4-VerHen Sipariş Avanstan 

E-Maddl amayan Duran Varlıklar 
1 -Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt) 
2-Bklkmlş Amortismanlar (-) 
3-VerHen Avanslar 

F-Ozaf Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1-Ozel Tükenmeye Tabi Varlıklar (Brüt) 
2-BMkmiş Tükenme Payları 
3-VerHen Avanslar 

G-Gelecek YıHara M GMerler ve 
Ge» Tahakkukları 

H-Diğer Duran Varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 
Milyon TL 

1.060 

14.099.846 

19.824.913 
-7.903.249 
8.977.662 

36.762 
-335 

Tümü 
Milyon TL 

216.193 

1.050 

14.095.846 

92.731 
10.125 
14.415.945 

43 

0 

0 

20.899.346 

38.427 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 
Milyon TL 

982 

-947 
15.132.059 

31.456.274 
-13.804.012 
8.862.666 

56.267 
•5.844 

20.937.816 
35.353.761 I 

Tümü 
Milyon TL 

4.423 

35 

15.132.059 

117.834 
856 
15.255.207 

12.205 

0 

0 

26.514.928 

50.423 

900 
26.578.456 

41.833.663 
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TEKEL Tuz Sanayi Müessesesi 
2002 Yılı Bilançosu 

Pasif Hesaplar 

l-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mall Borçlar 

B-TIcari Borçlar 
1 -Borç Senetleri Reeskontu (-) 

C-Diğer Borçlar 

1-Borç Senetleri Reeskontu (-) 
D-Alınan Avanslar 

E-Yıllara Yay. İnşaat ve Onar. Hakedlş. 
F-Odenecek Vergi ve Yükümlülükler 

G-Borç ve Gider Karadıkları 
1-Donem Kan Vergi ve Diğer 

Yasal Yükümlülük Karşılıkları 

2-Oönem Karının Peşin Ödenen Vergi 

ve Diğer Yükümlülükleri (-) 
3-Kıdem Tazminatı Karşılığı 
4-Otğer Borç ve Gider Karşılıkları 

H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve 

Gider Tahakkuktan 
l-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali Borçlar 
B-TIcarl Borçlar 

1-Borç Senetleri Reeskontu (-) 
C-Dtger Borçlar 

1 -Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 
D-Alınan Avanslar 

E-Borç ve Gider Karşılıkları 

1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları 
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

F-Gelecek Yrilara Ait Gelirleri ve 
Gider Tahakkuktan 

G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI 
llt-OZ KAYNAKLAR 
A-Odenmlş Sermaye 

1-Sermaye 
2-ödenmemiş Sermaye (-) 

B-Sermaye Yedekleri 
1-Hisse Senedi İhraç Primleri 

2-Hisse Senedi İptal Karları 

3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 

4-lştirakler Yeniden Değerleme Artıştan 
5-Diğer Sermaye Yedekleri 

C-Kar Yedekleri 

1-Yasal Yedekler 
2-Statü Yedekleri 

3-Olağanûstü Yedekler 
4-Diğer Kar Yedekleri 
5-Ozel Fonlar 

D-Geçmiş Yıllar Kanarı 
E-Geçmiş YıHar Zarartan (-) 
F-D6nem Net Karı (Zararı) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 
Milyon TL 

46.543 
-29.747 

5.000.000 

6.195.099 

37.623 

Tümü 
Milyon TL 

3.067 

113.398 

792.947 

16.596 

769.387 
1 

1.695.396 

22.299.911 

81.318 

22.381.229 

5.000.000 

6.195.099 

37.623 

44.414 

11.277.136 

35.353.761 

Cart Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

-35.198.934.873 

137.919 

5.000.000 

13.174.501 

46.719 

Tümü 
Milyon TL 

4.912 

91.278 

1.224.742 
66.367 

498.869 

1 

1.866.169 

21.469.904 

137.919 

21.607.823 

5.000.000 

13.174.501 

46.719 

118.451 

18.339.671 

41.833.663 
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TEKEL Tuz Sanayi Müessesesi 
2002 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (•) 
C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (•) 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 
E-FAALİYET GİDERLERİ 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN 
OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-OİĞER FAALİYETLERDEN 

OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (•) 
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 

l-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR. 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 

K-DONEM KARI VERGİ VE DİĞER 

YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞI (-) 

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

22.076.872 

22.076.872 

-12.183.857 

•7.355.009 

115.024 

-2.571.900 

12212 

-2.385 

9.893.015 

2.538.006 

81.130 

90.957 

45.543 

15.414 

32.289.218 

32.289.218 

•18.516.169 

•10.448.631 

652.276 

-3.753.427 

30.793 

-34.044 

Cari Dönem 
Milyon TL 

1 1 

f 
-

13.773.049 

3.324.418 

223.267 

220.016 

101.565 

18.451 
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TEKEL 
Pazarlama ve Dağıtım MueMesesl 

2002 Yılı Bilançosu 

Aktif Hesaplar 

DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır Değerler 
B-Menkul Kıymetler 

1-Menkul Kıymetler Değer 
Düşüklüğü Karşılığı (-) 

C-Tlcari Alacaklar 
1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüphell Alacak Karşılığı (-) 

D-Diğer Alacaklar 
1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüphell Alacaklar Karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
2-Verilen Sipariş Avanslar 

F-Yıllara Yaygın Inş.ve Ona.MalIyetJeri 
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve 

Gelir Tahakkuktan 
H-Diğer Dönen Varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
DURAN VARLIKLAR 
A-Tteari Alacaklar 

1 -Alacak Senetleri Raaeskontu (-) 
2-Şüphell Alacaklar Karşriığı (-) 

B-Diğer Alacaklar 
1-Alacak Seneden Reeskontu (-) 
2-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 

C-Mall Duran Varlıklar 
1-Bağlı Menkul Kıymetler 
2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer 

Düşüklüğü Karşılığı (-) 
3-lşrJrakler 
4-lştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 
S-Iştlraklere Sermaye Paylan Değer 

Düşüklüğü Karşılığı (-) 
6-Bağlı Ortaklıklar 
7-Bağlı Ortaklıklar Sermaye 

Taahhütleri (-) 
8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Paylan 

Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
9-Diğer Mali Duran Varlıklar 
10-Diğer Man Duran Varlıklar 

Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
D-Maddi Duran Varlıklar 

1 -Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş Amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta Olan Yatırımlar 
4-Verilen Sipariş Avansları 

E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
1-Maddi Olmayan Duran Varlıklar ( Brüt) 
2-Blrikmlş Amortismanlar (-) 
3-Verllen Avanslar 

F-Ozel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1 -özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş Tükenme Paylan 
3-VerUen Avanslar 

G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve 

Gelir Tahakkuktan 
H-Dtğer Duran Varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki Dönem 

Ayrıntısı 

Mi lyon TL 

137.185.464 

-2.995.326 
366.808 

280.778.765 

861.673 

15.906 

16.830 

30.509.254 
-6.238.682 
277.896 

397.719 
-55.856 

Tümü 

Mi lyon TL 

6.350.782 

134.190.138 

386.808 

281.640.438 

592.335 
322.024 
423.482.525 

660 

15.906 

16.830 

24.548.468 

341.863 

24.923.727 

448.406.252 

Cari Dönem 

Ayrınt ısı 

Mi lyon TL 

194.445.570 

-3.366.865 
928.653 

-783.972 
355.195.749 

59.056.078 

18.471 

16.830 

48.258.589 
-10.025.397 
19.837 

633.387 
-163.764 

Tümü 

Mi lyon TL 

2.685.959 

191.078.705 

144.681 

414.251.827 

667.206 
91.379 
608.939.757 

8.475 

18.471 

16.830 

38.253.029 

469.623 

38.766.428 

647.706.185 
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TEKEL 
Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi 

2002 Yılı Bilançosu 

Pasif Hesaplar 

l-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A-Mall Borçlar 
B-Tlcari Borçlar 

1 -Borç Senetleri Reeskontu (-) 

C-DIğer Borçlar 
1 -Borç Senetleri Reeskontu (-) 

D-Alınan Avanslar 

E-Yıllara Yay. İnşaat ve Onar. Hakediş. 

F-ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 
6-Borç ve Gider Karşılıkları 

1-Dönem Kan Vergi ve Diğer 
Yasal Yükümlülük Karşılıkları 

2-Oönem Kannın Peşin Ödenen Vergi 
ve Diğer Yükümlülükleri (-) 

3-Kıdem Tazminatı Karşılığı 
4-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

H-Gelecek Aylara Art Gelirler ve 
Gider Tahakkukları 

l-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 
İI-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali Borçlar 
B-Ticarl Borçlar 

1-Borç Senetleri Reeskontu (-) 
C-Diğer Borçlar 

1-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 
D-Alınan Avanslar 
E-Borç ve Gider Karşılıkları 

1-Kıdem Tazminatı Karşılıklan 
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

F-Gelecek Yıllara Alt Gelirleri ve 
Gider Tahakkukları 

G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI 
lll-ÖZ KAYNAKLAR 
A-ödenmiş Sermaye 

1-Sermaye 

2-ödenmemiş Sermaye (-) 
B-Sermaye Yedekleri 

1-Hisse Senedi İhraç Primleri 
2-Hisse Senedi İptal Kanarı 
3-M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları 
4-lştirakier Yeniden Değerleme Artışları 
5-Diğer Sermaye Yedekleri 

C-Kar Yedekleri 
1-Yasal Yedekler 
2-Statû Yedekleri 

3-Olağanüstü Yedekler 
4-Diğer Kar Yedekleri 
5-Ozel Fonlar 

D-Geçmiş Yıllar Karları 
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) 
F-Donem Net Karı (Zararı) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki Dönem 

Ayrıntısı 

Milyon TL 

53.595.759 

-37.340.672 

10.000.000 

13.746.900 

8.643.913 

Tümü 

Milyon TL 

280.833.537 

1.692.312 

356.097 

13.623.881 

16.255.087 

2.695.580 

85.613 

315.542.107 

17.897.306 

17.897.306 

10.000.000 

13.746.900 

8.643.913 

-3.757.828 
86.333.855 
114.966.840 

448.406.253 

Cari Dönem 

Ayrıntısı 

Milyon TL 

89.900.946 

-66.026.672 

10.000.000 

27.983.876 

22.261.091 

Tümü 

Milyon TL 

383.054.447 

698.035 

273.080 

2.481.817 

23.874.274 

956.212 

47.306 

411.385.171 

28.861.315 

28.861.315 

10.000.000 

27.983.876 

22.261.091 

147.214.732 

207.459.699 

647.706.185 
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TEKEL 
Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi 

2002 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 

A-BRÜT SATIŞLAR 
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 
C-NET SATIŞLAR 
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (•) 
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 
E-FAALİYET GİDERLERİ 
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 
F-DİĞER FAALİYETLERDEN 

OLAĞAN GELİR VE KARLAR 
G-DİĞER FAALİYETLERDEN 

OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 
l-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR. 
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER 

YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞI (-) 
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 

Önceki Donem 
Milyon TL 

3.190.380.156 
•812.887.400 
2.377.492.756 

-2.121.328.690 

•103.764.163 

1.253.470 

•7.395.187 

322.402 
•6.650.974 

1 

256.164.066 

152.399.903 

146.258.186 

139.929.614 

53.595.759 
36.333.855 

Cari Dönem 
Milyon TL 

4.318.361.214 

-1.077.414.075 
3.240.947.139 
-2.856.118.272 

-132.635.223 

2.336.928 

•14.504.094 

513.154 
3.423.954 

-

384.828.867 

252.193.644 

240.026.478 

237.115.678 

-89.900.946 

47.214.732 
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KRİSTAL TUZ RAFİNERİSİ SANAYİİ VE TİCARETİ A.Ş. 
2002 YILI BİLANÇOSU 

Aktif Hesaplar 

DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır Değerler 
B-Menkul Kıymetler 

1-Menkul Kıymetler Defler 
Düşüklüğü Karşılığı (•) 

C-Ttcari Alacaklar 
1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüpheli Alacak Karşılığı (-) 

D-Diğer Alacaklar 
1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüphell Alacaklar Karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
2-Verflen Sipariş Avanslar 

F-Yıllara Yaygın Ins.ve Ona.Maliyetieri 
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve 

Gelir Tahakkuktan 
H-DIğer Donen Varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
DURAN VARLIKLAR 
A-Ticari Alacaklar 

1-Alacak Senetleri Raaeskontu (-) 
2-Şüphell Alacaklar Karşılığı (•) 

B-Diğer Alacaklar 
1 -Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüphell Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 

C-Mali Duran Varlıklar 
1-Bağlı Menkul Kıymetler 
2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer 

Düşüklüğü Karşılığı (-) 
3-lştlrakler 
4-lştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 
5-lştiraklere Sermaye Payları Değer 

Düşüklüğü Karşılığı (-) 
6-Bağlı Ortaklıklar 
7-Bağlı Ortaklıklar Sermaye 

Taahhütleri (-) 
6-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Paylan 

Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
9-Diğer Mail Duran Varlıklar 
10-Dtfler Mail Duran Varlıklar 

Değer Düşüklüğü Karşılığı {-) 
D-Maddl Duran Varlıklar 

1-Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş Amortismanlar (-) 
3-Yapıimakta Olan Yatırımlar 
4-Verilen Sipariş Avansları 

E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
1-Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş Amortismanlar (-) 
3-Verilen Avanslar 

F-Ozel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1-Ozel Tükenmeye Tabi Varlıklar (Brüt) 
2-Birikmtş Tükenme Payları 
3-Vertlen Avanslar 

G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve 

Gelir Tahakkukları 
H-Diğer Duran Varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

1 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

248 

70.726 

817.053 
-81.806 
134.978 

39.338 
-23.421 

Tümü 

Milyon TL 

578.698 

99.907 

248 

70.726 

5.174 
199.789 
954.542 

114 

0 

870.225 

15.917 

886.256 

1.840.798 

Cari Dönem 

Ayrıntısı 

Milyon TL 

48 

44.379 

1.455.872 
-168.964 

39.784 
-31.442 

Tümü 

Milyon TL 

330.242 
37.272 

15.667 

48 

44.379 

4.559 
231.541 
663.708 

38 

0 

1.286.908 

8.342 

0 

1.295.288 

1.958.996 
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KRİSTAL TUZ RAFİNERİSİ SANAYİİ VE TİCARETİ A.Ş. 
2002 YILI BİLANÇOSU 

Pasif Hesaplar 

l-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali Borçlar 
B-Tlcari Borçlar 

1-Borç Senetleri Reeskontu (-) 
C-Diğer Borçlar 

1-Borç Senetleri Reeskontu (-) 
D-Alınan Avanslar 
E-Yıllara Yay. İnşaat ve Onar. Hakedlş. 
F-Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 
G-Borç ve Gider Karşılıkları 

1-Dönem Karı Vergi ve Diğer 
Yasal Yükümlülük Karşılıkları 

2-Dönem Karının Peşin ödenen Vergi 
ve Diğer Yükümlülükleri (-) 

3-Kıdem Tazminatı Karşılığı 
4-Oiğer Borç ve Gider Karşılıkları 

H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve 
Gider Tahakkukları 

l-Oiğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI 

KAYNAKLAR TOPLAMI 

ll-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mall Borçlar 
B-Ticarl Borçlar 

1-Borç Senetleri Reeskontu (-) 
C-Diğer Borçlar 

1-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 
D-Alınan Avanslar 
E-Borç ve Gider Karşılıkları 

1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları 
2-Dlğer Borç ve Gider Karşılıkları 

F-Getecek Yıllara Alt Gelirleri ve 
Gider Tahakkuktan 

G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI 
lll-OZ KAYNAKLAR 
A-ödenmiş Sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş Sermaye (-) 

B-Sermaye Yedekleri 
1-Hisse Senedi İhraç Primleri 
2-Htsse Senedi İptal Kadarı 
3-M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları 
4-lştirakler Yeniden Değerleme Artıştan 
S-Diğer Sermaye Yedekleri 

C-Kar Yedekleri 
1-Yasal Yedekler 
2-Statü Yedekleri 
3-Olağanüstü Yedekler 
4-Diğer Kar Yedekleri 
5-Ozel Fonlar 

D-Geçmiş Yıllar Karları 
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) 
F-Donem Net Karı (Zararı) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki Dönem 

Ayrıntısı 

Milyon TL 

63.657 

-57.634 

1.964 

1.000.000 

267.967 

84.723 

346.194 

Tümü 

Milyon TL 

16.118 

6.659 

380 
6.023 

880 

30.060 

202 

1.265 

1.964 

3.431 

1.000.000 

267.967 

430.917 

108.423 

1.807.307 

1.840.798 

Cari Dönem 

Ayrıntısı 

Milyon TL 

4.781 

1.000.000 

698.950 

93.327 

396.103 

Tümü 

Milyon TL 

18.662 

2.675 

773 
0 

22.110 

202 

971 

4.781 

5.954 

1.000.000 

698.950 

489.430 

-257.448 

1.930.932 

1.958.996 
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KRİSTAL TUZ RAFİNERİSİ SANAYİİ VE TİCARETİ A.Ş. 
2002 YILI GELİR TABLOSU 

Gelir ve Giderler 

A-BRÜT SATIŞLAR 
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (•) 
C-NET SATIŞLAR 
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 
E-FAALİYET GİDERLERİ 
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 
F-DİĞER FAALİYETLERDEN 

OLAĞAN GELİR VE KARLAR 
G-DİĞER FAALİYETLERDEN 

OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 
l-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR. 
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER 

YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞI (•) 
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 

1 Önceki Dönem 
Milyon TL 

123.612 

123.612 
-333.455 

-197.633 

600.454 

•20.504 

6 

-388 

-209.843 

•407.476 

172.480 

172.092 

63.657 
08.435 

| Cari Dönem 
Milyon TL 

389.429 
-6.478 
382.951 
•648.729 

-208.673 

236.357 

-18.896 

I 

•458 

-

-265.778 

•474.451 

-256.990 

-257.448 

257.448 
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SAYI: 40 
TÜTÜN,TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜ
ĞÜ İLE MÜESSESELERİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ 2003 YILINA AİT HESAP 

VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GÎRİŞ 

Komisyonumuzun 25.05.2006 tarihli 26 ncı Birleşiminde Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Al
kol İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Müesseseleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2003 yılına ait hesap ve 
işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesi
nin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt al
tına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer 
belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dik
kate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

Tekel Genel Müdürlüğünün 19/10/1983 tarih ve 2929 sayılı Kanunla Tekel İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü adıyla, 01/01/1984 tarihinden itibaren Kamu İktisadi Kuruluşu statüsüne getirilmiştir. 
Tekel'in 11/03/1987 tarih ve 19397 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan ana statüsü ile ismi "Tütün 
ve Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü" olarak değiştirildiği, ancak tica
ret unvanında "TEKEL" ibaresi, kısaltılmış unvan olarak muhafaza edildiği daha sonra 03.01.2002 
tarih ve 4733 sayılı Yasa ile Tekel'in KİK olan statüsü Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) statüsüne 
dönüştürülmüştür. Tekel'in KİT statüsünün bir yıl devam etmesinden sonra Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından Ana Sözleşmesi yeniden düzenlenerek ÖİB'nın 25.12.2002 tarihli onayı ile 
statüsü 2003 yılı başlangıcından itibaren A.Ş. biçimine dönüştürülmüştür. 

Dünyada tütün, Amerika Kıtası'nın keşfi ile birlikte tanınmış ve buradan Avrupa'ya getirilme
si ile oluşan sanayi XVII. Yüzyıldan beri tekamül etmiş ve insanlar için cazip bir madde haline dö
nüşmüştür. Önceleri bir süs bitkisi, ilaç ve daha sonra sırası ile pipo, puro, enfiye, çiğneme, nargi
le ve sigara şeklinde keyif verici madde olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Bunun sonucu olarak 
da artan taleplerin karşılanabilmesi için bazı ülkelerde tütün ve tütün mamulleri sanayi önemli iş
gücü istihdamı ve ticareti ortamı yaratmıştır. 

Tütün mamulleri içinde sigara üretim miktarı ve tüketim alanı bakımından daha yaygın bir du
rumdadır. Puro ve bunun tipleri olan cigar ve cigarollus gibi sarılmak suretiyle imal edilenler ile 
kıyılmış olarak kullanılan nargile, enfiye, tömbeki vb. üretimleri ise sigaraya nazaran daha sınırlı 
olup, ülke alışkanlıklarına göre değişim göstermektedir. 

Dünya sigara üretiminin yıllar itibariyle yaklaşık % 15-20 oranlarındaki miktarı ülkeler arası 
ihracata konu olmaktadır. En önemli ihracatçı ülkeler; ABD 207 bin ton, İngiltere 108 bin ton, Al
manya 70 bin ton, Hollanda 103 bin ton, Çin 40 bin ton, Brezilya 72 bin ton değerleri ile Dünya 
ihracatının önemli bir bölümünü oluşturmaktadırlar. Türkiye'de Tekel tarafından firmalara indirim
li fiyat üzerinden ihraç kaydıyla yapılan sigara satışları 1996 yılında 4 bin ton düzeyine kadar çık
mıştır. Tekel'in dolaylı sigara ihracatı niteliğindeki firmalara ihraç kaydı ile sigara satışı uygulama
sının esas olarak firmalar tarafından kötüye kullanıldığı yurt dışına ihraç kaydı ile satın alınan si
garaların usulsüz işlemler ile yurt içinde satılarak haksız kazanç elde edildiği saptandığından son 
yıllarda gerçek anlamda sigara ihracatı çok düşük düzeyde kalmıştır. 
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Dünya sigara ithalatı 1990 yılından itibaren her yıl artan bir seyir takip etmiştir. En önemli it
halatçı ülkeler arasında; Rusya Federasyonu 45 bin ton, Japonya 80 bin ton, Fransa 60 bin ton, Sin
gapur 50 bin ton, İtalya 42 bin ton, İngiltere 25 bin ton, Suudi Arabistan 20 bin ton, Ukrayna 18 
bin ton, Hollanda 18 bin ton değerleri ile yer almaktadır. 

Tekel'in ithal uygulamasını yürüttüğü dönem analiz edildiğinde yabancı sigara satışlarının 
1984 yılında 2,3 bin ton, 1985 yılında % 79 oranında artışla 4.172 ton'a, 1986 yılında % 77 ora
nında artışla 7.367 ton'a, 1987 yılında % 64 oranında artışla 1.792 ton'a, 1988 yılında 10.163 ton'a, 
1989 yılında % 14 artışla 11.620 ton'a, 1990 yılında 15.561 bin ton olmuştur. Bu dönemde Marl-
boro ve Reynolds grubu dışında diğer yabancı sigaraların piyasadaki etkinliği kalmamış, yukarıda
ki çizelgede görüldüğü üzere ithal sigara satışları % 0,1 düzeyinde olup, yabancı sigara piyasası iki 
firmanın ağırlığında gelişmiştir. 

Tekel'in satışlarından doğan konsolide kârlılığı incelendiğinde; Pazarlama ve Dağıtım Mües
sesesi gelir tablosunda 2001 yılında 152,4 trilyon lira olarak tahakkuk eden faaliyet kârının, 2002 
yılında % 65,5 oranında artarak 252.1 trilyon liraya çıkmışken, 2003 yılında önceki yıla göre % 31,8 
oranında azalarak 174,5 trilyon liraya gerilediği, Genel Müdürlük konsolide gelir tablosunda olu
şan faaliyet kârlarında da aynı gerilemenin ortaya çıktığı, konsolide dönem kârı 2001 yılında 184,2 
trilyon liradan 333,6 trilyon liraya çıkarak % 81,1 oranında artmışken, 2003 yılı konsolide kârının 
308,7 trilyon liraya gerileyip 2002 yılına göre % 7,5 oranında azaldığı anlaşılmaktadır. Tekel'in si
gara piyasasındaki pazar kaybının giderek hızlanması çerçevesinde faaliyet kârlarındaki düşüş hız
lanmış olup, 2002 yılı kâr artış oranları 2001 yılı değerlerinin ancak yarısı düzeyinde kalmışken 
2003 yılı faaliyet kârlarının geçen yıla göre Pazarlama Bilançosunda % 31,8 oranında, Konsolide 
Bilanço sonuçlarında da % 7,5 oranında azalması sigara satışlarındaki daralmayı vurgulamaktadır. 
Esas olarak bu gerileme Tekel'in satış hasılatları analizinden de saptanabilmektedir.Tekel ürünleri 
satışları üzerinden tahakkuk ettirilen vergi tutarlarını da kapsayan Tekel'in Konsolide Gayri Safı 
Satış Hasılatı analiz edildiğinde; 

2000 yılında 1,1 katrilyon liradan 2,1 katrilyon liraya çıkarak % 91 oranında artmışken 2001 
yılında 3,2 katrilyon liraya yükselerek % 51 oranında,2002 yılında ise 4,3 katrilyon liraya çıkarak 
% 35 oranında artarken 2003 yılında 5,6 katrilyon liraya yükselerek ancak % 30 oranında büyüdü
ğü, başka bir anlatımla yıllara göre gayri safı satış hasılatındaki yıllık artışların % 90 seviyesinden 
2003 yılında % 30 oranına gerilediği, 

- Toplam satışlardan vergilerin indirilmesi ile oluşan Safı(net) Satış Hasılatının da aynı geri
leme içine girdiği 2000 yılında 397 trilyon liradan 785 trilyon liraya yükselerek % 98 oranında ar
tan net satışların, 2001 yılında 1,2 katrilyon liraya çıkarak % 55 oranında büyüyen ve 2002 yılın
da 1,7 katrilyon liraya çıkarak % 39 oranında artan net satışların 2003 yılında 1,8 katrilyon lira dü
zeyinde kalarak ancak % 11 oranında büyüyebildiği, netice olarak Tekel'in safı satış hasılatında ön
ceki yıllarda % 98 seviyesine kadar ulaşan büyümenin 2001 yılında % 55, 2002 yılında % 39, 2003 
yılında ise % 11 düzeyine kadar gerilediği saptanmaktadır. Tekel satış hacminde parasal olarak or
taya çıkan bu daralma aslında Tekel satışlarının miktar ve parasal olarak son beş yıl içindeki en bü
yük gerilemesine işaret etmektedir Tekel satış hacminde 2003 yılında parasal olarak gözlenen bü
yük daralma son yıllarda pazar payı hızla düşen Tekel'in sigara satışlarındaki gerilemeden kaynak
landığı saptanmaktadır. Örneğin Tekel satış hacminin % 76,2 oranı ile her yıl en büyük ağırlığını 
oluşturan filtreli sigara satışları 1999 yılında 78,9 bin ton, 2000 yılında 77,1 bin ton 2001 yılında 
76,3 bin ton iken sigara satışları 2002 yılında 66,7 bin tona 2003 yılında ise 60,2 bin tona düşmüş
tür. Bu çerçevede filtreli sigara satışlarındaki bir önceki yıla göre azalma 2000 yılında % 2,4 2001 
yılında % 1,1 oranında iken satışlardaki miktar olarak gerileme 2002 yılında % 12,6 ve 2003 yılın
da % 9 gibi büyük düzeye çıkmıştır.Belirtilen yapı içinde Türkiye genelindeki sigara piyasasında 
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Tekel'in pazar payı 1999 yılında % 69,8 2000 yılında % 69,6, 2001 yılında % 68,6 düzeyinde iken, 
sigara satışlarında 2002 ve 2003 yılında ortaya çıkan büyük gerileme sonucu ülke genelindeki pa
zar payı 2002 yılında % 60,8, 2003 yılında da % 56,5 düzeyine inmiştir. Öte yandan incelemelerin 
devam ettiği Şubat/2004 tarihinde toplam satışların 2004 yılı sonuçları da elde edilmiş, bu verile
re göre de 2004 yılı satışlarının 2003 yılına göre % 14,9 oranında azalarak 51,9 bin ton seviyesine 
indiği pazar payının da % 56,5 den % 49,6 oranına gerilediği anlaşılmıştır. 

Tekel'in sigara piyasasındaki pazar kaybı önceki dönemlerde yıllık % 1 oranında iken 2002 
yılında % 7,1 ve 2003 yılında % 4,3 2004 yılında % 6,9 oranına çıkmış böylece son üç yılın pazar 
kaybı % 18,3 gibi orana yükselmiştir. Pazar kaybının büyümesi faaliyet kârlanndaki düşmeyi de 
hızlandırmış, yukarda vurgulandığı üzere 2002 yılı faaliyet kârları artışı 2001 yılı artış hızının ya
rısı düzeyinde kalırken, 2003 yılı faaliyet kârları 2002 yılı düzeyine bile ulaşamayıp geçen yıl dü
zeyinin % 31,8 gerisinde kalmıştır. 

Son yıllarda sigara pazarındaki talep yapısında meydana gelen gelişmeler çerçevesinde özel 
sektör sigara firmaları üretim ve satışlarının ağırlıklı bölümünü sert paket grubuna yönlendirirken 
önceki yıllardan bu yana mevcut üretim kapasitesinin % 90'ı yumuşak paket (soft) % 10'u sert pa
ket (Hard Bok) biçimindeki makinelerden oluşan Tekel sigara fabrikalarındaki üretim kapasitesi
nin piyasada hızla gelişen sert paket türüne göre düzenlenmeyişi Tekel'in pazar kaybını büyütmüş 
sert paket üretimini artıracak bu konudaki makine tedarikinin 2003 yılında da gerçekleştirilmeyişi 
2003 yılında da Tekel'in pazar kaybını hızlandırırken özel firma pazar paylarının büyümesine yol 
açmıştır. Bu çerçevede Philsa firmasının 2003 yılında 23,8 bin ton sert paket sigara satışları 35 bin 
tonluk toplam satışlarının % 68,0'ine JTİ firmasının 2003 yılında 9,8 bin ton sert paket sigara sa
tışları toplam 11,2 bin ton'luk satışlarının % 87,5'ine ulaşmışken, Tekel'in 2003 yılındaki 8,2 bin 
ton sert paket sigara satışları 60,2 bin tonluk satışlarının ancak % 13,6'sını oluşturduğu tespit edil-
miştir.Ülke genelindeki sigara piyasasında Philsa firması, 2003 yılındaki sert paket sigara satışla
rını 18.1 bin tondan 23,8 bin tona çıkararak % 31,5 oranında artırırken Tekel'in sert paket sigara 
satışları, JTİ firması sert paket sigara satışlarının 2003 yılındaki 10 bin ton düzeyinin dahi gerisin
de kaldığı, ülkedeki sigara pazarında en yüksek rantabilite sağlayan ve 2003 yılı sonunda toplam 
32,8 bin tonluk satış hacmine ulaşan sert paket Blended sigara piyasasında Tekel payının ancak % 
7,7 gibi bir düzeye düştüğü görülmüştür. Öte yandan piyasada önemli talebi olan Samsun 216 si
garası sert paketi üretilemediğinden piyasadaki talebi yumuşak paket ile karşılanmaya çalışılmış 
sert paketi üretilemeyen ve piyasaya yumuşak paket olarak sunulan bu sigara satışları 2003 yılın
da 5,3 bin tona 2004 yılı sonunda 8,1 bin tona çıkmıştır. Ancak birim maliyetleri aynı düzeyde olan 
Samsun 216 sigarası sert paket halinde 1.950 bin TL üzerinden piyasaya sunulurken yumuşak pa
ket ile piyasaya 400 bin lira düşük fiyatla sunulduğundan yıllık talebi 8 bin tona ulaşan bu sigara
nın piyasaya kurulu olarak sunulamaması sonucu aylık 10 trilyon lirayı aşan rantabilite kaybına ne
den olduğu hesaplanmaktadır Tekel alkol grubunun özelleştirilip 27.02.2004 tarihinde bünyeden 
ayrılması ile toplam satış hacminin düşmesi ve rakı satış kârından yoksun kalınması toplam kârlı
lık üzerinde olumsuz etki yapmıştır. Geçmiş yıllardan bu yana 2003 yılı sonuna kadar toplam satış 
hacminin % 77 sigara, % 20 alkol ve geri kalan % 3 oranı da çay, tuz ve vergisiz satış mağazaları
nın satışlarından oluşmuştur. Hacminin % 77'sini oluşturan sigara satışları içinde % 50 oransal 
ağırlığı oluşturan Blended grubu içindeki Tekel 2000-2001 ve Samsun 216 sigara markalarının Te
kel'in satış hacmi ve kârlılık yapısı birlikte değerlendirildiğinde sigara satışları Tekel faaliyet kâr
larına birinci derecede katkısını sürdürmekle birlikte 2003 yılında bu sigaralardaki Pazar kaybının 
devam etmesi belirtilen sigaraların faaliyet kârlarında gerileme ortaya çıkarmıştır. Örneğin 2000 si
garası faaliyet kân 2002 yılında 96,2 trilyon liradan 154,0 trilyon liraya çıkarak % 60 oranında bü
yümüşken 2003 yılında bu sigaradan doğan 101,0 trilyon liralık faaliyet kârı geçen yıla göre % 35 
oranında gerilemiş, 2001 markası satışlarından tahakkuk eden faaliyet kârı 2002 yılında 84 trilyon 
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liradan 140 trilyon liraya çıkarak % 66 oranında büyürken 2003 yılında faaliyet kân 104 trilyon li
raya inerek geçen yıl değerinin % 26 gerisinde kalmıştır. Toplam satış hacmi içinde % 77 oranı ile 
en büyük ağırlığı oluşturan sigara satışları içinde Tekel kârlarına birinci derecede katkı yapan ve 
satış hacminin % 50'sinden fazlasını oluşturan Blended grubu sigaralar dışında kalan satış hacmi 
incelendiğinde; 2003 yılı sonuna göre 58 trilyon dolayındaki satışları ile Tekel'in toplam satış hac
mindeki oransal ağırlığı % 1,3 düzeyinde kalan Tuz satışlanndaki 19 trilyon liralık faaliyet kârının 
2003 yılı Tekel Konsolide faaliyet kârının % 6'sına ulaştığı, kârlılık sıralamasında tuz satışlarından 
sonra gelen satış hacmi ve rantabilitesi her yıl giderek azalan Vergisiz Satış Mağazalarının 2003 yı
lındaki 28 trilyon satışlardan doğan 4,4 trilyon liralık faaliyet kârının Tekel konsolide faaliyet kârı
nın ancak % 1,2 sini bulduğu saptanmaktadır. 

II- İDARİ BÜNYE 

Tekel'in toplam çalışan personel sayısı 2002 yılı sonunda 29.156 iken 2003 yılında 22.496 ol
muş, personele yapılan toplam harcama ise 2003 yılında 612 trilyon liradan 772 trilyon liraya çık
mıştır. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 02.06.2003 tarihli 'olur' yazısında; Tekel Sigara Sanayi 
Müessesesinin tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte, 'Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticaret 
A.Ş.'ne, Alkollü İçkiler Sanayi Müessesesinin tüm hak ve yükümlülükleri ile 'Alkollü İçkiler Sa
nayi Ticaret A.Ş.'ne ve Pazarlama ve Dağıtım Müessesesinin de ikiye ayrılarak tüm hak ve yüküm
lülükleri ile birlikte 'Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. ile Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım 
A.Ş.'ne dönüştürülmesi, Anonim Şirketle dönüştürülen müesseseler ile ilgili olarak Tekel tarafın
dan imza altına alınan bütün sözleşmelerin de tüm edimleri ile birlikte yeni kurulan Anonim Şir
ketlere devredilmesinin belirtildiği saptanmıştır. 

Belirtilen çerçevede oluşturulan Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. ile Alkollü İçkiler Pazar
lama ve Dağıtım A.Ş.'nin Ana Statüsü ÖİB'nca 02.06.2003 tarihinde onanmış bu şirketlerin Tica
ret Sicilindeki tescil ve ilan işlemleri de 06.06 2003 tarihinde tamamlanmıştır. Netice olarak 1984 
yılından bu yana Tekel topluluğu içinde Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi adı ile faaliyet gösteren 
ve Tekel topluluğu içinde üretilen tüm mamullerin yurt genelinde Başmüdürlükleri kanalı ile pa
zarlayan Müessesenin hukuki varlığı 05.06.2003 tarihi itibariyle sona ermiştir.Bu tarihten sonra Te
kel topluluğunda üretilen sigara ve içki mamullerinin yurt genelinde dağıtımı için yukarda belirti
len iki ayrı A.Ş. görevlendirilmiştir. Öte yandan hukuki varlığı 05.06.2003 tarihinde sona eren Pa
zarlama ve Dağıtım Müessesesi 01.01.2003-05.06.2003 dönemini kapsayan faaliyetleri için Bilan
ço ve Gelir Tablosu düzenlemiştir. 

ÖİB'nin değinilen yazısında Pazarlama ve Dağıtım Müessesesinin sigara ve alkol pazarlama 
olarak iki A.Ş.'e ayrılması öngörülmekle birlikte belirtilen Müessese Sigara Pazarlama Dağıtım 
A.Ş. ismi altında eski fonksiyonlarını aynen sürdürmüş sigara mamulleri yanında Tekel'in alkol 
ürünlerini yurt genelinde pazarlamaya devam etmiş yeni kurulan 'Alkollü İçkiler Pazarlama ve Da
ğıtım A.Ş.' ise hiçbir pazarlama faaliyetinde bulunmadan şekli düzeyde kalmıştır.Ancak bu şir-
ket'in 05.06.2003-31.12 2003 tarihleri arasındaki dönem için Bilanço ve Gelir Tablosu düzenlen
miştir. Dağıtım faaliyetinde bulunmamasına karşın değinilen tarihler arasındaki Sigara Pazarlama 
ve Dağıtım A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 730,9 trilyon liralık içki satışları yukarda değinilen ye
ni kurulan ve hiçbir dağıtım faaliyetinde bulunmayan Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. 
kayıtlarından geçirilmiştir. 

Yeni kurulan Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım Şirketinin % 100 sermayesi özelleştirilen 
Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait olduğundan Tekel'in alkol grubunun özelleştirilmesi 
sonucunda Pazarlama Şirketi de yeni sahibine devir edilmiştir. 
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Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Müessese 2003 yılında iki ayrı A.Ş.'ne dönüştürül
mesine karşın, Tekel'in çeşitli üretim birimlerince üretilen mamuller ile yurtiçi piyasadan ve itha
lat yoluyla yurtdışından temin ettiği mamullerin yurt düzeyinde dağıtım ve pazarlaması faaliyetle
ri, ismi Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. olarak değiştirilen şirkete bağlı 82 Başmüdürlük, 2 Pa
zarlama ve Dağıtım Memurluğu, 31 Gümrük Hattı Dışı Satış Mağazası, 3 Antrepo, 1 Serbest Böl
ge Mağazası ve Taşıtlar ve Dağıtım Müdürlüğü kanalıyla yürütülmüştür. 

III- MALİ BÜNYE 

Tekel Genel Müdürlüğünün konsolide bilançosunun aktifini oluşturan 2.453 trilyon liralık de
ğerlerin % 74,1 'i dönen varlıkları, % 25,9'u da duran varlıkları içermiş, toplam kaynakların ise 
% 43,4'ü yabancı, % 56,6'sı ise öz kaynaklardan oluşmuştur. 

2003 yılı Bütçe Kanununun 28/g maddesi uyarınca Tekel'in vadesinde ödeyemediği KDV, 
Geçici Vergi, Gecikme Zammı ve tahakkuk eden çeşitli fonların toplamından oluşan 572,7 trilyon 
lira Tekel'in Destekleme tütün alımlarından doğan Görev Zararı kapsamındaki Hazineden alacak
larına mahsup edilerek terkin edilmiştir. 

Tekel'in yabancı kaynakları yukarda değinilen mahsup işlemi sonucu 2002 yılma göre % 30 
oranında azalmıştır.Kuruluşun öz kaynakları ise sermaye artışı,yeniden değerleme fonundaki geliş
meler ve 2003 yılı dönem kârının katkısı ile geçen yıla göre % 98,1 oranında artmıştır. 

Tekel'in mevcut tütün stokları ve tütün dış satımının Tekel mali yapısı içinde değerlendirilme
si önceki yıllardan bu yana önemini korumaktadır. 

Tekel'in 2004 yılı sonuna göre stoklarında 267 bin tonu Destekleme 123 bin tonu ise İdare ma
lı olmak üzere toplam 391 bin tonluk parasal değeri Bir Katrilyon lirayı aşan tütün stoklan bulun
maktadır. 4733 sayılı yasa uyarınca 2002 ürün yılından itibaren Tekel'in piyasadan destekleme 
amacıyla tütün alımlarına son verilmiştir. Öte yandan Tekel'in tütün ihracatında İzmir AG tütünü
nün geçmiş dönemlerdeki 5-6 ABD Doları düzeyindeki ihraç fiyatlarının, son on yıllık dönem için
de 2 Dolar'in altına kadar düştüğü görülmüştür. Esas olarak geçmiş yıllar YDK Denetim Raporun
da 5-6 Dolar düzeyindeki ihraç fiyatlarının düşürülmesine yol açan işlenmemiş tütün dış satımına 
ilişkin Tekel uygulamaları eleştirilerek ihraç fiyatlarının önemli düzeyde düşmesine yol açan işlen
memiş tütün ihracatındaki bu olumsuz gelişmenin önlenmesi istenmiş, 1998-1999 ve 2000 yılları
na ilişkin YDK Denetim Raporlarında konu ayrıntıları ile açıklanıp değerlendirilmiştir. Tekel'in tü
tün ihracat fiyatlarının düşürülmesine yol açan ve tütün stoklarının Dünya piyasalarında satışını 
güçleştirip tütün dış satımında zarara yol açan ve Tekel'in Dünya piyasalarında ihtiyaç sahibi fir
malara doğrudan tütün satımını engelleyen uygulamalar örnekleri ile açıklanıp dış satım politika
sının değiştirilmesi vurgulanmasına karşın gerekli önlemler alınmadığından Tekel zararına dış sa
tım sürdürülmüş ve ihraç fiyatları düşmeye devam etmiştir. Örneğin 1998 yılı Tekel Genel Müdür
lüğü YDK Denetim Raporunda; tütün dış satımında işlenmemiş tütüne yönelinmesinin Tekel zara
rına yol açtığı bu kapsamda Rantano Ltd. ve Selco firmasına satılan düşük fiyatlı işlenmemiş tü
tünlerden Tekel zararının ortaya çıktığı, tütün alım kayıtlarının ekseriyet nevi sistemine göre dü
zenlenmesi, tütün alımlarının sınıf esasına göre yapılması, işlenmemiş tütünün nevilerine göre ih
raç fiyatlarının saptanması ve bu tütünlerden ihracatçılara verilecek olanların alım paçalına göre 
belirlenmesinin Tekel aleyhine sonuç doğurduğu ve netice olarak işlenmemiş tütün satımının Te
kel zararına yol açtığı vurgulanarak; 

Tekel'in yıllardan bu yana sürdürdüğü tütün ihracatında işlenmemiş tütünün ağırlık kazanma
sının döviz girişini azalttığı ve kg bazında ortalama 2-3 Dolar döviz kaybına yol açtığı aynı zaman
da ihraç fiyatlarının tespiti ile dış satım konusu tütünlerin belirlenmesinde önemli sorunlar doğu
racağı da dikkate alınarak işlenmiş tütün ihracına çaba gösterilmesi önerilmiştir. Bu öneriye karşın 
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tütün ihraç fiyatlarını 1.77 Dolara kadar düşürerek Tekel zararına yol açan uygulamanın devam et
tirildiği saptandığından konuya ilişkin 1999 yılı Tekel Genel Müdürlüğü YDK Denetim Raporunda; 

İşlenmemiş tütünün işleme maliyetinin en çok 0,68 ABD Dolar/Kg olduğu netice olarak Dün
ya piyasalarında 5-6 Dolar düzeyindeki İzmir AG ihraç fiyatı belirlenirken bu fiyatlardan işleme ma
liyetinin düşülmesi ile ortaya çıkacak fiyatın ihracatta esas alınması gerekirken işlenmemiş tütünün 
2.60 ve 1.77 Dolar/Kg gibi fiyatlar ile satılmasının Tekel'in ihracatta döviz kaybına ve zararına yol 
açtığı vurgulanarak 'İşlenmemiş tütün ihraç fiyatlarının, işlenmiş tütün ihraç fiyatları içindeki işle
me maliyetleri dikkate alınarak belirlenmesi, son yıllarda tütün ihracatında işlenmemiş tütünün ağır
lık kazanmasının Tekel'e döviz girişini azalttığı ve Kg bazında 2-3 Dolar döviz kaybına yol açtığın
dan işlenmiş tütün ihracatına çaba gösterilmesi, işlenmemiş tütün ihraç fiyatlarının ve mal bedeli 
ödemelerinin döviz kaybına yer vermeyecek biçimde tepsine özen gösterilmesi önerilmiştir. 

YDK Denetim Raporundaki eleştirilere karşın Tekel zararına yol açan ihracat uygulaması de
vam ettirildiğinden konu daha sonraki YDK Denetim Raporlarında da açıklanıp değerlendirilerek 
Kuruluş uyarılmış Örneğin 2000 yılı Tekel Genel Müdürlüğü YDK Denetim Raporunda bu konu
ya ilişkin aynen; 

DARVİLLE firması ile yapılan 50 bin tonluk 18.11.1999 tarihli satış sözleşmesi uyarınca 
1998 yılı İzmir ürünü için belirlenen 2.60 Dolar/Kg ihraç fiyatı Tekel'in 1998 yılı ürünleri Ege Böl
gesi alımlarında gerçekleşen 3.027 Dolar/Kg ortalama alım fiyatının altında kalmıştır. 

Yine DARVİLLE firması ile en son Nisan/2001 tarihinde yapılan 44 bin Tonluk dış satım söz
leşmesindeki 1.77 Dolar/Kg fiyatı dış satım konusu yapılan 1999 İzmir ürününün Tekel tarafından 
yapılan alımlar sonucu gerçekleşen 2.547 Dolar/ Kg düzeyindeki ortalama alım fiyatının yine 
önemli düzeyde altında kalmıştır. 

Son yıllardaki Tekel'in tütün dış satımının işlenmiş tütünden, işlenmemiş tütüne yönelmesi 
yanında işlenmemiş tütün ihraç fiyatlarının da her yıl giderek düşürülmesi ve ihraç fiyatlarının tü
tünün ortalama alım maliyetlerini dahi karşılayamayışı Tekel'in tütün dış satımı uygulamasında sa
tış teknikleri ve fiyat belirlemesi gibi konularda yeni ihracat politikalarının geliştirmesi gerektiği 
vurgulanmaktadır. 

Tekel tarafından her yıl gerçekleştirilen tütün işleme faaliyetleri için yapılan harcamalar ana
liz edildiğinde 1998,1999 ve 2000 yıllarına ilişkin yılın ortalama değerleri hesaplandığında Te
kel'in gerek idare gerekse destekleme tütünlerinin işlenmesi için kg başına yaptığı işçilik harcama
sının 0,25-0,30 Dolar/Kg düzeyinde tüm işleme giderlerinin de 0,64-1,00 Dolar/Kg düzeyinde ger
çekleştiği saptanmıştır. 

Bu saptamalar çerçevesinde yukarda vurgulandığı üzere işlenmiş fiyatı 6,45-6,81 Dolar/Kg 
olan İzmir Tütünü ihracatında işlenmemiş fiyatı belirlenirken bu fiyatlardan işleme giderlerinin dü
şülmesi ile ortaya çıkacak fiyatın dikkate alınması gerekirken bu yönde işlem yapılmaması Te
kel'in ihracattaki döviz kaybının her yıl büyümesine yol açmaktadır. 

Neticede en çok bir Dolar düzeyindeki işleme maliyeti 6,45-6,81 Dolar/Kg ihracat fiyatların
dan düşüldüğünde işlenmemiş tütün fiyatının 5,45-5,81 Dolar/Kg olması gerekirken yukarda ör
neklerle verildiği gibi aynı yıl ürünü İzmir işlenmemiş ihraç fiyatlarının 2,86 Dolar/Kg düzeyinde 
kalması bir kısım firmalara bu fiyatın daha altında 2.60 Dolar/Kg fiyatının belirlenmesi 2001 yı
lında ise 1.77 Dolar/Kg fiyattan ihracat yapılması Tekel tütün dış satımının tamamen zararla sonuç
lanmasına yol açmaktadır. 

Türk tütününü yurt içinde düşük fiyatla kendileri satın aldıktan sonra bu tütünleri daha yük
sek fiyatla çeşitli ülkelere satmakta veya bu firmalar aslında Philip Morris, JTİ, BAT gibi Türki
ye'de de sigara fabrikaları bulunan ve aynı zamanda uluslar arası tütün ticaretine de egemen olan 
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çok uluslu firmalar hesabına Türkiye'den aldığı tütünleri yurt dışına satmakta olup son beş yılda 
ağırlıklı olarak izlenen bu eğilim sonucu Türk tütünü ihracat fiyatları 6 USD/Kg düzeyinden 2 
USD/Kg düzeyine kadar gerilemiştir. 

YDK Raporlarında vurgulanmasına karşın düşük fiyatla işlenmemiş tütün dış satımının sürdü
rülmesi geçmiş yıllardaki Tekel'in yurt dışındaki alıcılara doğrudan ihracat yapma konumunu or
tadan kaldırmış tütünlerin ihracında sınırlı sayıdaki çok uluslu firmaların piyasaya ve fiyatlara ege
men olmalarına yol açmıştır. Bu durum her şeyden önce Tekel stoklarının eritilmesinde sorun ya
ratmış, geçmiş yıllarda Dünya piyasalarında 5-6 Dolar fiyatı olan ancak 1999-2001 döneminde 
1.77 Dolar/Kg düzeyine kadar düşürülen İzmir A.G tütün ihraç fiyatlarının önceki seviyesine çıka
rılmasını büyük ölçüde engellemiştir. 

Daha önemlisi önceki dönemlerde Dünya Piyasalarında firmalara doğrudan yapılan dış satım 
sisteminin son derece sınırlı düzeyde kalmıştır. Tekel tütünlerinin bir kısım firmalarca satın alınıp 
çeşitli ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine bu suretle pazarlandığı, netice olarak fiyat dahil, ihracat po
litikalarını belirleme yetkisinin büyük ölçüde Tekel'in kontrolü dışına çıkması Tekel tütün ihraca
tında son yıllarda gözlenen en temel sorun olarak ortaya çıkmıştır. 

Gerek bu durum gerekse kamuoyu ve basında zaman zaman Tekel'in aşırı tütün stoklarından 
bahisle bunların imha edileceği gibi ihraç fiyatlarını etkileyen olumsuzluklar sonucu ihraç fiyatla
rının geçmiş dönemlerdeki seviyesine yükseltme olanaklarının sınırlı kaldığı öte yandan 2002 yılı 
Destekleme Kararnamesinde destekleme tütünlerinin maliyet bedellerinin altında fiyatla ihraç edi
lebileceği hükme bağlanmış ve bu hüküm daha sonraki Destekleme Kararnamelerinde de yer al
maya devam etmiştir. Bu konuya ilişkin 2002/3977 Sayılı Destekleme Kararnamesinin 6 ncı mad
desinde; 

İşlenmiş tütünlerle, işlenmemiş tütünlerin alıcılara veya üçüncü şahıslar tarafından standardı
na uygun olarak yurt içinde işlenmesi kaydıyla dış alıcılara, Türkiye'deki tütün tüccarlarına ve si
gara imalatçılarına piyasa koşullarına göre satışı Tekel Yönetim Kurulu Kararı ve İlgili Devlet Ba
kanının onayı ile yapılır. Ancak Devlet nam ve hesabına alımı yapılan stoklardaki tütünlerin gerek
tiği takdirde maliyetin altında ihraç edilmesi mümkündür. İhracat sonrasında ilgili Devlet Bakan
lığına ve Hazine Müsteşarlığına bilgi verilir hükmü yer almıştır. 

Netice olarak Kuruluşun mali yapısı içinde son derece önem taşıyan tütün stoklarının paraya 
çevrilmesi amacıyla 

Son yıllarda 2 ABD Dolar/Kg düzeyine kadar inen tütün ihraç fiyatları karşısında 2002 yılın
dan bu yana Destekleme Kararnamelerinde tütünlerin maliyetin altında bedelle ihraç edilebileceği
ne ilişkin hükümlerin yer aldığı ancak bu tütünlerin sigaraya dönüştürülüp satışından en az 55 ABD 
Dolar/Kg düzeyinde katma değer yaratıldığı dikkate alınarak Bahar sigarası örneğinde olduğu gibi 
yerli tütünden piyasa talebine uygun çeşitli paket türü ile sigara üretilip piyasaya sunularak Tekel'in 
2004 yılı sonuna göre parasal değeri bir Katrilyon lirayı aşan 391 bin ton tütün stoklarının eritilmesi 
ve değinilen tütünlerin dış satımında ihtiyaç sahibi firmalar ile doğrudan bağlantı yapılmasına çalışı
larak tütün ihraç fiyatlarının yeterli düzeyde belirlenmesine çaba gösterilmesi gerekmektedir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Tekel'in Ana Statüsünde 1994 yılında yapılan değişiklik ile görevli ve yetkili kılındığı faali
yet alanlarında yurtiçinde ve yurtdışında baş bayilik verilmesi hükmü ilave edilmiştir. Bu konuda 
"Toptan Satışlar Hakkında" yönetmelik yürürlüğe girmiş, belirtilen çerçeve içinde Tekel'e bağlı il
çelerdeki pazarlama dağıtım memurlukları ve müdürlükleri kapatılarak tekel maddelerinin dağıtı
mı işi ihale ile toptan satıcılara verilmeye başlanmıştır. Netice olarak sekiz yılı aşan bu uygulama 
kapsamında 2003 yılı sonuna göre 82 il merkezinde 158 adet, ilçe ve beldelerde 799 adet olmak 

- 5 4 7 - I. CİLT 



üzere toplam 799 toptan satıcı faaliyetini sürdürmüştür.Tekel'in toptan satıcılık kanalı ile yapılan 
satışlan 1996 yılında 86.5 trilyon, 1997 yılında 227.5 trilyon, 1998 yılında da 572.4 trilyon lira 
iken 1999 yılında 1.012 trilyon, 2000 yılında 2.023 trilyon, 2001 yılında 3.026 trilyon 2002 yılın
da 4.086 trilyon, 2003 yılında ise 4.842 trilyon lira olmuştur.Buna göre 2003 yılı sonunda 4.842 
trilyon liraya ulaşan Tekel satışlarının % 95 oranı gibi tamamına yakın bölümü toptan satıcılar ara
cılığı ile gerçekleşmiştir. 

Belirtilen kanal ile yapılan satışların Tekel satış hacmi içindeki payı 1996 yılında % 45,3, 1997 
yılında % 58,6 iken, 1998 yılında ise % 88, 1999 yılında % 93,1 iken son üç yılda ortalama % 95 
oranını geçmiştir. 

Tekel ürünlerini Ülke düzeyine yayılmış ve sayıları 200 bin adedi aşan bayilere pazarlamak 
amacıyla kurulan Pazarlama ve Dağıtım Müessesesinin 1994 yılından itibaren pazarlama hizmeti
ni toptan satıcılara devretmesi ile ortaya çıkan veriler değerlendirildiğinde; 

Toptan satıcılara ödenen hizmet ücretinin 2001 yılında % 46 oranında artışla 35.3 trilyon lira
ya, 2002 yılında ise % 38 oranında artışla 48,8 trilyon liraya yükseldiği 2003 yılında ise Sigara Pa
zarlama ve Dağıtım A.Ş. kanalı ile 56,9 trilyon, Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. kanalı 
ile 8,5 trilyon olmak üzere geçen yıla göre % 34 oranında büyüyerek 65,4 trilyon liraya ulaştığı 
saptanmaktadır. 

Mayıs/2003 tarihinde hukuki varlığı sona eren Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi ile bu tarih
ten sonra oluşturulan Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin toplam Faaliyet Giderleri (Dönem Gi
derleri) satış hasılatına oranlandığında: Uygulama öncesi 1993 yılında % 3,91, 1994 yılında % 3,42 
olan gerçekleşme sonuçlarının fiilen uygulamanın giderek genişleyip, yaygınlaştığı, 1995 yılında % 
4,36 1996 yılında 3,82, 1997 yılında % 3,91, 1998 yılında % 4,01, 1999 yılında % 4,06, 2000 yılın
da % 3,51, 2001 yılında % 3,25, 2002 yılında % 3,07 ve 2003 yılında % 2,89 oranında tahakkuk et
tiği hesaplanmaktadır.Bu duruma göre toptan satıcı uygulaması ile dönem giderlerinin Tekel'in top
lam satışlarına oranında ancak % 1,3 dolayında bir gerileme sağladığı ortaya çıkmaktadır. 

Netice olarak toptan satıcılara hizmet ücreti olarak ödenen ve 2003 yılında 65 trilyon liraya çı
kan giderler müessese giderleri içinde her yıl büyük boyutlara ulaşmakla birlikte aşağıda açıklan
dığı üzere bu kanal ile yapılan satışlarda istenilen gelişme sağlanamadığından belirtilen uygulama
nın Tekel'e önemli bir ekonomik yarar sağlayamadığını vurgulamaktadır. 

Tekel'in toplam satış hacminin yaklaşık % 20'sinden fazlasını oluşturan İstanbul'da az sayıda 
Toptan Satıcının hizmeti yürütmesi rekabet ortamını sağlayamamış,bir kısım firmalar en çok iki il
çede faaliyet gösterirken İstanbul'un Anadolu yakasının nüfus yoğunluğu ve tüketim potansiyeli 
en yüksek Kadıköy, Üsküdar, Beykoz ve Ümraniye gibi en büyük ilçelerinde tek bir toptancının 
(Esdağ) ve yine İstanbul'un Rumeli yakasının on bir adet ilçesinde tek bir toptancının (Günbak) 
dağıtım görevini yüklenmesi Tekel satışlarının gerilemesine neden olduğu saptanmıştır. İstan
bul'un her iki yakasında çok sayıda ilçenin dağıtım işinin tek bir firmaya bırakılması rekabet orta
mı sağlamadığı gibi sözleşmelerde öngörülmesine karşın bu firmaların bir çok ilçede depo ve araç 
gereç yönünden yeterli düzeyde organize olmamaları ve bu noksanlıklarını sürdürmeleri Tekel'in 
Pazar payının gerilemesinde önemli düzeyde etken olmuştur. Bu durum yukarda verilen çizelgeler
de yer alan satış sonuçlarından açık olarak saptanmaktadır. Tekel'in Türkiye genelindeki toplam 
filtreli sigara satışlan analiz edildiğinde; 

Sigara satışlan 2001 yılında 76,2 bin ton düzeyinden 2002 yılında 66,6 bin ton düzeyine inerek 
geçen yılın satış düzeyine göre % 12,6 oranında gerilemişken oysa İstanbul'un 11 ilçesinde dağıtım 
işini yürüten Günbak firmasının çoğu ilçedeki 2002 yılı satışlannın belirtilen % 12,6 oranının çok 
üzerinde düşme gösterdiği örneğin firma satışlarının Bahçelievler ilçesinde % 37,8 Bakırköy'de 
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% 48,2 Eyüp ilçesinde % 43,1 Fatih ilçesi satışlarında % 80,8 Şişli ilçesi satışlarında % 67,3 Zey-
tinburnu'nda % 26,7 Avcılar'da ise geçen yıl satışlarına göre % 18,2 oranında gerileme olduğu, 

Aynı olumsuzlukların 2003 yılında da devam ettiği Tekel'in toplam sigara satışları 2003 yılın
da 66,7 bin tondan 60,2 bin tona inerek % 12 oranında gerilemişken Günbak firmasının dağıtım 
yaptığı ilçelerdeki satışların geçen yıla göre % 70 düzeyine kadar gerilediği örneğin satışlardaki ge
rilemenin Beşiktaş İlçesinde % 70,8 B. Evler'de % 59,5 Beyoğlu'nda % 51,1 Eminönü'nde % 91,5 
Eyüp'te % 56,9 düzeyine ulaşıldığı, saptanmaktadır. 

İstanbul'da bazı toptan satıcılar bir ya da en çok iki ilçede dağıtım görevi yüklenmişken GÜN
BAK firması İstanbul'un Nüfus ve tüketim potansiyeli en yüksek Avrupa Yakasındaki 11 ilçesinin 
(Eminönü, Beyoğlu, Z. Burnu, Beşiktaş, Şişli, Eyüp, Fatih, Bakırköy, Avcılar, Bahçelievler, Gün
gören) dağıtım işini yürüttüğü yine aynı nitelikteki ESDAĞ Firmasının İstanbul'un Anadolu Yaka
sındaki nüfus ve Tekel açısından tüketim potansiyeli en yüksek (Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, 
Beykoz) 4 ilçesinin dağıtım görevini sürdürmesinin sakıncalarına ve ortaya çıkan olumsuzluklara 
önceki yıllar gerek YDK Raporlarında değinilmiştir. 

Belirtilen esaslar çerçevesinde Tekel'in yıllara göre oluşan satış hacimleri analiz edildiğinde; 
satışları üzerinden tahakkuk ettirilen vergi tutarlarını da kapsayan Gayri Safi Satış Hasılatı tutarı
nın 2000 yılında 1,1 katrilyon liradan 2,1 katrilyon liraya çıkarak % 91 oranında artmışken, 2001 
yılında 3,2 katrilyon liraya yükselerek % 51 oranında,2002 yılında ise 4,3 katrilyon liraya çıkarak 
% 35 oranında büyüdüğü Gayri Safı Satış Hasılatının 2003 yılında ise 5,6 katrilyon liraya yükse
lerek bir önceki yıla göre ancak % 30 oranında artabildiği, başka bir anlatımla yıllara göre Gayri 
Safı Satış Hasılatı'ndaki yıllık artışların % 90 seviyesinden 2003 yılında % 30 oranına gerilediği, 

Öte yandan Gayri Safi Satış Hasılatı toplamından tahakkuk ettirilen vergilerin indirilmesi ile 
oluşan Safi (Net) Satış Hasılatının da aynı gerileme içine girdiği, 2000 yılında 397 trilyon liradan 
785 trilyon liraya yükselerek % 98 oranında artan net satışların 2001 yılında 1,2 katrilyon liraya çı
karak % 55 oranında ve 2002 yılında 1,7 katrilyon liraya çıkarak % 39 oranında büyüyen net sa
tışların 2003 yılında 1,8 katrilyon lira düzeyinde kalarak ancak % 11 oranında artabildiği, netice 
olarak Tekel'in safı satış hasılatındaki yıllık % 98 seviyesine ulaşan artış hızının 2001 yılında % 
55, 2002 yılında % 39, 2003 yılında ise % 11 düzeyine gerilediği ve bu oranın 2003 yılındaki TE
FE (% 13,9) ve TÜFE (% 18,4) yıllık ortalamalarının altında bulunduğu özellikle 2002 ve 2003 
yıllarındaki Tekel satış hacminde parasal olarak ortaya çıkan daralmanın son beş yıl içindeki en bü
yük gerilemeyi vurguladığı ve bu durumun esas olarak Tekel'in sigara piyasasındaki pazar payını 
hızlı yitirmesinden kaynaklandığı, saptanmaktadır. 

Tekel satış hacmindeki son yıllarda gözlenen hızlı düşüşlerin esas olarak Tekel ürünleri için
deki sigara satış miktarlarındaki gerilemeden kaynaklandığı kolaylıkla gözlenmektedir. Örneğin 
Tekel satış hacminin % 76,2 oranı ile her yıl en büyük ağırlığını oluşturan filtreli sigara satışları 
1999 yılında 78,9 bin ton, 2000 yılında 77,1 bin ton, 2001 yılında 76,3 bin ton iken sigara satışla
rı 2002 yılında 66,7 bin tona 2003 yılında ise 60,2 bin tona düşmüştür. Bu çerçevede filtreli sigara 
satışlarındaki bir önceki yıla göre miktar olarak düşme 2000 yılında % 2,4 2001 yılında %1,1 ora
nında iken satışlardaki miktar olarak gerileme 2002 yılında % 12,6 ve 2003 yılında % 9 gibi bü
yük düzeye çıkmıştır.Belirtilen yapı içinde Türkiye genelindeki sigara piyasasında Tekel'in pazar 
payı 1999 yılında % 69,8, 2000 yılında % 69,6, 2001 yılında % 68,6 düzeyinde iken, sigara satış
larında 2002 ve 2003 yılında ortaya çıkan büyük gerileme sonucu ülke genelindeki pazar payı 2002 
yılında % 60,8, 2003 yılında da % 56,5 düzeyine inmiştir. Tekel'in Sigara piyasasındaki Pazar kay
bı önceki dönemlerde yıllık % 1 oranında iken, 2002 yılında % 7,1 ve 2003 yılında % 4,3 oranla
rı ile son iki yılda % 11,4 gibi büyük boyutlara ulaşmıştır. 
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Yabancı sigara ithali uygulamasından sonra bu sigaraların yurt içinde üretimine olanak sağla
yan mevzuat değişikliği sonucu Blended biçiminde tanımlanan yabancı tütünden üretilen sigarala
rın piyasadaki paylan hızla artmış ve 1997 yılında filtreli sigara piyasasının % 50 payına ulaşılmış, 
Philsa Firmasının Marlboro ve Parliament, JTI Firmasının Camel, Winston, Salem gibi markalan 
yanında Tekel'in ağırlıklı olarak yabancı tütünden ürettiği Tekel 2000, 2001 türü sigaraların yer al
dığı Blended grubu sigara satışlarının filtreli sigara piyasasındaki payı giderek artmış ve son yıl
larda sigara pazarının ağırlığını oluşturmuştur... Tekel'in yerli tütünden ürettiği Maltepe ve Sam
sun gibi sigaraların 1995 yılındaki % 54 oranındaki Pazar paylarının her yıl sürekli gerileyerek 
2003 yılında % 28 düzeyine inerken ile Blended sigara Pazar payının hızlı artış göstermesi ve pa
zar payının en büyük bölümüne Tekel'in ürettiği Blended sigaralar yerine Özel Sektör firmalarının 
ürettiği Blended sigaraların yerleşmesi Türkiye'deki sigara piyasasında en önemli gelişme olarak 
ortaya çıkmıştır. Örneğin Tekel'in ürettiği Blended grubuna dahil 2000 ve 2001 grubu sigaraların 
Pazar payı 1999 yılındaki % 31,4 düzeyinden 2003 yılında % 21 düzeyine gerilerken Özel sektör 
firmalarının 2003 yılı sonundaki payının % 44 dolayına çıkması bu durumu kanıtlamaktadır. 

Tekel bu konuda sürekli gelişen piyasa talebine yeterince cevap verememiştir. Özellikle son 
üç yılda Tekel'in Blended sigara Pazar payı hızla gerilerken özel firmaların Pazar paylarının hızla 
yükselmesi bu durumu açık olarak kanıtlamaktadır. 

Bu çerçevede Tekel'in Blended sigara Pazar payı 2001 yılında % 30,3 oranına gerilerken Phil
sa firmasının payı % 23,1 'e, JTİ firmasının payı % 7,4'e yükselmiştir. Son yıllarda Blended siga-
ralardaki sert paket ve orta fiyatlı sigaralara yönelen tüketici talebi gerekli önlemler alınmadığın
dan Tekel tarafından yeterince karşılanamamış ve 2002 yılında Tekel'in Pazar payındaki düşme bü
yümüş ve bir önceki yıla göre % 6 oranında azalarak % 27,6 düzeyine inmiş diğer firmaların Pa
zar payındaki genişleme devam ederek Philsa firması payı % 27,6 oranına, JTİ firması payı da % 
11,6 oranına çıkmıştır.Aynı durum 2003 yılında devam etmiş, Tekel'in bu sigaralardaki pazar payı 
% 24,5 oranından % 21,2 oranına gerilerken Özel sektör firmalannın pazar payı % 39,1 oranından 
% 43,4 düzeyine çıkmıştır. 

Ancak sert paket makine alımı projesi gerçekleştirilmediğinden Tekel'in 2002 yılındaki Pazar 
kaybı daha büyük boyutlara ulaşmış bu grupta talebin yoğunlaştığı sigara türlerinin üretim sorununun 
bir yıldan uzun süredir çözümlenmeyişi pazar kaybının 2003 yılında da devam etmesine yol açmıştır. 

Bu konuya ilişkin 2002 yılı YDK Denetim Raporunda da;Tekel APK Daire Başkanlığının 
24/05/2002 tarihinde Genel Müdürlük Makamına yazdığı yazıda: 

"Sigara Sanayii İşletmeleri Müessesesi Müdürlüğünden alınan 22/05/2002 tarih ve 4168 sayı
lı yazıda; sert paket Tekel 2001 sigarasının talebinin fazla olması ve yeniden üretimine başlanan 
Samsun 216 sigarasının tüketiciler tarafından-beğenilmesi nedeniyle, sert paket sigara talebinin art
mış olduğu ve bu nedenle mevcut 6 makine ile üretim yapan Samsun/Ballıca Sigara Fabrikası ka
pasitesinin yetersiz hale geldiği, belirtilmektedir. Sert paket sigara talebinin karşılanması için tütün 
hazırlama kapasitesi yeterli olan Samsun/Ballıca Sigara Fabrikasında kurulmak üzere 2 adet siga
ra imal grubu, 2 adet paketleme grubu ve teferruatları projesinin 2002 Yılı Yatırım Programına it
hali talep edilmektedir. Ballıca Sigara Fabrikası Sert Paket İmal Grubu Alımı projesinin Sigara Sa
nayii İşletmeleri Müessesesi Müdürlüğünün yapmış olduğu maliyet hesabına göre yaklaşık bedeli 
10.050.000.- Euro'dur. 

Söz konusu projenin 2002 Yılı Yatırım Programına 16.800 milyar TL'sı dış para, toplam 
18.500 milyar TL proje tutarı ve 1.850 milyar TL ödenekle ithal edilmesi ve ihtiyaç duyulan öde
neğin 2002 Yılı Yatırım Programında yer alan mevcut ödeneklerden karşılanması mümkün görül
mediğinden ek ödenek temin edilerek karşılanması Daire Başkanlığımızca uygun görülmekte-
dir.Bakanlar Kurulunun "2002 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Da-
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ir" 2001/3150 sayılı Kararının 7/a maddesi uyarınca Yüksek Planlama Kurulu Kararı alınmak üze
re hazırlanan tablo ekte sunulmaktadır.Bu konuda bir karar alınmak üzere yazımızın Yönetim Ku
ruluna havalesini Olur'larınıza arz ederim."denildiği saptanmıştır. 

31/05/2002 tarih ve 456 sayılı Yönetim Kurulu Karan ile yatırım uygun görülmüş, ilgili harca
maların 2002 Yılı Yatırım Programına alınması konusunda Mayıs/2002 tarihinde Özelleştirme İda
resi Başkanlığına yazı yazılmasına karşın bir yılı aşan bir süre içinde projenin gerçekleştirilmesi 
doğrultusunda gerek Özelleştirme İdaresi gerekse DPT nezdinde olumlu hiçbir ilerlemenin sağlana
madığı Tekel'in Blended sigaralardaki Pazar payının da hızla düşmeye devam ettiği saptanmıştır. 

Netice olarak Türkiye'deki sigara piyasasında Blended sigara talebinin orta fiyat grubundaki 
Tekel 2001 ve Samsun 216 gibi sert paket Blended grubuna yönelmesine karşın bu talebi karşıla
yacak önlemlerin zamanında alınmaması Tekel'i önemli düzeye varan faaliyet kârından da yoksun 
bırakmıştır... Piyasadaki talebin karşılanması için Samsun Ballıca sigara fabrikasında yapılması ge
reken yatırım tutarı yukarda verilen Müessese yazısında belirtildiği gibi 10.000 EURO düzeyinde-
dir.Bu duruma göre yatırımın maliyeti yaklaşık 14 Milyon USD dolayında hesaplanmış iken bir 
yıldan buyana değinilen yatırımın gerçekleştirilememesi sonucunda bu tutarın çok üzerinde kâr 
kaybı ortaya çıkmıştır. 

Tekel'in 2000 ve 2001 grubu sigaraları satışları, 2001 yılında 30,7 bin tondan 2002 yılında ise 
26,8 bin tona, pazar payı da % 27,7 den % 24,5 'e düşerken, Philsa firması satışları 23,8 bin ton
dan 30,3 bin tona, Pazar payı da % 21,4'den % 27,6'ya, JTİ firması satışları ise 11,0 bin tondan 
12,7 bin tona Pazar payı da % 9,9 dan % 11,6'ya çıkmıştır. Son yıllarda Blended sigara pazarında 
sert paket orta fiyatlı sigaralara yönelen talebi özel firmalar sağlıklı biçimde izleyip değerlendirir
ken Tekel'in bu talebe zamanında cevap verememesi ayrıntılı satış sonuçlarından da açık olarak 
görülmektedir. Örneğin Tekel'in sert kutu kısa 2000 sigara satışları geçen yıla (2001 yılma) göre 
% 31, sert kutu 2001 kısa sigarası % 70, sert kutu Best satışları geçen yıla göre % 24 oranında ge
rilerken Philsa grubunun sert kutu L/M sigarası satışlarının geçen yıla göre % 467 bu firmanın ay
nı özellikteki Light L/M sigarası satışlarının % 288 oranında ve diğer sigara üreticisi firma olan JTİ 
firması sert paket Winston kısa sigarası satışlarının 2001 yılına göre % 28, Winston kısa Light si
garasının % 71, ve bu firmanın aynı nitelikteki Monte-Carlo sigarasının geçen yıla göre satışları
nın % 30 oranında artış gösterdiği saptanmıştır. Netice olarak Tekel'in belirtilen grup sigaralarda 
sadece 2002 yılında ortaya çıkan 3.881 Bin Kg satış kaybı, Tekel'in Konsolide satış sonuçlarına 
göre orta fiyatlı Blended sigaralarda 2002 yılında tahakkuk eden ortalama 5,5 USD/kg (8.305.000 
TL/kg) faaliyet kârı ile değerlendirildiğinde Kuruluşun 21 Milyon USD dolayında kâr kaybının 
doğduğu hesaplanmaktadır. Hesaplanan 21 Milyon USD Tekel'in bu konudaki kaybının en düşük 
tutarını ifade etmektedir.Sert paket üretim sorunu çözümlenip en yüksek rantabilitesi olan Tekel 
2000 kısa sert paket piyasaya sürülmüş olsa azalan satış miktarı bu sigaranın 2002 yılında tahak
kuk eden ortalama 10,2 USD/kg (15.489.000 TL/Kg ) faaliyet kârı ile değerlendirildiğinde Tekel 
kâr kaybının 39,5 Milyon USD düzeyine çıktığı saptanmaktadır. Netice olarak Tekel'in yatırımla
rı içinde çok büyük tutar ifade etmeyen sert paket kutu üretecek 14 Milyon USD düzeyinde mali
yeti bulunan bu yatırım gerçekleşmiş olsa aynı yıl içinde kendini finanse edecek tutardan çok faz
la düzeyde Tekel'e kâr sağlamış olacak idi. Öte yandan Samsun Ballıca sigarasındaki yaklaşık 14 
Milyon USD düzeyindeki makine alımı projesinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda incelemelerin 
sürdürüldüğü Ağustos /2003 tarihine göre de herhangi bir gelişmenin olmadığı Tekel'in bu konu
daki Pazar kaybının da hızla düşmeye devam ettiği saptanmıştır. 

Son yıllarda sigara pazarındaki talep yapısında meydana gelen gelişmeler çerçevesinde Özel 
sektör sigara firmaları üretim ve satışlarının ağırlıklı bölümünü 'sert paket' grubuna yönlendirir
ken Önceki yıllardan bu yana mevcut üretim kapasitesinin % 90'nı yumuşak paket (soft ) 
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% 10'unun sert paket (Hard Bok) biçimindeki makinelerden oluşan Tekel sigara fabrikalarındaki 
üretim kapasitesinin piyasada hızla gelişen sert paket türüne göre düzenlenmeyişi Tekel'in Pazar 
kaybını büyütmüş sert paket üretimini artıracak bu konudaki makine tedarikinin 2003 yılında da 
gerçekleştirilmeyişi 2003 yılında da Tekel'in pazar kaybını hızlandırırken özel firma paylarının 
büyümesine yol açmıştır.Bu çerçevede Philsa firmasının 2003 yılında 23,8 bin ton sert paket si
gara satışları 35 bin tonluk toplam satışlarının % 68,0'ine, JTİ firmasının 2003 yılında 9,8 Bin Ton 
sert paket sigara satışları toplam 11,2 ton'luk satışlarının % 87,5'ine ulaşmışken, Tekel'in 2003 
yılındaki 8,2 bin ton sert paket sigara satışları 60,2 binlik satışlarının ancak % 13,6'sını oluştur
duğu tespit edilmiştir. 

Ülke genelindeki sigara piyasasında Philsa firması, 2003 yılındaki sert paket sigara satışlarını 
18.1 bin tondan 23,8 bin tona çıkarak % 31,5 oranında artırırken Tekel'in sert paket sigara satışla
rı, JTİ firması sert paket sigara satışlarının 2003 yılındaki 10 bin ton düzeyinin dahi gerisinde kal-
dığı,Ülkedeki sigara pazarında en yüksek rantabilite sağlayan ve 2003 yılı sonunda toplam 32,8 bin 
tonluk satış hacmine ulaşan sert paket Blended sigara piyasasında Tekel payının ancak % 7,7 gibi 
bir düzeye düştüğü görülmüştür. 

Mevcut durumda Tekel'in % 7,7 payını oluşturan 8,2 bin ton sert paket sigaraların % 82'si 
Tekel 2001 markasından, % 17 oranındaki 1,3 bin ton'luk bölüm Tekel 2000 markasından % 1 
oranındaki çok küçük bölümü ise Samsun 216, Best Ballıca gibi sert paket sigaralardan oluşmuş
tur. Piyasada önemli bir talebi olan sert paket Samsun 216 sigarasının 2002 yılındaki 814 ton dü
zeyindeki satışları 2003 yılındaki üretim yetersizliğinden 40 ton gibi son derece düşük düzeyde 
kalmıştır.Yukarda değinilen sert paket makine tedarikinin 2003 yılında da gerçekleştirilmemesi bu 
sonucu doğurmuştur.Öte yandan Samsun 216 sigarası piyasaya ilk çıktığı 2003 yılının ikinci altı 
ayında itibaren sert paketi üretilemediğinden piyasadaki bu talebi yumuşak paket olarak karşılan
maya çalışılmış bu sigaranın aylık satışları 2003 yılında 700 tona, 2004 yılında ise aylık satışlar 
bir milyon tona yaklaşmıştır Belirtilen çerçevede bu sigaranın 2003 yılında 5,3 bin tona çıkan sa
tışları 2004 yılı sonunda 8,1 bin tona çıkmıştır... Ancak Samsun 216 sigarası sert paket fiyatı 
1.950 bin TL yumuşak paket fiyatının 2003 yılında 1.550 bin TL, 2004 yılında da 1.600 bin TL 
olarak belirlendiğinden piyasa ihtiyacının sert paket olarak karşılanmaması Tekel açısından her 
yıl önemli düzeyde kâr kaybına yol açmaktadır. En son duruma göre piyasa talebi bulunmasına 
karşın makine yetersizliğinden Tekel kârlılığında ortaya çıkan kayıp aylık düzeyde 11,8 trilyon li
ra günlük kayıp ise 453 milyar TL dolayındadır. Tekelin sert paket tedarikine ilişkin yatırım pro
jeleri incelendiğinde 2005 yatırım programında yer alan listeye göre Ballıca/Samsun Sigara Fab
rikası için 2 adet sert paket imal ve paketleme grubu proje tutarının 24,7 trilyon lira, Tokat Siga
ra Fabrikasına alınacak 12 adet sert paket makinesi projesi tutarının da 29 trilyon lira olduğu ne
tice olarak Tekel'in sert paket makine alım projelerinin toplam maliyetinin 54 trilyon lirayı bul
duğu saptanmaktadır.Belirtilen yatırım tutarları yukarıda değinilen kâr kayıpları ile karşılaştırıl
dığında makine tedarikinin bir günlük gecikmesinin Tekel'e maliyetinin yarım trilyonu bulduğu
na işaret etmektedir. Başka bir anlatımla Tekel'in makine alımı nedeniyle yapacağı yatırım tuta
rının iki katı düzeyinde kâr aynı yıl içinde Tekel'e geri dönmektedir. Bu durum makine tedariki 
konusundaki yatırımın işletme kârlılığında nedenli önemli olduğunu açık olarak göstermektedir. 
Başka bir anlatımla bu yatırımın bir ay gecikmesinin Tekel kârlılığını 12 trilyon lira etkileyeceği 
dikkate alındığında konunun önemi daha çok ortaya çıkmaktadır.Ancak aşağıda ayrıntıları ile 
açıklanacağı üzere makine tedarikine ilişkin yatırım projeleri iki yıldan fazla süredir gerçekleşti
rilememiştir. Sert paket makine tedarikine ilişkin projelerin daha da geciktirilmeden en kısa süre
de işletmeye alınması son derece önem kazanmıştır. 

- 5 5 2 - I. CİLT 



Yukarıda açıklandığı üzere Tekel APK Daire Başkanlığının 24/05/2002 tarihinde Genel Mü
dürlük Makamına yazdığı yazıda:"Sigara Sanayii İşletmeleri Müessesesi Müdürlüğünden alınan 
22/05/2002 tarih ve 4168 sayılı yazıda; sert paket Tekel 2001 sigarasının talebinin fazla olması ve 
yeniden üretimine başlanan Samsun 216 sigarasının tüketiciler tarafından beğenilmesi nedeniyle, 
sert paket sigara talebinin artmış olduğu ve bu nedenle mevcut 6 makine ile üretim yapan Sam
sun/Ballıca Sigara Fabrikası kapasitesinin yetersiz hale geldiği, Sert paket sigara talebinin karşı
lanması için tütün hazırlama kapasitesi yeterli olan Samsun/Ballıca Sigara Fabrikasında kurulmak 
üzere 2 adet sigara imal grubu, 2 adet paketleme grubu ve teferruatları projesinin 2002 Yılı Yatı
rım Programına ithali talep edilmesine söz konusu projenin 2002 Yılı Yatırım Programına 16.800 
milyar TL'sı dış para, toplam 18.500 milyar TL proje tutarı ve 1.850 milyar TL ödenekle ithal edil
mesi ve 31/05/2002 tarih ve 456 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yatırım uygun görülüp, Ma
yıs/2002 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yazı yazılmasına karşın bir DPT tarafından 
Tekel'in ilgili Devlet Bakanlığına iletilen yazıda teklifin bu aşamada uygun görülmediği bu yatırı
mın 2003 yılı yatırım tekliflerinde yer alması durumunda konunun yeniden değerlendirileceği be
lirtilmiştir. Bu gelişmeler üzerine Ballıca Sigara Fabrikası ile ilgili ancak 2003 yılı yatırım progra
mında 2003CO30050 proje numarası ile 20 trilyon proje tutarı 3 trilyon lira yıllık ödenek yer al
mıştır. 

2003 yılı içinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 13 a/l maddesi uyarınca 'Açık İhale 
Usulüne göre başlatılan ihale işlemleri yıl sonuna kadar sürdüğünden proje 2004 yılı yatırım prog
ramında da 19,3 trilyon liralık toplam proje tutarı ile yer almış ancak aşağıda açıklandığı üzere alım 
ile ilgili işlemler 2005 yılına sarktığından bu proje 2005 yılı programında da 2005CO30030 numa
ra ile (24,7 trilyon lira toplam proje ) yer almıştır. Ancak 2002 yılından bu yana uzayan ve 2005 
yılına sarkan makine alımına ilişkin işlemler hukuki sorunlar nedeniyle 2005 yılında alımdan vaz
geçilerek iptal edilmiştir. Öte yandan makine yetersizliği nedeniyle sürekli pazar ve gelir kaybına 
uğrayan Tekel'in 2004 yılında kiralama yolu ile Tokat Sigara Fabrikası için 4734 sayılı İhale Ka
nunu çerçevesinde tedarik etmek istediği makinelerin işletmeye alınması da çeşitli hukuki sorun
lar nedeni ile iptal edilmesi nedeni ile 2005 yılında yeni projeler başlatılmıştır. 

Yukarıda değinilen ve başlangıcı 2002 yılına kadar giden Samsun Ballıca Fabrikası ihtiyacı 
için 2003CO30050 numaralı proje kapsamında; Mayıs/ 2003 tarihinde teknik şartname hazırlandı
ğı, Tekel Hukuk Müşavirliği ile gerekli yazışmalar tamamlandıktan sonra Tekel Sigara Sanayi Ti
caret A.Ş.'nin 08.12.2003 tarih 57 teklifi ve Yönetim Kurulunun 12.12.2003 tarih ve 32 sayılı ka
rar ile 4734 sayılı yasanın 13/a-l maddesi uyarınca' açık ihale usulü ile ihale yapılmasının karar
laştırıldığı, 

- 20.02.2004 tarihli Resmi Gazete'de ihale ilanının yayınlandığı, 05.04.2004 tarihindeki ihalede 
iki firmanın uygun görüldüğü Hauni (Alman) firmasından 2 adet imal makinesi CFR/Ballıca 5.887 
bin EURO bedelle ve GD (İtalyan) firmasından 2 adet sert paket makinesinin CF/Balhca 6.261 bin 
EURO bedelle alınmasının Yönetim Kurulu'nun 12.04.04/96 sayılı karan ile onaylandığı, 

- Sözleşme koşullarına göre makine teslimatlarının firmalara akreditif tebliğinden 300 gün 
sonra gerçekleştirileceği, akreditif tebliğinden önce Tekel Sigara Fabrikalarının özelleştirilmesinin 
gerçekleştirilmesi durumunda sözleşmenin geçerli olmayacağının belirtildiği, 

- Samsun/Ballıca Sigara Fabrikasına monte edilecek bu makineler için satıcı firmalar lehine 
24.05.2004 tarihinde Ziraat Bankası aracılığı ile akreditif açıldığı, belirtilen çerçevede Ocak/2005 
tarihinde firma yüklemelerinin gerçekleştirileceği, taşıma ve montaj süreleri dikkate alındığında bu 
makinelerin Mart/2005 tarihinde üretime başlayıp piyasa ihtiyacını karşılamaya başlayabileceği, 
anlaşılmıştır. 
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Ote yandan Samsun/Ballıca Sigara Fabrikası Projesinde satıcı firmaların makine teslimlerinin 
300 gün gibi süre içinde teslim koşulları dikkate alınarak Tekel'in sert paket sigara markasında ka
pasite yetersizliğinden ortaya çıkan pazar kaybının en kısa süre içinde giderilmesi amacıyla Tokat 
Sigara Fabrikasına monte edilmek üzere 12 adet makinenin 'Kiralanma' yolu ile tedarik edilmesi
ne ilişkin çalışmaların başlatıldığı, bu amaçla Tekel'in bağlı ortaklığı Kıbrıs Türk Tütün Endüstri-
si'nden üç adet makine ile ilgili kiralama sözleşmesinin imzalandığı, bu yoldan kiralanan makine
lerin Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi tarafından yurt dışı firmalardan toplanan teklifler çerçevesinde 
satın alındığı, bu konuda Alman/Focke firmasının 21.05.2004 tarihinde bir makine için verdiği 
1.645 bin EURO teklifini daha sonra 2.885 EURO düzeyine çıkarması üzerine MTS (İspanya ) fir
masının 3 makine için 3.300 bin EURO teklifinin kabul edilerek satın alma işleminin tamamlandı
ğı ve bu makinelerin Kıbrıs Tütün Endüstrisi Limited şirketi ile Tekel A.Ş. arasında imzalanan 
16.9.2004 tarihli kira sözleşmesinde her bir makinenin 1.440 Bin EURO bedel üzerinden (toplam 
bedel 4.320 bin EURO) 4 yıl süre ile kiralanmasının kararlaştırıldığı anlaşılmıştır. 

Öte yandan sert paket makine ihtiyacının diğer bölümünü karşılamak için Tekel A.Ş. tarafın
dan Kamu İhale Yasası'nın 21/b maddesi uyarınca alım yapılmak üzere Haziran/2004 tarihinde ha
zırlık çalışmalarının başlatıldığı, bu konuya ilişkin ihale işlemlerinin incelenmesi sonucunda; Te
kel'in hızla düşen pazar payının kısa sürede giderilmesi amacıyla Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ti
caret A.Ş.'nin ihtiyacı 8 adet sert paket makine hattının kiralanmak suretiyle temini işinin 4734 sa
yılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesindeki pazarlık usulü uyarınca yapılması konusunda 
ÖİB'na 09.06.2004 tarihli yazı yazılmış ve Maliye Bakanlığının 23.06.2004 tarihli oluru alınmış 
ve Kamu İhale Kurumuna bilgi formu gönderilmiş ve Yönetim Kurulunun 24.06.2004 tarih ve 28 
sayılı kararı ile 6 firmaya pazarlık usulü ile yapılacak ihaleye katılımı için davet yazısının gönde
rilmesi kararlaştırılmıştır. Bu firmalardan( 1-Hauni 2-Molins Tobacco 3-İTM 4-GD 5-Fock 6-MTS 
Tobacco S:A ) MTS firması dışındaki firmaların ihaleye katılmayacaklarını bildirdiği, 19.6.2004 
tarihinde yapılan ihaleye yalnız MTS firmasının katıldığı ve kapalı zarf teklifini sunduğu, 
19.07.2004 tarihli İhale Komisyonu Tutanağında 8 adet sert paket makine hattı kiralanması işi için 
MTS firmasının 14.000.000 EURO fiyat teklifi verdiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/b 
maddesi uyarınca yapılan pazarlık usulü neticesinde 13.925.000 EURO fiyatın elde edildiği, istek
liden nihai teklifini yazılı olarak vermesinin istendiği ve MTS firmasının yazılı nihai teklifini 
13.840.000 EURO olarak belirlediği, belirtilen gelişmeler üzerine İhale Komisyonu tarafından ya
pılan değerlendirmede yaklaşık maliyetin tespiti amacıyla Sigara Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü il-
gililerince yapılan Fiyat Analizi Tablosunda makinelerin tahmini bedelinin 24 trilyon lira dolayın
da oluşacağı hususları göz önünde bulundurularak, ihalenin şirketimizin özelleştirilme kapsamın
da olması bu nedenle işin tamamından veya bir kısmından şirketimizce hüküm istihsaline lüzum 
kalmaksızın vazgeçilebileceğinin yapılacak sözleşmede yer alması kaydıyla elde olunan nihai fiyat 
olan 13.840.000 EURO (24,4 Trilyon) bedelle MTS Tobacco S.A/İspanya firmasına yapılmasına 
oy birliği ile karar verildiğinin belirtildiği saptanmıştır. 

Yukarıda açıklanan Ballıca/Sigara Fabrikası ile ilgili yapılan ve Tekel A.Ş.Yönetim Kurulu 
karan ile onaylanan 2 adet sert paket makine ihalesinde İtalyan GD firmasından 300 gün sonra tes
lim kaydıyla sipariş edilen bir makine bedelinin 3.131.000 EURO düzeyinde (iki adedi toplam CİF 
6.263.900 EURO) gerçekleşmişken, yukarıda açıklanan ihalede MTS firmasından kiralama yolu 
ile yapılan bu alımda bir makine fiyatı 1.730.000 EURO düzeyinde gerçekleşmiştir. Kamu İhale 
Kanunu'nun 21/b maddesi 'Doğal afetler, salgın hastalıklar can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani 
ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine iha
lenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması' hükmünü içermektedir. Tekel bu madde kapsamı 
uygulaması için Maliye Bakanlığına yazdığı ve 23.06.2004 tarihli Bakanlık oluruna bağlanan yazı
sında; Tekel, sert paket sigara makine kapasitesinin toplam sigara üretim kapasitesinin ancak % 10'unu 
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kapsadığı, mevcut kapasite ile yoğun tüketici talebi olan sert paket sigara talebinin ancak bir kıs
mının karşılanmakta olduğu ve sert pakette yeni ürünlerin piyasaya sunulmamasından toplam si
gara pazarındaki payın giderek azaldığı, daha önce ihalesi yapılan Samsun/ Ballıca Sigara Fabri
kası makine ihalesinde firmaların 300 gün teslim süresi verdikleri Tokat Sigara Fabrikası için ya
pılacak bu ihalede daha kısa teslim süresi ile kısa vadede mevcut sert paket üretim miktarının artı
rılması yeni sert paket markaların üretilmesi ve halen yumuşak paket olarak üretilen bazı markala
rın sert paket olarak üretimlerinin sağlanarak piyasa payının hızla yükselmesi amacıyla Tokat Si
gara Fabrikasına 8 adet sert paket hattının 4734 sayılı yasanın 21/b maddesine göre alımının yapıl
masının istendiği ve yukarıda belirtildiği üzere belirtilen gerekçeler karşısında 23.06.2004 tarihli 
Bakanlık olurunun alındığı saptanmaktadır. Tekel'in bu konuda 21/b uygulaması ayrıca ÖİB'na 
yazdığı yazıya gelen 24.06.2004 tarihli cevap yazısında; Tekel'in üretim ve pazarlama stratejisi ve 
özelleştirme uygulaması açısından 4046 sayılı kanunun 4. maddesi çerçevesinde olumlu olarak de
ğerlendirildiği, ancak 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesindeki şartların oluşup oluşmadığının Te
kel tarafından belirlenmesinin gerektiği bildirilmiştir. Öte yandan Tekel'in Kıbrıs Türk Tütün En
düstrisi Limited Şirketinden 4 yıl süre ile 20.09.2004 tarih 38 sayılı Tekel A.Ş. Yönetim Kurulu 
Kararı ile kiralayıp Tokat Sigara Fabrikasına kurmayı amaçladığı 3 adet makinenin herbirinin Te-
kel'e mal oluşu fiyatı yukarıda açıklandığı üzere 1.440.000 EURO düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Bu konu ile ilgili Tekel A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 20.09.2004 tarihli kararında 'Tokat Sigara 
Fabrikası için kira sözleşmesi yapılan 8 adet sert kutu makine satıcısı MTS firması ile Kıbrıs için 
satın alınan 3 adet makine satıcısı firmanın da aynı MTS firması olması makinelerin 200 d/dk'lı ol
ması ve aynı fabrikaya monte edilerek üretime alınmasının üretim prosesi açısından uyum sağla
yacağı dikkate alındığında mevcut sert paket kapasitesinin artırılması, pazar payının yükseltilmesi 
ve yeni ürünlerin piyasaya daha rahat sunulması ve taleplerin karşılanması için 3 adet makinenin 
Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisinden 4 yıllık süre ile kiralanmasına gerek görüldüğü' vurgulanmıştır. 

Netice olarak Kıbrıs firmasından kiralama ile sağlanan paket makinesinin bir adedinin Tekel'e 
maliyeti 1.440 bin EURO düzeyinde iken yukarıda değinildiği üzere Tekel'in daha kısa sürede ih
tiyacını karşılamak amacıyla Haziran/2004 tarihinde ÖİB, Kamu İhale Kurumu ve Maliye Bakan
lığından aldığı olur uyarınca 4734 sayılı yasanın 21/b maddesi uyarınca yapılan ihale sonucu 8 ma
kinenin MTS firmasından kiralama yolu ile yapılan bu alımında bir makine fiyatı 1.730.000 EU
RO düzeyinde gerçekleşmiştir. Aynı MTS firmasından satın alınıp Kıbrıs kanalı ile kiralanan ma
kine bedeli 1.440 bin lira iken Tekel'in ihale yolu ile aynı MTS firmasından kiraladığı makine fi
yatının 1.730.000 EURO düzeyinde gerçekleşerek iki alım arasında fiyat farklılığının ortaya çık
ması satın alma koşullarından kaynaklanmıştır. 

Yukarıda açıklandığı üzere Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi tarafından belirtilen üç makine için 
alım yapılırken Alman/Focke firması başlangıçta verdiği bir makine için 1.645 bin EURO teklifi
ni daha sonra 2.884 bin EURO düzeyine yükseltmiş olduğundan bu alım her bir makine için 1.100 
bin EURO teklif veren MTS firmasından (3 adedi toplam 3.114 bin EURO) yapılıp Tekel'e 1.440 
bin EURO üzerinden kiralanmıştır. Belirtilen alım ile ilgili Tekel A.Ş. Kıbrıs Türk Tütün Endüstri-
si'ne makine bedellerinin ödenmesi için 3.300 bin EURO düzeyinde bir yıl vadeli % 6,5 basit faiz 
hesabı ile kredi açarak bu kiralama işlemini gerçekleştirmiştir. 

Öte yandan Kıbrıs kanalı ile alınan makine birim fiyatına göre oluşan farklılık incelendiğinde 
Kıbrıs kanalı ile alınan makinelerde bir yıllık yedek parça temini öngörülmesine karşın, 8 adet ma
kine alımında ise aynı MTS firmasının üç yıllık yedek parça teminini öngördüğü ve ayrıca bu alım 
kapsamında yine diğerinden farklı olarak firmanın Tokat Sigara Fabrikasındaki 100'lük imalat ma
kinelerini 93'e dönüştürme işlemini yüklendiği ve ayrıca makinelerin kira süresince şartnamede 
öngörülen günlük kapasitelerinin garanti edildiği, bu amaçla her makine başında kira süresince gö-
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revlendirilecek teknik personelin giderlerinin firma tarafından yüklenildiği, saptanmış olup değini
len iki fiyat arasındaki farklılığın bu özelliklerden kaynaklandığı anlaşılmıştır. 

MTS firmasından 8 adet sert paket makinenin 13,8 milyon EURO bedel üzerinden 4 yıllık sü
re için kiralanması öngörülen 29.07.2004 tarihli Sözleşmenin 9. maddesinde makinelerin YENİ ve 
KULLANILMAMIŞ olacağı hükme bağlanmıştır. Bu sözleşmede 4 adet makinenin Sözleşme im
za tarihinden üç ay içinde, diğer 4 makinenin tesliminin ayda bir makine olmak üzere sözleşme ta
rihinden itibaren 7 ayda tamamlanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre ilk 4 makinenin Ka
sım/2004 tarihinde teslim edilip üretime başlayacağı, diğer 4 adedinin ise Şubat/2005 tarihinde tes
liminin tamamlanması hükme bağlanmıştır. Ancak bu makinelerin birinci sevkıyatını oluşturan 4 
makine MTS firması tarafından Tokat Sigara Fabrikasına gönderilince henüz kabul işlemleri ta
mamlanmadan Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkol İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu bu maki
nelerin eski olduğu gerekçesi ile yurt dışı edilmesini Tekel'e bildirince hukuki sorunlar ortaya çık
mış ve makineler Aralık/2004 tarihi itibariyle kesin kabul işlemleri sonuçlandırılmadan üretime 
geçme aşamasında bekletilme sürecine girmiştir. Bu konuya ilişkin Tütün, Tütün Mamulleri ve Al
kol Piyasası Düzenleme Kurumundan Sigara Sanayi İşletmeleri Ticaret A.Ş.'ne gelen 26 Kasım 
2004 tarih 5144 sayılı yazıda aynen ' 

' 14.10.2004 tarihli ve 10163 sayılı Ö.İ.B. yazısına ekli 13.10.2004 tarihli ve 6883 sayı
lı Tekel A.Ş. yazısında belirtilen, Tokat Sigara Fabrikası için kiralanan 200 paket/ dakika kapasite
li 1 adet sigara paketleme grubunun geçici ithalatına ilişkin talebiniz... Kurumumuza tevdi edilen 
taahhütnamede teknik özellikleri belirtilen koşullarda ve montaj aşamasında veya sonrasında Ku
rum uzmanlarınca teknik incelemeye tabi tutulması kaydıyla uygun bulunmuştu. Bahse konu yazı
mız ile geçici ithalatı gerçekleştirilen 200 paket/dakika kapasiteli 1 adet sigara paketleme makine 
grubu Kurum uzmanlarınca yapılan incelemede 'tamamının değil bir bölümünün veya bazı parça
larının mevzuatta öngörülen şartlan taşıdığının' belirlenmesi nedeniyle; Kurumumuzca verilen 
19.10.2004 tarihli ve 4389 sayılı yazımıza konu ithalat uygunluk bildirimi 18.11.2004 tarih ve 
1227 sayılı Kurul kararıyla iptal edilmiştir. Bu bağlamda 19.10.2004 tarih ve 4389 sayılı yazımız 
ile geçici olarak ithal edilen 200 paket/dakika kapasiteli 1 adet sigara paketleme makine grubunun 
üretim hattından çıkarılarak 60 gün içinde yurt dışı edilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ede
rim 'denildiği saptanmıştır. Bu gelişme üzerine Tekel A.Ş. Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğin-
ce Kurumun bu kararı için Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı'na 'Yürütmeyi Durdurma' talepli 
dava açtığı ve dava dilekçesinde; 

'4733 sayılı yasanın bu konudaki 6. maddesinin Ülkede yeni fabrika (tesis) kurulmasında ara
nacak şartları belirlediği, 142 yıldır faaliyetini sürdüren Tekel'in yeni tesis kurmadığı Tokat Siga
ra Fabrikasının 1984 yılından beri üretim yaptığı netice olarak Kurumun 4733 sayılı Yasanın 3/k 
maddesi kapsamında makineler için ithalata uygunluk belgesi verme görevinin bulunmadığı, 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 2l/b maddesinde yer alan acil durumlar ile ilgili düzenleme çerçe
vesinde açılan ihale süreciyle adetâ imkânsızı gerçekleştiren Tekel'in kamu yararına aykırı Kurul 
Karan ile engellenmesinin Devletin günde 1,9 trilyon vergi ve Tekel'in günde 300 milyar lira ge
lir kaybına neden olduğu 've ayrıca değinilen makinelerin kullanılmamış ve yeni olduğuna ilişkin 
İstanbul Sanayi Odasının Ekspertiz Raporu sunulup yürütmenin durdurulmasına ve iptaline karar 
verilmesinin istendiği' saptanmıştır. 

Tekel'in bu talebine ilişkin Ankara 1. İdare Mahkemesinin 31.12.2004 tarihli red karan hakkın
da Ankara Bölge İdare Mahkemesinde yapılan itirazın 12.01.2005 tarihinde red edilmesi üzerine Te
kel Hukuk Müşavirliğince Ankara 1. İdare Mahkemesi nezdinde 26.1.2005 tarihinde yeni bir dava 
açılarak İstanbul Sanayi Odasının söz konusu makineler hakkında verdiği yeni ve kullanılmamış ol
ma tespitine dayanılarak dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesinin ge-
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rektiği, mahkemece iki rapor arasında mübayenetin giderilmesi amacıyla yeni bilirkişi incelemesi 
yaptırılmasına ihtiyaç duyulması halinde bu incelemenin mahkemece uygun görülecek uluslar ara
sı kabul görmüş bir kuruluşa yaptırılmasını ve müteakiben dava konusu işlemin yürütmesinin dur
durulmasına karar verilmesini' talep ettikleri anlaşılmıştır. Tüm bunlardan başka 2005/268 E. sayı
lı dosya ile Ankara 7. İdare Mahkemesine açılan yürütmeyi durdurma ile ilgili davada; 

ÖİB'nın 24.06.2004 tarih 5967 sayılı yazısı ile alınan yetki doğrultusunda 4734 sayılı yasanın 
21/b maddesi uyarınca yapılan ihale sonucu Tokat Sigara Fabrikasına 8 adet 200 paket dakika de
virli sert paket paketleme makinesinin kiralanmasına ilişkin sözleşme yapıldığı, aynı amaçla Kıb
rıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketinden kiralanan 3 adet 200/paket/dk devirli sert paket pa
ketleme hattının kiralama yöntemi ile temini amacıyla da anılan Şirket ile kira sözleşmesi imzalan
dığı, ancak Tütün ve Alkol Kurul'u tarafından 'söz konusu makinelerin Tütün ve Alkol Kurul'u 
uzmanlarınca yapılan incelemesinde tamamının değil bir bölümünün veya bazı parçalarının mev
zuatta öngörülen şartları taşıdığının belirlendiği gerekçesi ile ithal edilen 5 adet makine grubunun 
üretim hattından çıkarılarak 60 gün içinde yurt dışı edilmesinin istenmesi üzerine' yetki itirazında 
bulunulduğu, bu durumun 4733 sayılı Yasanın 6/2 maddesi ile ilgili yönetmelik hükümlerine aykı
rı olduğu vurgulanarak hukuka aykırılığı açık ve telafisi imkansız kamu zararına yol açan dava ko
nusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesinin talep edildiği, Tekel'in bu 
talebi uyarınca mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği anlaşılmıştır. 

Belirtilen makineler için MTS firmasına herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Çünkü sözleşme
nin buna ilişkin 8. maddesinde 'Makinelerin montajının tamamlanmasına müteakip taahhüt edilen 
kapasitenin sağlanması durumunda üretime alınan her bir makine için kira döneminin başlayacağı, 
ilk ödeme tarihinin ise üretime alınan her bir makine için kira döneminin başlamasından itibaren 
takip eden ayın 15. günü olacağı' hükmü yer almıştır. Anlaşıldığı üzere makineler üretime geçme
diğinden herhangi bir ödeme söz konusu olmamıştır. 

Öte yandan Tekel A.Ş. Yönetim Kurulunda bu konu için 2005 yılında; makinelerin üretime 
halen geçirilmemiş olması ve yurt dışı edilmelerinin gerekmesi, Şirketimizin özelleştirme takvi
minde son teklif verme tarihinin 08.04.2005 olarak tespit edilmesi, ihalenin yapılmasına temel olan 
özelleştirme öncesinde hedeflenen üretimin gerçekleştirilmemiş olması karşısında, Hizmet İşleri 
Genel Şartnamesinin 2. Maddesi ile firma tarafından verilen taahhütnameler kapsamında aktedilen 
sözleşmenin 37. maddesi uyarınca işin tamamından vazgeçilmesine, konu ile ilgili Kamu İhale Ku
rumu ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'na bilgi verilmesine, ilgili taraflara duyurul
masına,' gibi hususların kararlaştırıldığı saptanmıştır. 

MTS firmasının imzaladığı Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 12. maddesinde 'İlgili bütün 
bildirimlerin ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere yüklenici, 

a) işlerin yürütülmesine tamamlanmasına ve işlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin 
olarak bütün kanun KHK, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata, 

b) Mallan veya hakları işleri dolayısıyla herhangi bir şekilde etkilenen veya etkilenebilecek 
olan kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlemelerine uyacak ve bu hükümlerin ihlali nedeniyle or
taya çıkabilecek bütün sorumluluk ve cezalardan dolayı idarenin zararını karşılayacaktır' hükmü 
yer almıştır. 

Diğer yandan MTS firmasının imzaladığı Sözleşmenin 37. maddesinde; Şirketin özelleştirme 
kapsamında olması bu nedenle işin tamamından veya bir kısmından şirketimizce hüküm istihsaline 
lüzum kalmaksızın vazgeçilebilecektir.' şeklinde hüküm yer almıştır. Netice olarak yukarıda değini
len yönetim kurulu kararları çerçevesinde belirtilen alım işleminden vazgeçildiği satıcı MTS firma
sına yazılan 21.03.2005 tarihli yazıda bildirilmiş değinilen yazıda yönetim kurulu kararlarında be
lirtilen Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 12. maddesi vurgulanmış ve firmaya aktedilen sözleşme-
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nin 37. maddesi uyarınca işin tamamından vazgeçilmesine karar verildiği bu kapsamda makinelerin 
en geç 12.05.2005 tarihine kadar sökülerek yurt dışı edilmelerinin sağlanması' istenmiştir. 

Tekel'in Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi Bilançosunda 2001 yılında 152,4 trilyon lira ola
rak tahakkuk eden faaliyet kârı 2002 yılında % 65,5 oranında artarak 252.1 trilyon liraya çıkmış
ken 2003 yılında 174,5 trilyon liraya gerileyen faaliyet kârı geçen yıla göre % 31.8 oranında azal
mış, Genel Müdürlük Konsolide Bilançosunda oluşan faaliyet kârında da aynı gerileme ortaya 
çıkmış, Konsolide faaliyet sonucu 2001 yılında 184,2 trilyon liradan 333,6 Trilyon liraya çıkarak 
% 81,1 oranında artmışken 2003 yılı konsolide kârı 308,7 trilyon liraya gerileyip geçen yıla göre 
% 7,5 oranında azalmıştır. Tekel'in sigara piyasasındaki pazar kaybın giderek hızlanması çerçe
vesinde faaliyet kârlarındaki düşüş hızlanmış olup 2002 yılı kâr artış oranları 2001 yılı değerleri
nin ancak yarısı düzeyinde kalmışken 2003 yılı faaliyet kârlarının geçen yıla göre Pazarlama Bi
lançosunda % 31,8 oranında Konsolide Bilanço sonuçlarında da % 7,5 oranında azalması sigara 
satışlarındaki daralmayı vurgulamaktadır. Esas olarak bu gerileme Tekel'in satış hasılatları (Ciro) 
analizinden de saptanabilmektedir. 

Tekel ürünleri satışları üzerinden tahakkuk ettirilen vergi tutarlarını da kapsayan Kuruluşun 
(Konsolide) Gayri Safı Satış Hasılatı analiz edildiğinde; 

- 2000 yılında 1,1 katrilyon liradan 2,1 katrilyon liraya çıkarak % 91 oranında artmışken 2001 
yılında 3,2 katrilyon liraya yükselerek % 51 oranında, 2002 yılında ise 4,3 katrilyon liraya çıkarak 
% 35 oranında artmışken 2003 yılında 5,6 katrilyon liraya yükselerek ancak % 30 oranında arta-
bildiği, başka bir anlatımla yıllara göre gayri safı satış hasılatındaki yıllık artışların % 90 seviye
sinden 2003 yılında % 30 oranına gerilediği, 

- Toplam satışlardan vergilerin indirilmesi ile oluşan Safı (net) Satış Hasılatının da aynı geri
leme içine girdiği 2000 yılında 397 trilyon liradan 785 trilyon liraya yükselerek % 98 oranında ar
tan net satışların 2001 yılında 1,2 katrilyon liraya çıkarak % 55 oranında ve 2002 yılında 1,7 kat
rilyon liraya çıkarak % 39 oranında artan net satışların 2003 yılında 1,8 katrilyon lira düzeyinde 
kalarak ancak % 11 oranında büyüyebildiği, netice olarak Tekel'in safı satış hasılatında önceki yıl
larda % 98 seviyesine kadar ulaşan parasal artış hızının 2001 yılında % 55, 2002 yılında % 39 2003 
yılında ise % 11 düzeyine gerilediği saptanmaktadır. I 

Tekel satış hacminde parasal olarak ortaya çıkan bu daralma aslında Tekel satışlarının miktar 
ve parasal olarak son beş yıl içindeki en büyük gerilemesine işaret etmektedir. 

Tekel satış hacminde 2003 yılında parasal olarak gözlenen son yıllardaki en büyük daralma
nın yukarıda vurgulandığı gibi Tekel ürünleri satış miktarlanndaki gerilemeden kaynaklandığı 
saptanmaktadır. Örneğin Tekel satış hacminin % 76,2 oranı ile her yıl en büyük ağırlığını oluştu
ran filtreli sigara satışları 1999 yılında 78,9 bin ton, 2000 yılında77,l bin ton 2001 yılında 76,3 
bin ton iken sigara satışları 2002 yılında 66,7 bin tona 2003 yılında ise 60,2 bin tona düşmüştür. 
Bu çerçevede filtreli sigara satışlarındaki bir önceki yıla göre düşme 2000 yılında % 2,4 2001 yı
lında %1,1 oranında iken satışlardaki miktar olarak gerileme 2002 yılında % 12,6 ve 2003 yılın
da % 9 gibi büyük düzeye çıkmıştır. Belirtilen yapı içinde Türkiye genelindeki sigara piyasasın
da Tekel'in Pazar payı 1999 yılında % 69,8 2000 yılında % 69,6 2001 yılında % 68,6 düzeyinde 
iken, sigara satışlarında 2002 ve 2003 yılında ortaya çıkan büyük gerileme sonucu ülke genelin
deki Pazar payının 2002 yılında % 60,8 2003 yılında da % 56,5 düzeyine inmiştir. Öte yandan in
celemelerin devam ettiği Şubat/2004 tarihinde toplam satışların 2004 yılı sonuçları da elde edil
miş, bu verilere göre de 2004 yılı satışlarının 2003 yılına göre % 14,9 oranında azalarak 51,9 bin 
ton seviyesine indiği pazar payının da % 56,5 den % 49,6 oranına gerilediği anlaşılmıştır. Tekel'in 
Sigara piyasasındaki Pazar kaybı önceki dönemlerde yıllık % 1 oranında iken 2002 yılında % 7,1 
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ve 2003 yılında % 4,3 2004 yılında % 6,9 oranına çıkmış böylece son üç yılın pazar kaybı % 18,3 
gibi orana yükselmiştir. Pazar kaybının büyümesi faaliyet kârlarmdaki düşmeyi de hızlandırmış, 
yukarıda vurgulandığı üzere 2002 yılı faaliyet kârları artışı 2001 yılı artış hızının yarısı düzeyin
de kalırken, 2003 yılı faaliyet kârları 2002 yılı düzeyine bile ulaşamayıp geçen yıl düzeyinin % 31,8 
gerisinde kalmıştır. 

V- Kalkınma planı ve yıllık yatırımlar: 
Kuruluşun 2003 yılı yatırım faaliyetleri ile ilgili olarak; Projelerin yatırım tutarı 845 trilyon li

ra olup başlangıçtan itibaren 210 trilyon lira harcama ile % 25 oranında gerçekleşme sağlandığı ya
tırım programında, proje tutarları 2003 yılı fiyatlarıyla verilmiş olmasına rağmen, başlangıçtan 
2003 yılına kadar yapılan harcamalar güncelleştirilmediği için gerçekleşmenin düşük oranda çıktı
ğı, 2003 yılında 160 trilyon lira ödeneğe karşı KDV hariç 91 trilyon lira harcama yapılarak % 57 
oranında gerçekleşme sağlandığı, Tütün sektöründe 1 adet etüt proje, 6 adet devam eden proje ve 
5 adet yeni proje olmak üzere 12 adet proje, İçki sektöründe 1 adet etüt proje, 3 adet devam eden 
proje ve 3 adet yeni proje olmak üzere 7 adet proje, Maden-tuz sektöründe 2 adet yeni proje, ol
mak üzere toplam 21 adet projenin yer aldığı, Proje tutarı 38,2 trilyon lira olan 12 adet proje için 
herhangi bir harcama yapılmadığı, 2003 yılında 2 adet projenin geçici kabulünün, 4 adet projenin 
kesin kabulünün ve 3 adet projenin kesin hesabının yapıldığı, geçmiş yıllarda tamamlanan İzmir 
Çamaltı Tuz Yıkama ve İyileştirme Tesisinin geçici kabulünün yapılamadığı, Tekel Genel Müdür
lüğünce geçmiş yıllarda yaptırılan yapım işlerinden; 1994 yılında tasfiye edilen Ankara Başmüdür
lüğü İdare ve Ambar Binası, Tokat Sigara Fabrikası 3 üncü Kısım İnşaatı, Hatay Yaprak Tütün İş
letme Müdürlüğü Açım Makineleri Tesisatı, Manisa Kırkağaç Yaprak Tütün İşletme Evi ve Sosyal 
Tesisi, Akhisar Sigara Fabrikası 2 nci Kısım İnşaatı, gibi işlerin kesin hakediş ve kesin hesapları
nın yıllarca neticelendirilmediği saptanmaktadır. 

VI- MÜESSESELER, ANONİM ŞİRKETLER, BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLER: 

Tekel'in Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)'nun 05.02.2001 tarih 2001/16 sayılı kararı ile 
Özelleştirme kapsam ve programına alınmış, ÖYK'nun 05.02.2002 tarihli 2002/06 sayılı Karan ile 
de özelleştirme stratejisi yeniden belirlenmiş, Tekel'in özelleştirilmesi ile ilgili 03.01.2003 tarih ve 
2003/01 sayılı ÖYK kararında 'Tekel'in sigara ve alkol grubunun satış yöntemi ile özelleştirilmek 
üzere Haziran/2003 tarihinde satış için ihale ilanının yayınlanması ve bunların özelleştirilme süreç
lerinin 2003 yılı sonuna kadar tamamlanması hususları vurgulanmıştır. Diğer yandan alkollü içki
ler grubunu da kapsayan özelleştirme sürecine ilişkin yeniden yapılandırma çalışmaları incelendi
ğinde; Tekel'in özelleştirme stratejisini açıklayan 31.03.2003 tarihli ve 2003/12 sayılı ÖYK Kara
rı Tekel'in yeniden yapılandırılmasını öngörmüş ve değinilen ÖYK kararında aynen 'Tekel'in fa
aliyetlerini yürüttüğü 5 ayrı müessesenin Stratejik İş Birimler (SİB) olarak Sigara (Tütün Mamul
leri) Üretim SİB Sigara (Tütün Mamulleri) Pazarlama ve Dağıtım SİB Alkollü İçkiler Üretim SİB 
Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım SİB Yaprak tütün işleme SİB Tuz Üretim SİB biçiminde ye
niden yapılandırılması, sigara (tütün mamulleri) üretim ve dağıtım, alkollü içkiler üretim ve dağı
tım stratejik iş birimlerinin özelleştirilmeleri sonrasında bünyelerindeki varlıkların devrinde orta
ya çıkabilecek sorunların bertaraf edilebilmesini teminen bunların devir sözleşmelerinin imzalan
ması öncesinde ayrı ayrı anonim şirket haline getirilmeleri, teşkil edilecek olan stratejik iş birim
lerinin (Tuz) hariç Anonim Şirket statüsüyle yeniden yapılandırılması işlemlerinin devir sözleşme
lerinin imzalanması öncesinde tamamlanması' biçiminde karar alındığı, belirtilen ÖYK Karan üze
rine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 02.06.2003 tarihli 'olur' yazısında; 

Tekel Sigara Sanayi Müessesesi'nin tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte, Sigara Sanayi İş
letmeleri ve Ticaret A.Ş.'ne, Alkollü İçkiler Sanayi Müessesesi'nin tüm hak ve yükümlülükleri ile 
Alkollü İçkiler Sanayi Ticaret A.Ş.'ne ve Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi'nin de ikiye ayrı-
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larak tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte 'Sigara Pazarlama ve dağıtım A.Ş.' ile Alkollü İçkiler 
Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'ne dönüştürülmesi, Anonim Şirkete dönüştürülen Müesseseler ile ilgi
li olarak Tekel tarafından imza altına alınan bütün sözleşmelerin de tüm edimleri ile birlikte yeni 
kurulan Anonim Şirketlere devredilmesinin öngörüldüğü, saptanmıştır. ÖİB'nın değinilen yazısın
da Pazarlama ve Dağıtım Müessesesinin sigara ve alkol pazarlama olarak iki A.Ş.'e ayrılması ön
görülmekle birlikte yapılan incelemelerde; Müessese Sigara Pazarlama Dağıtım A.Ş. ismi altında 
eski fonksiyonlarını aynen sürdürdüğü, sigara mamulleri yanında Tekel'in alkol ürünlerini yurt ge
nelinde pazarlamaya devam ettiği yeni kurulan 'Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin ise 
hiçbir pazarlama faaliyetinde bulunmadan şekli düzeyde kaldığı, ÖYK'u kararlar çerçevesinde 
oluşturulan Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş., Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. ile 
Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin ana statülerinin ÖİB'nca 02.06.2003 tarihinde onandığı bu 
şirketlerin Ticaret sicilindeki tescil ve ilan işlemlerinin ise Alkollü İçkiler Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin 
05.06.2003 tarihinde, Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin 06.06 2003 tarihinde, Sigara 
Pazarlama ve dağıtım A.Ş.'nin ise 06.06.2003 tarihinde tamamlandığı, ayrıca yukarıda değinilen 
Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı çerçevesinde sigara ve alkol grubunun satışı için Haziran/2003 
tarihinde ihale işlemleri başlatılıp ilana çıkıldığı, belirtilen özelleştirme işlemlerinde ihale için en 
son teklif verme süresi olan 26.09.2003 tarihinin 24.10.2003 tarihine uzatıldığı,.Tekel'in alkol ve 
sigara gurubunun özelleştirilmesi ile ilgili olarak Aralık/2003 tarihinde ÖİB'ca yapılan açıklama
da yeterli fiyata ulaşılmadığından sigara ihalesinin yenileneceği, alkol grubu ihalesinin sonuçlan-
dınldığı ÖYK'nun 21.12.2003 tarih 2003/85 sayılı Kararında açıklandığı (31.12.2003 tarihli Res
mi Gazete'de yayınlanmıştır) değinilen Karar'da aynen: 

Tütün Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (TEKEL)'in bağlı ortaklığı Alkollü İç
kiler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'inde bulunan % 100 oranındaki idare hissesinin blok olarak satış yön
temi ile özelleştirilmesi amacıyla İdare tarafından 05.11.2003 tarihinde nihai görüşmeleri yapılan 
ihale sonucunda : 

'İhale konusu şirket hisseleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Taşel 
Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Limited Şirketindeki % 51 oranındaki kamu hissesinin İda
rece belirlenecek süre içerisinde ihale üzerinde kalan Nurol Limak Özaltın Tütsab Ortak girişim 
grubu üyelerinin ihale şartnamesi çerçevesinde kuracağı Anonim Şirket'e 292 Milyon ABD Dola
rı bedelle satılması, satış sözleşmesi ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, satış sözleşmesinin im
zalanması ve devir ile ilgili tüm işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin ve Tekel'in yet
kili kılınması'nın vurgulandığı, ve Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bu şirketin % 100 ser
mayesine sahip olduğu Alkol Pazarlama Dağıtım A.Ş.'nin yukarıda değinilen alıcıların kurduğu 
MEY İçki Sanayi A.Ş.'ne 27.02.2004 tarihinde devrinin yapıldığı, saptanmıştır. 

Öte yandan Aralık/2003 tarihinde satış ihalesi sonuçlandırılarak 27.02.2004 tarihinde MEY 
A.Ş.'ne devredilen Tekel'in Alkollü İçkiler Sanayi A.Ş.'nin Bilançosu'nun Pasif bölümünde yer 
alan 307 trilyon dolayındaki Tekel Genel Müdürlüğü'ne olan borçlarının devir sözleşmesinin im
zalanması öncesinde ÖİB'nın talimatları çerçevesinde tasfiye dilerek Tekel A.Ş. Genel Müdürlüğü 
Bilançosunda zarar kaydedilip Tekel'in bu şirketteki alacağının kendi bünyesinde zarara dönüştü
rüldüğü saptanmıştır. 

Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ihaleyi kazanan ortak girişim grubunun oluşturdu
ğu MEY İçki Sanayi A.Ş.'ne devri için 27.02.2004 tarihinde Hisse Satış Sözleşmesinin İmzalandı
ğı ve belirtilen tarih itibariyle içki fabrikaların devrinin gerçekleştirildiği, Alkollü İçkiler Ticaret 
A.Ş.'nin yönetiminin de, alıcı Mey A.Ş.'ne geçtiği, devir işlemler yürütülürken yukarıda değinilen 
ÖİB'nın 02.10.2003 tarihli talimatı çerçevesinde satılan Alkollü İçkiler Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Bi
lançosunun Pasif bölümündeki Tekel Genel Müdürlüğü'ne olan borçlarının kaydedildiği cari hesa-
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binin 307 trilyon liralık kalıntısının sıfırlanıp bu tasfiye karşılığında Tekel A.Ş.'nin 2004 yılı gider 
hesaplarına zarar kaydı yapıldığı görülmüştür. 

İhale Şartnamesi'nin l/b maddesinde 'Şirket Hisse Satış Sözleşmesi imza tarihindeki mevcut 
durumu ile alıcıya devredilecektir. Şirket işbu ihale Şartnamesinde ihale kapsamı dışında tutulan
lar hariç Tekel'in alkollü içecek işini aktif ve pasifi ile devralmıştır.' hükmü yer almıştır. 

Anlaşıldığı üzere Şartnamede cari hesabın tasfiye edileceğine ilişkin bir hüküm yer almamış
tır. İhale Şartnamesi hükümleri, Alkollü İçkiler Sanayi A.Ş.'nin Pasif hesaplarının belirtilen biçim
de devir öncesinde tasfiye edilip sıfırlanmasına izin vermediğinden yapılan işlem İhale hükümle
rine aykırı olmuş ve Tekel zararına yol açmıştır. Tasfiye konusu 307,4 trilyon liralık alacak tutarı
nın ağırlıklı bölümü Şirketin İhale Şartnamesinin Gazete İlanına çıkıldığı Haziran/2003 tarihinden 
Şirketin devredildiği 27.02.2004 tarihine kadar, içki fabrikalarının ileriki yıllar ihtiyacına dönük 
kuru üzüm anason, alkol, şişe, ambalaj, malzemesi gibi hammadde ve malzeme ile diğer işletme 
ve yatırım harcamalarından oluşmuştur. Netice olarak cari hesabın sıfırlanması belirtilen hammad
de malzeme stoklarının şirketin alıcısı Mey İçki A.Ş.'ne karşılıksız devri sonucunu doğurmuştur. 

Netice olarak Tekel'in alkol grubunun Özelleştirilmesi kapsamında oluşturulan Alkollü İçki
ler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Alkol Pazarlama Dağıtım A.Ş.'nin ÖİB' tarafından ihale için satış ila
nına çıkıldığı Mayıs/2003 tarihli ve satış işlemlerinin kesinleşip ÖYK'ca onayladığı Aralık/2003 
tarihli ve de şirketlerin 'Hisse Satış Sözleşmesi'nin imzalandığı 27.02.2004 tarihli Bilançoları ana
liz edildiğinde; 

Bilanço Aktif toplamından Pasif Hesaplarında yer alan Borçlarının düşülmesi ile oluşan Net 
Aktif tutarının Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Özeleştirme ilanına çıkıldığı Hazi
ran/2003 tarihinde 608,2-542,5= 65,7 trilyon lira iken, ÖYK'ca satış işleminin kesinleşip onaylan
dığı Aralık/2003 tarihli Bilançosunda 412,9-336,6=76,3 trilyon lira olmasına karşın, yukarıda de
ğinilen cari hesabın Tekel aleyhine olarak tasfiye edilmesi sonucunda Şirketin 27.02.2004 devir ta
rihli Bilançosunda 402,5-54,1=348,4 trilyon liraya yükseldiği, 

Değinilen özelleştirme kapsamındaki Alkol Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin Özelleştirme ila
nına çıkıldığı Mayıs/2003 tarihli Bilançosunda Net Aktif Tutarının 153,2-152,2=1,0 trilyon lira, sa
tış işlemlerinin kesinleştiği ÖYK'nun onay tarihindeki Aralık/2003 Bilançosunda 18,1-16,8=1,3 
trilyon lira olmasına karşın, Şirketin devir tarihindeki 27.02.2004 tarihli Bilançosunda 14,6-9,0 
=5,6 trilyon liraya yükseldiği, devir sözleşmesinin imzalandığı Şubat/2004 tarihindeki Net Aktif 
Değerlerin İhale İlanına çıkıldığı, Haziran/2003 tarihteki Net Aktif değerlere göre büyük farklar 
oluştuğu bu durumun esas olarak Şirketin Tekel A.Ş.'ne olan borçlarının silinmesinden kaynaklan
dığı hususları Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 05.06.2003-31.12.2003 dönemini içeren 
YDK Denetim Raporunda belirtilmiş, şirketin devri kapsamındaki bu işlemler ÖİB'nin 2003 yılı 
YDK Denetim Raporunda değerlendirilmiş ve bu konuda düzenlenen Özel İnceleme Raporu T.C. 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyeler Kurulunun 17.03.2005 tarihli toplantısında kabul 
edilmiştir. Bu raporun 'Değerlendirme' bölümünde; 'Şirketin ilana çıkış tarihindeki şartname ko
nusu 05.06.2003 tarihli bilançosunda 608,2 trilyon liralık toplam aktiflerinden, 539.9 trilyon lira
lık borçlarının düşülmesi ile 68,3 trilyon liralık net aktif tutan (öz varlık) hesaplanmaktadır. Öte 
yandan Şirketin Mey İçki Sanayii'ne devredildiği 27.02.2004 tarihli bilançosundaki toplam 402,5 
trilyon liralık aktiflerinden 54,1 trilyon lira düzeyindeki borçlarının düşülmesi ile 348,4 trilyon li
ralık net aktif tutarına ulaşılmaktadır. Bu durum dikkate alındığında şirketin 27.02.2004 tarihinde 
alıcısına devir edilirken bu şirketin ihale için ilana çıkıldığı 07.06.2003 tarihindeki net aktif değe
rinin çok üzerinde (348,4-68,3) 280,1 trilyon lira düzeyine ulaşan ilave varlık devredilmiştir. An
cak şartname hükümleri doğrultusunda işçilere ödenen 31,9 trilyon liralık kıdem tazminatı yüküm-
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lülüğünün Tekel'e ait olduğu dikkate alındığında söz konusu fark 280,1-31,9=248,2 trilyon liraya 
inmektedir' denilmiş ve 17.03.2005 tarihli Özel inceleme raporunun 'Sonuç' bölümünde 

- Cari hesabın tasfiye edilmesi sonucu Şirketin ilana çıkıldığı 05.06.2003 tarihli bilanço ile 
27.02.2004 tarihli bilanço net aktif değerlerinin karşılaştırılması ve Tekel tarafından üstlenilen 31,9 
trilyon lira tutarındaki kıdem tazminatının da dikkate alınması sonucunda 248,2 trilyon lira ve Şirke
tin ilana çıkıldığı 05.06.2003 tarihli bilanço ile 31.10.2003 tarihli bilançoların öz varlık karşılaştırıl
masına göre 95,4 trilyon lira ve şirketin fiilen devredildiği 27.02.2004 tarihli bilançosu ile 31.10.2003 
tarihli bilançosunun öz varlık karşılaştırmasına göre 77,2 trilyon lira fark gerçekleşmesi, 

- Alkollü içkiler Sanayi Ticaret A.Ş.' için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunda şirket bi
lançolarının uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarına göre grubun gerçek mali durumunu 
yansıtmadığı görüşüne ulaşılmasına rağmen söz konusu bilançoların ihale aşamasında yatırımcıla
rın bilgisine sunulması, 

- ÖİB'nın 02.10.2003 tarih ve 1220 sayılı oluru kapsamında cari hesap mutabakatının, 
31.10.2003 tarihi itibariyle çıkarılacak bilançolar üzerinden oluşturulması ve bu hesabın katının da 
15.11.2003 tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi, bağlı şirketlerin alacak ve borç mutabakatları sonra
sında Tekel'e borçlu olmaları durumunda bu borç tutarı kadar şirket sermayelerinin artırılması do
ğacak sermaye taahhüdünün ise Tekel tarafından aynı alacak tutarının tahsisi yolu ile karşılanma
sı şeklinde verilen talimata rağmen 31.10.2003 tarihinden 27.02.2004 tarihine kadar olan dönem
de şirketin işletme ve yatırım harcaması niteliğindeki alımlan için aktarılan kaynaklar nedeniyle 
cari hesabın artması ve devir tarihi itibariyle de oluşan tutarın Tekel A.Ş. tarafından zarar kayde
dilerek tasfiye edilmesi, 

hususlarının TC. Maliye Bakanlığı'nca incelenmesinin gerektiği vurgulanmış bu konudaki in
celemenin Ekim/2005 tarihi itibariyle henüz sonuçlandırılmadığı anlaşılmıştır. 

Kristal Tuz Rafinerisi Sanayii ve Ticaret A.Ş.: 

Kristal Tuz Rafinerisi Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi tuz ve tuza dayalı ürünler üretmek 
üzere 08.11.1978 yılında 42 kişinin iştiraki ve 4 milyon TL sermaye ile Ankara'da kurulmuştur. 
Kars Kağızman'da 5 ton/saat kapasiteli Rafine Tuz Tesisi kurulmak üzere yapılacak yatırımlar için, 
kuruluş sermayesinin yetersizliği nedeni ile yeterli finansman sağlanamadığından tesis tamamlana
mamıştır. Tesisin ekonomiye kazandırılması ve yöre halkına iş imkânı sağlanması düşünülerek 
Yüksek Planlama Kurulu'nun 27.10.1988 sayılı Kararı ile Tekel'in Şirkete % 25 oranında iştiraki
ne karar verilmiştir. Şirketin sermayesi 30.05.1989 tarihinde 5 milyar TL'ye, 13.10.1989'da 12 
milyar TL'ye ve 1993 yılında da 26 milyar TL'ye yükselmiştir. 1978 yılında kurulmuş olan Şirket, 
ancak 1991 yılında yatırımını tamamlayabilmiş ve 1992 Ağustos-Kasım döneminde yapılan dene
me üretiminde 700 ton sofra tuzu üretilmiş ve satılmıştır. 1993 yılında fiili üretime açılan tesiste 
aynı yıl 4.126 ton tuz üretimi gerçekleştirilmiştir. 

İşletme sermayesinin yetersiz olması nedeni ile 1994 Eylül ayında üretim tamamen durdurul
muştur. 

Tekel A.Ş.'nin Kristal Tuz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki % 99,3 oranındaki kamu his
sesinin 'Satış Yöntemi ile Kağızman Tuzlası'nın İşletme Hakkının Devri yöntemi ile özelleştiril
mesi amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 22.11.2004 tarihinde nihai görüşmeleri 
yapılan ihalenin sonuçlan dikkate alınarak; Mustafa Altındal-Cemil Çakmak Ortak Girişim Grubu 
Üyelerinin ihale şartnamesi çerçevesinde kuracağı A.Ş.'e 715.000 ABD Doları bedelle Kağızman 
Kaya Tuzlası'nın 21.01.2032 tarihine kadar kullanımının devrine ve Şirket sermayesinin % 99,3 his
sesinin blok olarak satılması öngörülmüş 10.02.2005 tarihinde de devir sözleşmesi imzalanmıştır. 
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TAŞEL, Türk Alkollü içki ve Şarap Endüstrisi Limited Şirketi: 
Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Limited Şirketi Kıbrıs'ta ihtiyaç duyulan alkol ve alkol

lü içkileri toplum sağlığını gözetmek sureti ile uygun nitelikte ve miktarda üreterek ekonomiye kat
kıda bulunmak ve istihdam imkânı yaratmak amacı ile 1961 yılında Lefkoşe'de kurulmuş ancak 
1974 Barış Harekatını takiben Gazi Magossa'da 1975 yılında üretime başlamıştır. 

TEKEL'in % 51 sermaye payı ile iştirak ettiği şirketin diğer önemli hissedarları K.K.T.C. İn
kişaf Sandığı ve Türkiye Şişe Cam Anonim Şirketidir. 

Şirket TEKEL'den satın aldığı yüksek dereceli alkollü içkileri derecelerine göre indirgeyerek 
şişelemekte ve tüketicilere sunmuş. Üretilen içkilerin dağıtımı, iç pazarda yine bir KİT statüsünde 
bulunan ve Şirketin hissedarı olan ETİ Teşebbüsleri Limited Şirketi tarafından yapılmakta iken 
1974 yılından bu yana Tekel'in bu şirkette sahip olduğu hisselej-^CKB yılında Tekel alkol grubu
nun özelleştirilmesi ile birlikte yeni alıcı Mey İçki Sanayi A.Ş.'ne geçmiştir. 

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketi: 

Şirket, Türkiye'deki vergisiz satış mağazalarına yaptığı özellikle her yıl giderek artan sert pa
ket Tekel 2000 ve Tekel 2001 gibi sigara kapasitesinin artırılması amacıyla Raporun Tedarik bölü
münde ayrıntıları ile açıklandığı üzere 09.07.2004 tarihli yönetim kurulu kararı ile MTS firmasın
dan üç adet paketleme makinası satın almıştır. Firma dosyası üzerinde yapılan incelemelerde; 1974 
Kıbrıs Barış Harekatı sonrası 14.05.1975 tarihinde Lefkoşe'de TEKEL'in % 51, K.K.T.C. Türk 
Cemaat Meclisi İnkişaf Sandığının % 46,5, Eti Teşebbüslerinin % 2,5 oranında iştirakleri ile kurul
muş, TEKEL tarafından tespit edilecek harmanlarla sigara yapılması ve bu sigaraların gerek Kıb
rıs gerekse dışarıda satılması amacıyla kurulmuştur. 

Harman ve Lüks Harman marka sigaralar üreten şirket, 1992 yılından itibaren İngiliz Blen-
ded sigara türü olan Most marka sigarasını tüketicilere sunmuştur. 1993 yılından itibaren de TE
KEL 2000 sigarasını, kıyılmış tütünü Türkiye'den ithal etmek sureti ile fabrikada paketleyerek 
piyasaya vermiş aynı biçimde 1998 yılından itibaren Türkiye'den harmanlanmış ve kıyılmış tü
tün ithal edilmek suretiyle Best sigarası üretilip piyasaya sunulmuş ve yine Şubat/2003 tarihin
den itibaren de Türkiye'den harmanlaşmış ve kıyılmış tütün ithal edilmek suretiyle sert paket Te
kel 2001 sigarası piyasaya verilmeye başlanmıştır. Fabrikada ayrıca Kıbrıs Türk Barış Kuvvet
leri Komutanlığı personeli ve K.K.T.C. Güvenlik Komutanlığı personeli için de sigara üretilmek
tedir. 

Tabacs Turcs SA (İsviçre): 
TEKEL'in eski iştiraki olan TABACS TURCS SA Türk tütünlerinden sigara yaparak Avru

pa'da pazarlamak amacıyla, 21.01.1949'da İsviçre'de Vevey kentinde kurulmuştur. Öte yandan 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 30.09.2004 tarihli 9340 sayılı yazıları eki Özelleştirme Yük
sek Kurulu'nun 27.09.2004 tarihli 2004/91 sayılı Kararı ile Şirketin 4046 sayılı Yasanın 3/e mad
desi uyarınca tasfiye edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Çankırı Tuz Ürünleri ve Dağıtım A.Ş.: 

Şirkete ait üretim tesisleri 01.03.1990 yılında merkezi İstanbul'da bulunan Kaynak A.Ş.'ye 5 
yıl süre ile 1 milyar TL bedelle kiraya verilmiştir. Kaynak A.Ş.'nin Asil Nadir Grubundan Sudi Öz
kan, Özkanlar Şirketler Grubuna geçmesi sonucu 01.03.1993 yılından geçerli ek bir protokol ya
pılmıştır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 03.08.2004 tarih ve 2004/59 sayılı karan ile Çankırı Tuz 
Ürünleri A.Ş.'deki % 24 Tekel hisselerinin Çankırı Özel İdaresine bedelsiz olarak devredilmesine 
karar verilmiş bu konuya ilişkin devir sözleşmesi 31.08.2004 tarihinde imzalanmıştır. 
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J.T.I. Central Asia (R.J. Reynolds Tobacco Kazakistan Şirketi): 

Tekel Kazakistan Cumhuriyeti'nin Shimkent şehrinde kurulmuş olan R.J. Reynolds Tobacco 
Kazakistan Şirketi'ne 530.000 Tenge karşılığı % 20 sermaye payı oranında 1995 yılında iştirak et
miştir. 

Şirketin geçmiş yıllardan bu yana satışlarında gözlenen düşme ve faaliyetlerindeki gerileme 
çerçevesinde şirketin 1996 yılında 2,4 milyon USD olan Bilanço kârı bu tarihten itibaren sürekli 
dönem zararlarına dönüşmüş ve 1997 yılında 709 bin USD, 1998 yılında 9.878 bin USD, 1999 yı
lında 11.896 bin USD ve 2000 yılında 14.293 bin USD Dönem zararı tahakkuk etmiştir. 2000 yı
lında yeniden yapılanma giderleri altında yapılan harcamaların 11.683 milyon USD gibi büyük dü
zeyde gerçekleşmesi dönem zararını büyütmüş 2001 yılında ise bu tür gider kaydı olmadığından 
dönem zararı 1.720 bin USD düzeyine inmiş, 2002 yılı dönem zararı ise bir önceki yıla göre % 59 
oranında artarak 2.740 bin USD düzeyine çıkmış 2003 yılında bu zarar 5.558 bin USD düzeyine 
çıkarak önceki yılının iki katı oranında artmış 2004 yılında da 2,8 milyon Dolar düzeyinde dönem 
zararı oluştuğu saptanmıştır. 

Reytek Tütün Sanayii ve Ticaret A.Ş.: 

Blended sigara üretiminde kullanılan Virginia-Burley tütününün Türkiye'de yetiştirilmesi ve 
işlenmesi amacıyla kurulmuş bulunan Reytab Tütün Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye Tekel'in 4.750 bin 
USD karşılığı % 48 sermaye payı oranında iştiraki Yüksek Planlama Kurulunun 09.12.1997 tarih 
ve 97/T-87 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 

Tekel'in bu ortaklık ile ilgili sermaye payının RJ.Reynolds Tobacco firmasına ya da bu fir
manın belirlediği bir yaprak tütün şirketine sermaye payına eşik değerde tütün teslimatı ile ödene
ceği 03.03.1997 tarihli sözleşme ile kararlaştırılmıştır. Tekel'in ortaklığa katılımı sonucu ortaklığın 
ismi REYTEK olarak değiştirilmiştir. 

R.J.R. Tobacco International firması bu ortaklığa ilişkin hisselerini 1999 yılında Japon Tobac
co firmasına satmıştır. 

Reytek projesi ile başlangıçta R.J.R. firması yabancı tütün gereksiniminin bir bölümünü yurt 
içinden karşılamayı amaçlamıştır.Tekel Teftiş Kurulu Raporlarında Reytek'den alman tütünlerin 
bazı grad türlerindeki birikimlerin kullanım miktarlarıyla kıyaslanmayacak boyutlara ulaştığı ve 
ortaklık sözleşmesi gereği yıllık tütün üretiminin % 49'unun satın alınması zorunluluğu ile mevcut 
kullanılma durumları itibariyle stok yığılmasının giderek artacağına işaret edilerek Reytek kaynak
lı Tütün ihtiyacının nev'i miktar ve ihtiyacın karşılanacağı süre açısından ayrıntılı olarak tespit 
edilmesi, bu tespit sırasında mevcut stok önceki yıllarda kullanılma durumu yıllık üretim program
larının göz önünde bulundurulması konulan üzerinde durulması gerekmektedir. 

Tekel-Catec (TEKA): 
Yüksek Planlama Kurulu'nun 13.09.1999 tarih ve 99/T-40 sayılı Kararında: Ortak puro üreti

mi ve ticareti yapmak üzere kurulacak olan, TEKEL-Catec Ortak Puro Üretim ve Ticareti Anonim 
Şirketine; Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü'nün yüz
de 50 (elli) sermaye payı ile iştirakine, karar verilmiş ana sermayesinin 3 milyon USD tutarında 
olacağı, Ana Sermayenin daha önceden taraflar arasında mutabakata varılmış olan oranlarda (% 50 
Küba tarafı, % 50 TEKEL), CATEC taahhüdünün 1 milyon USD bölümüne ilişkin yükümlülüğü
nü % 100 Küba kökenli MİNİ ve MİDİ purolarının üretimi için sanayi ve zirai know-how'ı temin 
ederek, sermaye taahhüdünün 450 bin USD bölümü yükümlülüğünü ise FONSECA markası için 
Habanos SA'nın sahip olduğu uluslar arası dağıtım ağını, ortak şirketin kullanımına sunarak; 50 
bin USD sermaye taahhüdünü ise dolguluk tütün maddesi vererek yerine getireceği, Tekel tarafı-
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nın sermaye taahhüdünün 1 milyon USD bölümünün Makine ve Teçhizat, 500 bin USD dolarının 
işletme sermayesi olarak yerine getirileceği öngörülmüştür. 

Türkiye'de puro üretimi amacı ile 2000 yılı başlangıcında işletmeye alınmasına karşın aşırı 
stok birikimi nedeniyle Mart 2002 tarihinde üretimi durdurulan ve bilançolarını zararla bağlayan 
Tekel iştiraki TEKA Puro fabrikası hakkında 2004 yılında tasfiye kararı alınmasına karşın Ni
san/2005 tarihinde ÖYK kararı ile tasfiye sürecinden çıkarılıp Özelleştirilmesine karar verilen Şir
ketin üretim satış gibi hiçbir faaliyeti bulunmaması ve şirketin üç adet yönetim kurulu üyesi İki 
adet denetçi ücretleri ile toplam aylık giderinin 13 milyar lira düzeyine ulaştığı tüm harcamaları
nın Tekel A.Ş. tarafından finanse edildiği ve ayrıca 2005 yılında bu şirketin 447 Milyar liralık bor
cunun Tekel A.Ş. kayıtlarına zarar kaydedildiği ve yine Şirkette 517 milyar liralık sermaye artırı
mına gidildiği arttırılan sermayenin 260,6 milyar lirasının Tekel borçlarına mahsup edildiği, 256,4 
milyar lirasının da Şirkete nakit girdisinin sağlandığı dikkate alınarak, son üç yıldır hiçbir faaliye
ti bulunmayan şirketin personel ve yönetim giderlerinin en aza indirilmesi ve Özelleştirilme ihale
si kapsamı bırakılan Şirket mamul stoklarının yurt içi ve yurt dışı piyasalarda satışının sağlanması 
gerekmektedir. 

VII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki öneriler, sonuçlan gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı

rakılmıştır. 

1- Ankara Başmüdürlük İdare Ambar ve Ambar ve Genel Müdürlük Binası, Paşalimanı 75 in
ci Yıl Tekel Kültür ve Sanat Merkezi, numaralı Suma Tesisi Modernizasyonu Projesi Kapsamın
daki Diyarbakır içki Fabrikası Suma Damıtma Modernizasyonu ve Kilis içki Fabrikası Suma Da
mıtma Modernizasyonu, Denizli-Acıpayam Anason İşleme Tesisi, İçel-Tarsus Suma fabrikası, Bi
nalara Takviye Yapılması (MD) Projelerindeki fazla ödeme, usulsüz işlemler ve ortaya çıkan Ku
ruluş zararları hakkında Yüksek Denetleme Kurulu Üyeler Kurulunun 26.03.2004 tarih ve 6 sayı
lı toplantısında kabul edilen 2002 Yılı Raporu eki (Ek: l/a) 2002 Yılı Yatırım Faaliyetlerine İlişkin 
Özel İnceleme Raporunda istenilen soruşturmanın zaman aşımı süresi de dikkate alınarak yerine 
getirilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1 - Sigara fabrikalarındaki üretim kapasitesinin piyasada hızla gelişen sert paket türüne göre 

düzenlenmeyişinin Tekelin pazar kaybını hızlandırdığı 2001 yılında % 70 pazar payı ile 78 bin ton 
olan satışların 2003 yılında 60 bin tona ve % 56 pazar payına, 2004 yılı sonunda ise 51 bin tona / 
düşen satışların Ülke genelindeki Pazar payını % 49,4 oranına düşürdüğü, rakip Philsa firması ise 
satışlarını 2001 yılında 23 bin tondan 2004 yılında 41 bin tona yükselterek pazar payını % 21den 
% 40 düzeyine çıkardığı, sert paket Blended sigara piyasasında Tekel pazar payının % 7,7 gibi bir 
düzeye düştüğü ve makine yetersizliğinin aynı marka sigaranın sert paket yerine yumuşak paket 
halinde piyasaya sunulması zorunluluğu karşısında paket başına ortaya çıkan yaklaşık 300-400 bin 
TL noksanlığın her ay itibariyle Tekel'in önemli rantabilite kaybına neden olduğu dikkate alınarak 
Tekel'in sert paket üretim kapasitesini artıracak makine tedarikine ilişkin projelerin bir an önce iş
letmeye alınması ve Tekel'in sürekli kâr kaybına neden olan kapasite yetersizliğinin daha da ge
ciktirilmeden giderilmesi, 

2- Yatırım kapsamında temin edilecek makine ve hizmet alımlarının ihale işlemlerinin başla
tıldığı yılda projeye bağlanıp yıllık programlarda yer almasının sağlanması, Tokat Sigara fabrika
sının sert paket üretim hattı için geçici ithal kapsamında yurda getirilip monte edilen (3 adedinin 
montajı tamamlanmış biri montaj aşamasında) ancak henüz kesin kabulleri ve herhangi bir ödeme
si yapılmayan hukuki sorunları yargıya intikal eden toplam dört makine ile ilgili ithal sırasında sa
tıcı MTS firmasının imzaladığı 26.10.2004 ve 15.12.2004 tarihli taahhütnamelerde 'ithal edilecek 
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makine ve ekipmanın yeni teknolojiye sahip olmadığı veya kullanılmış olduğunun tespit edilmesi 
halinde üretim hattından çıkaracağını ve her türlü hukuki sorumluluğun şirketlerine ait olduğuna, 
ilişkin taahhütnamesi hükümleri ile Sözleşmesi Eki Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin konu hak
kındaki hükümleri uyarınca işlem yapılması, 

3- Yurt içi sigara satışlarında 27.08.2004-25.07.2005 döneminde yürürlükte kalan 2004/7792 
sayılı Kararname dönemindeki ÖTV sisteminde Tekel markalarına karşı haksız rekabet oluşturan 
uygulamalar Tekel'in pazar kaybını hızlandırıp sigara satışlarındaki kârlılığı düşürdüğü bu Karar
name yerine 25.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 2005/9145 sayılı yeni Kararnamenin ise diğer si
garalarda ÖTV yükünü azaltırken sadece Türk tütününden üretilen sigaralardaki ÖTV yükünü ağır
laştırdığı dikkate alınarak 2004 yılı sonuna göre 24,4 bin ton satış hacmi ile piyasada % 22,6 gibi 
önemli bir paya sahip yerli sigara satışlarını etkileyen olumsuzluğun giderilmesine yönelik pazar
lama politikalarının geliştirilmesi yanında 2005/9145 sayılı Kararnamenin 4. maddesindeki Te
kel'in yerli sigaralarına karşı haksız rekabet oluşturan hükümlerinin düzeltilmesi yolunda ilgili 
merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

4- İhraç kaydı ile Tekel'den aldığı yaklaşık 5,6 milyon US Dolar tutarındaki sigara bedelini 
ödemeyen ve taahhüdünü yerine getirmeyen OLTEN Firması hakkında açılan alacak ve ceza dava
larında altı yılı aşan süreye karşın önemli gelişme sağlanamadığı dikkate alınarak Olten firması ve 
ortaklarının tespiti yönünde İngiliz Virgin Adaları yetkili makamlarından Mahkeme kanalı ile araş
tırma yapılması konusunda İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan 14.05.2003 tarihli ta
lep yazısındaki bilgilerin sağlanması konusunda gerekli girişimlerin yapılması ayrıca bu konuda 
Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 24.06.2003 tarih 1/3 sayılı 
soruşturma raporu çerçevesinde önceki yargılama sürecinde takibat dışı kalan Olten firması ilgili
leri hakkında kamu davası açılmasının sağlanması ve değinilen soruşturma raporunun ve ceza da
vasındaki gelişmelerin alacak davasının görüldüğü İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesine sunul
ması doğrultusunda Genel Müdürlükçe ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması ve 
yine aldıkları sigaraları ihraç etmeyerek usulsüz ve yasadışı işlemleri Teftiş Raporları ile saptanan 
Linex Firması üzerindeki 390,4 milyar liralık alacağın tahsili için Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahke-
mesindeki 1999/09 No'lu Dosya konusu işlemlerde ortakları belirlenemeyen LTNEX Firması ilgi
lilerinin saptanmasına çalışılması, 

5- Önceki dönemlerde yıllık 15 Milyon USD' düzeyine kadar çıkan faaliyet kârları 2002 yı
lında 4,4 Milyon 2003 yılında ise 2,9 Milyon USD düzeyine kadar inen Vergisiz Satış Mağazala
rının daha kârlı ve verimli çalışacak bir yapılandırma içinde tutulmasına özen gösterilmesi, Te
kel'in, 31 adet mağazası ile özel sektör firmalarına ait aynı nitelikteki mağazalarında Tekel ürün
leri aleyhine haksız rekabet ortaya çıkaran ve bu mağazalarda yabancı mamul satışları artarken Te
kel mamulleri satışının büyük düzeyde gerilemesine neden olan 8 seri nolu Gümrük Genel Tebliği 
ilgili maddesinin iptali için Danıştay'da açılan davanın titizlikle takip edilmesi, 

6- Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. ile Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticaret A.Ş. genel mü
dürlükleri ve genel müdür yardımcılıkları gibi ÖİB tarafından sonradan ihdas edilen kadrolarda ça
lışan personelin Kadro Kararnamesi uyarınca kadrolarının çıkarılması için gerekli girişimlerde bu
lunması, 

7- Tekel Genel Müdürlüğü 2002 denetim raporunda yer alan "2001 yılında, ödeneği Tekel Pa
zarlama ve Dağıtım Müessesesi işletme bütçesinden karşılanmak suretiyle; Aydın/Merkez 720 öğ
renci kapasiteli ilköğretim okulu inşaatı, Aydın/Nazilli 32 derslik ilköğretim okulu inşaatı, Ay
dın/Söke 32 derslik ilköğretim okulu inşaatı, Bitlis/Bölükyazı 24 derslik yatılı ilköğretim okulu, 
yurt binası, lojman ve spor salonu inşaatı işlerinin kesin hakediş raporlarında yapılan işin poz nu-

- 5 6 6 - I. CİLT 



marası, miktarı, birim fiyatı ve tutarı gösterilmeden ihale bedeli tutarı aynen kesin hakediş tutarı 
esas alınarak kesin hakediş ve kesin hesapların onaylandığı, Rize 24 derslik ilköğretim okulu ve 54 
dairelik lojman ile ilave keşif artışı kararı kapsamında 1 trilyon liraya yaptırılan spor salonu inşa
atı işinde, hakediş iç sayfalarının ve kesin metraj sayfalarının İnşaat ve Tesisler Dairesi Başkanlı
ğı elemanlarınca imzalanmadığı, spor salonu inşaatının kesin hesabında sözleşmede yer alan % 
10,15 oranındaki tenzilat oranının dikkate alınmadığı anlaşıldığından söz konusu 5 adet ilköğretim 
okulunun sözleşmeleri kapsamında yaptırılan işlerin poz numarası, cinsi, miktarı ve tutarının, ke
sin metraj değerleri çıkarılmak suretiyle Tekel A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığın
ca incelenmesi ve gerekirse soruşturulması" işlemine ilişkin çalışmaların zaman aşımı da dikkate 
alınarak biran önce neticelendirilmesi, 

8- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin ye
rine getirilmesi, 

C) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 
1- 1998 yılında ihale edilen ve 2003 yılında kesin hakedişi onaylanan Ankara Viski Üretimi 

Arıtma ve 1998 yılında ihale edilen ve 2004 yılında kesin hesabı onaylanan Şarköy Şarap Fabrika
sı Suma Ünitesi Yapımı projelerinde, 1988/13181 sayılı kararnameye aykırı olarak işlem yapılma
sı nedeniyle fazla ödeme yapılmasına sebebiyet verildiğinden kesin hakediş ile ilgili işlemlerin Te
kel A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunca incelenmesi, 

2- 2002 yılı denetim raporunda; Tekel A.Ş.Teftiş Kurulunca incelenmesi ve gerekirse soruştu
rulması istenilen 2002CO20020 numaralı îdame Yenileme Projesi kapsamında 967 milyar lira ke
şif bedeli üzerinden ihale edilen ve keşif artışları verilip toplam keşif bedeli anahtar teslimi yönte
mi ile 1.840 trilyon liraya yükseltilen İstanbul Şişli Eski Likör Fabrikası Düzenleme Tadilatı ve 
Güçlendirilmesi İşi ile ilgili, Kuruluş Teftiş Kurulunca düzenlenen 10.05.2004 tarih ve 10/13 sayı
lı İnceleme Raporunda 'herhangi bir fazla ödemenin söz konusu olmadığı' sonucuna varılmasına 
karşın anahtar teslimi sabit fiyat esasına göre keşif artışı verildiği halde, birim fiyat esasına göre 
kesin metraj değerleri onaylanmadan kesin hak ediş raporu düzenlendiği, bazı imalatlarda Bayın
dırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Birim Fiyatlarının zamlı uygulandığı, ihale ve keşif artış ka
rarlarında yer alan bir kısım imalatların yerine birim fiyatı daha yüksek olan pozlar uygulandığı 
dikkate alınarak ilgili işlemlerin Teftiş Kurulunca yeniden incelenip değerlendirilmesi, 

Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. ile ilgili olarak; 
3 - Tekel'in 2003 yılı sonuna göre 4,842 trilyon liraya ulaşan yurtiçi satışlarının tamamına ya

kın bölümünü kapsayan toptan satıcılık uygulamasında; 
- Tekel satışlarının % 17-% 24 oranı gibi önemli bölümünü tek başına oluşturan İstanbul gibi 

büyük kentlerde nüfusu ve tüketim potansiyeli yüksek çok sayıda ilçenin dağıtım işinin tek bir top
tan satıcı tarafından yürütülmesinin İstanbul'un ilçelerindeki Tekel ürünleri satışlarının önemli Pa
zar kayıplarına uğradığı dikkate alınarak taahhütlerini yerine getirmeyen firmalara Yönetmeliğin 
ilgili hükümlerinin uygulanması, 

- İstanbul'un 11 ilçesinde faaliyet gösteren Günbak firması satışlarının 2003 yılı sonundaki 
gerçekleşme sonuçlarının taahhütlerinin gerisinde kaldığı, Tekel'in sigara piyasasındaki Pazar pa
yının düşmesine neden olduğu ve Yönetmelik hükümlerine aykırı satışlarının devam ettiği dikka
te alınarak, geçmiş yıllardan bu yana devam eden belirtilen olumsuzlukların giderilmesi yönünde 
firma hakkında yasal ve idari tüm önlemlerin alınması, 

- Önceki yıllardan bu yana satışlanndaki gerileme devam eden ve Tekel'in İstanbul genelinde 
pazar kaybına neden olan ESDAĞ firmasının sorumlu olduğu İlçelerin her biri için ayrı satış hede
fi belirlenmesine özen gösterilmesi, firmanın yıllık taahhütlerinin buna göre izlenmesi ve bu firma 
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ile ilgili Eylül /2004 tarihine göre bir trilyonu aşan borcu kapsamında İstanbul 9. Asliye Ticaret 
Mahkemesinde 2001/1086 numaralı Dosya ile takip edilen alacak davası ile yine firma hakkında Te
kel A.Ş. Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülmekte olan ceza davalarının titizlikle takip edilmesi, 

Tuz Sanayi İşletmeleri Müessesesi ile ilgili olarak; 

4- Tuz Sanayi İşletmeleri Müessesenin 94 B050050 Proje numarası ile yürüttüğü ve 20 Mil
yon USD maliyete ulaşan Çamaltı Tuz Yıkama Tesisi ve İyileştirme Yatırımları işi nakdi ve fiziki 
olarak 2001 yılı sonunda tamamlanmakla birlikte Geçici Kabul İşlemlerinin iki yılı aşan süredir hu
kuken sonuçlandırılamadığı ve konunun yargıya intikal ettiği ve yatırımların içindeki 6 milyon 
USD değerindeki Yıkama Tesislerinin üretim dışı kalmaya devam ettiği diğer yandan yüklenici fir
manın Müesseseye bildirimde bulunarak İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde dava aç
tığını, söz konusu dava sonuçlandırılıncaya kadar taraflarca akdedilen sözleşme bünyesinde bulu
nan tüm imalatların İşletme Müdürlüğünce kullanılması halinde hukuki ve teknik sorumluluklar ile 
oluşacak zararların Tekel'e ait olacağını bildirdiği, tesislerin iki yılı aşan süre çalıştırılmaması ya
nında yargı sürecinin uzaması ile birlikte tesislerin paslanma ve benzeri nedenlerden 'Ölü' yatırı
ma dönüşme riski doğduğu dikkate alınarak, geçici kabul işlemlerindeki TEDAŞ ve taşıyıcı siste
me ilişkin iki ana sorunun daha da gecikilmeden idari ve yasal tüm önlemler alınarak çözülmesi ile 
yüklenici firmanın açtığı davaya karşı Tekel Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 
sözleşme şartlarına uygun olmayan imalatlar nedeniyle toplam 16,1 trilyon lira tutarında idare za
rarının oluştuğuna ilişkin 25.12.2003 tarih ve 12-27 sayılı İnceleme Raporu ile başlatılan yasal sü
recin izlenmesi ve tesislerin daha da gecikilmeden işletmeye alınmasına çaba gösterilmesi. 

SONUÇ 

Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TEKEL) A.Ş.'nin 
20.07.2004 tarihinde kendi genel kurulunda kabul edilen 2003 yılı bilançosu ve 42.457.912 milyon 
lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Tekel Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin 09.11.2004 tarihindeki kendi genel kurulunda ka
bul edilen 06.06.2003-31.12.2003 dönemine ilişkin bilançosu ve 25.715.822 milyon lira dönem 
kân ile kapanan gelir tablosu, 

Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 09.11.2004 tarihindeki kendi genel kurulunda ka
bul edilen 05.06.2003-31.12.2003 dönemine ilişkin bilançosu ve 24.905.613 milyon lira dönem za
rarı ile kapanan gelir tablosu, 

Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin 20.07.2004 tarihindeki kendi genel kurulunda 
kabul edilen 06.06.2003-31.12.2003 dönemine ilişkin bilançosu ve 402.356 milyon lira dönem kârı 
ile kapanan gelir tablosu, 

Tekel Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti A.Ş.'nin 09.11.2004 tarihindeki kendi genel kuru
lunda kabul edilen 05.06.2003-31.12.2003 dönemine ilişkin bilançosu ve 33.226.365 milyon lira 
dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Tekel Kristal Tuz Rafinerileri ve Ticareti A.Ş.'nin 2003 yılı bilançosu ve 77.720 milyon lira 
dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 

Tekel Sigara Pazarlama ve Dağıtım Müessesesinin 01.01.2003-05.06.2003 dönemine ilişkin 
bilançosu ve 126.651.267 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Tekel Sigara Sanayi İşletmeleri Müessesesinin 01.01.2003-04.06.2003 dönemine ilişkin bilan
çosu ve 26.518.375 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 
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Tekel Alkollü İçkiler Sanayii Müessesesinin 01.01.2003-04.06.2003 dönemine ilişkin bilan
çosu ve 1.541.841 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesinin 2003 yılı bilançosu ve 983.886 mil
yon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Tekel Tuz Sanayii Müessesesinin 2003 yıl bilançosu ve 59.240 milyon lira dönem kârı ile ka
panan gelir tablosu, 

Tasvip edilmiştir. 
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TEKEL 
TÜTÜN TÜTÜN MAMULLERİ TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 

2003 Yılı Ffizyoıı Bilançosu 

AKTÎF (VARLIKLAR) 

1-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok değeri düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 
2-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
C-Mali duran varlıklar 

1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düş.karşılığı (-) 
3-tştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-İştiraklere sermaye paylan değer düş.karşılığı (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortaklıklara serm.pay.değer düş.karşılığı (-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değer düş.karşılığı (-) 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 
Duran varlıklar toplamı 
Aktif (varlıklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

35.463.565 

-678 

4.884.886 
(348.396) 

1.916.185 

80.0000.000 

6.155.161 
(2.613.735) 
68.709.283 

483.791 
(385.366) 

Tümü 
Milyon TL 

1.341.049 
65.840.000 

35.462.887 

17.970 

256.050 
51.441 
1.455.842.168 

875 

86.452.675 

72.250.709 

98.425 

158.802.684 
1.614.644.852 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

61.041.145 

-269.927 

4.935.377 
(348.396) 

60.224.200 

22.000.000 

66.937.685 
(31.086.962) 
133.067.516 

649.339 
(514.239) 

Tümü 
Milyon TL. 

12.044.677 
8.818.000 

1.209.528.548 

60.771.218 

13.295.698 

296.350 
5.171.268 
1.309.925.759 

15.239 

86.811.181 

168.918.239 

135.100 

202.822 
256.082.581 
1.566.008.340 
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TEKEL 
TÜTÜN TÜTÜN MAMULLERİ TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 

2003 Yılı Füzyon Bilançosu 

PASİF (KAYNAKLAR) 

1 -Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem Kar.ve Diğer Yasal Yükm.Karş. 
2-Dönem kar.peşin ödenen vergi ve diğ.yük. (-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
2-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 
C-Diğer borçlar 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkukları 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
Yabancı kaynaklar toplamı 

3-Öz Kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-M.D.V Yeniden değerlendirme artışları 
4-İştirakler yeniden değerlendirme artışları 
5-Işt.ve Bağlı OrtSerm. Ek. Yedek Akçeler 
5-Diğer sermaye Yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net karı (zararı) 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

Önceki Dönem 

Ayrıntısı 
Milyon TL. 

22.401.173 
(14.985.905) 

30.335 

120.000.000 

2.337.614 
1.144.381 
296.071 

12.556.068 

Tümü 
Milyon TL. 

70.496.313 

44.222 

270.312.015 

966.946.211 

1.315.214.029 

30.335 

30.335 
1.315.244.364 

120.000.000 

3.778.066 

12.556.068 

124.057.015 

39.009.339 
299.400.488 
1.614.644.852 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

13.959.546 
(10.897.090) 

118.235 

300.000.000 
(180.000.000) 

18.111.766 
1.625.922 
296.071 

519.826.090 

30.183.618 

Tümü 
Milyon TL. 

250.000.000 
15.729.787 

4.481.476 

364 

27.481.231 

69.815.156 

370.570.470 

198.017.990 

118.235 

198.136.225 
568.706.695 

120.000.000 

539.859.849 

30.183.618 

278.759.811 

28.498.366 
997.301.644 

1.566.008.339 
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TÜTÜN TÜTÜN MAMULLERİ TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 
2003 YILI FÜZYON GELİR TABLOSU 

Gelir ve Giderler 

A-Brüt Satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kan veya zararı 

E-Faaliyet giderleri 

Faaliyet kan veya zaran 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 

H-Finansman giderleri 

Olağan Kar veya Zarar 

İ-Olağan dışı gelir ve karlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan veya zaran 

K-Dönem karı ve diğer yasal yükümlülük 
karşılıkları 

Dönem kan veya zaran 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

61.382.880 

0) 

27.632 

(22.401.173) 

61.382.879 

61.410.511 

39.009.338 

Cari Dönem 
Milyon TL 

48.751.611 

31.525.985 

8.729.844 

39.512.534 

(6.195.049) 

653.922 

(9.277) 

(13.959.546) 

48.751.611 

17.225.626 

8.495.782 

41.813.267 

42.457.912 

28.498.366 
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TEKEL 
Yaprak Tütün işletmeleri ve Ticareti Müessesesi 

2003 Yılı Bilançosu 

AKTİF (VARLIKLAR) 

1 -Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok değeri düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 
2-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düş.karşılığı (-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-İştiraklere sermaye paylan değer düş.karşılığı (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortaklıklara serm.pay.değer düş.karşılığı (-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değer düş.karşılığı (-) 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme payları (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkuktan 
H-Diğer dönen varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 
Aktif (varlıklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

(42.707) 

4.350 

40.974.142 
12.879.613 

754.756 

36.848 
(7.370) 

Tümü 
Milyon TL. 

112.599 
2.000 

261 

573.535.767 

281.058.220 

919.498 
375.257 

856.003.602 

95.162 

16.830 

28.849.285 

29.478 

7.289 
28.998.044 
885.001.646 

Cari Dönem 
Aynntısı 

Milyon TL. 

(53.178) 

882 

48.295.591 
12.395.172 

42.311 

49.657 
(19.326) 

Tümü 
Milyon TL. 

37.898 

261 

313.338.452 

425.338.968 

1.024.866 
133.888 

739.874.333 

108.895 

35.942.730 

30.330 

7.921 
36.089.876 

775.964.209 
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TEKEL 
Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesi 

2003 Yılı Bilançosu 

PASİF (KAYNAKLAR) 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1 -Dönem Kar.ve Diğer Yasal Yükm.Karş. 
2-Dönem kar.peşin ödenen vergi ve diğ.yük. (-) 
3 -Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider taahhuklan 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
2-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borçlar 
2-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider taahhuklan 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
Yabancı kaynaklar toplamı 

3-Öz Kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri 
1 -Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karlan 
3-M.D.V Yeniden değerlendirme artışlan 
4-İştirakler yeniden değerlendirme artışlan 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekleri 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlan 
E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F-Dönem net karı (zararı) 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Aynntısı 

Milyon TL. 

342.239 
203.480 

15.371 

17.000.000 

20.156.174 

59.354 

Tümü 
Milyon TL. 

820.237.239 

817.525 

2.336.529 
11.868.814 

154.130 

7.528.770 
28.255 

842.971.262 

2.248.726 

2.855.382 

5.104.108 
848.075.370 

17.000.000 

20.156.174 

59.354 

(645.651) 
256.399 

36.926.276 
885.001.646 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

95.774 
987.768 

15.371 

17.000.000 

27.972.708 

59.354 

Tümü 
Milyon TL. 

677.660.824 

7.167.798 
15.133.154 

16.597.749 
98.377 

7.236.189 
236.263 

724.130.354 

1.100.298 

5.962.635 

7.062.933 
731.193.287 

17.000.000 

27.972.708 

59.354 

(289.252) 
28.112 

44.770.922 
775.964.209 
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TEKEL 
Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesi 

2003 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 

A-Brüt Satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış karı 

E-Faaliyet giderleri 

Faaliyet kan 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar 

İ-Olağan dışı gelir ve karlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan veya zaran 

K-Dönem kan ve diğer yasal yükümlülük 
karşılıkları 

Dönem kan veya zaran 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

259.141.051 

259.141.051 

(157.459.905) 

(60.820.338) 

549.541 

(41.177.748) 

2.797.735 

(2.331.699) 

101.681.146 

40.860.808 

232.601 

698.637 

(342.238) 

356.399 

Cari Dönem 
Milyon TL 

265.624.851 

265.624.851 

(144.060.911) 

(58.345.934) 

680.935 

(51.195.172) 

1.385.051 

(13.104.934) 

121.563.940 

63.218.006 

12.703.769 

983.886 

(955.774) 

28.112 
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TUZ SANAYİİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ 
2003 Yılı Bilançosu 

AKTİF (VARLIKLAR) 

1-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok değeri düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avanstan 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkuklan 
H-Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 
2-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düş.karşılığı (-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-İştiraklere sermaye paylan değer düş.karşılığı (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortaklıklara ser.pay.değer düş.karşılığı (-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değer düş.karşılığı (-) 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatınmlar 
4-Verilen sipariş avanslan 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkuklan 
H-Diğer dönen varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 
Aktif (varlıklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

982 

(947) 
15.132.059 

31.456.274 
(13.804.012) 

8.862.666 

56.267 
(5.844) 

Tümü 
Milyon TL. 

4.423 

35 

15.132.059 

117.834 
856 

15.255.208 

12.205 

26.514.928 

50.423 

900 
26.578.456 
41.833.664 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

10.545 

23.213.163 

40.587.311 
(19.232.020) 

8.499.992 

Tümü 
Milyon TL. 

8.312 

10.545 

23.213.163 

147.008 
159.993 

23.539.022 

12.205 

29.855.284 

55.251 

29.922.739 
53.461.761 

- 5 7 6 - i-CİLT 



TUZ SANAYİİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ 
2003 YILI BİLANÇOSU 

PASİF (KAYNAKLAR) 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem Kar.ve Diğer Yasal Yükm.Karş. 
2-Dönem kar.peşin ödenen vergi ve diğ.yük. (-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider taahhuklan 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
2-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borçlar 
2-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıktan 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider taahhuklan 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
Yabancı kaynaklar toplamı 

3-Öz Kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-M.D.V Yeniden değerlendirme artışları 
4-İştirakler yeniden değerlendirme artışlan 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F-Dönem net karı (zararı) 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

101.566 
-35.199 

5.000.000 

13.174.501 

46.719 

Tümü 
Milyon TL. 

4.912 

91.278 

1.224.742 
66.367 

498.869 
1 

1.886.169 

21.469.904 

137.919 

21.607.824 

5.000.000 

13.174.501 

46.719 

118.451 
18.339.672 
41.833.664 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

5.000.000 

18.416.224 

105.612 

Tümü 
Milyon TL. 

17.897 

134.502 

1.039.252 
2.655 

832.295 
1.482.751 
3.509.353 

26.202.629 

219.404 

26.422.033 

5.000.000 

18.416.224 

105.612 

8.5389 
23.530.375 
53.461.761 

- 5 7 7 - I. CİLT 



TUZ SANAYİİ MÜESSESESİ MUDURLUGU 
2003 YILI GELİR TABLOSU 

Gelir ve Giderler 

A-Brüt Satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kan 

E-Faaliyet giderleri 

Faaliyet kan 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar 

İ-Olağan dışı gelir ve karlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zaran 

K-Dönem kan ve diğer yasal yükümlülük 
karşılıkları 

Dönem karı veya zaran 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

32.289.218 

32.289.218 

(18.516.169) 

(10.448.631) 

652.276 

(3.753.427) 

30.794 

(34.044) 

13.773.049 

3.324.418 

223.267 

220.017 

(101.566) 

118.451 

Cari Dönem 
Milyon TL 

36.314.386 

36.314.386 

(20.814.060) 

(7.952.777) 

548.528 

(7.216.196) 

1.385.051 

(1.111.302) 

15.500.326 

7.547.549 

879.881 

59.240 

(50.701) 

8.539 

- 5 7 8 - I. CİLT 



Sigara Sanayii işletmeleri ve Ticareti A.Ş. 
05.06-31.12.2003 Dönemi Bilançosu 

AKTİF (VARLIKLAR) 

1-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 
C-Ticari alacaklar 

1-Alıcılar 
2-Alacak senetleri reeskontu (-) 
3-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Personelden alacaklar 
3-Diğer çeşit alacaklar 
4-Şüpheli diğer alacaklar 
5-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 
6-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı 

E-Stoklar 
1 -İlk: madde ve malzeme 
2-Yan mamuller 
3-Mamüller 
4-Malzeme ve yedekleri 
5-Diğer stoklar 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 

1-Gelecek aylara ait giderler 
H-Diğer dönen varlıklar 

1 -Personel avanstan 
2-Sayım ve tesellüm noksanları 

Dönen varlıklar toplamı 
2-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 

1 -Verilen depozito ve tazminatlar 
B-Diğer alacaklar 
C-Mali duran varlıklar 

1-Bağlı ortaklılar 
D-Maddi duran varlıklar 

1 -Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen sipariş avansları 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

1-Elden çık.stok.maddi dur.varl. 
Duran varlıklar toplamı 

Aktif (varlıklar) toplamı 
Nazım Hesaplar 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

1.333 
2.836.183 

486.581 
191.649 

297.231.929 
(147.298.106) 

14.561.083 

21.305 
-8.647 

Tümü 
Milyon TL. 
2.837.516 

409.980.516 

294.932 

342.634.476 

1.070.930 

6.880.421 

763.698.791 

29.633 

164.494.706 

12.658 

217.505 
164.754.503 

2.990.460 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

127.311 

755.891 
495.833 

6.653 
713.084 
191.649 

(191.649) 

276.347.303 
6.929.710 

128.979.355 
36.936.125 
7.491.707 

245.169 

189.587 
2.261 

29.614 

9.114.900 

326.820.501 
(162.578.584) 

11.485 
-8.030 

169 

Tümü 
Milyon TL. 

127.311 

1.251.724 

719.737 

456.684.200 

245.169 

191.848 

459.219.989 

29.614 

9.114.900 

164.241.916 

3.455 

169 

173.390.054 
632.610.043 

2.247.168 

- 579 - ı. CILT 



Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. 
05.06-31.12.2003 Tarihli Bilançosu 

PASİF (KAYNAKLAR) 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Satıcılar 
2-Kuruluşa ve müesseseye borçlar 
3-Alınan depozito ve teminatlar 

C-Diğer borçlar 
1-Personele borçlar 
2-Diğer çeşitli borçlar 

D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 

1 -Ödenecek vergi ve fonlar 
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintiler 
3-Personelden kesilen vergi ve fonlar 
4-3.Kiş.den kesilen vergi ve fonlar 
5-Ödenecek diğer yükümlülükler 

G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
1-Dönem Kar.ver. ve Diğer Yasal Yükm.Karş. 
2-Dönem kar.peşin ödenen vergi ve yük. (-) 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
2-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borçlar 
2-Kamuya olan et.veya taksit borçlan 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Diğer borç ve gider karşılıkları 
F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider taahhuklan 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
Yabancı kaynaklar toplamı 

3-Öz Kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 

1 -Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri 
1-M.D.V Yeniden değerlendirme artışları 

C-Kar yedekleri 
D-Geçmiş yıllar karlan 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net karı (zaran) 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

Nazım hesaplar 

Önceki Dönem 
Aynntısı 

Milyon TL. 

1.554.570 

35.000.000 

26.518.375 
34.660.090 

Tümü 
Milyon TL. 

1.500.008 

141.947.745 

689.664.631 

261.146 
7.812 

833.381.342 

1.554.570 

6.737.582 

8.292.152 
841.673.494 

86.779.801 

86.779.801 
2.990.460 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

13.668.411 
160.435.627 

8.763 

13.232 
89.985 

252.206.693 
2.444.203 
1.475.987 

4.443 
85.750 

2.947.502 
-2.346.952 

3.430 

7.060.618 

44.000.000 

137.437.276 

3.760.487 
186.614.043 

Tümü 
Milyon TL. 

174.184.801 

103.217 

256.217.077 

600.550 

5.351.983 
2.474.324 

438.931.952 

3.430 

7.060.618 

7.064.049 
445.996.000 

44.000.000 

137.437.276 

1.416.280 

3.760.487 
186.614.043 
632.610.043 

2.247.168 

- 580 - I- CİLT 



Sigara Sanayi işletmeleri ve Ticari A.Ş. 
05.06-31.12.2003 Dönemi Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 

A-Brüt Satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış kan 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar 

İ-Olağan dışı gelir ve karlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan veya zaran 

K-Dönem kan ve diğer yasal yükümlülük karşı lıklan 

Dönem kan veya zararı 

Cari Dönem 
05.06-31.12.2003 

Milyon TL 

1.548.512.722 

(1.104.972.265) 

443.540.457 

(331.105.193) 

(34.735.382) 

227.166 

(44.650.750) 

2.453.929 

(2.503.862) 

112.435.264 

77.699.882 

33.276.298 

33.226.365 

- 5 8 1 - I. CİLT 



Sigara Sanayii işletmeleri Müessesesi 
04.06.2003 Tarihli Bilançosu 

AKTİF (VARLIKLAR) 

1 -Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1 -Stok değeri düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 
2-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 
B-Diğer alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düş.karşılığı (-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-İştiraklere sermaye paylan değer düş.karşılığı (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortaklıklara serm.pay.değer düş.karşılığı (-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğermali duran varlıklar değer düş.karşılığı (-) 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatınmlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 
Aktif (varlıklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Aynntısı 

Milyon TL. 

708.564 

(191.649) 

16.830 

300.958.002 
(147.550.516) 
22.703.173 

21.305 
(8.522) 

Tümü 
Milyon TL. 

14.421 

59.983.705 

516.915 

391.800.750 

263.663 
84.753 

452.664.207 

29.633 

16.830 

176.110.659 

12.783 

222.438 
176.392.343 
629.056.550 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

1.333 
2.836.183 

486.581 

(191.649) 

297.231.929 
(147.298.106) 

14.561.083 

21.305 
(8.647) 

Tümü 
Milyon TL. 
2.837.516 

409.980.516 

294.932 

342.634.476 

1.070.930 
6.880.421 

763.698.791 

29.633 

164.494.706 

12.658 

217.505 
164.754.50 

928.453.293 

5 8 2 -



Sigara Sanayii işletmeleri Müessesesi 
04.06.2003 Tarihli Bilançosu 

PASİF (KAYNAKLAR) 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkuklan 

1-Dönem Kar.ve Diğer Yasal Yükm.Karş. 
2-Dönem kar.peşin ödenen vergi ve diğ.yük. (-) 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkuklan 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
2-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borçlar 
2-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkuklan 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
Yabancı kaynaklar toplamı 

3-Öz Kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-M.D.V Yeniden değerlendirme artışları 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekleri 

D-Geçmiş yıllar karlan 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net kan (zararı) 
İşletmeler Bağlantı Hesabı 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

2.137.057 
(1.367.700) 

115.033 

4.903.645 

35.000.000 

11.541.986 

449.909 

Tümü 
Milyon TL. 

4.599.519 

389.923 

465.570.526 
769.357 

3.974.237 
7.854 

475.311.416 

115.033 

4.903.645 

5.018.678 
480.330.094 

35.000.000 

111.541.986 

449.909 

1.734.561 

148.726.456 
629.056.550 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

1.554.570 

35.000.000 

111.541.986 

(26.518.375) 
(34.660.090) 

Tümü 
Milyon TL. 

1.500.008 

141.947.745 

689.664.631 

261.146 
7.812 

833.381.342 

1.554.570 

6.737.582 

8.292.152 
841.673.494 

35.000.000 

111.541.986 

1.416.279 

(26.518.375) 
(34.660.090) 

86.779.800 
928.453.293 

- 583 - i- CILT 



Sigara Sanayii İşletmeleri Müessesesi 
04.06.2003 Tarihli Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 

A-Brüt Satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kan 

E-Faaliyet giderleri 

Faaliyet karı 

F-Diğer faal. olağan gelir ve karlar 

G-Diğer faal. olağan gider ve zararlar 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar 

İ-Olağan dışı gelir ve karlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zararı 

K-Dönem karı ve diğer yasal yükümlülük 
karşılıkları 

Dönem karı veya zararı 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

2.310.176.695 

(1.547.702.688) 

762.474.007 

(680.100.755) 

(53.762.239) 

358.961 

(24.422.976) 

345.123 

(1.020.502) 

(2.137.058) 

82.373.252 

28.611.013 

4.546.998 

3.871.619 

1.734.561 

01.01.2003-04.06.2003 Dönemi 
Milyon TL 

1.230.018.592 

(892.974.285) 

337.044.307 

(326.316.379) 

(24.155.238) 

212.090 

(13.441.710) 

383.631 

(245.076) 

10.727.928 

(13.427.310) 

(26.656.930) 

(26.518.375) 

(26.518.375) 

- 5 8 4 - I. CİLT 



ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ VE TİCARETİ A.Ş. 
5.6.2003-31.12.2003 Tarihli Bilançosu 

AKTİF (VARLIKLAR) 

1-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok değeri düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 
2-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
C-Mali duran varlıklar 
D-Maddi duran varlıklar 

1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 
Aktif (varlıklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

373.171 

-5.288 

Tümü 
Milyon TL. 

345.153 

322.282.582 

367.883 

113.799.681 

767.561 
1.338.243 

438.901.103 

41.508 

172.388.389 

172.429.897 
611.331.000 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

-5.288 

Tümü 
Milyon TL. 

12.899 

4.855 

293.346 

185.918.618 

394.765 
2.094.659 

188.719.142 

3 

214.013 

222.927.879 

224.200.521 
412.919.663 

- 5 8 5 - I. CİLT 



ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ VE TİCARETİ A.Ş. 
31.12.2003 Dönemi Bilançosu ^ _ _ 

PASİF (KAYNAKLAR) 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1 -Satıcılar 
2-Kuruluşa ve müesseseye borçlar 
3-Alınan depozito ve teminatlar 

C-Diğer borçlar 
1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
2-Diğer çeşitli borçlar 

D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1 -Dönem Kar.ve Diğer Yasal Yükm.Karş. 
2-Dönem kar.peşin ödenen vergi ve diğ.yük. (-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider taahhukları 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
2-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1 -Diğer borçlar 
2-Kamuya olan et.veya taksit borçlan 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkukları 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
Yabancı kaynaklar toplamı 

3-Öz Kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 

1 -Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri 
1-M.D.V Yeniden değerlendirme artışları 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net kan (zaran) 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

13.000.000 

Tümü 
Milyon TL. 

430.783.679 

9.237.384 

701 

97.563.434 
3.210.576 

395 
540.796.169 

33.885 

2.640.505 

2.674.390 

13.000.000 

61.036.060 

53.368 

(4.687.146) 
(1.541.841) 

67.860.441 
611.331.000 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

14.000.000 

Tümü 
Milyon TL. 

259.631.426 

250.536 

1.954 

71.045.487 
654.127 

2.972.134 
2.065.715 

336.621.379 

2.800.193 

2.800.193 

14.000.000 

90.579.323 

53.368 

(4.687.146) 
(26.447.454) 

73.498.091 
412.919.663 

- 586 - ı. ciLT 



ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ VE TİCARETİ A.Ş 
5.6.2003-31.12.2003 Dönemi gelir tablosu 

Gelir ve Giderler 

A-Brüt Satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış kan 

E-Faaliyet giderleri 

Faaliyet kan veya zaran 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

İ-Olağan dışı gelir ve karlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zararı 

K-Dönem kan ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları 

Dönem kan veya zararı 

5.6.2003-31.12.2003 Dönemi 
Milyon TL 

421.482.338 

310.696.921 

110.785.417 

100.192.188 

20.737.899 

1.135.423 

(15.401.222) 

(773.564) 

10.593.229 

(10.144.670) 

(24.410.468) 

(24.905.613) 

(24.905.613) 

- 5 8 7 -



ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ İŞLETMELERİ MUESESESI 
04.06.2003 Tarihli Bilançosu 

AKTİF (VARLIKLAR) 

1-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok değeri düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

(Dönen varlıklar toplamı 
2-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düş.karşılığı (-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-İştiraklere sermaye paylan değer düş.karşılığı (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortaklıklara ser.pay.değer düş.karşılığı (-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değer düş.karşılığı (-) 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 
Aktif (varlıklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

112.486 

(5.288) 

Tümü 
Milyon TL. 

6.255 

689 

107.198 

135.711.681 

304.365 
38.624 

136.168.812 

41.508 

161.530.770 

161.572.278 
297.741.090 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

373.171 

(5.288) 

Tümü 
Milyon TL. 

345.153 

322.282.582 

367.883 

113.799.681 

767.561 
1.338.243 

438.901.103 

41.508 

172.388.389 

172.429.897 
611.331.000 

- 588 - i. CİLT 



ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ İŞLETMELERİ MUESESESI 
04.06.2003 Tarihli Bilançosu ^ _ _ _ 

PASİF (KAYNAKLAR) 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem Kar.ve Diğer Yasal Yükm.Karş. 
2-Dönem kar.peşin ödenen vergi ve diğ.yük. (-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider taahhukları 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
2-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borçlar 
2-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider taahhukları 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
Yabancı kaynaklar toplamı 

3-Öz Kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri 
C-Kar yedekleri 
D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net karı (zararı) 
İşletmeler Bağlantı Hesabı 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

13.000.000 

Tümü 
Milyon TL. 

3.975.788 

437.301 

489 

86.026.062 
521.971 

' 

2.064.922 

93.026.533 

133.448.080 

58.331 

1.805.865 

135.312.276 
228.338.809 

13.000.000 

61.036.060 
53.368 

(5.195.049) 
507.903 

69.402.282 
297.741.090 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

13.000.000 

Tümü 
Milyon TL. 

430.783.679 

9.237.384 

701 

97.563.434 
3.210.576 

395 
540.796.169 

33.885. 

2.640.505 

2.674.390 
543.470.559 

13.000.000 

61.036.060 
53.368 

(4.687.146) 
(1.541.841) 

67.860.441 
611.331.000 

- 5 8 9 - I. CİLT 



ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ İŞLETMELERİ MUESESESI 
04.06.2003 Tarihli Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 

A-Brüt Satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış kan 

E-Faaliyet giderleri 

Faaliyet kan veya zararı 

F-Diğer faal. olağan gelir ve karlar 

G-Diğer faal. olağan gider ve zararlar 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

İ-Olağan dışı gelir ve karlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan veya zararı 

K-Dönem kan ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıklan 

Dönem kan veya zararı 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

587.221.577 

382.072.663 

205.148.914 

171.261.927 

25.275.137 

322.841 

8.834.340 

471.631 

64.078 

33.886.987 

8.611.850 

100.351 

(507.903) 

(507.903) 

01.01.2003-04.06.2003 Dönemi 
Milyon TL 

322.341.471 

227.826.179 

94.515.292 

83.868.155 

10.322.045 

393.356 

2.286.863 

408.435 

381.861 

10.647.137 

325.092 

-1.568.415 

(1.541.841) 

(1.541.841) 

- 5 9 0 - I. CİLT 



SİGARA PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. 
6.6.2003-31.12.2003 Dönemi Bilançosu 

AKTİF (VARLIKLAR) 

1-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer 
C-Ticari alacaklar 

1-Alıcılar 
2-Alacak senetleri reeskontu (-) 
3-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir 
tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 
2-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 

1-Verilen depozito ve tazminatlar 
B-Diğer alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı ortaklılar 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen sipariş avansları 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme payları (-) 

G-Gelecek aylara ait gider, gelir 
tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

1-Elden çık.stok.maddi dur.varl. 
Duran varlıklar toplamı 

Aktif (varlıklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

-3.365.865 

783.972 

48.258.589 
(10.025.397) 

19.837 

633.387 
(163.764) 

Tümü 
Milyon TL. 

2.685.959 

191.078.705 

144.681 

414.251.827 

687.205 
91.379 

608.939.757 

8.475 

18.471 

16.830 

38.253.029 

469.623 

38.766.428 
647.706.185 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

-2.878.918 

486.235 

12.907.084 
(9.198.704) 

384.261 
(179.991) 

Tümü 
Milyon TL. 

700.768 

248.203994 

3.918.658 

21.754.621 

712.197 
2.758.509 

278.048.747 

11.791 

31.603 

3.708.380 

204.269 

3.956.044 
282.004.791 

- 591 - i- CİLT 



SİGARA PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. 
6.6.2003-31.12.2003 Tarihli Bilançosu 

PASİF (KAYNAKLAR) 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1 -Satıcılar 
2-Kuruluşa ve müesseseye borçlar 
3-Alınan depozito ve teminatlar 

C-Diğer borçlar 
1-Borç senetleri reeskontu (-) 
2-Diğer çeşitli borçlar 

D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem Kar.ve Diğer Yasal Yükm.Karş. 
2-Dön. kar.peşin ödenen vergi ve diğ.yük. (-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkuklan 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
2-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borçlar 
2-Kamuya olan et.veya taksit borçlan 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider taahhuklan 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
Yabancı kaynaklar toplamı 

3-Öz Kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 

1 -Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri 
1-M.D.V Yeniden değerlendirme artışlan 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 

D-Geçmiş yıllar karlan 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net karı (zaran) 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

10.000.000 

27.983.876 

22.261.091 

Tümü 
Milyon TL. 

383.054.447 

698.035 

273.080 

2.481.817 
23.874.275 

956.212 
47.306 

411.385.172 

28.861.315 

28.861.315 
440.246.486 

10.000.000 

27.983.876 

22.261.091 

147.214.732 
207.459.699 
647.706.185 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

9.000.000 

4.883.877 

36.982.565 

Tümü 
Milyon TL. 

66.313.539 

11.070.640 

368.277 

8.695.905 
5.329.027 

922.284 

92.699.672 

40.266.475 

40.266.474 
132.966.147 

9.000.000 

4.883.877 

36.982.564 

98.172.202 
149.038.644 
282.004.791 

- 592 - i- CILT 



SİGARA PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. 
6.6.2003-31.12.2003 Gelir tablosu 

Gelir ve Giderler 

A-Brüt Satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış kan 

E-Faaliyet giderleri 

Faaliyet kan veya zaran 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

İ-Olağan dışı gelir ve karlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan veya zararı 

K-Dönem kan ve diğer yasal yükümlülük karşılıklan 

Dönem kan veya zararı 

31.12.2003 Dönemi 
Milyon TL 

2.695.326.664 

640.391.232 

2.054.935.432 

1.929.088.135 

81.515.143 

2.170.362 

20.361.245 

212.331 

637.780 

125.847.297 

44.332.154 

26.141.271 

25.715.821 

54.194.887 

(28.479.065) 
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PAZARLAMA VE DAĞITIM MÜESESESI 
05.06.2003 Tarihli Bilançosu 

AKTİF (VARLIKLAR) 

1-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok değeri düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avanstan 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkuklan 
H-Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 
2-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
6-Bağlı ortaklıklar 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatınmlar 
4-Verilen sipariş avanslan 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1 -Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkuklan 
H-Diğer dönen varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 
Aktif (varlıklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

-3.365.865 

-783.972 

48.258.589 
(10.025.397) 

19.837 

633.387 
(163.764) 

Tümü 
Milyon TL. 

2.685.958 

191.078.705 

144.681 

414.251.827 

687.205 
91.379 

608.939.757 

8.475 

18.471 

16.830 

38.253.029 

469.623 

38.766.428 
647.706.185 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

3.364.872 

780.384 

48.159.216 
(10.024.853) 

19.837 

633.387 
(163.764) 

Tümü 
Milyon TL. 

1.969.777 

1.269.784.064 

1.020.288 

470.132.135 

238.824.745 
25.824.745 
1.768.970 

6.531 

17.690 

38.154.200 

469.623 

38.648.043 
1.807.617.651 
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PAZARLAMA VE DAĞITIM MUESESESİ 
05.06.2003 Tarihli Bilançosu 

PASİF (KAYNAKLAR) 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 
H-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
2-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 
C-Diğer borçlar 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkukları 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
Yabancı kaynaklar toplamı 

3-Öz Kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-M.D.V Yeniden değerlendirme artışları 
4-İştirakler yeniden değerlendirme artışları 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekleri 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net karı (zararı) 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

10.000.000 

27.983.876 

22.261.091 

Tümü 
Milyon TL. 

383.054.447 

698.035 

273.080 

2.481.817 
23.874.275 

956.212 
47.306 

411.385.172 

28.861.315 

28.861.315 
440.246.486 

10.000.000 

27.983.876 

22.261.091 

147.214.732 
207.459.699 
647.706.185 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

10.000.000 

27.980.111 

36.982.564 

Tümü 
Milyon TL. 

1.555.936.871 

673.119 

1.224.821 

16.035.851 

20.659 
158.903 

1.574.049.925 

31.953.784 

31.953.784 
1.606.003.708 

10.000.000 

27.980.111 

36.982.564 

126.651.267 
201.613.942 

1.807.617.651 
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PAZARLAMA VE DAĞITIM MÜESESESİ 
05.06.2003 Tarihli Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 

A-Brüt Satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış kan 

E-Faaliyet giderleri 

Faaliyet kan veya zaran 

F-Diğer faal. olağan gelir ve karlar 

G-Diğer faal. olağan gider ve zararlar 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

İ-Olağan dışı gelir ve karlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan veya zaran 

K-Dönem kan ve diğer yasal yükümlülük 
karşılıktan 

Dönem kan veya zaran 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

4.318.361.214 

1.077.414.075 

3.240.947.138 

2.856.118.272 

132.635.223 

2.336.927 

14.504.095 

513.154 

3.423.954 

384.828.867 

252.193.644 

240.026.477 

237.115.678 

89.900.946 

147.214.730 

01.01.2003-05.06.2003 Dönemi 
Milyon TL 

2.226.949.502 

536.231.560 

1.690.717.941 

1.501.405.630 

59.051.217.386 

490.920 

3.910.224.413 

132.688 

323.210 

189.312.311 

130.261.093 

126.841.789.174 

126.651.267 

126.651.267 
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ALKOLLÜ İÇKİLER PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. 
6.6.2003-31.12.2003 BİLANÇOSU 

Aktifler 

1-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 
C-Ticari alacaklar 
D-Diğer alacaklar 
E-Stoklar 
F-Yıllara yaygın inşaat Ve onanm maliyetleri 
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 
Toplam (1) 

2-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 
B-Diğer alacaklar 

C-Mali duran varlıklar 
D-Maddi duran varlıklar 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 
H-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 
Aktif toplamı( 1+2) 

Nazım hesaplar 

Önceki Dönem 
Milyon TL. 

06.06.-31.12.2003 
Milyon TL. 

30 

134 

18.111.442 
18.111.606 

100 

8.780 

8.880 
18.120.486 

164 
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ALKOLLÜ İÇKİLER PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. 
6.6.2003-31.12.2003 BİLANÇOSU 

PASİF (KAYNAKLAR) 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 
C-Diğer borçlar 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve 

Onarım hak edişleri 
F-Ödenecek vergi ve diğer 

Yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 
H-Gelecek aylara ait gelirler 
Ve gider tahakkukları 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
2-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 
C-Diğer borçlar 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 
F-Gelecek yıllara ait gelirler 

Ve gider tahakkukları 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
Yabancı kaynaklar toplamı 

3-Öz Kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 
B-Sermaye yedekleri 
C-Kar yedekleri 
D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net kan (zararı) 

Özkaynaklar toplamı 
Pasif toplamı 

Nazım hesaplar 

Önceki Dönem 
Milyon TL. 

-

06.06-31.12.2003 
Milyon TL. 

16.832.567 
298 

16 
14.082 

16.846.963 

-
16.846.963 

1.000.000 
6.022 

267.501 
1.273.523 

18.120.486 
164 
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ALKOLLÜ İÇKİLER PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. 
6.6.2003-31.12.2003 GELİR TABLOSU 

Gelir ve Giderler 

A-Brüt Satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış kan veya zaran 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve 
zararlar 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

İ-Olağan dışı gelir ve karlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan veya zaran 

K-Dönem kan ve diğer yasal yükümlülük 
karşılıktan 

Dönem kan veya zaran 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

587.221.577 

(382.072.683) 

205.143.914 

(171.261.927) 

(25.275.137) 

322.841 

(8.834.340) 

471.631 

(64.078) 

33.886.987 

8.661.850 

100.351 

507.903 

507.903 

Cari Dönem 
Milyon TL 

730.959.830 

(184.290.607) 

546.669.223 

(473.942.263) 

(72.303.607) 

(20.998) 

60 

(83) 

(134.855) 

72.726.960 

423.353 

402.356 

402.356 

267.501 
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Kristal Tuz Rafinerisi ve Ticareti A.Ş. 
2003 Yılı Bilançosu 

AKTİF (VARLIKLAR) 

1-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok değeri düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 
2-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 
B-Diğer alacaklar 
C-Mali duran varlıklar 

1 -Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düş.karşılığı (-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-İştiraklere sermaye payları değer düş.karşılığı (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortaklıklara serm.pay.değer düş.karşılığı (-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değer düş.karşılığı (-) 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 
Aktif (varlıklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

15.667 

48 

1.455.872 
(168.964) 

39.784 
(31.442) 

Tümü 
Milyon TL. 

330.242 
37.272 

15.667 

48 

44.379 

4.559 
231.541 
663.708 

38 

1.286.908 

8.342 

1.295.288 
1.958.996 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

313 

1.336.421 
(265.177) 

1.547 
(928) 

Tümü 
Milyon TL. 

237.860 
23.212 

313 

150.403 

5.477 
216.167 
633.432 

38 

1.601.598 

619 

1.602.255 
2.235.687 
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Kristal Tuz Rafinerisi ve Ticareti A.Ş. 
2003 Yılı Bilançosu 

PASÎF (KAYNAKLAR) 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem Kar.ve Diğer Yasal Yükm.Karş. 
2-Dönem kar.peşin ödenen vergi ve diğ.yük. (-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider taahhuklan 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
2-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 
C-Diğer borçlar 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider taahhukları 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
Yabancı kaynaklar toplamı 

3-Öz Kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 

1 -Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-M.D.V Yeniden değerlendirme artışları 
4-İştirakler yeniden değerlendirme artışları 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekleri 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net karı (zararı) 

Öz kaynaklar toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

1.000.000 

698.950 

93.327 

396.103 

Tümü 
Milyon TL. 

18.662 

2.675 

773 

22.110 

202 
971 

4.781 

5.954 
28.064 

1.000.000 

698.950 

489.430 

(257.448) 
1.930.932 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

1.00.000 

1.064.410 

93.327 

396.103 

Tümü 
Milyon TL. 

2.970 

2.666 

671 

6.307 

202 
971 

9.535 

10.708 
17.015 

1.000.000 

1.064.410 

489.430 

(257.448) 
(77.720) 

2.218.672 
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Kristal 1 
20( 

Gelir ve Giderler 

A-Brüt Satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kan veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet Zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve 
karlar 
G-Diğer faaliyetlerden olağan gider 
ve zararlar 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

İ-Olağan dışı gelir ve karlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan veya zaran 
K-Dönem karı ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıklan 

Dönem kan veya zaran 

uz Rafinerisi ve Ticareti A.̂  
)3 Yılı Gelir Tablosu 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

389.429 

(6.478) 

382.951 

(648.729) 

(208.673) 

236.357 

(18.896) 

(458) 

(265.778) 

(474.451) 

(256.990) 

(257.448) 

(257.448) 

1 

Cari Dönem 
Milyon TL 

11.172 

(570) 

10.602 

(52.969) 

(208.385) 

223.822 

(50.348) 

(441) 

(42.367) 

(250.752) 

(77.279) 

(77.720) 

(77.720) 
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SAYI : 41 
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜ
ĞÜ İLE MÜESSESELERİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ 2004 YILINA AİT HESAP 

VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 25.05.2006 tarihli 26 ncı Birleşiminde Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Al
kol İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Müesseseleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2004 yılına ait hesap ve 
işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesi
nin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt al
tına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer 
belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dik
kate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I - TOPLU BAKIŞ 

TEKEL Genel Müdürlüğünün 19.10.1983 tarih ve 2929 sayılı Kanunla TEKEL İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğü adıyla, 01.01.1984 tarihinden itibaren Kamu İktisadi Kuruluşu statüsüne getirilmiş
tir. TEKEL'in 11.03.1987 tarih ve 19397 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ana statüsü ile ismi 
"Tütün ve Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü" olarak değiştirildiği, an
cak ticaret unvanında "TEKEL" ibaresi, kısaltılmış unvan olarak muhafaza edildiği, daha sonra 
03.01.2002 tarih ve 4733 sayılı Yasa ile TEKEL'in KİK olan statüsü Kamu İktisadi Teşebbüsü 
(KİT) statüsüne dönüştürülmüştür. TEKEL'in KİT statüsünün bir yıl devam etmesinden sonra Özel
leştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Ana Sözleşmesi yeniden düzenlenerek ÖİB'nın 25.12.2002 
tarihli onayı ile statüsü 2003 yılı başlangıcından itibaren A.Ş. biçimine dönüştürülmüştür. 

Dünya'da tütün, Amerika Kıtası'nın keşfi ile birlikte tanınmış ve buradan Avrupa'ya getiril
mesi ile oluşan sanayi XVII. Yüzyıldan beri tekamül etmiş ve insanlar için cazip bir madde haline 
dönüşmüştür. Önceleri bir süs bitkisi, ilaç ve daha sonra sırası ile pipo, puro, enfiye, çiğneme, nar
gile ve sigara şeklinde keyif verici madde olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Bunun sonucu olarak 
da artan taleplerin karşılanabilmesi için bazı ülkelerde tütün ve tütün mamulleri sanayi önemli iş
gücü istihdamı ve ticareti ortamı yaratmıştır. 

Tütün mamulleri içinde sigara üretim miktarı ve tüketim alanı bakımından daha yaygın bir du
rumdadır. Puro ve bunun tipleri olan cigar ve cigarollus gibi sarılmak suretiyle imal edilenler ile 
kıyılmış olarak kullanılan nargile, enfiye, tömbeki vb. üretimleri ise sigaraya nazaran daha sınırlı 
olup, ülke alışkanlıklarına göre değişim göstermektedir. 

Dünya sigara üretiminin yıllar itibariyle yaklaşık % 15-20 oranlarındaki miktarı ülkeler arası 
ihracata konu olmaktadır. En önemli ihracatçı ülkeler; ABD 207 bin ton, İngiltere 108 bin ton, Al
manya 70 bin ton, Hollanda 103 bin ton, Çin 40 bin ton, Brezilya 72 bin ton değerleri ile Dünya 
ihracatının önemli bir bölümünü oluşturmaktadırlar. Türkiye'de TEKEL tarafından firmalara indi
rimli fiyat üzerinden ihraç kaydiyle yapılan sigara satışları 1996 yılında 4 bin ton düzeyine kadar 
çıkmıştır. TEKEL'in dolaylı sigara ihracatı niteliğindeki firmalara ihraç kaydı ile sigara satışı uy
gulamasının esas olarak firmalar tarafından kötüye kullanıldığı yurt dışına ihraç kaydı ile satın alı
nan sigaraların usulsüz işlemler ile yurt içinde satılarak haksız kazanç elde edildiği saptandığından 
son yıllarda gerçek anlamda sigara ihracatı çok düşük düzeyde kalmıştır. 
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Dünya sigara ithalatı 1990 yılından itibaren her yıl artan bir seyir takip etmiştir. En önemli it
halatçı ülkeler arasında; Rusya Federasyonu 45 bin ton, Japonya 80 bin ton, Fransa 60 bin ton, Sin
gapur 50 bin ton, İtalya 42 bin ton, İngiltere 25 bin ton, Suudi Arabistan 20 bin ton, Ukrayna 18 
bin ton, Hollanda 18 bin ton değerleri ile yer almaktadır. 

TEKEL'in ithal uygulamasını yürüttüğü dönem analiz edildiğinde yabancı sigara satışlarının 
1984 yılında 2,3 bin ton, 1985 yılında % 79 oranında artışla 4.172 ton'a, 1986 yılında % 77 ora
nında artışla 7.367 ton'a, 1987 yılında % 64 oranında artışla 1.792 ton'a, 1988 yılında 10.163 ton'a, 
1989 yılında % 14 artışla 11.620 ton'a, 1990 yılında 15.561 bin ton olmuştur. Bu dönemde Marl-
boro ve Reynolds grubu dışında diğer yabancı sigaraların piyasadaki etkinliği kalmamış, yukarıda
ki çizelgede görüldüğü üzere ithal sigara satışları % 0.1 düzeyinde olup, yabancı sigara piyasası iki 
firmanın ağırlığında gelişmiştir. 

Son yıllarda sigara satışlarındaki pazar kaybının büyümesi sonucu TEKEL'in Sigara Pazarla
ma ve Dağıtım A.Ş. Bilançosundaki 2003 yılı faaliyet kârı 252.2 trilyon liradan 174.5 trilyon lira
ya inerek % 31.8 oranında azalmış, bu olumsuzluk 2004 yılında artarak devam ettiğinden 2004 yı
lı faaliyet sonucu 43.6 trilyon lira zarara dönüşmüş aynı gelişme TEKEL Konsolide Bilançosunda 
ortaya çıkmış, Konsolide faaliyet sonucu 2003 yılında 333.6 trilyon liradan 308.7 trilyon liraya dü
şüp % 7.5 oranında küçülmüş 2004 yılında ise TEKEL'in sigara piyasasındaki pazar kaybın hızla
narak devam etmesi sonucu 2004 yılı Konsolide faaliyet sonucu 36.1 trilyon liralık zarara dönüş
müştür. Esas olarak bu gerileme TEKEL'in satış hasılatları (Ciro) analizinden de anlaşılmaktadır. 

TEKEL'in satış hacmindeki yıllık parasal büyüme izlendiğinde önceki yıllarda % 90 seviye
sine kadar ulaşan safı satış hasılatındaki artışların 2001 yılında % 55, 2002 yılında % 39, 2003 yı
lında ise % 11 düzeyine kadar inmesi ve 2004 yılında ise artış yerine geçen yıla göre % 24 oranın
da bir daralmanın ortaya çıkması faaliyet kârlarını da 2004 yılından itibaren zarara dönüştürmeye 
başlamıştır. 

Yurt içi sigara piyasasındaki satışların en büyük bölümünü oluşturan Blended sigaralardaki ta
lebin son yıllarda sert paket türüne yönelmesine karşın TEKEL'in bu konudaki makine kapasitesi
ni büyütememesi TEKEL satışlarını azaltırken bu yöndeki pazar payının diğer firmalara geçmesi
ne yol açmıştır. 

TEKEL'in sert paket sigara satışları 2002 yılındaki 7.7 bin ton düzeyinden 2003 yılında 8.2 
bin ton'a 2004 yılında da 8.4 bin ton'a çıkarak 2002 yılı düzeyine göre ancak % 9 gibi küçük oran
da artmışken, Philsa firmasının 2002 yılında 18.1 bin ton olan piyasadaki sert paket sigara satışla
rını 2003 yılında 23.8 bin ton'a 2004 yılında ise 29.7 bin ton'a çıkararak sert paket satışlarını 2002 
yılı düzeyine göre % 64 oranında büyüttüğü, benzer gelişmenin JTİ firmasında görüldüğü, bu fir
manın sert paket satışlarını 2004 yılı sonunda 9.9 bin ton'a çıkararak önceki döneme göre satışla
rını % 67 oranında yükselttiği saptanmıştır. TEKEL'in sert paket ( kutulu) 8.5 bin ton düzeyinde
ki kapasitesini artıracak önceki yıllarda başlatılan makine alım projesi sonuçlandırılamadığından 
Kuruluşun sert paket kapasitesi 2004 yılında da genişletilememiştir. Belirtilen kapasite yetersizli
ği sonucunda TEKEL 2004 yılında da mevcut dört adet sert paket sigara markasından sadece TE
KEL 2000 ve TEKEL 2001 markalarını piyasaya sunabilmiş ve öncelikle tüketici talebinin ağırlık
lı olarak yöneldiği orta fiyatlı sert paket TEKEL 2001 markasını piyasaya sunarak bu konudaki po
tansiyelden yararlanmaya çalışmış ve kapasite yetersizliğinden piyasada önemli talebi olan kutulu 
Samsun 216 sigarasını üretip piyasaya verememiş, Ballıca ve Best gibi diğer sert paket markaların 
üretimleri 50 ve 80 ton gibi şekli düzeyde kalmıştır. Netice olarak TEKEL'in Ballıca/Samsun ve 
Tokat Sigaralarındaki toplam yıllık 8.5 bin Kg dolayındaki kapasitesinin tamamı kullanılarak 2004 
yılında 7.7 bin Kg TEKEL 2001 ve 633 Kg TEKEL 2000 olmak üzere toplam 8.4 bin ton sert pa
ket üretilip piyasaya sunulmuştur. 
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Netice olarak TEKEL'in filtreli sigara satışları toplamı miktar olarak 1999 yılında 78.9 bin 
ton, 2000 yılında 77.1 bin ton 2001 yılında 76.3 bin ton iken sigara satışları 2002 yılında 66.7 bin 
tona 2003 yılında ise 60.2 bin ton'a 2004 yılında da 51.2 bin tona düşmüştür. Bu çerçevede filtre
li sigara satışlarındaki bir önceki yıla göre düşme 2000 yılında % 2.4 2001 yılında % 1.1 oranında 
iken satışlardaki miktar olarak gerileme 2002 yılında % 12.6 ve 2003 yılında % 9, 2004 yılında ise 
% 15 gibi büyük düzeye gelmiştir. Belirtilen yapı içinde Türkiye genelindeki sigara piyasasında 
TEKEL'in Pazar payı 1999 yılında % 69.8 2000 yılında % 69.6 2001 yılında % 68.6 düzeyinde 
iken, sigara satışlarında 2002 ve 2003 yılında ortaya çıkan büyük gerileme sonucu ülke genelinde
ki Pazar payının 2002 yılında % 60.8 2003 yılında % 56.5 ve 2004 yılında % 47.1 düzeyine indi
ği gözlenmektedir. Öte yandan firmaların piyasadaki pazar paylarının satış miktarı yerine satış tu
tarı (ciro) yönünden analiz edilmesinde TEKEL payının 2004 yılı sonunda % 37 oranına indiği sap
tanmaktadır. 

Türkiye'deki sigara pazarında 2004 yılı sonuna göre TEKEL'in 4.160 trilyon (3,0 Milyar 
ABD Doları) diğer sigara fabrikalarının 7.041 trilyon liralık (5.0 Milyar ABD Dolar) satışları dik
kate alındığında Ülke'deki 8 Milyar Dolar düzeyindeki sigara pazarında özel sektör firmaları mik
tar olarak % 52 oranında pay alırken parasal olarak bu paylarının % 63 düzeyine ulaştığı görülmek
tedir. 

Ancak son yıllarda piyasa talebinin ağırlıklı olarak orta fiyatlı sert paket gruba yönelmesine ve 
piyasada 50 bin tonu aşan sert paket sigara satış hacmi bulunmasına karşın TEKEL 2004 yılında sa
dece iki markası ile ancak 8.4 bin ton dolayında sert paket sigarayı piyasaya sunabilmişken Philsa 
firmasının 24 değişik marka ile 29.7 bin ton, JTİ firması 17 marka ile 9.9 bin ton ve 2004 yılında 
piyasada üretime yeni başlayan BAT firması 8 değişik markası ile 4 bin ton dolayında sert paket si
garayı piyasaya sunduğu böylece piyasa talebini kendilerine çevirdikleri anlaşılmıştır. Piyasa talebi
nin ağırlıklı olarak sert paket grubuna yönelmesine karşın TEKEL'in 2002 yılından bu yana bu ko
nudaki kapasitesini artıramaması önceki yıllarda pazarda birinci sırada olan yerinin rakip firmalara 
bırakılmasına tüketici talebinin özel sektör sigara markalarına yönelmesine yol açmıştır. 

Diğer yandan Kuruluşun piyasa talebine göre uyum sağlayamadığı makine kapasitesindeki ye
tersizlik yanında, sigara üreticisi firmaların 2004 yılındaki ÖTV uygulaması ile TEKEL markalan 
karşısındaki haksız rekabet oluşturan paket başına 465 bin liralık daha az vergi ödemesine yol açan 
uygulamalarının kendilerine sağladığı daha uygun maliyet ve fiyat politikası ile satışlarını ve pa
zar paylarını TEKEL aleyhine daha da büyüttüğü tespit edilmiştir. 

TEKEL'in sigara piyasasındaki pazar kaybı miktar olarak önceki dönemlerde yıllık % 1 ora
nında iken pazar kaybı 2002 yılında % 7.1 ve 2003 yılında % 4.3 2004 yılında % 6.9 oranında ger
çekleşmiş böylece son üç yılın pazar kaybı %18.3 gibi orana yükselmiştir. Diğer yandan Ülke si
gara piyasasındaki 2005 yılının ilk dört aylık verileri incelendiğinde pazar kaybının sürdüğü ve TE
KEL'in 2004 yılı sonundaki miktar olarak % 47 payının % 39 düzeyine gerilediği saptanmıştır. Pa
zar kaybının devam etmesi geçmiş yıllardan bu yana yüksek düzeyde oluşan faaliyet kârlarını 2004 
yılında zarara dönüştürmüştür. 

TEKEL'in geçmiş yıllardan bu yana rantabilitesi en yüksek olan ve faaliyet kârlarının oluş
masında birinci derecede katkı sağlayan TEKEL 2000 TEKEL 2001 Samsun 216 ve Ballıca gibi 
Blended grubu sigaraların yeterince üretilmemesi, yeni markaların devreye sokulmaması sonucu 
piyasadaki sert paket orta fiyatlı gruba ilişkin pazarın rakip firmalara geçmesi Blended sigaralar-
daki kârlılığı düşürmüş ve TEKEL'in faaliyet sonucu 2004 yılında zarara dönüşmüştür. 

TEKEL 2001 sigarası satışlarından 2003 yılında elde edilen toplam 104 trilyon liralık Konso
lide faaliyet kârı 2004 yılında 44 trilyon liraya inerek geçen yıla göre % 38 oranında gerilemiştir. 
Bu grupta yer alan TEKEL 2001 Uzun markası satışları, talebin sert pakete yönelmesinden 3,6 bin 
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ton azalmış, sert paket markasının satışları ise üretim yetersizliğinden ancak bin ton artırılıp 6.6 bin 
tondan 7.6 bin tona çıkarılabilmiş sonuçta sert pakete yönelen piyasa talebi yeterince karşılanama
dığından TEKEL 2001 grubu satışları geçen yıla göre miktar olarak % 26 oranında bu sigaralardan 
elde edilen faaliyet kârı da % 38 oranında gerilemiştir. 

Blended sigaralar içinde yer alan TEKEL 2000 sigarası satışlarından 2003 yılında tahakkuk 
eden toplam 101 trilyon liralık faaliyet kârı 2004 yılında 34 trilyon liraya inerek geçen yıla göre 
% 66 oranında düşmüştür. Bu grup içinde yer alan Uzun yumuşak paket TEKEL 2000 sigarası geç
miş dönemlerde yıllık 19 bin ton satış düzeyine ulaşmışken piyasanın sert paket grubuna yönelme
sinden bu markanın satışları 2003 yılında 5.3 bin tondan 2004 yılında da 3.7 bin tona inmiştir. TE
KEL 2000 grubu içinde yer alan sert paket 2000 sigarasının satışları ise piyasada bu yönde talep 
olmasına karşın üretim kapasitesindeki yetersizlikten artırılamamış önceki dönemlerde yıllık 3 bin 
ton düzeyinde olan satışlar 2003 yılında 1.3 bin ton 2004 yılında 652 ton düzeyine inmiş böylece 
TEKEL 2000 grubu satışları 2004 yılında miktar olarak % 35 oranında, tahakkuk eden faaliyet kâr
ları da % 66 oranında gerilemiştir. 

Netice olarak Blended grubu sigaralardan elde edilen toplam faaliyet kârları satış miktarlann-
daki düşme sonucu faaliyet kârlarını da büyük düzeyde azaltmış bu çerçevede örneğin 2000 ve 
2001 yıllarında belirtilen sigara satışları 30-33 bin tona faaliyet kârları 181 Trilyon lira (190 Mil
yon ABD Dolan) düzeyine çıkmışken 2004 yılında toplam satışlar 17 bin ton faaliyet kârları 78 
trilyon (55 Milyon ABD Dolan) düzeyine inmiştir. Belirtilen düşüş çerçevesinde önceki yıllar Bi-
lended sigara faaliyet kârları diğer yerli sigara satış zararlarını karşılayıp TEKEL bilançolarında fa
aliyet kârı oluştururken 2004 yılında Blended sigaralarda oluşan rantabilite buna yetmediğinden 
TEKEL'in faaliyet sonucu zarara dönüşmüştür. 

Kuruluşun piyasa talebi çerçevesinde son yıllarda sert paket üretim kapasitesini artıramaması 
satışlarında önemli gerileme yaratırken ayrıca 2004 yılında sigara üreticisi diğer fırmalann kendi 
markalarına daha az vergi tahakkuk ettiren ÖTV uygulamaları TEKEL markaları karşısında hak
sız rekabet oluşturmuş bu uygulama ile TEKEL'e göre daha avantajlı duruma geçen sigara firma
ları daha uygun satış fiyatları ile pazar paylarını artırırken TEKEL'in pazar kaybının bu nedenle 
büyüdüğü saptanmıştır. 

Yapılan incelemelerde ÖTV tahakkukunda sigara üreticisi firmalara paket başına 465 Bin TL 
daha az ödeme sağlayan kullandıkları yerli tütün harman oranlarının artırıldığına ilişkin beyanlan-
nın "Oriental Homojenize Tütün" ve "Oriental Şişirilmiş Tütün" biçimine dayandınldığı anlaşıl
mıştır. Oysa bu tütünlerin imal edildikten sonra menşeinin tespitinin olanaksız olduğu ve firma be
yanları ile yetinilmekte olduğu başka bir anlatımla firma beyanlarının doğrulayacak bir sistemin 
bulunmadığı ve böylece tamamen TEKEL markalan aleyhine işleyen bu uygulamanın Eylül/2004 
tarihinden bu yana TEKEL sigaralannın pazar kaybının büyümesinde etkin olduğu saptanmakta
dır. Ayrıca bu uygulamanın Hazine'nin önemli düzeyde ÖTV kaybına yol açması dikkate alındı
ğında TEKEL sigara markalan karşısında haksız rekabet oluşturup, Hazine'nin vergi kaybına da 
yol açtığı anlaşılmıştır. 

Öte yandan incelemelerin sürdüğü Temmuz/2005 tarihinde yürürlüğe giren 2005/9145 Sayılı 
Kararname; sigaralardaki tütün harmanı oranına göre vergi tahakkuku sistemini kaldırmış, tüm si
garalara paket başına satış fiyatının % 58 oranında ÖTV tahakkuk ettirileceğini hükme bağlamış
tır. Ancak Kararnamenin 4. maddesinde söz konusu verginin asgari tutannın 1.200 YTL'den az 
olamayacağı hükmüne yer verildiğinden diğer tüm sigaraların önceki uygulamaya göre ÖTV'den 
doğan vergi yükleri azalırken TEKEL'in Türk tütününden ürettiği Maltepe, Samsun ve Bahar si-
garalanndaki ÖTV tutannda önceki uygulamaya göre bu sigaraların kısa markalarında % 61 uzun 
markalarında % 66 ve Bahar sigarasında % 81 oranında ilave yük getirilmiştir. 
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Türk tütününden üretilen ve piyasada 25 bin ton satış hacmi bulunan ve Kararname öncesin
de 1 milyon -1.300 bin lira fiyatla piyasaya sunulan yerli sigaralarda ortaya çıkan bu yükün tama
mının fiyatlara yansıtılması durumunda yüksek fiyat nedeniyle satışlarının büyük ölçüde azalaca
ğı bir durumla karşı karşıya kalınmıştır. Değinilen ve 25.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 
2005/9145 Sayılı ÖTV Kararnamesi çerçevesinde 30.07.2005 tarihi itibariyle diğer sigara firmalar 
ile birlikte TEKEL tarafından da sigaralar için yeni satış fiyatları belirlenmiştir. Ancak, ÖTV yük
leri tam olarak fiyatlara yansıtılamadığından yeni Kararname uygulamasının TEKEL faaliyet so
nuçlarını sürekli zarara dönüştüren bir işleve büründüğü anlaşılmaktadır. Yeni uygulamayı içeren 
Türkiye genelindeki Ağustos/2005 ayı satışları incelendiğinde TEKEL aleyhine ortaya çıkan olum
suzluklar açıklıkla görülmektedir. Yeni ÖTV uygulamasını içeren Ağustos/2005 ayında bir önceki 
Temmuz/2005 ayına göre Philsa firması pazar payını % 44.51 düzeyinden % 45,55 oranına, JTI fir
ması Pazar payını % 4.88 oranından % 8,58 düzeyine ve Bat firması Türkiye genelindeki payını 
% 6.56 oranından % 9.22 düzeyine çıkarırken değinilen haksız rekabet sonucu TEKEL'in pazar pa
yının % 40.12 oranından % 33,64 düzeyine indiği saptanmıştır. 

Kuruluş tarafından yürütülen 2005 yılı revize ve 2006 yılı Bütçe ve Program çalışmalarında 
ÖTV Kararnamesi çerçevesinde belirlenen yeni satış fiyatları karşısında TEKEL'in sigara satışla-
rındaki faaliyet zararının yıllık 180-200 trilyon lira düzeyinde tahakkuk edeceği hesaplanmıştır.Bu 
durum yeni ÖTV kararnamesinin de TEKEL'in yerli tütünden üretilen sigaraları için haksız reka
bet oluşturduğuna işaret etmektedir. Son yıllardaki sert paket kapasite yetersizliği yanında 
27.08.2004-25.07.2005 döneminde yürürlükte kalan 2004/7792 sayılı Kararnamenin TEKEL mar
kalarına karşı haksız rekabet oluşturan uygulamalar sonucu 2004 yılı Konsolide Bilançosunda 36.5 
trilyon lira faaliyet zararı doğması yanında, en son 25.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 2005/9145 
sayılı ÖTV Kararnamesinde de belirtilen olumsuzlukların devam etmesi sonucu ileri dönemlerde 
de TEKEL Bilançolarının zararla bağlanabileceği dikkate alınarak bu kapsamda oluşan haksız re
kabetin giderilmesi yönünde girişimlerde bulunulması gerekmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 

TEKEL'in toplam ortalama çalışan personel sayısı 2003 yılında 27.996 iken 2004 yılında 
22.032 olmuş, 2004 yılı sonu itibariyle personel sayısı 18.096 kişiye düşmüş olup, personele yapı
lan toplama harcama ise 2004 yılında 772 trilyon liradan 524 trilyon liraya inmiştir. 

TEKEL Genel Müdürlüğü, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)'nun 05.02.2001 tarih ve 
2001/06 sayılı karan ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Böylece 1983 yılından be
ri 233 Sayılı KHK'ye göre faaliyet gösteren TEKEL bu tarihten sonra 4046 Sayılı Kanuna tabi bir 
kuruluş olarak faaliyetini sürdürmüştür. 

TEKEL bünyesinde faaliyet gösteren alkollü içkilere ilişkin; Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. ile Alkol Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 21.12.2003 tarih ve 
2003/85 sayılı kararı ile Nurol, Limak, Özaltın, Tütsab Ortak Girişim Grubunun kurduğu Mey İç
ki San.Tic.A.Ş.'ye hisse devri suretiyle satılmasına karar verilmiştir. Satış işlemi 27.02.2004 tari
hinde yapılan hisse devir sözleşmesi ile gerçekleşmiştir. Böylece TEKEL'in faaliyetleri tütün ve 
tuz ürünlerinden oluşan bir yapıya dönmüştür. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 31.03.2003 tarih ve 2003/12 sayılı kararı ile Sigara Sanayi 
İşletmeleri ve Ticaret A.Ş. ve Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. unvanı adı altında iki ayrı şirket 
oluşturulmuş ancak, bu şirketlerin kadroları oluşturulmamıştır. Diğer taraftan Yaprak Tütün İşlet
meleri ve Ticareti Müessesesi ve Tuz Sanayi Müessesesi'nin unvanları korunmuştur. Müessese un
vanı 233 Sayılı KHK ile getirilen ticari bir işletme unvanı olup, TEKEL Özelleştirme Yüksek Ku
rulu'nun 05.02.2001 tarih ve 2001/06 sayılı kararı ile 233 Sayılı KHK kapsamı dışına çıkanlmış-
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tır. Bu nedenle, Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesi ve Tuz Sanayi Müessesesi'nin ye
ni statüsüne göre Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde tüzel kişiliklerinin kaldırılarak veya A.Ş. un
vanına dönüştürülerek mevzuata uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 

III- MALİ BÜNYE 
TEKEL Genel Müdürlüğünün 2004 yılı konsolide bilançosunun aktifine oluşturan 3.049 tril

yon liralık değerlerin % 60'ı dönen varlıkları, % 40'ı da duran varlıkları içermiş, toplam kaynak
ların ise % 40'ı yabancı % 60'ı ise öz kaynaklardan oluşmuştur. 

TEKEL'in mevcut tütün stokları ve tütün dış satımının TEKEL mali yapısı içinde değerlendi
rilmesi önceki yıllardan bu yana önemini korumaktadır. 

TEKEL'in 2004 yılı sonuna göre stoklarında 123 bin ton tütün bulunmaktadır. 4733 sayılı Ya
sa uyarınca 2002 ürün yılından itibaren TEKEL'in piyasadan destekleme amacıyla tütün alımları
na son verilmiştir. Ancak TEKEL sigara fabrikalarında Türk tütünden üretilen yerli sigaraların ve 
diğer sigara harman reçetelerinde kullanılan tütün çeşitlerinin geleceğini güvenceye alma doğrul
tusunda 2003 ve 2004 ürün yılları kapsamında idare ihtiyacı için sözleşme ile yapılan tütün alım
larının devam ettirilmesi yolunda gerekli düzenlemelerin yapılması önem kazanmıştır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Son yıllarda sigara satışlarındaki Pazar kaybının büyümesi sonucu TEKEL'in Sigara Pazarla

ma ve Dağıtım A.Ş. Bilançosundaki 2003 yılı faaliyet kârı 252.2 trilyon liradan 174.5 trilyon liraya 
inerek % 31.8 oranında azalmış, bu olumsuzluk 2004 yılında artarak devam ettiğinden 2004 yılı fa
aliyet sonucu 43.6 trilyon lira zarara dönüşmüş aynı gelişme TEKEL Konsolide Bilançosunda orta
ya çıkmış, Konsolide faaliyet sonucu 2003 yılında 333,6 trilyon liradan 308,7 trilyon liraya düşüp 
% 7,5 oranında azalmış, 2004 yılında ise, TEKEL'in sigara piyasasındaki pazar kaybın hızlanarak 
devam etmesi sonucu 2004 yılı Konsolide faaliyet sonucu 36,5 trilyon liralık zarara dönüşmüştür.. 
Esas olarak bu gerileme TEKEL'in satış hasılatları (Ciro) analizinden de saptanabilmektedir. 

TEKEL ürünleri satışları üzerinden tahakkuk ettirilen vergi tutarlarını da kapsayan Kuruluşun 
(Konsolide) Gayri Safı Satış Hasılatı analiz edildiğinde; 

- 2000 yılında 1.1 katrilyon liradan 2.1 katrilyon liraya çıkarak % 91 oranında artmışken 2001 
yılında 3.2 katrilyon liraya yükselerek % 51 oranında, 2002 yılında ise 4.3 katrilyon liraya çıkarak 
% 35 oranında artmışken 2003 yılında 5.6 katrilyon liraya yükselerek ancak % 30 oranında arta-
bildiği, başka bir anlatımla geçmiş yıllarda TEKEL satış hasılatlarında gözlenen büyük oranlı ar
tışların sigara satışlarındaki Pazar kaybı nedeniyle hasılatlardaki gelişmeyi çok küçük düzeye in
dirdiği, 2004 yılında ise gelişmenin tamamen kaybolup alkollü içkilerin özelleştirilmesi ile TEKEL 
bünyesinden ayrılması ve ayrıca sigara satışlarındaki Pazar kaybının hızlanması sonucu toplam sa
tış hacmi parasal tutarının 5.6 katrilyon liradan 4.5 katrilyon liraya inerek geçen yıla göre % 24 ora
nında gerileme ortaya çıkardığı, 

- Toplam satışlardan vergilerin indirilmesi ile oluşan Safı (net) Satış Hasılatının da aynı geri
leme içine girdiği 2000 yılında 397 trilyon liradan 785 trilyon liraya yükselerek % 98 oranında ar
tan net satışların 2001 yılında 1.2 katrilyon liraya çıkarak % 55 oranında ve 2002 yılında 1.7 kat
rilyon liraya çıkarak % 39 oranında artan net satışların 2003 yılında 1.8 katrilyon lira düzeyinde 
kalarak ancak % 11 oranında büyümüşken 2004 yılında 1.1 katrilyon lira düzeyinde kalarak geçen 
yıla göre % 39 oranında küçüldüğü saptanmaktadır. 

Netice olarak TEKEL'in satış hacmindeki yıllık parasal büyüme izlendiğinde önceki yıllarda 
% 90 seviyesine kadar ulaşan safı satış hasılatında artışların 2001 yılında % 55, 2002 yılında % 39 
2003 yılında ise % 11 düzeyine kadar inmesi ve 2004 yılında ise büyüme yerine geçen yıl düzeyi
nin % 24 oranında bir daralmanın ortaya çıkması faaliyet kârlarını da 2004 yılından itibaren zara
ra dönüştürmeye başlamıştır. 
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TEKEL'in filtreli sigara satışları toplamı miktar olarak 1999 yılında 78.9 bin ton, 2000 yılında 
77,1 bin ton 2001 yılında 76.3 bin ton iken sigara satışları 2002 yılında 66.7 bin tona 2003 yılında 
ise 60.2 bin tona 2004 yılında da 51.2 bin tona düşmüştür. Bu çerçevede filtreli sigara satışlarında-
ki bir önceki yıla göre düşme 2000 yılında % 2.4 2001 yılında % 1.1 oranında iken satışlardaki mik
tar olarak gerileme 2002 yılında % 12 ve 2003 yılında % 9, 2004 yılında ise % 15 gibi büyük düze
ye gelmiştir. Belirtilen yapı içinde Türkiye genelindeki sigara piyasasında TEKEL'in Pazar payı 
1999 yılında % 69,8 2000 yılında % 69.6 2001 yılında % 68.6 düzeyinde iken, sigara satışlarında 
2002 ve 2003 yılında ortaya çıkan büyük gerileme sonucu ülke genelindeki Pazar payının 2002 yı
lında % 60.8 2003 yılında % 56.5 ve 2004 yılında % 47.1 düzeyine indiği öte yandan pazar payı pa
rasal olarak analiz edildiğinde TEKEL payının 2004 yılı sonunda % 37 oranına indiği saptanmıştır. 

TEKEL'in sigara piyasasındaki pazar kaybı miktar olarak önceki dönemlerde yıllık % 1 ora
nında iken 2002 yılında % 7.1 ve 2003 yılında % 4.3 2004 yılında % 6.9 oranına çıkmış böylece son 
üç yılın pazar kaybı % 18.3 gibi orana yükselmiştir. Diğer yandan Ülke sigara piyasasındaki 2005 
yılının ilk dört aylık verileri incelendiğinde Pazar kaybının sürdüğü ve TEKEL'in miktar olarak 
2004 yılı sonundaki % 47 Pazar payının % 39 düzeyine gerilediği saptanmıştır. Pazar kaybının açık
lanan biçimde devam etmesi geçmiş yıllardan bu yana yüksek düzeyde oluşan faaliyet kârlarını 
2004 yılından itibaren zarara dönüştürmüş ve incelemelerin sürdürüldüğü Temmuz/2005 tarihinde 
Kuruluş tarafından yapılan hesaplamalara göre Pazar kaybının devam etmesi nedeniyle TEKEL 
Konsolide faaliyet zararının 2005 yılında 300 trilyon lira dolayında tahakkuk edeceği hesaplanmış
tır. TEKEL'in geçmiş yıllardan bu yana rantabilitesi en yüksek olan ve faaliyet kârlarının oluşma
sında birinci derecede katkı sağlayan TEKEL 2000 TEKEL 2001 Samsun 216 ve Ballıca gibi Blen-
ded grubu sert paket sigaraların yeterince üretilmemesi, yeni markaların devreye sokulmaması so
nucu piyasadaki sert paket orta fiyatlı gruba ilişkin pazarın rakip firmalara geçmesi Blended sigara-
lardaki kârlılığı düşürmüş ve TEKEL'in faaliyet sonucu 2004 yılında zarara dönüşmüştür. 

TEKEL 2001 sigarası satışlarından 2003 yılında elde edilen toplam 104 trilyon liralık Konso
lide faaliyet kârı 2004 yılında 44 trilyon liraya inerek geçen yıla göre % 38 oranında gerilemiştir. 
Bu grupta yer alan TEKEL 2001 Uzun markası satışları, talebin sert pakete yönelmesinden 3.6 bin 
ton azalmış, sert paket markasının satışları ise üretim yetersizliğinden ancak bin ton artırılıp 6.6 bin 
tondan 7,6 bin tona çıkarılabilmiş sonuçta sert pakete yönelen piyasa talebi yeterince karşılanama
dığından TEKEL 2001 grubu satışları geçen yıla göre miktar olarak % 26 oranında bu sigaralardan 
elde edilen faaliyet kârı da % 38 oranında gerilemiştir. 

Öte yandan son yıllarda pazar payı giderek gerileyen Kuruluş'un yüksek satış ve kâr potansi
yeli olan TEKEL 2001 ve Samsun 216 gibi sigaraların yer aldığı sert paket orta fiyatlı sigara pa
zarında rakip firmaların kendi satışlarını artırıcı ve TEKEL'in pazar kaybını hızlandıran ÖTV ta
hakkuku ile ilgili uygulamaları TEKEL mamulleri açısından haksız rekabet koşullarını doğurduğu 
rakip firmaların bu uygulamalar ile TEKEL aleyhine olarak Pazar paylarını genişlettikleri saptan
mıştır. 

Kuruluşun piyasa talebi çerçevesinde son yıllarda sert paket üretim kapasitesini artıramaması 
satışlarında önemli gerileme yaratırken ayrıca 2004 yılında Sigara üreticisi diğer firmaların kendi 
markalarına daha az vergi tahakkuk ettiren ÖTV uygulamaları TEKEL markalan karşısında hak
sız rekabet oluşturmuş bu uygulama ile TEKEL'e göre daha avantajlı duruma geçen sigara firma
ları daha uygun satış fiyatları ile Pazar paylarını artırırken TEKEL'in Pazar kaybının bu nedenle 
büyüdüğü saptanmıştır. 

Bu dönemde özel sigara üreticilerinin değişen ÖTV mevzuatı karşısındaki uygulamalan ile 
sert paket sigaralarındaki fiyatlandırma politikaları aşağıda açıklandığı üzere TEKEL ürünleri kar
şısında adete haksız rekabet oluşturacak biçimde geliştiği gibi özel sektör sigara üreticileri bu yol-
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la pazar paylarını artırırken ayrıca bu uygulamanın sigara satışlarından tahsil edilen ÖTV mikta
rında Hazine aleyhine önemli tutara varan kayıpların oluştuğu, Hazine'ce sigara sektöründen tah
sil edilen ÖTV tutarlarında aşağıda açıklanacağı üzere 2004 yılında aylık en az 68 trilyon, 2005 yı
lı içinde de aylık en az 77 trilyon liralık kayıpların ortaya çıktığı hesaplanmıştır. 

Sigara satışlarından alınan vergi ve fonlar 2003 yılından itibaren sadece Özel Tüketim Vergi
si (ÖTV) adı altında tek bir vergide toplanmış ve bu vergi 2003 yılındaki nisbi oran yanında 2004 
yılında paket başına sabit tutarlar ile birlikte uygulanmaya başlamıştır. 

Sigara satış fiyatı üzerinden % 55 oranında tahsil edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)'ne ek 
olarak Şubat/2004 tarihinde yayınlanan Kararname uyarınca paket başına 25-50 bin liralık maktu 
(sabit) ÖTV alınması sistemine geçilmiş ancak, daha sonra bu uygulama da değiştirilmiş, Ağus
tos/2004 tarihindeki Kararname ile satış fiyatı üzerinden % 55 oranında tahsil edilen ÖTV % 28 
oranına düşürülmüş ve ayrıca sigara üretiminde kullanılan şark tipi biçiminde tanımlanan yerli tü
tün oranlarına göre dört dilim üzerinden paket başına 350 bin TL ile bir milyon TL arasında deği
şen ÖTV tahsili öngörülmüştür. Eylül/2004 tarihinde yapılan değişiklik ile de dört dilim üzerinden 
alınan sabit ÖTV tutarları üç dilim biçiminde yeniden düzenlenmiştir. Başlangıçtaki ÖTV düzen
lemesinde sigara harmanındaki paket başına bir milyon TL ÖTV öngörülen birinci dilimdeki % 24'e 
kadar olan Türk Tütünü ya da şark tipi (Oriental tip) tanımı kapsamındaki tütün kullanımı oranı da
ha sonraki düzenlemede % 33'e ikinci dilimde % 25-% 49 sınırında 600 bin TL ÖTV öngörülen 
oran daha sonra % 34-% 66 düzeyine yükseltilmiş ve paket başına 535 bin TL vergi hesaplanmış 
ve üçüncü dilimde % 67-100 sınırında şark tipi tütün kullanımında paket başına 350 bin TL ÖTV 
tahsili öngörülmüştür. 

ÖTV tahakkukunda diğer sigara üreticisi firmalara Paket başına 465 Bin TL daha az ödeme 
sağlayan kullandıkları yerli tütün harman oranlarının artırıldığına ilişkin beyanlarının "Oriental Ho-
mojenize Tütün" ve "Oriental Şişirilmiş Tütün" biçimine dayandırıldığı anlaşılmıştır. Oysa bu tü
tünlerin imal edildikten sonra menşeinin tespitinin olanaksız olduğu ve firma beyanları ile yetinil-
mekte olduğu başka bir anlatımla firma beyanlarının doğrulayacak bir sistemin bulunmadığı ve böy
lece tamamen TEKEL markalan aleyhine işleyen bu uygulamanın Eylül/2004 tarihinden bu yana 
TEKEL sigaralarının Pazar kaybının büyümesinde etkin olduğu saptanmaktadır. Ayrıca bu uygula
manın Hazine'nin önemli düzeyde ÖTV kaybına yol açması dikkate alındığında TEKEL sigara mar
kaları karşısında haksız rekabet oluşturup, Hazine'nin vergi kaybına da yol açtığı anlaşılmıştır. 

Yukarıda açıklandığı üzere sigara üreticisi firmalar 2004 yılındaki ÖTV uygulaması ile TE
KEL markalan karşısındaki haksız rekabet oluşturan TEKEL sigara markalarına göre paket başı
na 465 bin liralık daha az vergi ödemesine yol açan uygulamanın piyasada sağladığı daha uygun 
maliyet ve fiyat politikası ile satışlannı ve pazar paylarını artırmışlardır. Örneğin Philsa firmasının 
bu kapsamdaki LM satışları 2003 yılında 14,4 bin ton iken düşük vergi avantajının kullanılması ile 
2004 yılı sonunda 18.4 bin tona yükselmiş ve firmanın sadece bu markasının Türkiye sigara piya
sasındaki payı miktar olarak % 14,2 oranına çıkmıştır. Yine sigara içeriğinde daha yüksek şark tü
tünü kullanılması uygulaması kapsamında BAT firmasının Vicory sigarası için 2005 yılında Paket 
başına sağladığı 550 bin liralık daha az vergi yükünün sağladığı avantaj ile satış fiyatını 1.800 bin 
liradan 1.500 bin liraya indirmesi sonucu Vicory markasının 2004 yılındaki ortalama 306 ton olan 
aylık satışlarının 2005 yılının ilk dört aylık verilerine göre 806 ton dolayına yükselttiği ve bu uy
gulama sonucu BAT firmasının 2004 yılı sonundaki % 4.0 olan Pazar payını Nisan/2005 tarihine 
göre % 9.9 oranına çıkardığı saptanmıştır. 

Netice olarak LM Bond Street Muratti Vicory gibi markalan karşısında haksız rekabete uğra
yan TEKEL'in aynı fiyat gurupundaki TEKEL 2000 ve TEKEL 2001 gibi markalannın satışlan et
kilenmiş örneğin TEKEL 2001 (Uzun) markası satışları 2004 yılında bir önceki yıla göre 3.6 bin 
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ton, TEKEL 2000 markası satışlan ise 2,3 bin ton azalmıştır. TEKEL sigara markalarının Pazar 
kaybını hızlandıran ayrıca Hazine'nin vergi kaybına yol açan ve tamamen TEKEL aleyhine işle
yen ÖTV uygulaması incelemelerin sürdüğü Temmuz/2005 tarihine kadar devam etmiştir. Örneğin 
Philsa firmasının Lark Sigarası içeriği şark tütünü kullanım oranını artırdığı beyanı ile paket başı
na sağladığı 550 bin liralık daha az vergi tahakkuku uygulaması ile satış fiyatını 2200 bin liradan 
1.500 bin liraya indirerek satışlarını artırırken TEKEL markalarının piyasada paylarının küçülme
ye devam ettiği saptanmıştır. 

TEKEL'in Sigara piyasasındaki pazar kaybı miktar olarak önceki dönemlerde yıllık % 1 ora
nında iken piyasa talebinin sert paket sigara grubuna yönelmesine karşın kapasitesini buna göre dü-
zenleyemeyen Kuruluşun pazar kaybı hızlanmış 2002 yılında % 7.1 ve 2003 yılında % 4.3 2004 
yılında % 6.9 gibi yüksek düzeye çıkmış Piyasa talebine cevap verecek sert paket kapasitesinin ar-
tırılamaması yanında 2004 yılında diğer sigara üreticilerinin TEKEL markaları karşısında haksız 
rekabet oluşturan ÖTV uygulamaları pazar kaybını hızlandırdığından geçmiş yıllarda 300 trilyon 
lirayı geçen Konsolide faaliyet kârlarının 2004 yılından itibaren zarara dönüştüğü 2004 yılı Sigara 
Pazarlama ve Dağıtım Bilançosunda 43.4 Trilyon liralık, TEKEL A.Ş. Konsolide Bilançosunda ise 
36.5 trilyon faaliyet zararının doğmasına yol açmıştır. 

Sigara satışlarındaki ÖTV uygulamasında Eylül/2004 tarihinden başlatılan ve TEKEL ürünle
ri açısından da haksız rekabet oluşturup TEKEL Pazar kaybını hızlandıran 2004/7792 Sayılı Ka-
rarname'deki ÖTV sistemi yerine 27.07.2005 tarihinden itibaren 2005/ 9145 sayılı Kararname ile 
öngörülen yeni ÖTV sistemi de bu kez TEKEL'in 24 bin ton dolayındaki satışları ile yurt içi piya
sada % 22 pazar payı bulunan Maltepe, Samsun ve Bahar gibi Türk tütününden ürettiği sigaralar 
üzerinde özel sektör sigaralarına göre haksız rekabet oluşturacak vergi yükünü ortaya çıkardığı 
saptanmıştır. 

İncelemelerin sürdüğü Temmuz/2005 tarihinde yürürlüğe giren 2005/9145 Sayılı Kararname; 
sigaralardaki tütün harmanı oranına göre vergi tahakkuku sistemini kaldırmış, tüm sigaralara paket 
başına satış fiyatının % 58 oranında ÖTV tahakkuk ettirileceğini hükme bağlamıştır. Ancak Karar
namenin 4. maddesinde söz konusu verginin asgari tutarının 1.200 bin liradan az olamayacağı hük
müne yer verildiğinden diğer tüm sigaraların önceki uygulamaya göre ÖTV'den doğan vergi yük
leri azalırken TEKEL'in Türk tütününden ürettiği Maltepe, Samsun ve Bahar sigaralanndaki ver
gi tutan önceki uygulamaya bu sigaraların kısa markalarında % 61 uzun markalarında % 66 ve Ba
har sigarasında ise % 81 oranında yükseltilmiştir. Bu konuya ilişkin yapılan analizlerde; 

- Piyasada en büyük payı olan Philsa firmasının 2004 yılı sonuna göre satışları 6,7 bin tona 
ulaşan H/B Marlboro sigarasının 3.750 bin liralık satış fiyatı karşısında Kararname öncesi % 64 
olan ÖTV yükünün yeni Kararname sonucu % 6 oranında azaldığı, 

- Philsa firmasının 3.600 bin lira fiyatlı Parliament sigarasında % 66 olan vergi yükünün yeni 
Kararname ile % 8 oranında azaldığı, 

- Yine aynı firmanın sert paket grup içinde 15.2 bin ton satışlan ile piyasadaki en büyük pa
zar payına sahip olduğu LM sigaralarının 2.300 bin ve 2.400 bin liralık satış fiyatlan karşısında ön
ceki uygulamada % 61 -62 dolayında olan ÖTV yükünün yeni ÖTV Kararnamesi çerçevesinde % 
4 oranında azaldığı, 

görülmüştür. 

Ancak, Philsa firmasının sert paket orta fiyat grubu içinde yıllık 4.1 bin ton satışlan olan Mu-
ratti sigarasının 2.600 bin liralık satış fiyatı karşısında % 79 olan vergi yükünün yeni Kararname 
uygulaması sonucu % 22 dolayında azaldığı, 
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ancak değinilen Kararname sonucunda ise TEKEL'in 22 bin tonluk satışları ile piyasada % 21 
pazar payı bulunan 1.200 bin lira satış fiyatlı kısa Samsun ve kısa Maltepe sigaralarındaki % 58 
olan ÖTV yükünün % 96 oranına çıkarak % 66 oranında arttığı satış fiyatı 1.300 bin lira olan uzun 
Samsun ve uzun Maltepe sigarasının % 57 oranındaki ÖTV yükünün de % 92 oranına çıkarak ver
gi yükünün mevcut satış fiyatına göre % 61 oranında arttığı saptanmıştır. Öte yandan TEKEL'in 
2004 yılında tamamı yerli tütün kullanarak üretimine başlayıp piyasaya sunduğu ve 2004 yılı so
nunda 2.7 bin ton satış hacmine ulaşan Bahar sigarasının bir milyon liralık satış fiyatı karşısında 
% 72 düzeyinde olan ÖTV oranının yeni Kararname ile satış fiyatının % 120 düzeyine çıkması ile 
ÖTV yükünün öncesine göre % 80 oranında artmış olduğu anlaşılmıştır. Türk tütününden üretilen 
ve piyasada 25 bin ton satış hacmi bulunan ve Kararname öncesinde 1 milyon -1.300 bin lira fiyat
la piyasaya sunulan yerli sigaralarda ortaya çıkan bu yükün tamamının fiyatlara yansıtılması duru
munda yüksek fiyat nedeniyle satışlarının büyük ölçüde azalacağı bir durumla karşı karşıya kalın
mıştır. 25.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 2005/9145 Sayılı ÖTV Kararnamesi çerçevesinde 
30.07.2005 tarihi itibariyle diğer sigara firmalar ile birlikte TEKEL tarafından da sigaralar için ye
ni satış fiyatları belirlenmiştir. Ancak ÖTV yükleri tam olarak fiyatlara yansıtılamadığından yeni 
Kararname uygulamasının TEKEL faaliyet sonuçlarını sürekli zarara dönüştüren bir işleve bürün-
düğü anlaşılmaktadır. Çünkü Kuruluş tarafından yürütülen 2005 yılı Revize ve 2006 yılı Bütçe ve 
Program çalışmalarında ÖTV Kararnamesi çerçevesinde belirlenen yeni satış fiyatları karşısında 
TEKEL'in sigara satışlarındaki faaliyet zararının yıllık 180-200 trilyon lira düzeyinde tahakkuk 
edeceği hesaplanmıştır. 

Netice olarak 27.08.2004 -25.07.2004 döneminde yürürlükte kalan 2004/7792 sayılı Kararna
me dönemindeki ÖTV sisteminde TEKEL markalarına karşı haksız rekabet oluşturan uygulamalar 
TEKEL'in pazar kaybını hızlandırıp sigara satışlarındaki kârlılığı düşürmüş iken bu Kararname ye
rine 25.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 2005/9145 sayılı yeni Kararnamenin Türk tütününden 
üretilen sigaralardaki vergi yükünün ağırlaştırılması ile mali yapının sürekli zarar eder bir duruma 
sokulmasının önlenmesi ve Kararnamenin TEKEL satışları ve pazar payında ortaya çıkardığı 
olumsuzlukların giderilmesi yönünde ilgili merciler Tütün Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasası Dü
zenleme Kurumu ile T.C. Maliye Bakanlığı (Gelirler Genel Müdürlüğü) nezdinde girişimlerde bu
lunulması gerekmektedir. 

V- KALKINMA PLANI VE YILLIK YATIRIMLAR 
Kuruluşun 2004 yılı yatırım faaliyetleri ile ilgili olarak Projelerin yatırım tutarı 851,9 trilyon 

lira olup başlangıçtan itibaren 139,7 trilyon lira harcama ile % 16 oranında gerçekleşme sağlandı
ğı yatırım programında, 2004 yılında 33,5 trilyon lira ödeneğe karşı KDV hariç 23 trilyon lira har
cama yapılarak % 70 oranında gerçekleşme sağlandığı,Tütün sektöründe 1 adet etüt proje, 5 adet 
devam eden proje ve 3 adet yeni proje olmak üzere 9 adet proje, Maden-tuz sektöründe 2 adet ye
ni proje, yer aldığı, Proje tutarı 8,6 trilyon lira olan 9 adet proje için herhangi bir harcama yapıl
madığı, 2004 yılında 8 adet projenin kesin kabulünün ve 3 adet projenin kesin hesabının yapıldığı, 
saptanmıştır. Öte yandan geçmiş yıllarda tamamlanan İzmir Çamaltı Tuz Yıkama ve İyileştirme Te
sisinin geçici kabulünün yapılamadığı, konunun mahkemeye intikal ettiği ancak iki yıldan fazla sü
redir çalıştırılmayan tesislerin Paslanma (korozyon) riskinin giderek arttığı ve ölü yatırıma dönüş
me sürecinin hızlandığı saptandığından önlemlerin bir an önce alınması gerekmektedir. 

VI- MÜESSESELER, ANONİM ŞİRKETLER VE İŞTİRAKLER 
TEKEL'in Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)'nun 05.02.2001 tarih 2001/06 sayılı kararı ile 

Özelleştirme kapsam ve programına alınmış, ÖYK'nun 05.02.2002 tarihli 2002/06 sayılı Kararı ile 
de özelleştirme stratejisi yeniden belirlenmiş, TEKEL'in özelleştirilmesi ile ilgili 03.01.2003 tarih 
ve 2003/01 sayılı ÖYK kararında "TEKEL"in sigara ve alkol grubunun satış yöntemi ile özelleşti-
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rilmek üzere Haziran/2003 tarihinde satış için ihale ilanının yayınlanması ve bunların özelleştiril
me süreçlerinin 2003 yılı sonuna kadar tamamlanması hususları vurgulanmıştır. Diğer yandan al
kollü içkiler grubunu da kapsayan özelleştirme sürecine ilişkin yeniden yapılandırma çalışmaları 
incelendiğinde; TEKEL'in özelleştirme stratejisini açıklayan 31.03.2003 tarihli ve 2003/12 sayılı 
ÖYK Karan ve bu karara istinaden Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 02.06.2003 tarihli Olur'u 
ile TEKEL'in teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiştir. 

Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (TEKEL)'in bağlı şirketi Alkollü İçkiler 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de bulunan % 100 oranındaki idare hissesinin blok olarak satış yöntemi ile özel
leştirilmesi amacıyla İdare tarafından 05.11.2003 tarihinde nihai görüşmeleri yapılan ihale sonucunda: 

"İhale konusu şirket hisseleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde faaliyet gösteren Taşel 
Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Limited Şirketindeki % 51 oranındaki kamu hissesinin İda
rece belirlenecek süre içerisinde ihale üzerinde kalan Nurol, Limak, Özaltın, Tütsab Ortak girişim 
grubu üyelerinin ihale şartnamesi çerçevesinde kuracağı A.Ş.'e 292 Milyon ABD Doları bedelle 
satılması, satış sözleşmesi ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, satış sözleşmesinin imzalanması 
ve devir ile ilgili tüm işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin ve TEKEL'in yetkili kı
lınması" kararlaştırılmıştır. 

Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bu şirketin % 100 sermayesine sahip olduğu Alkol 
Pazarlama Dağıtım A.Ş.'nin yukarıda değinilen alıcıların kurduğu MEY İçki Sanayi A.Ş.'ye 
27.02.2004 tarihinde devri yapılmıştır. 

Öte yandan Aralık/2003 tarihinde satış ihalesi sonuçlandırılarak 27.02.2004 tarihinde MEY 
A.Ş.'ne devredilen TEKEL'in Alkollü İçkiler Sanayi A.Ş.'nin Bilançosu'nun Pasif bölümünde yer 
alan 307 trilyon dolayındaki TEKEL Genel Müdürlüğü'ne olan borçlarının devir sözleşmesinin 
imzalanması öncesinde ÖİB'nın talimatları çerçevesinde tasfiye edilerek TEKEL A.Ş. Genel Mü
dürlüğü Bilançosunda zarar kaydedilip TEKEL'in bu şirketteki alacağının kendi bünyesinde 2004 
yılında zarar kaydedildiği görülmüştür. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın bu işlemleri ile ilgili olarak Yüksek Denetleme Kurulu 
Üyeler Kurulu'nun 17.03.2005 tarihli kararı ile kabul edilen Özel İnceleme Raporunda; 

"Cari hesabın tasfiye edilmesi sonucu Şirketin ilana çıkıldığı 05.06.2003 tarihli bilanço ile 
27.02.2004 tarihli bilanço net aktif değerlerinin karşılaştırılması ve TEKEL tarafından üstlenilen 31.9 
trilyon lira tutarındaki kıdem tazminatının da dikkate alınması sonucunda 248.2 trilyon lira ve Şirke
tin ilana çıkıldığı 05.06.2003 tarihli bilanço ile 31.10.2003 tarihli bilançoların öz varlık karşılaştırıl
masına göre 95.4 trilyon lira ve şirketin fiilen devredildiği 27.02.2004 tarihli bilançosu ile 31.10.2003 
tarihli bilançosunun öz varlık karşılaştırmasına göre 77.2 trilyon lira fark gerçekleşmesi, 

-Alkollü İçkiler Sanayi Ticaret A.Ş. için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunda şirket bi
lançolarının uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarına göre grubun gerçek mali durumunu 
yansıtmadığı görüşüne ulaşılmasına rağmen söz konusu bilançoların ihale aşamasında yatırımcıla
rın bilgisine sunulması, 

- ÖİB'nin 02.10.2003 tarih ve 1220 sayılı oluru kapsamında cari hesap mutabakatının, 
31.10.2003 tarihi itibariyle çıkarılacak bilançolar üzerinden oluşturulması ve bu hesabın katının da 
15.11.2003 tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi, bağlı şirketlerin alacak ve borç mutabakatları sonra
sında TEKEL'e borçlu olmaları durumunda bu borç tutarı kadar şirket sermayelerinin artırılması 
doğacak sermaye taahhüdünün ise TEKEL tarafından aynı alacak tutarının tahsisi yolu ile karşılan
ması şeklinde verilen talimata rağmen 31.10.2003 tarihinden 27.02.2004 tarihine kadar olan dö
nemde şirketin işletme ve yatırım harcaması niteliğindeki alımları için aktarılan kaynaklar nede
niyle cari hesabın artması ve devir tarihi itibariyle de oluşan tutarın TEKEL A.Ş. tarafından zarar 
kaydedilerek tasfiye edilmesi, 
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hususlarının T.C. Maliye Bakanlığı'nca incelenmesinin gerektiği vurgulanmış olup bu konu
daki incelemenin öncelikle sonuçlandırılması gerekmektedir." 

denilmiştir. 
Kristal Tuz Rafinerisi Sanayii ve Ticaret A.Ş.: 

Kristal Tuz Rafinerisi Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi tuz ve tuza dayalı ürünler üretmek 
üzere 08.11.1978 yılında 42 kişinin iştiraki ve 4 milyon TL sermaye ile Ankara'da kurulmuştur. 
Kars Kağızman'da 5 ton/saat kapasiteli Rafine Tuz Tesisi kurulmak üzere yapılacak yatırımlar için, 
kuruluş sermayesinin yetersizliği nedeni ile yeterli finansman sağlanamadığından tesis tamamlana
mamıştır. Tesisin ekonomiye kazandırılması ve yöre halkına iş imkânı sağlanması düşünülerek 
Yüksek Planlama Kurulu'nun 27.10.1988 sayılı Kararı ile TEKEL'in Şirkete % 25 oranında iştira
kine karar verilmiştir. Şirketin sermayesi 30.05.1989 tarihinde 5 milyar TL'ye, 13.10.1989'da 12 
milyar TL'ye ve 1993 yılında da 26 milyar TL'ye yükselmiştir. 1978 yılında kurulmuş olan Şirket, 
ancak 1991 yılında yatırımını tamamlayabilmiş ve 1992 Ağustos-Kasım döneminde yapılan dene
me üretiminde 700 ton sofra tuzu üretilmiş ve satılmıştır. 1993 yılında fiili üretime açılan tesiste 
aynı yıl 4.126 ton tuz üretimi gerçekleştirilmiştir. 

İşletme sermayesinin yetersiz olması nedeni ile 1994 Eylül ayında üretim tamamen durdurul
muştur. 

TEKEL A.Ş.'nin Kristal Tuz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki % 99.3 oranındaki kamu 
hissesinin ' Satış Yöntemi ile Kağızman Tuzlası'nın İşletme hakkının Devri yöntemi ile özelleşti
rilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 22.11.2004 tarihinde nihai görüşmele
ri yapılan ihalenin sonuçları dikkate alınarak; 

Mustafa Altındal-Cemil Çakmak Ortak Girişim Grubu Üyelerinin ihale şartnamesi çerçeve
sinde kuracağı A.Ş.'ye 715.000 ABD Doları bedelle Kağızman Kaya Tuzlası'nın 21.01.2032 tari
hine kadar kullanımının devrine ve Şirket sermayesinin % 99.3 hissesinin blok olarak satılması ön
görülmüş 10.02.2005 tarihinde de devir sözleşmesi imzalanmıştır. 

Satışı tamamlanan şirketle ilgili olarak inceleme ve soruşturmayı gerektiren herhangi bir du
rum olmadığından öneriye yer verilmemiştir. 

TAŞEL, Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Limited Şirketi: 
Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Limited Şirketi Kıbrıs'ta ihtiyaç duyulan alkol ve alkol

lü içkileri toplum sağlığını gözetmek sureti ile uygun nitelikte ve miktarda üreterek ekonomiye kat
kıda bulunmak ve istihdam imkânı yaratmak amacı ile 1961 yılında Lefkoşe'de kurulmuş ancak 
1974 Barış Harekatını takiben Gazi Magosa'da 1975 yılında üretime başlamıştır. 

TEKEL'in % 51 sermaye payı ile iştirak ettiği şirketin diğer önemli hissedarları K.K.T.C. İn
kişaf Sandığı ve Türkiye Şişe Cam Anonim Şirketidir. 

Şirket TEKEL'den satın aldığı yüksek dereceli alkollü içkileri derecelerine göre indirgeyip şi
şeleyerek tüketicilere sunmuştur. Üretilen içkilerin dağıtımı, iç pazarda Şirketin hissedarı olan ETİ 
Teşebbüsleri Limited Şirketi tarafından yapılmakta iken 1974 yılından bu yana TEKEL'in bu şir
kette sahip olduğu hisseler 2003 yılında TEKEL alkol grubunun özelleştirilmesi ile birlikte 
27.02.2004 tarihinde yeni alıcı Mey İçki Sanayi A.Ş.'ne devredilmiştir. 

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketi: 
Şirket, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası 14.05.1975 tarihinde Lefkoşe'de TEKEL'in % 51, 

K.K.T.C. Türk Cemaat Meclisi İnkişaf Sandığının % 46.5, Eti Teşebbüslerinin % 2.5 oranında iş
tirakleri ile kurulmuş, TEKEL tarafından tespit edilecek harmanlarla sigara yapılması ve bu siga
raların gerek Kıbrıs gerekse dışarıda satılması amacıyla kurulmuştur. 
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Harman ve Lüks Harman marka sigaralar üreten şirket, 1992 yılından itibaren İngiliz Blen-
ded sigara türü olan Most marka sigarasını tüketicilere sunmuştur. 1993 yılından itibaren de TE
KEL 2000 sigarasını, kıyılmış tütünü Türkiye'den ithal etmek sureti ile fabrikada paketleyerek 
piyasaya vermiş aynı biçimde 1998 yılından itibaren Türkiye'den harmanlanmış ve kıyılmış tü
tün ithal edilmek suretiyle Best sigarası üretilip piyasaya sunulmuş ve yine Şubat/2003 tarihin
den itibaren de Türkiye'den harmanlaşmış ve kıyılmış tütün ithal edilmek suretiyle sert paket 
TEKEL 2001 sigarası piyasaya verilmeye başlanmıştır. Fabrikada ayrıca Kıbrıs Türk Barış Kuv
vetleri Komutanlığı personeli ve K.K.T.C. Güvenlik Komutanlığı personeli için de sigara üretil
mektedir. 

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketi tarafından 2004 yılında satın alınıp TEKEL 
A.Ş. ile imzalanan kiralama sözleşmesi uyarınca ve geçici ithal kapsamında Tokat Sigara Fabri
kasına montajı yapılan ancak işletmeye alınmadan yurt dışına iadesi yapılan makineler ile ilgili 
bunların bedellerinin finansmanı için TEKEL A.Ş. tarafından 08.10.2004 tarihli Kredi Protoko
lü çerçevesinde Kıbrıs Şirketine ödenen 3.300.000 Euro düzeyinde TEKEL alacağının, kira söz
leşmesi yürürlüğe girmediğinden, TEKEL A.Ş.Yönetim Kurulu'nun bu konudaki 03.06.2005 ta
rih ve 128 sayılı karan çerçevesinde tahsili öngörülmüştür. Bu tutar iştirakten faizi ile birlikte 
tahsil edilmiştir. 

Tabacs Turcs S A (İsviçre): 
TEKEL'in eski iştiraki olan TABACS TURCS SA Türk tütünlerinden sigara yaparak Avru

pa'da pazarlamak amacıyla, 21.01.1949'da İsviçre'de Vevey kentinde kurulmuştur. Öte yandan 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 30.09.2004 tarihli 9340 sayılı yazıları eki Özelleştirme Yük
sek Kurulu'nun 27.09.2004 tarihli 2004/91 sayılı Kararı ile Şirketin 4046 sayılı Yasanın 3/e mad
desi uyarınca tasfiye edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Çankırı Tuz Ürünleri ve Dağıtım A.Ş.: 
Şirkete ait üretim tesisleri 01.03.1990 yılında merkezi İstanbul'da bulunan Kaynak A.Ş.'ye 5 

yıl süre ile 1 milyar TL bedelle kiraya verilmiştir. Kaynak A.Ş.'nin Asil Nadir Grubundan Sudi Öz
kan, Özkanlar Şirketler Grubuna geçmesi sonucu 01.03.1993 yılından geçerli ek bir protokol ya
pılmıştır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 03.08.2004 tarih ve 2004/59 sayılı kararı ile Çankırı Tuz 
Ürünleri A.Ş.'deki % 24 TEKEL hisselerinin Çankırı Özel İdaresine bedelsiz olarak devredilmesi
ne karar verilmiş bu konuya ilişkin devir sözleşmesi 31.08.2004 tarihinde imzalanmıştır. 

J.T.I. Central Asia (R.J. Reynolds Tobacco Kazakistan Şirketi): 
TEKEL Kazakistan Cumhuriyeti'nin Shimkent şehrinde kurulmuş olan R.J. Reynolds Tobac

co Kazakistan Şirketi'ne 530.000 Tenge karşılığı % 20 sermaye payı oranında 1995 yılında iştirak 
etmiştir. 

Şirketin geçmiş yıllardan bu yana satışlarında gözlenen düşme ve faaliyetlerindeki gerileme 
çerçevesinde şirketin 1996 yılında 2.4 milyon USD olan Bilanço kârı bu tarihten itibaren sürekli 
dönem zararlarına dönüşmüş ve 1997 yılında 709 bin USD, 1998 yılında 9.878 bin USD, 1999 yı
lında 11.896 bin USD ve 2000 yılında 14.293 bin USD Dönem zararı tahakkuk etmiştir. 2000 yı
lında yeniden yapılanma giderleri altında yapılan harcamaların 11.683 milyon USD gibi büyük dü
zeyde gerçekleşmesi dönem zararını büyütmüş 2001 yılında ise bu tür gider kaydı olmadığından 
dönem zararı 1.720 bin USD düzeyine inmiş, 2002 yılı dönem zararı ise bir önceki yıla göre % 59 
oranında artarak 2.740 bin USD düzeyine çıkmış 2003 yılında bu zarar 5.558 bin USD düzeyine 
çıkarak önceki yılının iki katı oranında artmış 2004 yılında da 2,8 milyon Dolar düzeyinde dönem 
zararı oluştuğu saptanmıştır. 
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Reytek Tütün Sanayii ve Ticaret A.Ş.: 

Blended sigara üretiminde kullanılan Virginia-Burley tütününün Türkiye'de yetiştirilmesi ve 
işlenmesi amacıyla kurulmuş bulunan Reytab Tütün Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye TEKEL'in 4.750 
bin USD karşılığı % 48 sermaye payı oranında iştiraki Yüksek Planlama Kurulunun 09.12.1997 ta
rih ve 97/T-87 sayılı karan ile uygun bulunmuştur. 

TEKEL'in bu ortaklık ile ilgili sermaye payının R.J.Reynolds Tobacco firmasına ya da bu fir
manın belirlediği bir yaprak tütün şirketine sermaye payına eşik değerde tütün teslimatı ile ödene
ceği 03.03.1997 tarihli sözleşme ile kararlaştırılmıştır. TEKEL'in ortaklığa katılımı sonucu ortak
lığın ismi REYTEK olarak değiştirilmiştir. 

R.J.R. Tobacco International firması bu ortaklığa ilişkin hisselerini 1999 yılında Japon Tobac
co firmasına satmıştır. 

Tekel-Catec (Teka): 

Yüksek Planlama Kurulu'nun 13.09.1999 tarih ve 99/T-40 sayılı Kararında: 

Ortak puro üretimi ve ticareti yapmak üzere kurulacak olan, TEKEL-Catec Ortak Puro Üre
tim ve Ticareti Anonim Şirketine; Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Ge
nel Müdürlüğü'nün yüzde 50 (elli) sermaye payı ile iştirakine, karar verilmiş ana sermayesinin 3 
milyon USD tutarında olacağı, Ana Sermayenin daha önceden taraflar arasında mutabakata varıl
mış olan oranlarda (% 50 Küba tarafı, % 50 TEKEL), CATEC taahhüdünün 1 milyon USD bölü
müne ilişkin yükümlülüğünü % 100 Küba kökenli MİNİ ve MİDİ purolarının üretimi için sanayi 
ve zirai know-how'ı temin ederek, sermaye taahhüdünün 450 bin USD bölümü yükümlülüğünü ise 
FONSECA markası için Habanos SA'nın sahip olduğu uluslar arası dağıtım ağını, ortak şirketin 
kullanımına sunarak; 50 bin USD sermaye taahhüdünü ise dolguluk tütün maddesi vererek yerine 
getireceği, TEKEL tarafının sermaye taahhüdünün 1 milyon USD bölümünün Makine ve Teçhizat, 
500 bin USD dolarının işletme sermayesi olarak yerine getirileceği öngörülmüştür. 

Türkiye'de puro üretimi amacı ile 2000 yılı başlangıcında işletmeye alınmasına karşın aşırı 
stok birikimi nedeniyle Mart 2002 tarihinde üretimi durdurulan ve bilançolarını zararla bağlayan 
TEKEL iştiraki TEKA Puro fabrikası hakkında 2004 yılında tasfiye kararı alınmasına karşın Ni
san/2005 tarihinde ÖYK kararı ile tasfiye sürecinden çıkarılıp Özelleştirilmesine karar verilen Şir
ketin üretim satış gibi hiçbir faaliyeti bulunmaması ve şirketin üç adet yönetim kurulu üyesi iki 
adet denetçi ücretleri ile toplam aylık giderinin 13 milyar lira düzeyine ulaştığı tüm harcamaları
nın TEKEL A.Ş. tarafından finanse edildiği ve ayrıca 2005 yılında bu şirketin 447 Milyar liralık 
borcunun TEKEL A.Ş. kayıtlarına zarar kaydedildiği ve yine Şirkette 517 milyar liralık sermaye 
artırımına gidildiği artırılan sermayenin 260.6 milyar lirasının TEKEL borçlarına mahsup edildiği, 
256.4 milyar lirasının da Şirkete nakit olarak ödendiği görülmüştür. Şirket Özelleştirme Yüksek 
kurulu'nun 09.09.2005 tarih ve 2005/19 sayılı Kararıyla CHE Tütün ve Tütün Mamulleri Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.ye 1.325.000 USD'ye satılarak özelleştirilmiştir. 

VII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı

rakılmıştır. 
1- 2004 yılı yatırım programında 1976CO30231 proje numarası ve 460.3 trilyon lira proje tu

tarı ile yer alan Akhisar sigara fabrikası inşaatında; 1993 yılında ihalesi yapılan 3 üncü kısım ta
mamlama inşaatının da TEKEL A.Ş. yönetim kurulunun 02.07.2004 tarih ve 197 sayılı karan ile 
tasviyesine karar verildiği ve 08.07.2005 tarihinde düzenlenen tasviye kabul tutanağında, işin söz
leşmesi kapsamında yapılan işlerin durum tespitinin tasviye kabul tutanağında belirtilmediği ve he-
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sap kesme hakedişinin 08.07.2005 tarihinde düzenlenen tasviye kabul tutanağı ile neticelendirile-
meyeceği anlaşıldığından, "Akhisar sigara fabrikası tamamlama inşaatı işine ait tasviye kabul tu
tanağı" ile ilgili işlemlerin TEKEL A.Ş. Genel Müdürlüğünce incelenmesi, 

2- TEKEL Genel Müdürlüğü Yatırım Programında Yer Almış olan, 1988CO30010 numaralı 
Ankara Başmüdürlük İdare Ambar ve Genel Müdürlük Binası Projesi, işlerindeki fazla ödeme, 
usulsüz işlemler ve ortaya çıkan Kuruluş zararları, konusunda düzenlenen ve Yüksek Denetleme 
Kurulu Üyeler Kurulunun 26.03.2004 tarih ve 8 sayılı Kararı ile kabul edilen 2002 Yılı Denetim 
Raporu eki (Ek: l/a) 2002 Yılı Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Özel İnceleme Raporunda istenilen so
ruşturmanın zaman aşımı süresi de dikkate alınarak yerine getirilmesi için Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması, 

3- Gaziantep Nizip İlköğretim Okulu Binası ve diğer binaların betonarme projesinde, betonu sı
nıfı BS25 olarak uygulandığı halde, beton basınç deneyi sonuçlarında, beton sınıfının projede öngö
rülen beton sınıfının altında BS18 olarak alındığı ve karakteristik basınç dayanımının BS25 betonu 
için öngörülen basınç dayanımının çok altında kaldığı anlaşıldığından binaların beton basınç daya
nımının, mevcut ve yerinde yapılacak deney sonuçlarına göre tahkik edilmesi suretiyle kesin kabul 
ve kesin hakediş ile ilgili işlemlerinin TEKEL A.Ş. Genel Müdürlüğünce yeniden incelenmesi, 

TEKEL Tuz Sanayi İşletmeleri Müessesesi ile ilgili: 
4- Müessesenin 94 B050050 Proje numarası ile yürüttüğü ve 20 milyon ABD Doları düzeyin

de maliyete ulaşan Çamaltı Tuz Yıkama Tesisi ve İyileştirme Yatırımları işi nakdi ve fiziki olarak 
2001 yılı sonunda tamamlanıp 2002-2003 üretim döneminde çalıştırılmasına karşın geçici ve ke
sin kabul işlemlerinin hukuken sonuçlandırılmaması nedeniyle bu yatırım içinde 6 milyon USD de
ğerindeki Tuz Yıkama Tesislerinin 2003 yılından bu yana üretim dışı kalmaya devam ettiği, 2003 
yılında yargıya intikal eden bu konunun uzun sürede karara bağlanacağı, devam edecek mahkeme 
sonucunun beklenmekte olduğu ancak değinilen tesisin TEKEL tarafından çalıştırılıp çalıştırılma
yacağı konusunun mahkeme sonucunda belirlenemeyeceği dikkate alınarak tesislerin paslanma ve 
benzeri nedenlerden 'Ölü' yatırıma dönüşme riski doğduğu dikkate alınarak, tesislerdeki paslanma
yı giderecek bakım onarımın çalışmalarının bir an önce başlatılması ve tesislerin öncelikle işletme
ye alınması için idari ve yasal tüm önlemlerin alınması, geçici kabul işlemlerindeki ilave güçler için 
enerji müsaadesi ve taşıyıcı sisteme ilişkin iki ana sorunun daha da gecikilmeden çözülmesi, 

TEKEL Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili 
5- ÖYK'nun 2001/16 sayılı kararı ile Özelleştirme kapsamına alınıp, Haziran/2003 tarihinde 

satış ilanına çıkılarak 22.12.2003 tarih/2003/85 sayılı ÖYK kararı ile 292 milyon USD bedel üze
rinden Nurol, Limak, Özaltın, Tütsab Ortak Girişim grubu üyeleri tarafından kurulan Mey İçki Sa
nayi ve Ticaret A.Ş.'ne 27.02.2004 tarihinde devredilen Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
ihale ilanındaki bilanço ile devir tarihindeki bilanço arasında TEKEL aleyhine sonuç doğuran de
vir işlemleri ile ilgili olarak ÖİB'nin 2003 yılı YDK Denetim Raporu Ekinde yer alan Özel İnce
leme Raporunda T.C. Maliye Bakanlığınca yapılması istenen incelemenin sonuçlandırılması, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1- Tokat Sigara Fabrikası için 2004 yılında geçici ithali yapılan ancak Mayıs/2005 tarihinde 

alım projesinden vazgeçilerek satıcı MTS firmasına iade edilmek üzere yurt dışı işlemleri başlatı
lan makinelerin giriş işlemleri sırasında ulaşım, vergi ve gümrük masrafları ile makinelerin yurt dı
şı edilmesi öncesi Mayıs/2005 tarihinden itibaren yaklaşık üç ay gümrük sahasındaki antrepolarda 
kaldığından depo ve muhafaza ücretleri ile tahakkuk eden tüm giderlerinin ilgili Mersin ve İstan
bul/ Erenköy Gümrük Müdürlüklerinden sorulup kesin tutarlarının saptanması ve bu harcamaların 
tip sözleşmenin 7.maddesi uyarınca MTS firmasından tahsili ve bir yılı aşan alım sürecinde TE-
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KEL açısından ortaya çıkan diğer kayıpların Sözleşmenin 54. maddesine göre hesaplanıp Hizmet 
İşleri Genel Şartnamesi'nin 12. maddesi çerçevesinde firmadan talep edilmesi ya da MTS Firma
sının TEKEL'e verdiği 800.000 EURO düzeyindeki Teminat Mektubu kapsamında belirtilen alım
la ilgili belirlenecek TEKEL gider ve kayıplarının değinilen mektup çerçevesinde karşılanması, 

2-Yurt içi sigara satışlarında 27.08.2004-25.07.2005 döneminde yürürlükte kalan 2004/7792 
sayılı Kararname dönemindeki ÖTV sisteminde TEKEL markalarına karşı haksız rekabet oluştu
ran uygulamalar TEKEL'in pazar kaybını hızlandırıp sigara satışlanndaki kârlılığı düşürdüğü bu 
Kararname yerine 25.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 2005/9145 sayılı yeni Kararnamenin ise 
diğer sigaralarda ÖTV yükünü azaltırken sadece Türk tütününden üretilen sigaralardaki ÖTV yü
künü ağırlaştırdığı dikkate alınarak 2004 yılı sonuna göre 24,4 bin ton satış hacmi ile piyasada % 
22,6 gibi önemli bir paya sahip yerli sigara satışlarını etkileyen olumsuzluğun giderilmesine yöne
lik pazarlama politikalarının geliştirilmesi yanında 2005/9145 sayılı Kararnamenin 4. maddesinde
ki TEKEL'in yerli sigaralarına karşı haksız rekabet oluşturan hükümlerinin düzeltilmesi yolunda 
ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

3- 4733 sayılı Yasa uyarınca 2002 ürün yılından itibaren TEKEL'in piyasadan destekleme ama
cıyla tütün alımlarına son verilmesine karşın TEKEL sigara fabrikalarında Türk tütünden üretilen 
yerli sigaraların harman reçetelerinde kullanılan tütün çeşitlerinin geleceğini güvenceye alma doğ
rultusunda 2003 ve 2004 ürün yılları kapsamında idare ihtiyacı için sözleşme ile tütün alımlarının 
gerçekleştirildiği dikkate alınarak 2005 ürün yılı tütünleri için de sözleşmeli alımların devam ettiril
mesi yolunda gerekli düzenlemelerin yapılması ve TEKEL'in tütün stoklarının eritilmesi için; Ba
har sigarası örneğinde olduğu gibi yerli, tütünden üretilen çeşitli sigara türlerinin piyasaya sunulma
sı, tütünlerin dış satımında ihtiyaç sahibi firmalar ile doğrudan bağlantı yapılmasına çalışılarak tü
tün ihraç fiyatlarının yeterli düzeyde belirlenmesine çaba gösterilmesi ve bu konuda TEKEL stok
larında bulunan ihtiyaç fazlası "İdare Tütünleri"nin Destekleme Stoku tütünlerin satışında uygula
nan yöntemler ile ihraç edilmesi için ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması, 

4-TEKEL'in, 25 adet Vergisiz Satış Mağazası ile özel sektör firmalarına ait aynı nitelikteki 
mağazalarında TEKEL ürünleri aleyhine haksız rekabet ortaya çıkaran ve bu mağazalarda yaban
cı mamul satışları artarken TEKEL mamulleri satışının büyük düzeyde gerilemesi ile geçmiş dö
nemlerdeki yıllık 15 milyon ABD Doları düzeyindeki faaliyet kârlarının 2002 yılında 4.4 milyon 
2003 yılında ise 2,9 milyon Dolar düzeyine inmesine neden olan 8 seri nolu Gümrük Genel Tebli
ğinin iptali için Danıştay'da dava açılan vergisiz satış mağazalarının 2004 yılındaki cirolarının bü
yümesine ve toplam faaliyet kârlarının 4,5 trilyon liradan 8,7 trilyon liraya çıkmasına önem katkı 
sağlayan TEKEL iştiraki Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisinde fason olarak üretilip bu mağazalarda pa-
zarlanan sert paket TEKEL 2000 -2001 grubu sigaralar yanında sert paket Samsun 216 sigarasının 
da bir an önce satışa sunulması, 

5- TEKEL'in yurt içi sigara satışlanndaki pazar payını da olumsuz biçimde etkileyen yerli ve 
yabancı markalı kaçak taklit, sigaralann üretimi, yurt içine girişi ve satışının boyutlannın ölçüle
bilmesi ve bu konu ile mücadele doğrultusunda Markalar Kanunu çerçevesinde işlem yapılması ya
nında Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve kaçakçılıkla mü
cadele ile görevli diğer yetkili kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışmalann yürütülmesi, 

6- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin ye
rine getirilmesi, 

SONUÇ 
TEKEL A.Ş.'nin 15.06.2005 tarihinde kendi genel kurulunda kabul edilen 2004 yılı bilanço

su ve 506.518.322 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu. 
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TEKEL Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti A.Ş.'nin 15.06.2005 tarihindeki kendi genel ku
rulunda kabul edilen 2004 yılı bilançosu ve 113.179.682 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir 
tablosu, 

TEKEL Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin 15.06.2005 tarihindeki kendi genel kurulunda 
kabul edilen 2004 yılı bilançosu ve 67.480.145 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

TEKEL Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 01.01.2004-27.02.2004 dönemine ilişkin 
bilançosu ve 32.535.564 milyon dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

TEKEL Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin 01.01.2004-27.02.2004 dönemine iliş
kin bilançosu ve 7.035.267 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Kristal Tuz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 14.02.2005 tarihindeki kendi Yönetim Kuru-
lu'nda kabul edilen 2004 yılı bilançosu 466.098 milyon lira dönem zaran ile kapanan gelir tablosu, 

Kristal Tuz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 02.12.2004 
tarih ve 2004/ÖİB-K-15 sayılı kararı ile özelleştirilmiş ve 10.02.2005 tarihinde Tekel hissesi dev
redilmiş olup, 01.01.2005-10.02.2005 dönemi, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
TEKEL Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesinin 2004 yılı bilançosu ve 8.929.177 

milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 
TEKEL Tuz Sanayii Müessesesinin 2004 yılı bilançosu ve 1.793.539 milyon lira dönem kân 

ile kapanan gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
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TEKEL 
TÜTÜN TÜTÜN MAMULLERİ TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 

2004 Yılı Füzyon Bilançosu 

AKTİF (VARLIKLAR) 

1-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karş (-) 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1 -Stok değeri düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 

2-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
I -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıym. değer düş.karşılığı (-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-İştiraklere sermaye paylan değer düş.karşılığı (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortaklıklara serm.pay .değer düş.karşılığı (-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değer düş.karşılığı (-) 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1 -Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen sipariş avansları 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkuklan 
H-Diğer dönen varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 

Aktif (varlıklar) toplamı 

Önceki Dönem 

Aynntısı 

Milyon TL. 

61.041.145 

-269.927 

30.257.204 

-348.396 

502.869.400 

167.433.580 

69.061.294 
-24.955.416 
249.604.732 

2.581.808 
-2.440.605 

Tümü 

Milyon TL. 

12.044.677 
8.818.000 

1.209.528.548 

60.771.218 

14.518.927 

301.486 
5.171.268 

1.311.154.124 

15.239 

0 

700.211.788 

293.710.610 

141.203 

202.822 

994.281.662 

2.305.435.787 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

7.450.112 

-266.540 
23.202.566 

1.180 

34.022.178 
-348.396 

443.112.599 

190.606.907 

89.089.818 
-24.364.798 
290.896.552 

691.210 
-573.535 

Tümü 

Milyon TL. 

8.766.646 

1.119.100.377 

7.183.571 

23.203.746 

1.161.160.488 

15.239 

667.393.289 

355.621.572 

117.675 

1.023.148.094 

2.184.308.582 
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TEKEL 
TÜTÜN TÜTÜN MAMULLERİ TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 

2004 Yılı Füz-yon Bilançosu ^___ 

PASİF (KAYNAKLAR) 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem Kar.ve Diğer Yasal Yükm.Karş. 
2-Dönem kar.peşin ödenen vergi ve diğ.yük. (-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider taahhukları 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
2-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borçlar 
2-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider taahhukları 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
Yabancı kaynaklar toplamı 

3-Öz Kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye Olumlu Farkları 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-M.D.V Yeniden değerlendirme artışları 
4-İştirakIer yeniden değerlendirme artışları 
5-İşt.ve Bağlı Ort.Serm. Eklenen Yedek Akçeler 
5-Diğer sermaye Yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekleri 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net karı (zararı) 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

13.959.546 
-10.897.090 

536.171 

300.000.000 
-180.000.000 

2.400.454.422 

532.224.419 

199.630.454 

Tümü 
Milyon TL. 

250.000.000 
15.729.787 

4.481.476 

364 

27.481.231 

69.783.506 

370.538.821 

198.017.990 

536.171 

198.554.161 
569.092.982 

2.520.454.422 

532.224.419 

199.630.454 

-1.515.966.490 

1.736.342.805 
2.305.435.786 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

954.150 

300.000.000 
-73.016.896 

1.622.407.491 

1.012.471. 

227.259.928 

Tümü 
Milyon TL. 

350.000.000 
38.271.535 

224.539 

23.523.820 

80.186.954 

492.206.848 

120.002.912 

954.150 

120.957.062 
568.706.695 

1.849.390.594 

1.012.471 

227.259.928 

-506.518.322 
1.571.144.672 
2.184.308.582 

- 621 - ı. CILT 



TEKEL 

TÜTÜN TÜTÜN MAMULLERİ TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 
2004 YILI FÜZYON GELİR TABLOSU 

Gelir ve Giderler 

A-Brüt Satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış kan veya zararı 

E-Faaliyet giderleri 

Faaliyet kan veya zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 

H-Finansman giderleri 

Olağan Kar veya Zarar 

İ-Olağan dışı gelir ve karlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan veya zararı 

K-Dönem kan ve diğer yasal yükümlülük 
karşılıktan 

Dönem kan veya zaran 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

48.751.611 

31.525.985 

8.729.844 

39.512.534 

-6.195.049 

653.922 

-9.277 

-13.959.546 

48.751.611 

17.225.626 

8.495.782 

41.813.267 

42.457.912 

28.498.366 

Cari Dönem 
Milyon TL 

94.993.538 

45.666.460 

30.026.193 

42.429.898 

138.957.107 

1.765.012 

431.057.009 

94.993.538 

49.327.077 

19.300.885 

-77.226.324 

-506.518.322 

-506.518.322 
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TEKEL 

SİGARA SANAYİİ İŞLETMELERİ VE TİCARETİ A.Ş 
2004 Yılı Bilançosu 

AKTİF (VARLIKLAR) 

1-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer 
C-Ticari alacaklar 

2-Alacak senetleri reeskontu (-) 
3-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
5-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
IStok Değer Düşüklüğü Karşılığı 
2-Verilen Avanslar 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 
2-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 
B-Diğer alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı ortaklılar 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen sipariş avansları 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 

G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkuklan 
H-Diğer dönen varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 
Aktif (varlıklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

127.311 

911.386 
-191.649 

9.756.395 

391.515.040 
(203.366.350) 

19.730 
(10.556) 

Tümü 
Milyon TL. 

127.311 

1.251.723 

719.737 

463.098.666 

245.168 
191.849 

465.634.455 

29.614 

9.756.395 

188.148.689 

9.174 

169 
197.944.042 
663.578.498 

Cari Dönem 
Aynntısı 

Milyon TL. 

855.656 
-191.649 

508.942.843 

83.120 

11.056.863 

432.284.963 
(237.323.045) 

869.828 

22.460 
(16.279) 

Tümü 
Milyon TL. 

664.007 

509.025.963 

296.197 
6.493.375 

551.280.974 

29.614 

11.056.863 

195.831.745 

6.181 

9.228 
206.933.631 
758.214.605 
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TEKEL 
SİGARA SANAYİİ İŞLETMELERİ VE TİCARETİ A.Ş 

2004 Yılı Bilançosu 

PASİF (KAYNAKLAR) 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
2-Diğer çeşitli borçlar 

D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 

1-Dönem Kar.ver. ve Diğer Yasal Yükm.Karş. 
2-Dönem kar.peşin ödenen vergi ve yük. (-) 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider taahhuklan 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
2-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıktan 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıktan 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider taahhuklan 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
Yabancı kaynaklar toplamı 

3-Öz Kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye Olumlu Farklan 

B-Sermaye yedekleri 
C-Kar yedekleri 

1-Yasal yedekler 
D-Geçmiş yıllar karlan 
E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F-Dönem net kan (zaran) 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

2.947.502 
(2.346.952) 

22.786.350 

44.000.000 

3.882.757 

Tümü 
Milyon TL, 

174.184.801 
103.217 

256.217.076 
600.550 

5.351.983 
2.474.324 

438.931.952 

3.429 

22.786.350 

22.789.780 

44.000.000 

329.614.435 

(175.640.427) 

201.856.765 
663.578.498 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

28.328.628 

44.000.000 

4.895.743 

Tümü 
Milyon TL. 

8.066.296 
174.714.816 

256.217.076 

3.877.695 
1.357.978 

404.266.819 

28.328.628 

28.328.628 

44.000.000 

173.015.369 
137.437.275 

1.416.280 

103.708.045 
325.619.158 
758.214.605 
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TEKEL 
SİGARA SANAYİİ İŞLETMELERİ VE TİCARETİ A.Ş 

2004 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 

A-Brüt Satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış kan 

E-Faaliyet giderleri 

Faaliyet kan/zararı 

F-Diğer faaliyet.olağan gelir ve 
karlar 
G-Diğer faaliyetlerden olağan 
gider ve zararlar 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar 

İ-Olağan dışı gelir ve karlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar 
(-) 

Dönem kan veya zararı 

K-Dönem kan ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları 

Dönem kan veya zararı 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

2.778.473.561 

(1.997.888.797) 

780.584.764 

(657.421.571) 

(58.890.621) 

439.256 

(58.092.460) 

2.837.560 

(2.748.938) 

123.163.192 

64.272.572 

6.619.368 

6.707.989 

(2.947.502) 

3.760.487 

Cari Dönem 
MilyonTL 

3.079.804.648 

(2.372.172.956) 

707.631.692 

(654.969.043) 

(53.298.276) 

160.740.696 

(46.493.145) 

133.914 

(566.157) 

52.662.649 

(635.627) 

113.611.924 

(113.179.682) 

(9.471.636) 

103.708.045 

I. CİLT 



TEKEL 
PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. 

2004 Yılı Bilançosu 

AKTİF (VARLIKLAR) 

1 -Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1 -Menkul kıymetler değer 
C-Ticari alacaklar 

1-Alıcılar 
2-Alacak senetleri reeskontu (-) 
3-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkuklan 
H-Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 
2-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 

1-Verilen depozito ve tazminatlar 
B-Diğer alacaklar 

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı ortaklılar 

D-Maddi duran varlıklar 
1 -Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avanslan 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1 -Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen sipariş avanslan 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1 -Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 

G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkuklan 
H-Diğer dönen varlıklar 

1-Elden çık.stok.maddi dur.varl. 
Duran varlıklar toplamı 

Aktif (varlıklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Aynntısı 

Milyon TL. 

-2.878.918 

11.446.875 
-8.535.014 

240.721 
-149.518 

Tümü 
Milyon TL. 

700.768 

248.203.994 

3.918.658 

22.066.712 

712.197 
2.758.509 

278.048.747 

11.791 

31.603 

2.911.861 

91.203 

3.046.459 
281.407.232 

Cari Dönem 
Aynntısı 

Milyon TL. 

-2.886.064 

11.820.194 
-9.350.922 

275.933 
-221.128 

Tümü 
Milyon TL. 

782.090 

172.854.179 

3.120.428 

4.022.488 

738.290 
47.927 

181.565.401 

25.665 

34.177 

2.469.272 

54.805 

2.583.920 
184.149.321 
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TEKEL 
SİGARA PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. 

2004 Yılı Bilançosu 

PASİF (KAYNAKLAR) 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Satıcılar 
2-Kuruluşa ve müesseseye borçlar 
3-Alınan depozito ve teminatlar 

C-Diğer borçlar 
1-Borç senetleri reeskontu (-) 
2-Diğcr çeşitli borçlar 

D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem Kar.ve Diğer Yasal Yükm.Karş. 
2-Dönem kar.peşin ödenen vergi ve diğ.yük. (-) 
3-Kıdcm tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider taahhuklan 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
2-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borçlar 
2-Kamuya olan et.veya taksit borçlan 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğcr borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider taahhuklan 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
Yabancı kaynaklar toplamı 

3-Öz Kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermayc olumlu Farkları 

B-Sermaye yedekleri 
C-Kar yedekleri 

1-Yasal yedekler 
D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net karı (zararı) 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

114.580.347 

9.000.000 

187.531.401 

Tümü 
Milyon TL. 

66.313.539 

11.070.640 

368.277 

8.695.905 
5.329.027 

922.506 

92.699.672 

114.580.347 

114.580.347 

10.000.000 

45.645.854 

187.531.401 

(168.050.265) 

74.126.989 
281.407.232 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

133.221.367 

9.000.000 

223.663.118 

Tümü 
Milyon TL. 

66.313.539 

11.070.640 

368.277 

8.695.905 
5.329.027 

922.506 

92.699.672 

133.221.367 

133.221.367 

9.000.000 

223.663.118 

(240.336.464) 
(67.480.145) 
(75.153.492) 
184.149.321 
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TEKEL 
SİGARA PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. 

2004 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 

A-Brüt Satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış kan 

E-Faaliyet giderleri 

Faaliyet kan veya zaran 

F-Diğer faaliyetlerden olağan 
gelir ve karlar 
G-Diğer faaliyetlerden olağan 
gider ve zararlar 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

İ-Olağan dışı gelir ve karlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar 
(-) 

Dönem kan veya zaran 

K-Dönem kan ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları 

Dönem kan veya zararı 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

4.922.276.166 

1.176.622.793 

3.745.653.373 

3.430.493.765 

(140.566.360) 

2.661.282 

(24.271.470) 

345.019 

(960.990) 

315.159.608 

174.593.247 

152.983.060 

152.367.089 

54.194.887 

98.172.202 

Cari Dönem 
Milyon TL 

4.447.612.227 

(1.086.491.550) 

3.361.120.677 

(3.272.916.047) 

(131.853.494) 

2.360.511 

(26.379.720) 

433.523 

(245.595) 

88.204.629 

(43.648.864) 

(67.668.073) 

(67.480.145) 

(67.480.145) 
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TEKEL 
ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ VE' TİCARETİ A.Ş 

29.02.2004 Tarihli Bilançosu 

AKTİF (VARLIKLAR) 

1 -Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok değeri düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gelecck aylara ait gider, gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 
2-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düş.karşılığı (-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-İştiraklere sermaye payları değer düş.karşılığı (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortaklıklara serm.pay.değer düş.karşılığı (-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değer düş.karşılığı (-) 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme payları (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 
Aktif (varlıklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

-5.288 

Tümü 
Milyon TL. 

12.899 

4.855 

293.346 

185.918.618 

394.765 
2.094.659 

188.719.142 

3 

214.013 

1.058.626 

222.927.879 

224.200.521 
412.919.663 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 
Tümü 

Milyon TL. 

354.847 

2.483 

302.460 

177.501.540 

8.081 
39.749 

178.209.161 

3 

55.493 

1.058.626 

223.163.548 

224.277.671 
402.486.832 
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TEKEL 
ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ VE TİCARETİ A.Ş. 

2004 Yılı Bilançosu ^ _ _ 

PASİF (KAYNAKLAR) 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Satıcılar 
2-Kuruluşa ve müesseseye borçlar 
3-Ahnan depozito ve teminatlar 

C-Diğer borçlar 
1-Borç senetleri reeskontu (-) 
2-Diğer çeşitli borçlar 

D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 
F-Ödcnecek vergi ve diğer yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem Kar.ve Diğer Yasal Yükm.Karş. 
2-Döncm kar.peşin ödenen vergi ve diğ.yük. (-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider taahhukları 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
2-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borçlar 
2-Kamuya olan et.veya taksit borçları 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider taahhukları 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
Yabancı kaynaklar toplamı 

3-Öz Kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri 
1-M.D.V Yeniden değerlendirme artışları 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Döncm net karı (zararı) 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

654.127 

14.000.000 

Tümü 
Milyon TL. 

259.631.426 

250.536 

1.954 

71.045.487 
654.127 

2.972.134 
2.065.715 

336.621.379 

2.800.193 

2.800.193 

14.000.000 

90.579.323 

53.368 

-4.687.146 
-26.447.454 
73.498.091 

412.919.663 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

690.566 

14.000.000 

Tümü 
Milyon TL. 

2.305.788 

971.692 

256 

47.052.286 
690.566 

126.864 

51.147.453 

2.977.002 

2.977.002 

14.000.000 

90.579.459 

53.368 

-31.134.600 
-32.535.564 
348.362.377 

4.402.486.832 

- 630 - i- CILT 



TEKEL 
ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ VE TİCARETİ A.Ş. 

29.02.2004 Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 

A-Brüt Satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış karı 

E-Faaliyet giderleri 

Faaliyet kan veya zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan 
gelir ve karlar 
G-Diğer faaliyetlerden olağan 
gider ve zararlar 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

İ-Olağan dışı gelir ve karlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar 
(-) 

Dönem kan veya zaran 

K-Dönem karı ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları 

Dönem karı veya zararı 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

743.823.809 

-538.523.100 

205.300.709 

184.060.342 

-31.059.944 

1.528.779 

-17.688.085 

686.855 

-1.155.426 

21.240.367 

-9.819.578 

-25.978.883 

-26.447.454 

-26.447.454 

29.02.2004 Dönemi 
Milyon TL 

117.991.929 

-85.727.114 

32.264.815 

-30.132.747 

-7.068.462 

174.340 

-27.779.787 

44.296 

-38.019 

2.132.068 

-4.936.394 

-32.541.841 

-32.535.564 

-32.535.564 

- 6 3 1 - I. CİLT 



ALKOL PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. 
29.02.2004 Tarihli Bilançosu 

AKTİF (VARLIKLAR) 

1-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 
1 -Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 

C-Ticari alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 
D-Diğer alacaklar 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 
E-Stoklar 
1 -Stok değeri düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Geiecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplam 

2-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 
B-Diğer alacaklar 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düş.karşılığı (-) 
3-İştirakler 
4-lştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-İştiraklere sermaye payları değer düş.karşılığı (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 

8-BağIı ortaklıklara serm.pay.değer düş.karşılığı (-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değer düş.karşılığı (-) 
D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 

Aktif (varlıklar) toplamı 

Önceki Dönem 

Ayrıntısı 

Milyon TL. 

Tümü 

Milyon TL. 

30 

134 

18.111.441 

18.111.606 

100 

8.779 

8.879 

18.120.485 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 
Tümü 

Milyon TL. 

14.563.995 

14.563.995 

100 

8.779 

8.879 

14.572.875 

- 6 3 2 - I. CİLT 



ALKOL PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. 
29.02.2004 Tarihli Bilançosu 

PASİF (KAYNAKLAR) 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem Kar.ve Diğer Yasal Yükm.Karş. 
2-Dönem kar.peşin ödenen vergi ve diğ.yük. (-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider taahhukları 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
2-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borçlar 
2-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1 -Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider taahhukları 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
Yabancı kaynaklar toplamı 

3-Öz Kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 

1 -Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-M.D.V Yeniden değerlendirme artışları 
4-İştirakler yeniden değerlendirme artışları 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekleri 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net kan (zararı) 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Aynntısı 

Milyon TL. 

134.855 
-120.772 

Tümü 
Milyon TL. 

16.862.567 

298 

15 
14.082 

16.846.962 

16.846.962 

1.000.000 

6.022 

267.501 

1.273.523 
18.120.485 

Cari Dönem 
Aynntısı 

Milyon TL. 

2.567.919 
-2.321.686 

Tümü 
Milyon TL. 

8.839.154 

14.138 
246.234 

9.099.526 

9.099.526 

1.000.1000 

6.022 

4.467.327 

5.473.349 
14.572.875 

- 6 3 3 - I. CİLT 



ALKOL PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. 
2004 YILI GELİR TABLOSU 

Gelir ve Giderler 

A-Brüt Satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış kan 

E-Faaliyet giderleri 

Faaliyet kan 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir 
ve karlar 
G-Diğer faaliyetlerden olağan 
gider ve zararlar 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar 

İ-Olağan dışı gelir ve karlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan veya zaran 

K-Dönem kan ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıktan 

Dönem karı veya zaran 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

184.291 

473.942 

72.304 

21 

730.960 

546.669 

72.727 

423 

402 

402 

-135 

267 

Cari Dönem 
Milyon TL 

115.147 

8.879 

174 

268 

130.968 

130.968 

15.821 

6.941 

6.768 

2.035 

-2.568 

4.467 

- 634 - ı. CILT 



KRİSTAL TUZ RAFİNERİSİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
2004 YILI BİLANÇOSU 

AKTİF (VARLIKLAR) 

1-Dönen varlıklar 
A-Kazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer 
C-Ticari alacaklar 

1-Alıcılar 
2-Alacak senetleri reeskontu (-) 
3-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Personelden alacaklar 
3-Diğer çeşit alacaklar 
4-Şüpheli diğer alacaklar 
5-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 
6-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı 

E-Stoklar 
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkuklan 

1-Gelecek aylara ait giderler 
H-Diğer dönen varlıklar 

1-Personel avansları 
2-Sayım ve tesellüm noksanları 

Dönen varlıklar toplamı 
2-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 

1-Verilen depozito ve tazminatlar 
B-Diğer alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı ortaklılar 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen sipariş avansları 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 

G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkuklan 
H-Diğer dönen varlıklar 

1-Elden çık.stok.maddi dur.varl. 
Duran varlıklar toplamı 

Aktif (varlıklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

238 

313 

5 
216 

1.867 
-265 

Tümü 
Milyon TL. 

238 

313 

İSO 

5 

216 

633 

1602 

Cari Dönem 
Aynntısı 

Milyon TL. 

261 

1 

6 
200 

1.865 
-284 

1.602 
2.236 

Tümü 
Milyon TL. 

261 

1 

157 

6 

200 

394 

1.581 

1.581 
1.976 

- 635 - ı. CILT 



KRİSTAL TUZ RAFİNERİSİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
2004 YILI BİLANÇOSU 

PASİF (KAYNAKLAR) 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Satıcılar 
2-Kuruluşa ve müesseseye borçlar 
3-Alınan depozito ve teminatlar 

C-Diğer borçlar 
1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
2-Diğer çeşitli borçlar 

D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 

1-Ödenecek vergi ve fonlar 
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintiler 
3-Personelden kesilen vergi ve fonlar 
4-3.Kiş.den kesilen vergi ve fonlar 
5-Ödenecek diğer yükümlülükler 

G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
1-Dönem Kar.ver. ve Diğer Yasal Yükm.Karş. 
2-Dönem kar.peşin ödenen vergi ve yük. (-) 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider taahhukları 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
2-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borçlar 
2-Kamuya olan et.veya taksit borçlan 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider taahhukları 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
Yabancı kaynaklar toplamı 

3-Öz Kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 

1 -Sermaye 
2-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 

B-Sermaye yedekleri 
1-M.D.V Yeniden değerlendirme artışları 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net kan (zaran) 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

Nazım hesaplar 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

1.000 

1.064 

Tümü 
Milyon TL. 

3 

2 

1 

6 

1 

9 

11 
17 

1.000 

1.064 

489 

-257 

-77 
2.219 
2.235 

109 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

1.000 
54 

Tümü 
Milyon TL. 

2 

1 

3 

1 

21 

22 
25 

1.054 

1.362 

-466 
1.950 
1.975 

6 

- 636 - ı. CİLT 



KRİSTAL TUZ RAFİNERİSİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
2004 YILI GELİR TABLOSU 

Gelir ve Giderler 

A-Brüt Satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kan 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar 

İ-Olağan dışı gelir ve karlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan veya zararı 

K-Dönem kan ve diğer yasal yükümlülük 
karşılıklan 

Dönem kan veya zaran 

Cari Dönem 
Milyon TL 

3 

18 

365 

24 

124 

33 

19 

3 

-15 

-380 

-480 

-466 

-466 

- 637 - i- CİLT 



TEKEL 
YAPRAK TÜTÜN İŞLETMELERİ VE TİCARETİ MÜESSESESİ 

2004 Yılı Bilançosu 

AKTİF (VARLIKLAR) 

1-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok değeri düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 
2-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düş.karşılığı (-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-İştiraklere sermaye payları değer düş.karşılığı (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortaklıklara serm.pay .değer düş.karşılığı (-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değer düş.karşılığı (-) 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1 -Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 
Aktif (varlıklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

313.391.630 

-53.178 
431.426.598 

882 

43.388.828 
-11.419.026 

44.967 

51.750 
-18.737 

Tümü 
Milyon TL. 

37.898 

261 

313.338.452 

431.427.480 

1.024.866 
133.888 

745.962.845 

108.895 

28.849.285 

29.478 

7.920 
32.164.598 

778.127.443 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

532.266.187 

-62.225 
508.463.142 

6.567.518 

37.685.851 
-10989.905 

46.811 

53.294 
-29.240 

y 

I 
1 

Tümü 
Milyon TL. 

75.208 

142.133 

532.203.962 

515.030.660 

1.131.630 
146.267 

1.048.730 

135.034 

35.942.730 

7.661 
, 26.909.505 
1.075.639.366 

- 6 3 8 - '• CILT 



TEKEL 
YAPRAK TÜTÜN İŞLETMELERİ VE TİCARETİ MÜESSESESİ 

2004 Yılı Bilançosu ^ _ 

PASİF (KAYNAKLAR) 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem Kar.ve Diğer Yasal Yükm.Karş. 
2-Dönem kar.peşin ödenen vergi ve diğ.yük. (-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider taahhuklan 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
2-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borçlar 
2-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alman avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider taahhuklan 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
Yabancı kaynaklar toplamı 

3-Öz Kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye Olumlu farklan 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-M.D.V Yeniden değerlendirme artışları 
4-İştirakler yeniden değerlendirme artışlan 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekleri 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net kan (zararı) 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Aynntısı 

Milyon TL. 

95.774 
987.768 

15.371 

17.000.000 

71.374.179 

4.977.365 

Tümü 
Milyon TL. 

677.660.824 

7.167.798 

15.133.154 

16.597.749 
98.377 

7.236.189 
236.263 

724.130.354 

1.100.298 

5.995.543 

7.095.841 

17.000.000 

71.374.179 

4.977.365 

-46.450.298 

46.901.246 
885.001.646 

Cari Dönem 
Aynntısı 

Milyon TL. 

15.371 

17.000.000 

30.723.868 

5.666.248 

Tümü 
Milyon TL. 

990.872.944 

799.353 

7.833.087 

15.246.225 
15.371 

6.126.658 
64.817 

1.020.958.456 

171.094 

10.048.876 

10.219.970 

17.000.000 

30.723.868 

5.666.248 

-8929.176 
44.770.922 

1.075.639.366 
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TEKEL 
YAPRAK TÜTÜN İŞLETMELERİ VE TİCARETİ MÜESSESESİ 

2004 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 

A-Brüt Satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kan 

E-Faaliyet giderleri 

Faaliyet kan 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir 
ve karlar 
G-Diğer faaliyetlerden olağan 
gider ve zararlar 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar 

İ-Olağan dışı gelir ve karlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan veya zaran 

K-Dönem kan ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıklan 

Dönem kan veya zaran 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

265.624.851 

265.624.851 

(144.060.911) 

(58.345.934) 

680.935 

(51.195.172) 

1.385.051 

(13.104.934) 

121.563.940 

63.218.006 

12.703.769 

983.886 

(955.774) 

28.112 

Cari Dönem 
Milyon TL 

239.432.839 

239.432.839 

(193.727.768) 

(64.712.026) 

25.177.121 

(6.957.245) 

825.295 

(8.967.393) 

45.705.071 

(19.006.955) 

(787.079) 

(8.929.176) 

(8.929.176) 
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TEKEL 
TUZ SANAYİİ MÜESSESESİ 

2004 YILI BİLANÇOSU 

AKTİF (VARLIKLAR) 

1-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1 -Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok değeri düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 
2-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düş.karşıhğı (-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-İştiraklere sermaye payları değer düş.karşıhğı (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağh ortaklıklara serm.pay.değer düş.karşıhğı (-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değer düş.karşıhğı (-) 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme payları (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 
Aktif (varlıklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

8.312 

12.205 

-1.660 
30.357.470 

147.008 

12.205 

49.902.368 
-14.926.298 
8.499.992 

65.702 
-32.575 

Tümü 
Milyon TL. 

10.545 

30.357.470 

147.008 

30.683.328 

12.205 

43.476.062 

34.127 

43.522.393 
74.205.722 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

2.222 

439.024 
-434.660 

22.715.675 

135.435 

27.526 

55.400.902 
-18.024.480 
8.735.000 

77.617 
-50.523 

Tümü 
Milyon TL. 

4.364 

22.715.675 

135.435 

22.978.564 

27.526 

46.111.423 

27.0934 

46,166.042 
69.144.606 
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TEKEL 
TUZ SANAYİİ MÜESSESESİ 

2004 YILI BİLANÇOSU 

PASİF (KAYNAKLAR) 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
G- Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem Kar.ve Diğer Yasal Yükm.Karş. 
2-Dönem kar.peşin ödenen vergi ve diğ.yük. (-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider taahhuklan 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
2-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borçlar 
2-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğerborç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider taahhuklan 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
Yabancı kaynaklar toplamı 

3-Öz Kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2 Sermaye olumlu farkları 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-M.D.V Yeniden değerlendirme artışları 
4-İştirakler yeniden değerlendirme artışlan 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekleri 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlan 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net kan (zararı) 
İşletmeler Bağlantı Hesabı 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Aynntısı 

Milyon TL. 

50.701 
-48.046 

5.000.000 

282.833 

Tümü 
Milyon TL. 

22.222.553 

1.039.253 
2.665 

832.295 
1.482.751 

29.714.009 

4.277 

963.365 

967.643 

5.000.000 

63.779.967 

282.833 

-25.538.730 

43.524.070 
74.205.722 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL. 

19.177.252 

1.793.745 
-156.857 

5.000.000 

330.967 

Tümü 
Milyon TL. 

19.177.252 

1.268.767 

1.636.889 

506.859 
789.313 

23.441.152 

4.277 

1.092.564 

1.096.841 

5.000.000 

39.275.851 

330.967 

-206 

44.606.613 
69.144.606 
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TEKEL 
TUZ SANAYİİ MÜESSESESİ 

2004 YILI GELİR TABLOSU 

Gelir ve Giderler 

A-Brüt Satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış kan 

E-Faaliyet giderleri 

Faaliyet karı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan 
gelir ve karlar 
G-Diğer faaliyetlerden olağan 
gider ve zararlar 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar 

İ-Olağan dışı gelir ve karlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar 
(-) 

Dönem karı veya zararı 

K-Dönem karı ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıktan 

Dönem kan veya zaran 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

20.814.060 

7.952.777 

548.528 

7.216.196 

290.661 

1.111.303 

36.314.386 

36.314.386 

15.500.326 

7.547.549 

879.881 

59.240 

-50.701 

8539 

Cari Dönem 
Milyon TL 

22.779.805 

14.567.677 

538.159 

3.113.434 

54.542 

3.532.349 

-

45.194.104 

45.194.104 

22.414.298 

7.846.621 

5.271.346 

1.793.540 

-1.793.745 

-206 
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Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
KARAR 
TARİH : 2/12/2004 
KARAR NO : 2004/ÖİB-K-45 
KONU : Kristal Tuz Rafinerisi Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile Kağızman Tuzlası'nın birlikte özel

leştirilmesi. 
Özelleştirme programında bulanan Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. 

(TEKEL)'in Kristal Tuz Rafinerisi Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket)'deki % 99,3 (Doksandokuznok-
taüç) oranındaki kamu hissesinin "Satış" yöntemiyle, Kağızman tuzlası'nın "İşletme Hakkının 
Devri" yöntemiyle, birlikte özelleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tara
fından, 22.11.2004 tarihinde nihai görüşmeleri yapılan ihalenin sonuçlan dikkate alınarak; 

1. Mustafa ALTUNDAL - Cemil ÇAKMAK Ortak Girişim Grubu üyelerinin İhale Şartname
si çerçevesinde kuracağı Anonim Şirkete 715.000.- (yediyozonbeşbin) ABD Doları bedelle; 

a) T.C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nce 16.12.2002 
tarih ve İR 7158 Ruhsat Numarası ile Kaya Tuzu (Sodyum Klorür) işletme ruhsatı ve buluculuk 
hakları verilen Kars İli, Kağızman İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve TEKEL7e ait Tuzluca Tuz 
İşletmesi Müdürlüğü tarafından işletilen Kağızman Kaya tuzu Tuzlası (Tuzla)'nın; 

- Fiili teslim tarihi itibariyle tuzla'nın işletme ruhsat alan sınırları içerisinde kalan arazilerin 
ve bunlann üzerindeki alt yapı tesisleri, yerüstü yapıları ve bütünleyici parçalarının (mütemmim 
cüz'ü) 21.01.2032 tarihine kadar kullanımının devrine, 

- T.C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
21.01.2032 tarihine kadar verilen işletme ruhsatının ve buluculuk haklarının devrine, 

- Fiili devir ve teslim tarihi itibariyle Tuzla'daki mevcut tuz stokunun satılmasına, 
b) ŞİRKET sermayesinin % 99,3 (Doksandokuznoktaüç)'ünü teşkil eden TEKEL hissesinin 

blok olarak satılmasına, 
2. Toplam satış beledilinin asgari % 40 (yüzdekırk)'ının Satış ve Devir Sözleşmesi imza tari

hinde peşin, bakiye anapara borcunun, azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 
24 (yirmidört) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesapla
nacak vade farklarıyla birlikte ödenmesine, ödemelerin TL cinsinden yapılması halinde ödemenin 
yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası Döviz Satış kuru'nun esas alınmasına, Satış ve Devir Söz
leşmesinde belirlenen ve vadeye bağlanan anapara ve faiz tutarı için vade başlangıç tarihinin Satış 
ve Devir Sözleşmesi imza tarihi olmasına, 

3. Satış bedelinin vadeye bağlanan tutarına Satış ve Devir Sözleşmesi imza tarihinden itibaren 
yıllık % 7 (yüzdeyedi) oranında basit faiz uygulanmasına, vadeye bağlanan toplam tutar üzerinden 
ilgili yıl için hesaplanacak faiz tutarlarının en geç ilgili yıl için ödenmesi gereken taksitle birlikte 
ödenmesine, 

4. Vadeye bağlanan miktar ile bu miktann faizini ve cezai şartı da kapsayacak şekilde ABD 
Doları cinsinden Kesin Teminat Mektubu/Mektupları alınmasına, 

5. İhale üzerinde kalan Mustafa ALTUNDAL- Cemil ÇAKMAK Ortak Girişim Grubu üyele
rinin İhale Şartnamesi çerçevesinde İdare tarafından verilecek süre içerisinde bir Anonim Şirket 
kurmamaları, kurulacak Anonim Şirketin peşinatı ödememesi ve/veya İdare tarafından verilecek 
süre içerisinde Satış ve Devir Sözleşmesi imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin 
teminatı getirmemesi ve/veya İhale Şartnamesi'nin öngördüğü diğer yükümlülükleri yerine getir
memesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihale konusu Şirket hisselerinin 
ve Kağızman Tuzlası işletme hakkının ihale sonucunda ikinci durumda bulunan İğdır Hayvancılık 
Gıda Tekstil Turizm İnşaat Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv Elektronik Sağlık ve Hizmetleri Ma
dencilik Ticaret A.Ş.'ne nihai teklifi olan 705.000.-(yediyazbeşbin) ABD Doları bedelle ihale şart-
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namesi çerçevesinde satış ve devrin, İğdır Hayvancılık Gıda Tekstil Turizm inşaat Akaryakıt Taşı
macılık Otomotiv Elektronik Sağlık ve Hizmetleri Madencilik Ticaret A.Ş.'nin peşinatı ödememe
si ve/veya İdare tarafından verilecek süre içerisinde Satış ve Devir Sözleşmesi imzalamaktan imti
na etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı getirmemesi ve/veya İhale Şartnamesi'nin öngördü
ğü diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedile
rek ihale konusu Şirket hisselerinin ve Kağızman tuzlası işletme hakkının ihale sonucunda üçüncü 
durumda bulunan Selhas Maden Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne nihai sonucunda üçüncü durum
da bulunan Selhas Maden Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin peşinatı ödememesi ve/veya İdare ta
rafından verilecek süre içerisinde Satış ve Devir Sözleşmesi imzalamaktan imtina etmesi ve/veya 
talep edilen kesin teminatı getirmemesi ve/veya İhale Şartnamesi'nin öngördüğü diğer yükümlü
lükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının idare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal 
edilmesine, 

6. Sürkit Gıda petrol Ürünleri Uluslar arası Taşımacılık İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile Cihankur İn
şaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin geçici teminatlarının iadesine, 

7. Satış ve Devir Sözleşmesi ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ile Satış ve Devir Sözleş-
mesi'nin imzalanması, satış ve devir ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdare'nin 
yetkili kılınmasına, 

Karar verilmiştir. 
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SAYI : 42 
PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 1995 YILINA AİT HESAP VE 
, İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 19.10.2005 tarihli 2 nci Birleşiminde Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin 1995 
yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Mecli
since Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. 
Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından 
verilen cevaplar ile diğer belgeler ve birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak günde
me getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve malî durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I - TOPLU BAKIŞ 

Petrol Ofisi, 26.1.1940 tarih ve 3780 sayılı Millî Koruma Kanununun 4. maddesinin verdiği 
yetkiye dayanılarak, 14.1.1941 tarih ve 2/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma ekli K/103 sayı
lı Koordinasyon Heyeti Kararı uyannca 18.2.1941 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş amacı "Halk ve 
Millî Savunma ihtiyaçlan için lazım olan her türlü petrol ve müştaklannı satın almak, satmak, 
memleketin muhtelif mahallerinde stoklar meydana getirmek" olarak belirlenen Petrol Ofisi'ne, 
K/1092 sayılı Koordinasyon Heyeti Kararıyla "Nato Enfrastrüktür Programı gereği memlekette ya
pılan akaryakıt tesisleri ve boru hatlannın işletilmesi, idame ve korunması" görevi de verilmiştir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlan hakkındaki 19.10.1983 tarih ve 
2929 sayılı yasa ile Türkiye Petrol Kurumunun kurulmasına ilişkin 10.10.1983 tarih ve 98 sayılı 
KHK gereğince; ADAŞ-Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin ana sözleşmesi tadil edilerek, şirketin adı Pet
rol Ofisi A.Ş.'ne dönüştürülmüştür. 

1984 yılında yürürlüğe giren 233 sayılı KHK ile KİT'ler yeniden düzenlenmiş ve Petrol Ofi
si Anonim Şirketi TPAO'ya bağlanmıştır. POAŞ, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 5.9.1990 
tarih ve 90/7 sayılı karanyla özelleştirme kapsamına alınmıştır. 

Sermaye Piyasası Kurulunun izniyle kayıtlı sermaye sistemine geçen şirketin, 3 trilyon lira 
olan kayıtlı sermaye tavanı ilgili kuruluşların izniyle, 5.9.1996 tarihi itibarıyla 20 trilyon liraya 
yükseltilmiş ve çıkarılmış sermayenin 7 trilyon lira düzeyine yükseltilmesi çalışmalanna başlan
mıştır. 

Petrol Ofisi A.Ş.'nin 1994-1995 yılı çalışmalarına ait bilgiler aşağıdaki çizelgede gösteril
miştir. 
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T o p l u Bi lgi ler 
Kayıtlı Sermaye 
Çıkarı lmış Sermaye 
Ö z Kaynaklar 
Yabancı Kaynaklar 
F inansman Gideılerl 
Maddi Duran Varlıklar (Edinme Oeğeı i ) 
Maddi Duran Vatlıklar birikmiş Amortismanı 
Yatırımlar İçin yapılan nakdi Ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 
İştiraklere Ödenen sermaye 
Dönemine ilişkin İştirakler kar payı 
Başlıca al ım miktarı (akaryakıt) 
T ü m alım tutarı 
Bastıca Üretim Miktarı ( M yağ ve Gres) 
T ü m Üretim tutarı (M .Yağ ve Gres ) 
Üretim Kapasitesi ( M Yağ ve Gres) 
Kapasiteden Yararlanma oranı (M.yağ ve G ı e s ) 
Üretim verimliliği 
Başlıca Satış Miktarı (Petrol Ür(ınleri) 
Net satış tutarı 
Stoklar : 
- İlk madde ve malzeme 
- Petrol ürünleri 

Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (Ortalama) 
İşçi (oı lalama) 
Personel İçin yapılan İtlin giderler 
Cari yıla ilişkin : 
• Memurlar için yapılan giderler 
- Memur başına aylık oıtalaına giderler 
- Sözleşmeliler İçin yapılan giderler 
• sözleşmeli başına aylık ortalama giderler 
- İşçiler İçin yapılan giderler 
- İşçi başına aylık oı t alama giderler 

Dönemine ilişkin kurumlar vergisi 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH 'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
G S Y İ l I ' y a katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
G S M H ' y a katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Faaliyet kaılılığı ( ö z kay yönünden) 
Mali karlılık (Oz kay yOnUnden) 
İktisadi karlılık 
Faaliyet karı 
Doneni karı 
Bilanço karı 

Ö lcU 
M i l y o n TL 
M i l y o n T L 
M i l y o n T L 
M i l y o n T L 
M i l y o n T L 
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M i l y o n T L 
M i l y o n T L 

% 
M i l y o n T L 
M i l y o n T L 
B i n / T o n 
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M i l y o n T L 
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•A 
•A 
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M i l y o n T L 
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M i l y o n T L 
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II- İDARİ BÜNYE; 

Petrol Ofisi A.Ş.'nin Merkezi Ankara'dadır. Merkez Teşkilatı Genel 

Müdür, 4 Genel Müdür Yardımcısı, doğrudan Genel Müdüre bağlı, Personel 

Daire Başkanlığı, Savunma Sekreterliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk 

Müşavirliği, Genel Müdürlük Uzmanları, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü ve 

Müşavirler ile Genel Müdür Yardımcılarına bağlı Daire Başkanlıkları ve 

Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 
ı 

Şirket*in taşra teşkilatı ise Bölge Müdürlükleri, İstanbul'da Gemi 
İşletme Müdürlüğü, Eskişehir ve Malatya'da Askeri İkmal ve Nato (ANT) 
Bölge Müdürlükleri ile bunlara bağlı Depo Müdürlükleri, İrtibat büroları 
ve hava ikmal ünitelerinden meydana gelmektedir. 

Şirket Yönetim bakımından 4046 sayılı Kanun'a, Şirketin idaresi 

ile ilgili Yüksek Planlama Kurulu Kararlarına, T. Ticaret Kanunu ve ana 

sözleşmesi hükümlerine; denetim bakımından 4046, 3346 sayılı Kanunlarla 

72 sayılı KHK'ye, Şirket personeli 1475 sayılı İş Kanununa, 2821 sayılı 

sendikalar kanununa, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 

kanununa ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunları ile bu kanunları 

değiştiren mevzuat hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

1995 Yılı sonu itibariyle Şirket1te çalışan personel sayısı 6.220 
olarak gerçekleşmiştir. Bunun 2.475'i sözleşmeli, 3.745'i işçi statüsündedir. 
Toplara personel sayısında geçen yıla göre 450 kişilik bir azalma meydana 
gelmiştir. 
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POAŞ'ta 1995 yılında 5.205.273 milyon liralık personel harcaması 

yapılmıştır. Personel harcamaları geçen yılı göre 2.440.436 milyon liralık 

artış göstermiştir. 

III- MALİ BÜNYE 

POAŞ'ın 1995 yılı kaynak ve varlıkları geçen yıla göre % 67,8 oranında 

7.674.315 milyon lira artarak 18.989.546 milyon liraya yükseltilmiştir. 

1995 yılında kullanılan kaynakların % 45,6 oranında 8.667.920 milyon 

lirasını öz kaynaklar, % 54,4 oranında 10.321.626 milyon lirasını yabancı 

kaynaklar oluşturmuştur. Öz kaynaklardaki artışın tamamı başta cari yıl 

dağıtılmamış kârı olmak üzere, 1994 yılında ayrılan kâr yedekleri ve 

yeniden değerleme fon'undan kaynaklanmıştır. 

Uzun süreli yabancı kaynaklardaki artışın tamamına yakın bölümü 

ayrılan kıdem tazminatından oluşmaktadır. Kısa süreli yabancı kaynaklardaki 

artış; 1994 yılı kârından henüz ödenmemiş temmettü ile ayrılan vergi 

ve diğer yasal yükümlülüklerden kaynaklanmıştır. 

1995 yılında kullanılan kaynakların % 11,1 oranında 2.101.214 milyon 

lirası duran varlıklara, % 88,9 oranında 16.888.332 milyon lirası dönen 

varlıklara bağlanmıştır. 

Şirket'in 1995 yılı duran varlıklarının 1.697.285 milyon lirasını 

bağlı değerler, 403,929 milyon lirasını uzun sürede paraya çevrilebilir 

değerler oluşturmuştur. 

POAŞ'ın dönen varlıkların toplamı, geçen yıldan 6.624.693 milyon 
lira fazlasıyla 16.888.332 milyon liraya yükseltilmiştir. Bu tutarın 
% 69,7 oranında 13.242.036 milyon lirası kısa sürede paraya çevrilebilir 
değerlerle, % 19,2 oranında 3.646.296 milyon lirası hazır değerlerle 
ilgilidir. 

Şirket 1995 yılında 8.604.408 milyon lira dönem kârı sağlamıştır. 

Bu tutardan 4.576.719 milyon lira tutarındaki kanuni yükümlülük paylarının 

tenzilinden sonra safi dönem kârı 4.027.689 milyon lira olarak gerçekleşmiş

tir. 
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I V - İŞLETME ÇALIŞMALARI 

1- Alımlar: 

Petrol Ofisi Anonim Şirketi 1995 yılında 144.332.304 milyon lirası 
iç, 1.441.698 milyon lirası dış alım olmak üzere toplam 145.774.002 milyon 
lira tutarında alım yapmıştır. Alım giderlerinin î 99'u Petrol ürünlerine 
% l'i malzeme ve madeniyağ katkı maddelerine aittir. 

İç alımların 143.089.912 milyon lirası petrol ürünü, 476.895 milyon 
lirası madeniyağ katkı maddeleri ve 765.497 milyon lirası malzeme alım 
giderlerine ilişkindir. 

1995 yılında dış piyasadan 28.418 milyon liralık malzeme, 1.413.280 
milyon liralık madeniyağ ve katkı maddesi satın alınmıştır. 

Yıl içinde 10.496 bin ton olarak gerçekleşen petrol ürünü alımlarının 
9.902 tonu Tüpraş, 594 tonu Ataş rafinerisinden gerçekleştirilmiştir. 

2- Üretim ve Maliyetler: 
Şirket İzmir ve İzmit'te kurulu tesislerinde madeniyağ ve gres 

üretmektedir. Ayrıca İzmit tesislerinde madeniyağ ve gres ambalajında 
kullanılan teneke kutu ve varil üretimi de yapılmaktadır. 

Tek vardiye olarak çalışan tesislerde, yıl içinde üretilen 113.032 
ton madeniyağ*in 62.665 tonu İzmit, 50.367 tonu İzmir Tesislerinde gerçekleş
tirilmiştir. 1995 yılı üretimi 5.266 ton gresin tümü İzmit tesislerine 
aittir. 

Ambalaj malzemesi üretimi; 852.535 adet 0,9 litrelik kutu, 233.792 
adet 3 litrelik kutu ve 141.124 adet varil olarak gerçekleşmiştir. 

Şirket'in 1995 yılı üretim giderleri 2.848.859 milyon liradır. 

3-Pazarlama: 
Petrol Ofisi A.Ş. bir pazarlama ve dağıtım şirketidir. Şirket rafineri

lerden ve ithalat yoluyla dış piyasadan temin ettiği akaryakıt ile kendi 
tesislerinde ürettiği madeniyağ ve gresleri Yurtiçi ve Yurtdışı piyasalarda 
pazrlamaktadır. 
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POAŞ, 1995 yılında 6.109 bin ton beyaz ürün 4.467 bin ton, siyah 
ürün ve 154 bin ton madeniyağ ve gres olmak üzere toplam 10.640 bin ton 
petrol ürünü satışı gerçekleştirmiştir. 

Şirket*in 1995 yılı sonu itibariyle Türkiye tüketimindeki pazar 
payı beyaz ürünlerde %45 siyah ürünlerde5670-madeniyağlarda ise % 39'dur. 

Bir önceki yılla karşılaştırıldığında beyaz ürünlerde % 8 oranında, 
madeniyağlarda % 1 oranında, siyah ürünlerde % 4 oranında azalış olduğu 
gözlenmektedir. 

4— Yatırımlar: 
1995 yılı yatırım programında Şirket'le ilgili olarak yer alan 

22 projenin; 21 adedi imalat ve l'i ulaştırma sektörüne ilişkindir. 

1995 yılı ödeneği 274.360 milyon lira olan projeler için yıl içinde 
165.763 milyon lira nakdi yatırım harcaması yapılmıştır. 

Şirket'in 1995 yılı bilanço ve gelir tablosu (EK:1) ve (EK:2) çizelge
lerde gösterilmiştir. 

V - Ö N E R İ L E R 
A) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1— Yöredeki turistik tesisler arasında sıkışıp kalmış bulunan 
Antalya Bölge Müdürlüğü*nün bu durumu , ünite ve çevre güvenliği açısından 
büyük tehlike oluşturduğundan. Bölge Müdürlüğü'nün uygun bir alana taşınması 
konusunun bir an önce ele alınarak sonuçlandırılması, 

2— Emniyet yetkililerince kaçak motorin yükü ile yakalanıp, 1992 
yılından bu yana Ofis iskelesine bağlı tutulan tankerin batması halinde 
çıkarılmasının şirkete büyük mali yük getireceği dikkate alınarak, çektirilme
si için başlatılan girişimlerin sürdürülmesi, 

3- Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ümraniye belediyesi'ne 
ait bulunan 6 arsa üzerinde "yap+işlet+devret" modeli ile inşa edilmekte 
olan akaryakıt istasyonları ile ilgili işlemlerin. Genel Müdürlük ve 
İstanbul Bölge Müdürlüğü'nee yakından izlenerek, ortaya çıkan ve çıkacak 
sorunların süratle çözüme kavuşturulması ve istasyonların en kısa sürede 
işletmeye açılması için gerekli çabanın gösterilmesi, 

VI- SONUÇ 
Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ)'nin 29.3.1996 tarihindeki kendi Genel 

Kurulu«nda "Başbakanlık YUksek Denetleme Kurulu«nun 1995 yılı raporunda 
yer alacak öneriler saklı kalmak kaydıyla" kabul edilen 1995 yılı bilançosu 
ve 8.604.408.524.672 lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu (Kâr ve 
Zarar Hesabı), 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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' •""BI I .SM7«. I38 
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«.in.«41,12l40 

11.740. t«J.15t4M 
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PETROL OFİSİ A.Ş. 31/12/1994-31/12/1995 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU 

GELİR VE GİDERLER 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ KARI 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR 

1 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASALYÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 

1 DÖNEM NET KARI 

ÖNCEKİ DÖNEM 
1994 

TL 
91 855.286.038.826 

630.213 163.444 

91 225.073.775.382 

84.506.576.760.379 

1.905.038.015.007 

3 560.B7B.756.132 

2 157 592.112 689 

240.470.395 

47 232.606.786 

490.332.603.880 

2 848 830.970 770 

6.718.4*7.018.003 

4.813.468.999.096 

6.216.605.172.144 

6.773.406.176.050 

2.924.674.204.280 

CARİ DÖNEM 
1995 

TL 
159.791 049 979.573İ 

1.645.301.701.292İ 

158 145.748 278 281 

147.476 418.292.625 

3 B48 478 O40 697 

5 685 688 795 786 

3.701 655 829 456 

0 

142 766.444 420 

343 242.831.037 

4 576.719 238.548 

10.669.329.986.666 

6.820.861.944.969 

8.804.884.911.289 

8.604.408.624.672 

4.027.689.286.124 



SAYI: 43 
PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 1996 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 19.10.2005 tarihli 2 nci Birleşiminde Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin 1996 

yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Mecli
since Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. 
Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından 
verilen cevaplar ile diğer belgeler ve birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak günde
me getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve malî durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I - TOPLU BAKIŞ 

Halen Petrol Ofisi Anonim Şirketi adıyla faaliyetini sürdüren Kuruluş 26.01.1940 
tarih ve 3780 sayılı Milli Koruma Kanunu'nun Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye 
dayanılarak, 14.01.1941 tarih ve 2/1169 sayılı Kararname'ye ekli K/103 sayılı 
Koordinasyon Heyeti kararı uyarınca Petrol Ofisi unvanıyla kurulmuştur. Kuruluş amacı 
"Halk ve milli müdafaa ihtiyaçları için lazım olan her türlü petrol ve müştaklarını satın 
almak ve satmak, memleket haricinden satın aldığı petrol ve müştaklannı ithal etmek, 
memleketin muhtelif mahallerinde petrol ve müştakları stokları vücuda getirmek" olarak 
belirlenen Petrol Ofisi; K/1092 sayılı Koordinasyon Heyeti Kararıyla "Nato Enfrastrüktür 
programı gereğince memleketimizde yapılmakta olan akaryakıt tesisleri ve boru 
hatlarının idari, işletme, bakım ve hüsnü muhafazası" ile de görevlendirilmiştir. 

Petrol Ofisi, 10.10.1983 tarih ve 98 sayılı KHK ile KurulanTürkiye Petrol Kurumu'na 
ortaklığı haline getirilmiştir. Kuruluşun anonim şirket haline gelmesi; Kamu rafinerilerinde 
üretilen akaryakıtın tek elden pazarlanması amacıyla kurulan Akaryakıt Dağıtım A:Ş:nin 
ana sözleşmtadil edilerek, Petrol Ofisi Anonim Şirketi olarak 24.11.1983 tarihli Ticaret 
Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilanı ile gerçekleşmiştir. 

Petrol Ofisi Anonim Şirketi, Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığı'nın 05.09.1990 
tarih ve 90/7 sayılı kararıyla özelleştirme kapsamına alınmıştır. 

Şirketin 1995 ve 1996 yılı çalışmalanna ilişkin bilgiler aşağındaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
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II- İDARİ BÜNYE 

Petrol Ofisi A.Ş.nin Ankara da bulunan Merkez örgütü; Genel Müdür, 4 Genel 
Müdür Yardımcısı, Genel Müdürlüğe bağlı uzmanlık ve müşavirlikler, Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ile İkmal ve Tesisler Daire Başkanlığından oluşan 2 ANT 
Başkanlığına ilave olarak 13 adet daire başkanlığı, kalite güvencesi sistem yöneticiliği, 
Savunma Sekreterliği ile 51 müdürlükten meydana gelmektedir. 

Ayrıca; 11 adet bölge müdürlüğü, bir adet gemi işletme müdürlüğü ile ANT 
Başkanhğı'na bağlı Doğu ve Batı olmak üzere 2 adet bölge müdürlüğünden oluşan taşra 
örgütü bulunmaktadır. 

Şirket yönetim açısından 4046 sayılı Yasa, Türk Ticaret Kanunu ile YPK 
kararlanna; denetim bakımından 3346 sayılı Kanun ile 72 sayılı KHK hükümlerine; 
personel statüsü gereği de 1475,2821,2822,543 ve 506 sayılı kanunlar ile bunlarla ilgili 
mevzuat hükümlerine tabidir. 

1996 Yıl sonu itibariyle şirkette çalışan personel sayısı; önceki yıla göre 39 kişi 
artarak 6.259 kişi olarak gerçekleşmiştir. Çalışanların 2.590 kişisi sözleşmeli, 3.669 kişisi 
işçi statüsündedir. Personel için yapılan harcama, geçen yıldan 783.546 milyon lira 
fazlasıyla 5.988.819 milyon lira olmuştur. 

Şirkette organizasyon yapısının yeniden gözden geçirilerek mevcut birimlerin 
sayıca azaltılması ve pasif görevlere ilişkin birimlerin yeniden değerlendirilerek özellikle 
pazarlama ünitelerinin aktif ve deneyimli personelle takviye edilmesi ihtiyacı 
bulunmaktadır. 

III- MALİ BÜNYE 

Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin 1996 yılı kaynak ve varlıklar», önceki yıla göre 
%92,5 oranında artarak 36.565.606 milyon lira düzeyine yükselmiştir. 1996 Yılında 
kullanılan kaynaklann, %27 oranında 9.851.799 milyon lirası öz, %73 oranında 
26.713.807 milyon lirası yabancı kaynak niteliğidedir. Öz kaynaklardaki artış; cari yıl 
dağıtılmamış karı ile yedekler ve yeniden değerleme fonundan kaynaklanmıştır. 

1996 Yılında kullanılan yabancı kaynakların %13 uzun vadeli, %87 kısa vadeli 
nitelikte olup, uzun vadeli yabancı kaynakların tümüne yakın bölümü kıdem tazminatı 
karşılığından oluşmuştur. 23.231.894 milyon lira tutarındaki kısa süreli yabancı 
kaynakların; 9.434.282 milyon lirası dönem karından ödenecek vergi, fon ve yasal 
yükümlülüklerden, 6.870.670 milyon lirası dönem karının yabancı kaynak niteliğindeki 
bölümününden, 6.926.942 milyon lirası sair yabancı kaynaklardan meydana gelmiştir. 

Kuruluş, 1996 yılı içinde finansman ihtiyacı nedeniyle kredi kullanmamıştır. 

Varlıklar toplamı 36.565.606 milyon liranın; 3.258.345 milyon lirası duran, 
33.307.261 milyon lirası dönen varlık niteliğindedir. 
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IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

1-Alımlar: 

Petrol Ofisi Anonim Şirketi 1996 yılında 269.175.403 milyon lirası iç, 1.923.460 
milyon lirası dış alım olmak üzere toplam 298.098.863 milyon liralık alım yapmıştır. Alım 
giderlerinin %98 oranında 292.078.510 milyon lirası, petrol ürünü alımı bedelinden 
oluşmuştur. 

1996 Yılında yurt dışından; 1.900.509 milyon lira değerinde madeni yağ katkı 
maddesi ve 22.951 milyon lira değerinde malzeme satınalınmıştır. 

2- Üretim ve maliyetler: 

Şirket; izmir ve İzmit'te kurulu tesislerde madeni yağ ve gres üterimi yapmaktadır, 
izmit tesislerinde; madeni yağ ve gres ambalajında kullanılan varil ve teneke kutu 
üretimi de gerçekleştirilmektedir. 

Tek vardiye halinde çalışan tesislerde 1996 yılında 113.323 ton madeni yağ ve 
6.138 ton gres üterilmiştir. Ayrıca 212.132 adet galonluk, 856.424 adet litrelik kutu ile 
119.213 adet varil üretim gerçekleştirilmiştir. 

Kuruluşun 1996 yılı üretim giderleri 6.630.762 milyon liradır. 

3- Pazarlama: 

Petrol Ofisi Anonim Şirketi; akaryakıt ve madeni yağ'dan oluşan iki ana ürünü 
pazarlamaktadır. Şirket; rafinerilerden satın aldığı akaryakıtı yurt içine, tesislerinde 
ürettiği madeni yağı yurt içine ve dışına pazarlamaktadır. 

Kuruluş 1996 yılında 10.744 bin ton akaryakıt ve 115 bin ton madeni yağın satışı 
gerçekleştirmiştir. 

Rekabetin yoğun olduğu bir piyasada faaliyet gösteren şirket; akaryakıt 
satışlarındaki artış oranının, Ülke tüketimi artış oranının altında kalması nedeniyle pazar 
payını koruyamamaktadır. Petrol Ofisi A.Ş.nin 1995 yılında %53 olan pazar payı, 1996 
yılında %5l'e gerilemiştir. 

4- Yatınmlar: 

1996 Yılı yatırım programında şirketle ilgili olarak yer alan 12 projenin 11'i imalat, 
1'i ulaştırma sektörüne aittir. 1996 yıl ödenek toptam79 000 milyon lira olan projeler için 
yıl içinde, 363.233 milyon lira nakdi yatırım harcaması yapılmıştır. 

Petrol Ofisi Anonim Şirketinin 1996 yılı bilanço ve gelir tablosu (Ek:1) ve (Ek:2) 
sayılı çizelgelerde gösterilmiştir. 

- 6 5 8 - I. CİLT 



V-ONERILER 
Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1-Harcırah tespiti yetkisinin yönetim kurulunda bulunduğu hükmünü ihtiva eden 
POAŞ Yolluk Yönetmeliğinin; Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 06.05.1997 tarih ve DG 
1997/01 sayılı genelgesi gereğince 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine uygun 
hale getirilerek, mevcut uygulamanın bir an önce durdurulması, 

2- Ofis asli ve sürekli işlerini geçici işçiler ile müteahhit personeline gördürme 
uygulamasına son verilmesi, 

3- Yüksek Planlama Kurulunun onayından geçirilerek 1993 yılı içinde yürürlüğe 
giren POAŞ Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin mevzuata uygun hale 
getirilmesi bakımından;iş sonu tazminatına ilişkin düzenlemenin ilgili yasalardaki sınıra 
bağlı kalmadan yapılmış olması, hususunda 4046 sayılı Kanun ile 527 sayılı KHK 
hükümleri de dikkate alınarak gerekli değişikliğin yapılması, 

4- POAŞ'ın Afetler ve Sivil Savunma Fonu yasal yükümlülükleri konusundaki, 
bakanlık görüşü paralelindeki mevcut uygulaması, TMS'nin temel kavramları ve mali 
tablolar ilkeleri ile bağdaşmadığından ve dönemine ilişkin olarak hissedarlar mağdur 
edildiğinden, halen TBMM KİT Komisyonunca gündeminde olan bu sorunun, aradan 
geçen süre içinde çözümüne ilişkin bir gelişme olup olmadığı konusunda ilgili 
Bakanlıktan yeniden görüş istenmesi. 

SONUÇ 

Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ)'nin 28.03.1997 tarihinde kendi genel kurul'unda kabul 
edilen1996 Yılı bilançosu ve 19.816.271.802.236 lira dönem kan ile kapanan gelir 
tablosu * 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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. O . A . » 
SI/13/1M» - 31/12/19M TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU 
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P . O . A Ş 
31/12/1999 • 31/12/1 M « TAR1HU A V U I H T I U BİLANÇOSU 

I -KIS* YAOCU YABANCI KAYNAKtA». 
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PETROL OFİSİ A.Ş 
31.12.1096 TARİHLİ 

ÖZET GELİR TABLOSU 

GELİR VE GİDERLER 

A.BRÜT SATIŞLAR 

B.SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) 

C.NET SATIŞLAR 

D.SATIŞLARIN MALİYETİ {?) - «• 

BRÜT SATIŞ KARI 

E.FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI 

F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 

H.FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR 

I.OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 

J.OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI 

K.DONEM KARI VERGl VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET KARI 

ÖNCEKİ DÖNEM 
1995 

TL 
158,791.049,979.573 

1,645,301,701,292 

158.145.748,278,281 

147.476.418.292,625 

3.848.478.040.697 

5,685.688.795,786 

3,701,655,829,456 

_ 

142.766.444,420 

343.242.831,037 

4,576.719,238,548 

10,669,329,985.656 

6,820,851,944,959 

8,604,884,911,289 

8,604,408.524,672 

4,027,689,286,124 

CARI DÖNEM 
1996 

TL 
325.095.808,160.995 

3.548.544.460,905 

321.547,263.700,090 

298,917.405.007,174 

5.455.367,155.573 

9,426.002,178,925 

6.258.355.783.196 

180.927,949.385 

706.794.080.221 

9,240,636,931,748 

22,629,858,692,916 

17,174,491,537,343 

20,342,137,933,072 

19,816.271,802,236 

10,575,634,870,488 



SAYI : 44 
PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 1997 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRÎŞ 
Komisyonumuzun 19.10.2005 tarihli 2 nci Birleşiminde Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin 1997 

yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Mecli
since Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. 
Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından 
verilen cevaplar ile diğer belgeler ve birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak günde
me getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve malî durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I - TOPLU BAKIŞ 

Halen Petrol Ofisi Anonim Şirketi adıyla faaliyetini sürdüren Kuruluş 26.10.1940 
tarih ve 3780 sayılı Milli Koruma Kanunu'nun Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye 
dayanılarak 14.01.1941 tarih ve 2/1169 sayın Karamame'ye ekli K/103 sayıiı 
Koordinasyon Heyeti kararı uyarınca Petrol Ofisi unvanıyla kurulmuştur. Kuruluş amaci 
"Halk ve milli müdafaa ihtiyaçları için lazım olan her türlü petrol ve müştaklarını satın 
almak ve satmak, memleket haricinden satın aldığı petrol ve müştakların ithal etmek, 
memleketin muhtelif mahallerinde petrol ve müştakları stokları vücuda getirmek" olarak 
belirlenen Petrol Ofisi; K/10S2 sayılı Koordinasyon Heyeti Kararıyla "Nato Enfrastrüktür 
programı gereğince memleketimizde yapılmakta olan akaryakıt tesisleri ve boru 
hatlarının idari, İşletme, bakım ve hüsnü muhafazası" ile de görevlendirilmiştir. 

Petrol Ofisi, 10.10.1983 tarih ve 98 sayılı KHK ile kuruian Türkiye Petrol 
Kurumu'nun bağlı ortaklığı haline getirilmiştir. Kuruluşun anonim şirket haline gelmesi; 
Kamu rafinerilerinde üretilen akaryakıtın tek elden pazarlanması amacıyla kumlan 
Akaryakıt Dağıtım A.Ş.nin ana sözleşmesi tadil edilerek, Petrol Ofis'i Anonim Şirketi 
olarak 24.11.1983 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilanı ile gerçekleşmiştir. 

Petrol Ofisi Anonim Şirketi, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'nın 05.09.1990 
tarih ve 90/7 sayılı kararıyla özelleştirme kapsamına alınmıştır. 

Şirketin 1996 ve 1997 yılı çalışmalarına ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
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TOPLU BİLGİLER ÖLÇÜ 1996 1997 
SON İKİ YİL: 

FARKİ ! 
ARTIŞ VEYA; 

AZALIŞ •'• ' 
SERMAYE 
ÖDENMİŞ SERMAYE 
CZKAVNAKJ.R 
YAEANC: İ N A K L A R 
FİNANSMAN EDERLERİ 
MADDİ DURAN VARLIKLAR ( Edinme Değeri) 
MADDİ DURA.\ VARLIKLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANI 

Milyon TL 
Milyon TL 
Mılycn TL 
Milyon TL 
Misyon TL 
Milyon TL 
Miivon TL 

3,000.000ı 
2.520.000 
9.851,799 

25.713.807 

4 S59.334 
2.175 634i 

7.CCO.0OCİ 
7.C00.COC-İ 

-S.223.S7ii 
55S^3.S5Sİ 

9.34S.465J 
4.TC9.70SI 

AwC3.CCO| 
iiSC.OCCİ 

29.130.05: 

4/37.031 i 

109.: 

[YATİRİMLAR <Ç;N YAPILAN NAKDı ÖDEMELER 
YATİRİMLARİN GERÇEKLEŞME ORANI ( Nakdi) 

İŞTİRAKLERE CCENEN SERMAYE 
İİSTİRAKLER TEMETTÜ GELİRLERİ 
J3AŞLICA ALIM MİKTARI ( Akaryakıt) 

TÜM ALİM TUTAR! 
BAŞLİCA ÜRETİM MİKTARI ( M.Yağ Ve Gres) 
TÜM ÜRETİM TUTARI (M.Yağ Ve Gres) 
İÜRETİM KAPASİTESİ (M.Yağ ve Gres) 
|KA?AS!TEDF.N YARARLANMA ORANI ( M.Yağ Ve Gres ) 
İÜRETİM VERİMLİLİĞİ 

BAŞLICA SAT;Ş MİKTARI ( Petrol ÜrJnien) 
NET SATİŞ TUTARI 
STOKLAR: 

•İLK MADDE VE MALZEME 
-YAR! MAMULLER 

-TİCARİ MALLAR 
-DİĞER 

MEMUR (Ortalama) 
SÖZLEŞMELİ i Ortalama) 
İŞÇİ (Ortalama) 

PERSONEL İÇİN YAPILAN TÜM GİDERLER 

CARİ YILA İŞİKIN: 
- MEMURLAR İÇİN YAPILAN GİDERLER 
- MEMUR BAŞİNA AYLIK ORTALAMA GİDERLER 
- SÖZLEŞMELİLER İÇİN YAPILAN GİDERLER 
- SÖZLEŞMELİ BAŞINA AYLİK ORTALAMA GİDERLER 
- İŞÇİLER İÇİN YAPILAN GİDERLER 
- İŞÇİ BAŞİNA AYLIK ORTALAMA GİDERLER 

DÖNEMİNE İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ 
TAHAKKUK EDEN VERGİLER 

GSYİH 'YA KATKI (Üretici Fiyatlarıyla) 
GSYİH 'YA KATKI (Alıcı Fiyatlarıyla). 
GSMH 'YA KATKI ( Alıcı Fiyatlarıyla) 
FAALİYET KARLILIĞI (Oz Kaynak Yönünden) 
MALİ KARLILIK ( Öz Kaynak Yönünden) 

İKTİSADI KARLİLİK 
FAALİYET KARI 
OÖNEM KARI 
3İLANC0 KAR! 

Milyon TL 

% 
Milyon TL 

Müycn TL 
ı Bin/Ton 

Milyon TL 
Ton 

Müycn TL 

I Ton 
i % 

I % 
Bin/Ton 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Mılvon TL 

KJŞI 

KJşi 
Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

% 
% 
% 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

i 363.23C 
ı KJ I . 

53,536 

877.49 2| 514.25. 

I ^ 5 İ -S. 
i 7S.B3ci 25.CCC 

7.004 Oİ 22.92i: 15 92C 

10,787 

295,058,853 
119,461 

5,630,752 
170,000 

70.3 

10.744 

321.547,253 

1.158,993 
50.998 

7,037.608 
3.003.526 

2,546 
3,682 

5,988.819 

2.295,735 
75 

3,250,343 
74 

7,960,763 
17,215.909 

28,058,866 
28,058.866 
2S.C53.636 

174.3 

201.1 
54.4 

17,174,492 
19.816.272j 
9.240.637 

1C3-.1; -47c 
527.C29.425İ 223.922,56: 

12V52Sİ 2.06c 
! 8.227.927; 1.597.16= 

170.OC0 C 
71.5 1 2 

O.C 

10.379 -365 
571,168/93 249.521,230 

C 
1.500/12 441,419 

108.925 27.92= 
1S.C51.6C7 11.C14.199 

2.714.791 -285735 
C 

2.675 132 
3,c:2 -2S 

12.699,61i . 6.710,795 
0 
0 
0 

5.298.310 3,002,575 
155 90 

6,912,110 
155 

11,516,530 
33.333,529 

60.318,789 

60.318.789 
t33.318.76S 

221.5 
2S3.2 
57.5 

35.422.354 

42.075.469 
21.744.401 

3.661,767 
8^ 

3.555,817 

16.117,620 
32.259.923 
32,259,923 
32.259.923 

47 
62 
3 

18.247.862 
22.259,197 

12.503.754 

: ; 1415 

«! -151 
! 4S2 

! 272.3 
; -4 i 
; 75.3 
; 1.7 
i 24.1 

i 
1.7 

2.5 
77.5 

33.1 
| 34.51 
i 133.4 

i -9.5 

• i 
5.2 

-1.0 
112.1 

0.0 
Û.O 
0.0 

130.1 
120.0 
112.7 
113.5 
44.7 

93.6 
114.9 

114.9 
114.9 
27.1 

30 9 
5.7 

106.2 
112.3 
135.31 
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II- İDARİ BÜNYE 

Petrol Ofisi A.Ş.nin Ankara'da bulunan Merkez örgütü; Genel Müdür, 4 Genel 
Müdür Yardımcısı, Genel Müdürlüğe bağlı uzmanlık ve müşavirlikler, Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ile ikmal ve Tesisler Daire Başkanlığından 2 ANT 
Başkanlığına ilave olarak 13 adet daire başkanlığı, kalite güvencesi sistem yöneticiliği. 
Savunma Sekreterliği ile 51 müdürlükten meydana gelmektedir. 

Ayrıca; 11 adet bölge müdürlüğü, bir adet gemi işletme müdürlüğü ile ANT 
Başkanlığı'na bağlı Doğu ve Batı olmak üzere 2 adet bölge müdürlüğünden oluşan 
taşra örgütü bulunmaktadır. 

Şirket yönetim açısından 4046 sayılı Yasa, Türk Ticaret Kanunu ile YPK 
kararlarına; denetim bakımından 3346 sayılı Kanun ile 72 sayılı KHK hükümlerine; 
personel statüsü gereği de 1475,2821,2822,543 ve 506 sayılı kanunlar ile bunlarla 
ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. 

1S97 Yıl sonu itibariyle şirkette çalışan personel sayısı; önceki yıla göre 72 kişi 
artarak 6.331 kişi olarak gerçekleşmiştir. Çalışanların 2.899 kişisi sözleşmeli, 3.631 
kişisi işçi statüsündedir. Personel için yapılan harcama, geçen yıldan 6.710.795 milyon 
lira fazlasıyla 12.699.614 milyon lira olmuştur. 

Şirkette organizasyon yapısının yeniden gözden geçirilerek mevcut birimlerin 
sayıca azaltılması ve pasif görevlere ilişkin birimlerin yeniden değerlendirilerek özellikle 
pazarlama ünitelerinin aktif ve deneyimli personelle takviye edilmesi ihtiyacı 
bulunmaktadır. 

III- MALİ BÜNYE 

Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin 1997 yılı kaynak ve varlıkları, önceki yıla göre 
102,6 oranında artarak 74.067.733 milyon lira düzeyine yükselmiştir. 1997 Yılında 
kullanılan kaynakların, %25 oranında 18.223.874 milyon lirası öz, %75 oranında 
55.843.859 milyon lirası yabancı kaynak niteliğindedir. Öz kaynaklardaki artış; Şirket 
sermayesinin 2.520.000 milyon liradan 7.000.000.000 milyon liraya çıkarılmasından ve 
cariyi! dağıtılmamış karı ile yedekler ve yeniden değerleme fonundan kaynaklanmıştır. 

Yabancı kaynaklar daha fazla arttığından POAŞ'ın mali yeterlilik (finansman) 
rasyosu 4,2 puan azalarak %32,6'ya düşmüştür. 

1997 Yılında kullanılan yabancı kaynakların %19'u uzun vadeli, %81'i kısa vadeli 
niteliktedir. 

Kuruluş, 1997 yılı içinde finansman ihtiyacı bulunmaması nedeniyle kredi 
kullanmamıştır. 
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Varlıklar toplamı 74.067.733 milyon liranın; 6.654.072 milyon lirası duran, 
67.413.661 milyon lirası dönen varlık niteliğindedir. 

IV-İŞLETME ÇALIŞMALARI 

1-Alımlar: 

Petrol Ofisi Anonim Şirketi 1997 yılında 523.119.841 milyon lirası iç, 3.909.584 
milyon lirası dış alım olmak üzere toplam 527.029.425 milyon liralık alım yapmıştır. 
Alımların %98'i oranında 515.650.153 milyon lirası, petrol ürünü alımı bedelinden 
oluşmuştur. 

1997 Yılında yurt dışından; 3.826.365 milyon lira değerinde madeni yağ katkı 
maddesi ve 83.189 milyon lira değerinde malzeme satınalınmıştır. 

2- Üretim ve maliyetler: 

Şirket; izmir ve İzmit'te kurulu tesislerde madeni yağ ve gres üretimi 
yapmaktadır. İzmit tesislerinde; madeni yağ ve gres ambalajında kullanılan varil ve 
teneke kutu üretimi de gerçekleştirilmektedir. 

Tek vardiya halinde çalışan tesislerde 1997 yılında 115.284 ton madeni yağ ve 
6.245 ton gres üretilmiştir. 

Kuruluşun 1997 yılı üretim giderleri 8.227.927 milyon liradır. 

3- Pazarlama: 

Petrol Ofisi Anonim Şirketi; akaryakıt ve madeni yağ'dan oluşan iki ana ürünü 
pazarlamaktadır. Şirket; rafinerilerden satın aldığı akaryakıtı yurt içine, tesislerinde 
ürettiği madeni yağı yurt içine ve dışına pazarlamaktadır. 

Kuruluş 1997 yılında 10.895 bin ton akaryakıt ve 127 bin ton madeni yağ satışı 
gerçekleştirmiştir. 

Rekabetin yoğun olduğu bir piyasada faaliyet gösteren şirket; akaryakıt 
satışlanndaki artış oranının, Ülke tüketimi artış oranının altında kalması nedeniyle 
pazar payını koruyamamaktadır. Petrol Ofisi A.Ş.nin 1995 yılında %53 olan pazar payı, 
1996 yılında %51'e,1997 yılında da %48'e gerilemiştir.Sınır ticaretiyle gelen motorin ve 
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yeni kurulan birçok dağıtım şirketinin de bayilere tanıdığı kredi vb. diğer parasal 
avantajlarla POAŞ'ın kendi kurallarına göre-rekabet edememesi sonucunda pazar 
payı azalmıştır. 

4- Yatırımlar: 

1997 Yılı yatırım programında şirketle ilgili olarak yer alan 14 proje imalat, 
sektörüne aittir. 1997 yılı ödenek toplamı 1.882.220 milyon lira olan projeler için yıl 
içinde, 877.492 milyon lira nakdi yatırım harcaması yapılmıştır. 

Petrol Ofisi Anonim Şirket'nin 1997 yılı bilanço ve gelir tablosu (Ek:1) ve (Ek:2) 
sayılı çizelgede gösterilmiştir. 

V-ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1- Harcırah tespiti yetkisinin yönetim kurulunda bulunduğu hükmünü ihtiva eden 
POAŞ yolluk Yönetmeliğinin; Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 06.05.1997 tarih ve 
DG 1997/01 sayılı Genelgesi gereğince 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine 
uygun hale getirilmesi, 

2- 12.10.1999 tarihinde yapılan TBMM KİT Alt Komisyonu toplantısında 
aşağıdaki temenni oluşturularak, mevcut temennilere ilave edilmiştir. 

Akaryakıt dağıtım işi yapan ve bu özelliğiyle bir pazarlama kuruluşu olan 
POAŞ'ın içinde bulunduğu sektördeki rekabet koşullarını da dikkate alarak pazar 
kaybının önlenmesini teminen reklam faaliyet ve ödenekleri bakımından 29.07.1998 
tarih ve 1998/24 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamı dışında tutulmasının 
sağlanması. 

SONUÇ 

Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ)'nin 30.03.1998 tarihinde Kendi Genel Kurul'unda kabul 
edilen 1997 yılı bilançosu ve 42.075.469.478.000 lira dönem karı ile kapanan gelir 
tablosu ı 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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PETROL OFİSİ A.Ş. 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
(TL ) 
AKTİF (VARLIKLAR) 

HESAP NO 

I.OONEN VARLIKLAR 
A-Hazır Değerler 

*C 
'0 
:0 
1C 
i o 

'j i -Kasa 

• 2-Alıran Çekle: 
2 3-Sankalar 

3 4-Verare.ı çekler ve ödeme emirleri (-) 

"i E-jığer Ha:ır Değerler 

8-Menkul Kıymetler 

H 

:< 
:: 
:ı 

-

ı ı-Hisse Sereleri 

2-ûzel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları 

3-Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonoları 

--Diğer Menkul Değerler 

5- Menkul Değerler Değer 
D'-şük^jğü Karşılığı (-) 

C-Ticari Alacaklar 

12; 
12 
1?? 
\2* 
126 
;27 
128 
125 

ı-Aiicılar 

2-Alacak Senetleri 

3-A!acak Senetten Reeskontu (•) 
4-Krediler 

5-Verilen Depozito ve Teminatlar 

5- Diğer Ticari Alacaklar 

7-Şüpheli Tican Alacaklar 

8-Şüpheii Ticari. Alacacaklar Karş.(-) 

O-Diğer Alacaklar 

131 
132 
133 
135 
136 
137 
138 
139 

1-Ortaklardan Alacaklar 

2-iştiraklerden Alacaklar 

3-Bağlı Ortaklardan Alacaklar 

4-Personelden Alacaklar 

5-DiğerÇeşfli Alacaklar 

6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 

7-Şüpheli Diğer Alacaklar 

6-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (•) 

E- Stoklar 

150 
151 
152 
153 
157 
158 
159 

1- İlk madde ve malzeme 

2-Yarı mamuller 
3-Mamuller 

4-Tican MaBar 

5-Dığer Stoklar 

6-Stok Değer Düşüş Karş.(-) 

7-Verilen Sipariş Avanstan 

F« Yıllan Yaygın İnşaat vs 

Onanm Maliyetleri 

170İ 1-Yıllara Yaygın İnşaat Vs Onarım Maiyetleri 

179| 2-Taşarona Verilen Avanslar 

G-Gelecek Aylara Alt Giderler ve 
Gelir Tahakkuklar 

180İ 1-Gelecek Aylara Ait Giderler 

181| 2-Gelir Tahakkukları 
H-Diğer Dönen Varlıklar 

190 
191 
192 
193 
195 
195 
197 
198 
199 

D 

1-Devreden KDV 

2-lndirilecekKDV 

3-Diğer KOV 

4-Peşin Öd.Vergi ve Fonlar 

5-lş Avanslan 

6-Personel Avans lan 

7-Sayım ve Tesellüm Noksanları 

8-Diğer Donen Çeşitli Varlıklar 

9-Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (•) 

ÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

BİLANÇO 

ÖNCEKİ OONEM 

31.12.1996 

23.079 107.353 

2.207.250 2C5.477 

£.799.155.363.832 
6.181.134.841 

2.109529.638.055 

0 
0 

0 

0 

8.659 034.002 900 

1.112.935.436.032 

42.989.989.465 

353.316.173.722 

829.430248.180 

82.855.921.724 

244.594.550.543 

244.594.550.543 

0 
0 
0 

192.836.383.972 
183.113.640.796 

0 
52.133.292.843 

52.133.292.843 

1.158.992.718.733 

60.9S8.247.942 

0 
7.732.038.913.189 

2.534.912.704.749 

0 
468.613.500.436 

0 
0 

194.236.969.526 

76.974.435 

0 
271.369.224 

0 
0 

2^61.770790 

47.421.338.978 

40.443.699.707 

0 
40.443.699.707 

10.132.833.258.88 

10.994583.793.093 

375.950.024.768 

11.975.556.085,049 

0 

194.313.943.961 

49.954.478.992 

33.723.191.584.744 

CARI DONEM 

31.12.1S97 

4 932.685 743 

1271.285.848 499 
6:75.587.957.674 

19.753 238.820 

4 501.514.476.065 

0 
0 

MCI 3C7.O00.OOO 

0 

0 

18 551294.216.730 

11.373 397.763.582 
235 458.556.113 
6i2 :ee.oso.248 

3.720.432.577.773 

72.152.813.864 

737126.163.421 

737.125.163.419 

0 
0 
0 

433.993.481.200 

333.442.027.446 

0 
59.136.101.230 

55.136.101.230 

1.600.412.141.334 

108.925.068.405' 

0 
18.051.807.354.876 

2185.484.661.569 

0 
429.306,845.149 

O 
' 2.909.840.000 

366.117.704.919 

27.264.750 

5.345.735.043 

48.187.374 

0 
0 

5.645.500.000 

107.385.556.005 

64.897.736.327 

0 
64.897.736.327 

12.738.528.739.161 

1.101.307.000.000 

32.394.494.872.036 

772.435.508.646 

2Z475.937.071.333 

2.909.840.000 

366.144969.669 

118.424978.422 

69.970.182.979.317 

- 6 6 8 - I. CİLT 



:-:c 
22" 
222 
22-
226 
227 
22C 

23" 
232 
2.33 

225 
VS, 
237 
n; 

2-0 
24' 

242 
243 
244 

245 
246 
247 

245 
249 

250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 

260 
261 
262 
263 
264 
267 
268 
269 

271 
272 
277 
276 
27S 

II- DURAN VARLIKLAR 

A-Ticari Alacaklar 

I-Alıcılar 

2-Alacak Senetler* 

3-Aiacak Seneıle'i Reeskontu (-) 

4-Krediler 

S-Verjer. De?;:;to ve Teminatlar 

6-Ciğer Ticart Alacaklar 

'•Şüchelı Alacaniar Karşılığı (-) 

B-Diğer Alacaklar 

î •Onanlardan Alacaklar 

2-i^tırakıerden Alacaklar 

3-Bağlı Onanlardan Alacaklar 

4-Personelder, Alacaklar 

5-Dığer Çeşitli Alacaklar 

6-0iğer Alacak Senetleri Reeskontu [-) 

7-Şüphe!ı Alacaklar Karşılığı (-) 

C-Mali Duran Varlıklar 

l-Gağlı Menkui Kıymetler 

2-Bağiı Menkul Kıymetler 

Değer Düşüklüğü Kararlığı (•) 

3-iştırakler 

4-lştırakler Sermaye Taahhütleri (-) 

5-lştirakler Sermaye Payları Değer 

Düşüklüğü Karşılığı (-) 

6-Bağlı Çıtaklar 

7-Eağlı Ortaklara Sermave Taahhütleri ( 

3-Bağlı Ortaklara Sermaye Payları 

Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 

5-Dığer Maii Duran Varlıklar 

"0-Diğer Mali Curan Varlıklar Karşılığı (-) 

O-Maddi Duran Varlıklar 

1-Arazı ve Arsalar 

2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 
3-Binalar 

4-Tesis Mak.ve Cihazlar 

5-Taşıtlar 

6-Dem'ırbaşlar 

7-DkJer Maddi Duran Varlıklar 

8-Birikmiş Amortismanlar (-) 

9-Yapılmakta Olan Yatırımlar 

10-Venlen Avanslar 

E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

1-Haklar 

2-Şereüye 

3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 

4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

5-Özel Maliyetler 

6-Dkjer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

7-Birikmiş Amortismaniar (•) 

8-Veriten Avanslar 

F-Özel Tükenmeye Tıbi Varlıklar 

1-Arama Giderleri 

2-Hazıriık ve Geliştirme Giderleri 

3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 

4-Birikmiş Tükenme Paylan (•) 

5-Verilen Avanslar 

G-G.lecek Yıllara Ait Gider 

ve G«lir Tahakkukları 

280İ i-Gelecek Yıllara ait Giderler 

2811 2-Gelır Tahakkukları 

H-DIğer Duran Varlıklar 

1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV 

2-DiğerKDV 

3-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 

4-Elden Çıkarılacak Stoklar 

5-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 

6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar -

7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (•) 

8-Birikmiş Amortismanlar (-) 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

İŞLETME BAĞLANTI HESAPLARI 

NAZIM HESAPLAR 

GENEL TOPLAM 

ÖNCEKİ DONEM 

31.12.1996 

0 
370 037 835.436 

39 562 450.626 
0 
0 

409.600.287.312 

214 356.536 
5 460.555 438 

0 
0 

53.903.250.000 

617.996415 
9.394 602.920 

0 
0 

79.336250.0ü 

2.672.520.296.658 

1.834.000.000 

0 

52.0C0.0OO.0OO 

0 

0 

o 
0 

15.513.929.693 

456.519.964.827 
1.521.942.739.028 

970.268.252.269 
434.884.253.878 

192.347.078.271 

1.114.250.673.198 

2.174.431.556.439 

141.224.971.933 

0 

6 

0 

0 

0 

12.432.453.675 

0 

1.202.750.220 

0 

0 

0 

O 

0 ' 

o 

o 
o 

105.367.82S.925 

33.460.159.198 

0 

0 

0 

o 
71.897.666.727 

0 

O 

3.258.286.377.330 
36581.477.962.074 

437.220.327.236.710 437.220.327.236.710 
7.142.507.945.1S6 7.142.(07.94115$ 

481.344.313.143^40 

CARI DONEM 

31.12.1997 

0 

0 

1.C59.777.007.563 

fi3.7£6.l5S.740 

0 

0 

1.83a.000.CC0 
0 

78.000.000.000 
0 

o 
o 
o 

929.694 

743.747 

539.594 

.227.258 

755.347 

.088.119 

.030.797 

779.290 

381.787 

0 

6 
0 
0 
0 

102.523_2t4.59O 

0 

14.652.057.736 

0 

0 

0 

0 

O 

0 

15.513. 

835.383. 

2.782.887, 

1.589.112. 

1.070.708 

446.650. 
2.104.809. 
4.109707. 

501.399. 

0 
0 

55.847.743.497 
O 
0 
o 
o 

59.963.964.568 

844.952.888.158.371 

21.353.624.902.200 

5.236.756.922.053 

115.831.708.065 

6.654071.799.616 
76.624.254.778.933 

844.952J88.158.371 

21.353.624.902.200 

942.930.7S7.839.504 
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( T L ) 
PASir; KAYNAKLAR) 

HESAP NO 

l-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A-Mali Borçlar 

2C0 
303 

30-1 

3u5 
206 
325 
Kî 

1-Banka Kredileri 

2-Ü.run vaceli Kredilerin Anapara 

Taksitleri ve Faizlen 

3-Tahvü. Anapara ve Borç 
TaKSıt ve Faizleri 

•i-Çıkarsrnış 8onolar ve Senetler 

5,-Ç..kanlmı$ Diğer Menkûl Kıymetler 

6-'.'er.üü Kıymetler İhraç Farkları (•) 

/•Ciğer Maii Earç'ar 
B-Ticari Borçlar 

320 
32! 
322 
326 
329 

1-Sahcılar 
2-3orç Senetleri 

3-Sorç Senetien Reeskontu ;•) 

4-Alınan Oepojrto ve Teminatlar 

5-Diğer Ticari Borçlar 

C-Diğer Borçlar 

331 
332 
333 
335 
336 
337 

l- Ortaklara Borçlar 
2-;ş!iraklere Borçlar 

3-Bağlı Ortaklara Borçlar 

4-Personele Borçlar 
5-Diğer Çeşitti Borçlar 

6-Diğer Borç Senetien Reeskontu (-) 

C-Alınan Avanslar 

340 
34S 

i-Alınan Sipariş Avansları 

2-Alınan Diğer Avanslar 

E-Yıllara Yaygın inşaat ve Onanm istihkaktan 

350| 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onanm istihkakları 

F-Ödenecek Vargi Va Diğer YükümlüKUdtri 

360 
361 
368 

369 

i-Ödenecek vergi ve Fonlar 

2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 
3-Vadesi Gelmiş Ertelenmiş veya 

Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 

4-Ödenecek Diğer YükümlülükJer 
G-Borç va Gidar Karylridan 

370 

371 

372 
373 
379 

1-Dönem Kan Vergi ve Diğer Yasal 

Yükümlülükler Kars Aklan 

2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi 

ve Diğer Yükümlülükleri (•) 

3-Kıdem Tazminatı Karşılığı 

4-Maliyet Giderleri Karşılığı 

5-Diğer Borç ve Gider Karşılıktan 

H-Geleeak Aylara art G»Urlar va 

Gider Tahakkukları 

380 
3a 1 

1 -Gelecek Yıllara ait GeSfler 

2-Gider Tahakkuktan 
l-Oiğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

391 
392 
397 
339 

1-Hesaplanan KDV 

2-DiğerKDV 

3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları 

4-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKUR TOPLAMI 

ÖNCEKİ DONEM 

31.12.1996 

0 

0 

0 
0 
c 
c 
0 

770.615.-:9=.c53 

0 
0 

51.973.725.165 

0 

3.243.857.253.951 
0 
0 

2.373.629.104 

1.711.490-443.378 

0 

45fl.624.403.350 

826.759.714.550 

0 

1.325.643.002.600 

37.412.847.240 

0 
171.778.362.121 

9.240.636.931.748 

1.279.873.945.148 

0 
0 
0 

0 
215.190.563.596 

0 
0 

11.696.161 

0 

0 

822.58S.924.838 

4.958.321.326.443 

1.285.384.117.900 

0 

1.534.834.211.981 

7.960.762.986.600 

215.190.563.596 

11.696.161 

16.777.093.827.499 

CARI DONEM 

31.12.1997 

0 

c 

.0 
0 
0 
0 
0 

5.T77.250 317.807 

C 
0 

24 605.718.659 

Û 

U « 523 257.916 
0 
Û 

3.352.868.946 
3.36Û 578.169.104 

0 

2.484.507.353.105 

84.206.120.160 

0 

1.326.711.795.436 

77.057.869.708 

0 
162.119.453.932 

20331.068.936.248 

2.811.983.780.114 

0 
0 
0 

740.632.000 

555.698.733.426 

0 
10.779.869.299 

0 
0 

c 

5.211.916.536.466 

4.530.S54.335.9S6 

2.568.712.473.265 

0 

1.565.889.119.076 

17.819.085.156.134 

5S6.439J68.426 

10.779.869.299 

31.963.676.855.632 
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HESAP NO 
ll-L'ZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A Alalı Borçlar 

JCC 
idi 
İ07 
iû8 
409 

loönka Krediler 
2-Çı<ar;lnış îarvıller 

i - U s . v j Kıyrrel'er ihraç Farkı (•) 
;-Dıger Maiı sorçiar 

E-Ticari Borçlar 

i2C 
«1 
-22 
426 
-29 

'•Saî!c:.ar 
2-Sor; Sene:'eri 
3-ecrç Senetler, Reeskontu (-) 
4-Aıinan OeosMo ve Teminatlar 
£-0ıger Tıcar, Borçlar 

C-Diğer Borçlar 
» ' • 

432 
433 
437 
438 

439 

1-Cnaklara Borç'ar 
2-lştirakiere Sorçiar 
3-33ÇİI Ortaklara 8orçıar 
•i-Diğer Borç Senellen Reeskontu (-) 
5-Kamuya Olan Ertelenmiş ve 

Tatcsitiencinlmrş Borçlar 
6-0iğerÇeş Ü Borçlar 

D-Alınan Avanslar 
440İ 1 -Aknan Sipariş Avansları 
449 2-Alınan Diğer Avanslar 

E-Borç vs Gider Karşılıkları 

472İ i -Kıdem Tazminatı Karşılıkları 
479j 2-Dığer Borç ve Gider Karşılıkları 

F-Gelecek Yıl. Ait Gelir ve Gider Tahak. 
48Cİ 1-Gelecek Yıllara ait Gelirler 
481 ] 2-okJer Tahakkukları 

G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
492İ 1 -GeleceK Yıllara Ertele, veya Terkin Edi KDV 
499| 2-Diğer Uzun Vadeli Yabanc; Kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI 
IIIÖZKAYNAKLAR 
A- Ödenmiş Sermaye 

SOOİ 1 -Sermaye 
501| 2-ÖdenmemişSennaye(-) 

B-Sermaye Yedekleri 
620 
521 
522 
523 
524 
£29 

1-Hisse Senedi İhraç Primleri 
2-Hisse Senedi İptal Kanan 
3-MDV Yeniden Değerleme Artıştan 
4-lştirakler Yeniden Değerleme Artıştan 
5-Malıyet Artış Fonu 
6-D'ığer Sermaye Yedekleri 

C-Kar Yedekleri 
540 
541 
542 
548 
549 

1-Yasal Yedekler 
2-Statü Yedekleri 
3-0laganüstüYedekler 
4-Diğer Kar ve Yedekler 
5-özel Fonlar 

D-Geçmi? Yıllar Karlan 

570| 1-Geçmiş Yıllar Karları 
E-Geeml*. Yıllar Zararları (•) 

580| 1-Geçmiş Yıllar Zaraılan(-) 
F-Oanem Net Kan (Zararı) 

590İ 1-DönemNetKan 
591| 2-Dönem Net Zaran(-) 

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPUMI 
İŞLETME BAĞLANTI HESAPLARI 

NAZİM HESAPLAR 
GENEL TOFLAM 

ÖNCEKİ DÖNEM 
31.12.1996 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

86.918.62I.SC2 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.394.982051.145 
0 

0 
0 

0 
12.124.670 

2*20.000.000.000 
0 

46.031.878.300 
0 

2.240.952.218.751 
0 

94.124.282.452 
0 

1.181.950.351.838 
0 
0 
0 

63.777.53S.029 

0 

0 

10575.634.870.488 
0 

437.220,327.236.710 
7.142.507.945.156 

0 

86.918.821.902 

0 

0 

3.394.982.051.145 

0 

12.124,670 

3.481.912.997.717 

2.520.000.000.000 

1381.108.379.503 

1.24S.727.886.867 

P 

0 

10.575.634.870.488 

16.722.471.136.858 
36.981.477.962,074 

437.220.327.236.710 
7.142.507.94S.156 

481.344.313.143.940 

CARİ DÖNEM 
31.12.1997 

0 
0 
0 
0 
0 

•0 
0 
0 

129.619.E60.47t 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

7.508525.455.899 

0 

0 
0 

0 
7.077.526 

7.000.000.000.000 

0 

81.766.163.300 
0 

3.186.951.906.751 
0 

99.804.709.793 
0 

2726.913.838.886 
0 
0 

2.660.000.000.000 
22.597.368.916 

0 

0 

21.744.400.541.752 
0 

844.952.868.156.371 

21.353.624.902.200 

t 

129.610.ÎPC4'3 

i 

0 

7.50S.525.455.39S 

0 

7.077.525 

7.638.143.393.903 

7.000.000.000.000 

3.368.522.779.844 

4.909.511.207.802 

0 

0 

21.744.400.S41.7Î2 

37.022.434.529.398 
76.624.254.778.933 

844.952.888.158.371 
21.353.624.902.200 

942.930.767.839.504 
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p m n o ı orLsl A.5. 
31.12.1997 TARİlt l İ 
ÖZET GELİR TAULOSIJ 

GELİR VE GİDERLER 

A-BRUT SATIŞLAR 

U S A t İŞ İNDİRİMİ FRİ {-) 

C-NKT SATIŞI AH 

DSAT ISLARIN MALİYETİ (-) 

DRÜT SATIŞ KARI 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G DİĞER FAALİYE I I ERDEN OI^AĞAN GİOER VE ZARARLAR (-) 

M FİNANSMAN OlDERLERl (-) 

OLAĞAN KAR 

l-OI AĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J OITVĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI 

K-DÖNEM KARI VERGİ VF. DİĞER YARALYÜKÜMLÜLIIK KARŞIl IKLARI (-) 

Df lHl .M NE t KAKI 

; 

ÖNCEKİ DÖNEM 
- 199G -' 

TL. 
325.005.000.100.095 

3.540.B44.4OO.005 

321.547.263.700,090 

290.917.405.007,174 

5,-155.307.155.573 

9.420.002,170.925 

G.250.355.703.19G 

0 

U10.927.n-19.3li:> 

700.79-1.0(10.221 

0.210,030.93!. ~\ -II) 

i 
i 

22.fi29.nsn,692.91f) 

17,174.491,537.313 

20.342.137,033.071 

19.815,271,002.236 

KI.:»/.•;.(»:»-ı.070.mit] 

1 

CARİ DÖNEM 
- 1997 -

IL. 
5//.3/5,G1IJ.239.235 

0.20/ . 125.4/3. (»2-1 

57 1.100.492.700.21 1 

52 1.000.49/. 7 1 1.350 

13.005.0-10.90 1.1102 

19.590.542. 140.005 

12.001.5/7.572.3111 

0 

340.530. 131,'.'45 

422.305.374.505 

21) ,33 1.000.930.240 

. 

49.307.995.054.055 

35,422.354,152.073 

42,151.318.721.340 

42.075.4C9.470.000 

~j t. /-t-ı.-ırıo.M \./•:,'.> 
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SAYI : 45 
PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 1998 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 19.10.2005 tarihli 2 nci Birleşiminde Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin 1998 

yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Mecli
since Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. 
Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından 
verilen cevaplar ile diğer belgeler ve birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak günde
me getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve malî durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I - TOPLU BAKIŞ 

Halen Petrol Ofisi Anonim Şirketi adıyla faaliyetini sürdüren Kuruluş 26.10.1940 
tarih ve 3780 sayılı Milli Koruma Kanunu'nun Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye 
dayanılarak 14.01.1941 tarih ve 2/1169 sayılı Kararname'ye ekli K/103 sayılı 
Koordinasyon Heyeti kararı uyarınca Petrol Ofisi unvanıyla kurulmuştur. Kuruluş amacı 
"Halk ve milli müdafaa ihtiyaçları için lazım olan her türlü petrol ve müştaklarını satın 
almak ve satmak, memleket haricinden satın aldığı petrol ve müştaklarını ithal etmek, 
memleketin muhtelif mahallerinde petrol ve müştakları stokları vücuda getirmek" olarak 
belirlenen Petrol Ofisi K/1092 sayılı Koordinasyon Heyeti Kararıyla "Nato Enfrastrüktür 
programı gereğince memleketimizde yapılmakta olan akaryakıt tesisleri ve boru hatlarının 
idari, işletme, bakım ve hüsnü muhafazası" ile de görevlendirilmiştir. 

Petrol Ofisi, 10.10.1983 tarih ve 98 sayılı KHK ile kurulan Türkiye Petrol Kun.ımu'nun 
bağlı ortaklığı haline getirilmiştir. Kuruluşun anonim şirket haline gelmes;, Kamu 
rafinerilerinde üretilen akaryakıtın tek elden pazarlanması amacıyla kurulan Akaryakıt 
Dağıtım A.Ş.nin ana sözleşmesi tadil edilerek, Petrol Ofisi Anonim Şirketi olarak 
24.11.1983 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilanı ile gerçekleşmiştir. 

Petrol Ofisi A.Ş., Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 05.09.1990 tarih ve 90/7 
sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına, 4046 Sayılı Kanun'un Geçici 11.maddesi 
gereğince de özelleştirme programına alınmıştır. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 
23.12.1994 tarih ve 94/9 sayılı strateji kararı çerçevesinde, Şirket'in %51 oranında 
hisselerinin özelleştirilmesi amacıyla Özelleştirme idaresi Başkanlığı tarafından ihaleye 
çıkılmıştır, ihale sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda; Şirket hisselerinin % 51'inin, 
T. İş Bankası A.Ş. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubunun, ihale 
Şartnamesi Çerçevesinde Kuracağı bir Anonim Şirket'e 1.260.000.000 ABD Doları bedel 
ile satılması Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 21.04.2000 tarih ve 2000/37 nolu kararı 
çerçevesinde kabul edilmiştir. 

Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

- 6 7 3 - I. CİLT 



TOPLU BİLGİLER 

SERMAYE 
ÖDENMİŞ SERMAYE 
ÖZKAYNAKLAR 
YABANCI KAYNAKLAR 
FİNANSMAN GİDERLERİ 
MADDİ DURAN VARLIKLAR(Edinme Değeri) 
MADDİ DURAN VARLIKLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANI 
YATIRIMLAR İÇİN YAPİLAN NAKDİ ÖDEMELER 
YATIRIMLARIN GERÇEKLEŞME ORANI (Nakdi) 
İŞTİRAKLERE ÖDENEN SERMAYE 
İŞTİRAKLER TEMETTÜ GELİRLERİ 
BAŞLICA ALIM MİKTARI (Akaryakıt) 
T Ü M ALIM TUTARI 
BAŞLICA ÜRETİM MİKTARI (M.Yağ ve Gres) 
T Ü M ÜRETİM TUTARI (M.yağ ve Gres) 
ÜRETİM KAPASİTESİ (M.yağ ve Gres) 
KAPASİTEDEN YARARLANMA ORANI ( M.Yağ ve Graa) 
ÜRETİM VERİMLİLİĞİ 
BAŞLICA SATIŞ MİKTARI (Petrol Ürünleri) 
NET SATIŞ TUTARI 
STOKLAR: 

İLK MADDE VE MALZEME ALIM 
YARI MAMULLER 
TİCARİ MALLAR 
DİĞER 

SÖZLEŞMELİ (Ortalama) 
İŞÇİ (Ortalama) 
PERSONEL İÇİN YAPILAN TÜM GİDERLER 
CARİ YILA İLİŞKİN 

SÖZLEŞMELİLER İÇİN YAPILAN GİDERLER 
SÖZLEŞMELİ BAŞINA AYLIK ORTALAMA GİDERLER 
İŞÇİLER İÇİN YAPILAN GİDERLER 
İŞÇİ BAŞINA AYLIK ORTALAMA GİDERLER 

DÖNEMİNE İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ 
TAHAKKUK EDEN VERGİLER 
GSYİH'YA KATKI (Üretici Fiyatlarıyla) 
GSYİH'YA KATKI (Alıcı Fiyatlarıyla) 
GSMH'YA KATKI (Alıcı Fiyatlarıyla) 
FAALİYET KARLILIĞI (Öz kaynak Yönünden) 
MALİ KARLILIK (Öz Kaynak Yönünden) 
İKTİSADİ KARLILIK 
FAALİYET KARI 
DÖNEM KARI 
BİLANÇO KARI 

ÖLÇÜ 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

% 
Milyon TL 
Milyon TL 
Bin/Ton 
Milyon TL 
Ton 
Milyon TL 
Ton 

% 
% 

Bin/Ton 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Kişi 
Kişi 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

% 
% 
% 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

1994 

3.000,000 
2,520.000 
6,172.855 
5,142.376 

24 
1,772,160 

756,669 
59.817 

46 
12,295.2 

0.3 
10.872 

84.289,017 
111,219 

1,005,038 
17,000 

65.4 

10,948 
91.225,074 

2,657 
4,141 

2,764,837 

887,087 
27.5 

1,864,814 
37.5 

1,612,566 
4,592,329 
8,527,751 
8,527,751 
8,527,751 

78 
93.5 

52 
4,813,459 
5,773,406 
2,924.574 

1995 

3,000.000 
2.520.000 
8,667,920 

10,321,656 

3.118,028 
1.420,805 

165,763 
60 

53,896 
7,140.0 
10.497 

145,774.002 
118,298 

2,848,859 
170.000 

69.6 

10.486 
158.145.748 

497,945 
27.128 

2,242.851 
1,056,431 

2,496 
3.864 

5,205.273 

1.487.350 
49.6 

3,716,523 
80.2 

2,424,830 
8,400,301 

14.040,830 
14,040,630 
14,040,830 

78.7 
99.3 
45.7 

6,820,852 
8,604.408 
4,027,689 

1996 

3,000,000 
2,520,000 
9,851,799 

26,713,807 

4,859,384 
2.175,634 

363,233 
54.9 

53,836 
7,004.0 
10.787 

298,098,863 
119,461 

6,630.762 
170,000 

70.3 

10.744 
321,547,263 

1,158,993 
80,998 

7,037,608 
3,003,526 

2,546 
3,682 

5,988,819 

2,295,735 
75 

3.250,343 
74 

7,960,763 
17,215,909 
28,058,866 
28,058,866 
28,058,866 

174.3 
201.1 

54.4 
17.174,492 
19,816,272 
9,240,637 

1997 

7.000,000 
7,000,000 

18,223.874 
55.843.859 

9,346,465 
4.109,708 

877,492 
46.6 

79,834 
22,924 
10.311 

527.029,425 
121,529 

9.116,533 
170, OOO 

71 5 

10,379 
571.168.493 

1,600,412 
106.926 

18,051.807 
2,714.791 

2.678 
3.653 

12.699,614 

5.298,310 
165 

6,912,110 
158 

11,516,580 
33.333,529 
60,318,789 
60,318.789 
60.318,789 

221.5 
263.2 

57.5 
35,422,354 
42,075,469 
21,744,401 

1998 

7,000,000 
7,000.000 

53.822.891 
47.982.670 

16.326,069 
7.588.096 
1,987.281 

48.1 
79,834 

4.269 
8,952 

650,260,000 
116.187 

13.603.905 
170,000 

70.3 

8.998 
729.784.127 

3,090,229 
171.196 

19,880,739 
13.385.140 

2.872 
3,523 

22,592,644 

9,634,116 
274 

12,949,729 
289 

15,812,803 
41.383.838 
89,848,432 

103.160.860 
103.160,860 

81.9 
101.6 

54.1 
44,087,288 
54,666,113 

I 31.710.287 

Son İki yıl 
Farkı 

0 
0 

35.599,017 
(7.861.189) 

6,979,604 
3,478,388 
1,109,789 

1.5 

(18,655) 
(1.359) 

123,230,575 
(5,342) 

4,487,372 
0 

(123) 

(1,381) 
158.615.634 

1,489.817 
62,270 

1,828,932 
10.670.349 

194 
(130) 

9,893,030 

4,335.806 
109 

6,037.619 
131 

4,296.223 
8,050,309 

29,529,643 
42,842,071 
42,842,071 

(139.6) 
(161.6; 

(3.4) 
8,664,934 

12,590,644 
9965,886 

Artış veya 
azalış % 

0 0 
o.o 

195.3 
(14.1) 

7 4 7 
84.6 
55.8 

3.1 

(81.4) 
(13.2) 

23.4 
(4.6) 
49.2 

(1.7) 

(13.3) 
27.8 

93.1 
57.2 
10.1 

393.0 
7.2 

(3.6) 
77.9 

81.8 
66.1 
87.3 
82 9 
37.3 
24.2 
49.0 
71.0 
71.0 

(63.9) 
(61.4) 

( 5 9 ) 
24.5 
29.9 
45.8 



II-İDARİ BÜNYE 

Petroi Ofisi A.Ş.nin Ankara'da bulunan Merkez örgütü Genel Müdür 4 Genel 
Müdür Yardımcısı, Genel Müdürlüğe bağlı uzmanlık ve müşavirlikler, Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ile İkmal ve Tesisler Daire Başkanlığından, 2 ANT 
Başkanlığına ilave olarak 13 adet daire başkanlığı, kalite güvencesi sistem yöneticiliği 
Savunma Sekreterliği ile 51 müdürlükten meydana gelmektedir. 

Ayrıca 11 adet bölge müdürlüğü, bir adet gemi işletme müdürlüğü ile ANT 
Başkanlığına bağlı Doğu ve Batı olmak üzere 2 adet bölge müdürlüğünden oluşan taşra 
örgütü bulunmaktadır. 

Şirket yönetim açısından 4046 sayılı Yasa Türk Ticaret Kanunu ile YPK 
kararlarına; denetim bakımından 3346 sayılı Kanun ile 72 sayılı KHK hükümlerine 
personel statüsü gereği de 1475, 2821,543 ve 506 sayılı kanunlar ile bunlarla ilgili 
mevzuat hükümlerine tabidir. 

1998 Yıl sonu itibariyle şirkette çalışan personel sayısı önceki yıla göre 232 kişi 
azalarak 6298 kişi olarak gerçekleşmiştir. Çalışanların 2819 kişisi sözleşmeli, 3479 kişisi 
işçi statüsündedir. Personel için yapılan harcama geçen yıldan 9.893.030 milyon lira 
fazlasıyla 22.592.644 milyon lira olmuştur. 

Şirkette organizasyon yapısının yeniden gözden geçirilerek mevcut birimlerin 
sayıca azaltılması ve zaman içinde pasif konumda kalan birimlerin yeniden 
değerlendirilerek özellikle pazarlama ünitelerinin aktif ve deneyimli personelle takviye 
edilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. 

III-MALİ BÜNYE 

Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin 1998 yılı kaynak ve varlıkları, önceki yıla göre 
% 37,5 oranında artarak 101.805.561 milyon lira düzeyine yükselmiştir. 1988 yılında 
kullanılan kaynakların, % 52,9 oranında 53.822.891 milyon lirası öz , % 47,1 oranında 
47.982.670 milyon lirası yabancı kaynak niteliğindedir. Öz kaynaklardaki artış; cari yıl 
dağıtılmamış karı ile yedekler ve yeniden değerleme fonundan kaynaklanmıştır. 

öz kaynaklar daha fazla arttığından POAŞ'ın mali yeterlilik (finansman) rasyosu 
79,6 puan artarak % 112,1'e yükselmiştir. 

1998 Yılında kullanılan yabancı kaynakların % 14,3'ü uzun vadeli % 32,8 kısa 
vadeli niteliktedir. 

Kuruluş 1998 yılı içinde finansman ihtiyacı bulunmaması nedeniyle kredi 
kullanmamıştır. 
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Varlıklar toplamı 101.805.561 milyon liranın 11.032.511 milyon lirası duran 
90.773.050 milyon lirası dönen varlık niteliğindedir. 

IV- İŞLETME ÇALİŞMALARİ 

1-Alımlar: 

Petrol Ofisi Anonim Şirketi 1998 yılında 645.966 milyon lirası 4.294 milyon lirası 
dış alım olmak üzere toplam 650.260 milyon liralık alım yapmıştır. Alımların % 97 isi 
oranında 631.968 milyon lirası petrol ürünü alımı bedelinde oluşmuştur. 

1998 Yılında yurt dışından 4.177 milyon lira değerinde madeniyağ katkı maddesi 
ve 117 milyon lira değerinde malzeme satınalınmıştır. 

2- Üretim ve maliyetler : 

Şirket; İzmir ve İzmit'te kurulu tesislerden madeniyağ ve gres üretimi yapmaktadır. 

- Tek vardiya halinde çalışan tesislerde 1998 yılında 110.751 ton madeniyağ ve 
5.436 ton gres üretilmiştir. 

Kuruluşun 1998 yılı üretim giderleri 13.603.905 milyon liradır. 

3- Pazarlama : 

Petrol Ofisi Anonim Şirketi; akaryakıt ve madeniyağ'dan oluşan iki ana ürünü 
pazarlamaktadır. Şirket; rafinerilerden satın aldığı akaryakıtı yurt içine, tesislerinde 
ürettiği madeniyağı yurt içine ve dışına pazarlamaktadır. 

Kuruluş 1998 yılında 8998 bin ton akaryakıt ve 116 bin ton madeniyağ satışı 
gerçekleştirmiştir. 

Rekabetin yoğun olduğu bir piyasada faaliyet gösteren şirket, akaryakıt 
satışlanndaki artış oranının, Ülke tüketimi artış oranının altında kalması nedeniyle, pazar 
payını koruyamamaktadır. Petrol Ofisi A.Ş.nin 1995 yılında % 53 olan pazar payı, 1996 
yılında % 51, 1997 yılında % 48, 1999 yılında ise % 47 oranına gerilemiştir. Sınır 
ticaretiyle gelen motorin ve yeni kurulan birçok dağıtım şirketinin de bayilere tanıdığı 
kredi vb. diğer parasal avantajlarla POAŞ'ın kendi kurallarına göre rekabet edememesi 
sonucunda pazar payı azalmıştır. 
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V- YATIRIMLAR 

1998 Yılı yatırım programında şirketle ilgili olarak yer alan projeler imalat 
sektörüne aittir. 1998 yılı ödenek toplamı 4.136.000 milyon lira olan projeler için yıl içinde 
1.987.281 milyon lira nakdi yatırım harcama yapılmıştır. 

VI- MÜESSESE, BAĞLI ORTAKLIK (veya BAĞLI ANONİM ŞİRKET) 
VE İŞTİRAKLER 

Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin iştirak ettiği denetim içi ve denetim dışı 
Kuruluşların sermaye durumuna ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. 

İştirakler 
1- Denetim içi 

-DB. Deniz Nakliyat TAŞ. 
-İGSAŞ 

2- Denetim Dışı : 
- Petrol Tur Ltd.Şti. 
-Çankaya Bel-Pet AŞ: 
-Kıbrıs Türk Pet.Ltd.Şti. 

Toplam 

Taahhüt edilen 
sermaye 
Bin TL. 

250 
15.000 

1.540.000 
294.000 

78.000.000 
79.847.625 

Ödenen 
sermaye 

Bin TL. 

250 
15.000 

1.540.000 
294.000 

78.000.000 
79.847.625 

POAŞ iştiraklerden 1998 yılında 75.982.644 bin lira temettü geliri elde etmiştir. 

Petrol Ofisi Anonim ŞirketAnin 1998 yılı bilanço ve gelir tablosu ekte gösterilmiştir. 

VII- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1- Mikronik filtre ihalesinde, yerli firmaların da katılımının sağlanması amacıyla 
teknik şartnamenin gözden geçirilmesi, yerli firmaların yanmda, yabancı üretici 
firmalardan doğrudan teklif alınarak tam rekabet şartlarının sağlanması ve Mikronik Filtre 
ihalesinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca incelettirilmesi ve gerekirse soruşturulması, 
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2-Petrol ürünlerinin alım ve satımını yapmak üzere bu hizmet alanına girmek 
isteyen yeni kurulacak akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşlarının rafinerilerden 
akaryakıt alabilmeleri ve bu kuruluşların akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olarak 
kabul ve tescil edilebilmesi için aranacak şartlar ile, usul ve esasların belirlendiği Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığfnın 18.08.1993 ve 21.12.1996 tarihli Tebliğlerinin, bu işi 
yapmakta olan mevcut kuruluşlar için aradığı şartların yerine getirilmesine dair 
belirlenmiş sürelerin bitmiş olması da dikkate alınarak, mevzuat dışı şartlarla akaryakıt 
dağıtım ve pazarlama faaliyeti sürdüren şirketler için aynı Tebliğlerde öngörülen 
müeyyidenin uygulanmasını sağlamak üzere ilgili merciler nezdinde girişimlerde 
bulunulması, 

3- Bayilik işlemlerinin teftiş sonuçları ile ilgili olarak; 

- İstasyon kurma kredisi ve demirbaş malzeme tahsisinde satış taahhüdüne dayalı 
olarak kredi kullanan ve taahhütlerini yerine getirmeyerek şart-ı cezaya düşen bayilere ait 
23 adet kredi dosyası kapsamındaki işlemlerin kusur ve sorumluluk yönünden tetkik ve 
tahkikini konu alan ve 6 şirkete kredi tahsisi ile ilgili olarak objektif davranılmaması 
mevzuata aykırı ve amaç dışı kredi kullandırılması hususlarında Ofis Yönetim Kurulunun 
sorumluluğunun bulunması nedeniyle konunun bir üst teftiş birimi olmak bakımından 
Başbakanlık Teftiş Kuruluna aktarılması tespitini içeren 29.12.1997 tarih ve 37/7 sayılı 
POAŞ Teftiş Kurulu soruşturma raporu ile aynı konuda düzenlenen 08.05.1998 tarih ve 
9/9 sayılı yazı ve 28.12.1998 tarih ve 48/5 sayılı soruşturma raporu ile, 

- İstanbul Otogarındaki iki akaryakıt istasyonu ile ilgili olarak satış potansiyelinin 
tespitine dair Bölge Müdürlüğünce düzenlenen 14.000 ton/yıllık rapor dikkate 
alınmaksızın, önce 70.000 ton/yıl ardından da 50.000 ton/yıl satış taahhüdüne göre 
4.000.000 USD kredi kullandırılması, kredinin tahsisi aşamasında mevzuat dışı işlemler 
yapıldığı vb. hususlarda POAŞ Teftiş Kurulunca düzenlenen 17.06.1999 tarih ve 29/28 
sayılı yazı ile 05.10.1999 tarih 50/45 sayılı yazılarda aynı mahiyetteki tespitler de dikkate 
alınarak, 

POAŞ Yönetim Kurulunun sorumluluğunun belirlenmesi bakımından konunun 
Başbakanlığa intikal ettirilmesi, 

4- özelleştirme kapsamına alınan POAŞ'ın faaliyetlerine iiişkin bağımsız dış 
denetim şirketi ile yapılan sözleşmede belirlenen hizmet kapsamında yer alan bir 
hizmetin ikinci bir sözleşme ile aynı işin tekrar yaptırılması suretiyle fazladan ödenen 
34.400 USD ücretin tahsili ile gereksiz ödemelerden kaçınılması, 

5-Konya bölgesi bayilerinden Başbahçivan AŞ. ve Uğur Selvi'ye satılan toplam 
159.3 milyar lira ürün bedellerinin tahsilinde; Ofıs'ce belirlenen satış esaslarına aykırı 
olarak Başbahçivan AŞ'ye provizyon artışı ile teminatsız mal verilmesi, ayrıca Uğur 
Selvi firmasına ise çeklerin vadelerinden önce 80 milyarlık teminatın iadesi suretiyle 
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her iki firmanın çeklerinin karşılıksız çıkması nedeniyle yapılan uygulamadan dolayı 
meydana gelen kaynak kaybının nedenlerinin Petrol Ofisi Teftiş Kurulunca incelenmesi 
gerekirse soruşturulması, 

6-Mersin ANT deposundan Diyarbakır deposuna JP-4 askeri yakıtın nakliyesi ile 
yükümlü firmanın 1998 - 1999 yılllarında yüksek miktarda 5725 ton yakıtı teslim aldığı 
halde yerine teslim etmemesi sonucu meydana gelen kurum zararı konusunun önemine 
binaen KİT Komisyonunca değerlendirilmesi, 

7- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer temenni ve tavsiyelerin de yerine 
getirilmesi, 

SONUÇ 

Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin 25.03.1999 tarihinde kendi Genel Kurulunda kabul 
edilen 1998 yılı bilançosu ve 54.666.113 milyon lira dönem karı ile kapanan gelir tablosu 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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PETROL OFİSİ A.Ş. 
31.12.1998 TARİHLİ 

AYRINTILI BİLANÇOSU 

Aktif (Varlıklar) 

1. DON EN VARLIKLAR 
A-Hazır Oeğerler 
B-Menkul Kıymetler 

1-Menkul kıymetlerdeler 

Düşüklüğü karşılığı (-) 

C-Tieari Alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 

2-Şüphsli alacak kar (•) 
D-Oiger Atacaklar 

1-Alacak sen.reeskontu <-) 

2-Şûpheli alacak kar {-) 
E-Stoklar 

t-Stok değer düş kar(-) 
2-VerHen sipariş avans 

F- Yıllara Yaygın inşaat ve 
G-Gel Ayl Ait Gid ve gel.tan. 
H-Oiğer Dönen Varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
I I . DURAN VARLIKLAR 
A-TIcari Alacaklar 

1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpneli alacak kar {-) 

B-Diğer Alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar (•) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı men kıy.değ. düşük kar(-) 
3-iştlrakJer 
4-lşBraklere ser.tah (-) 
iştiraklere sermaye payları 

Değ8r düş.karşl. (•) 
6-8ağlı ortaklıklar 

7-Bağlı ort.ser.tafı.(-) 
8-Bağlı ort.ser.pay.değerdüş.kar(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 

10-Oiğer maJi duran vartıkl. 
Değer düş.kar (-) 

D-Maddl duran varlıklar 
t-Maddi duran varlık (brüt) 
2-Sirikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatınmlar 
4-Vsnlen sipanş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 

1-Maddi olmayan dur.var.(brüt) 
2-8irikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-028İtük.tab.var(briJt) 
2-Binkmiş tük.paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek Yıllara Ait Gider 
ve Gelir Tahakkukları 

H-Diğer Duran Varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

ÖNCEKİ DÖNEM 
(Milyon TL) 

235.499 
735.126 

59.136 

429.307 

2 

1.834 

7S.0C0 

8 345.065 
4 109 70a 

501 399 

102.523 
14 652 

12.738.529 
1.101.307 

32.394.492 

771436 

22.475.937 

2.909 
366.145 
118.425 

1.123.563 

10.213 

79.836 

5.236.757 

87.871 

0 

0 
115.332 

69.970.183 

6.654.072 

76.624.255 

CARİ DÖNEM 

406.130 
2.574.885 

1.170.587 

3 216797 

2 

t. 834 

73.000 

15.531.8S6 
7 588.096 

794 ! 73 

429.336 
56.300 

0 

0 

Milyon TL) 

15.416.514 
6 

35.702.637 

2.254.039 

36.527.306 

9 
553.500 

214.039 

1.559.002 

15.552 

79.336 

8.737.973 

373.036 

0 

0 
267.012 

90.773.050 

11.032.511 

101.305.561 
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PETROL OFİSİ A.Ş. 
31.12.1998 TARİHLİ 

AYRINTILI BİLANÇOSU 

Pasif (kaynaklar) 

l-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali Borçlar 
B-Tlcari Borçlar 

1-Son; Senetleri Reeskontu (-) 
C-Oiğer Borçlar 

t- Borç Senetleri Reeskontu (-) 
D-Alınan Avanslar 
E'Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İstihkaktan 
F-Ödenecek Vergi Ve Diğer YUkümlOlukleri 
G-Borç ve Gider Karşılıkları 

1-Oonem Kan Vergi ve Diğer Yasal 
Yükümlülükler Karşılıktan 

2-OÖnem Kannın Peşin ödenen Vergi 
ve Diğer Yükümlülükleri (-) 

3-Kıdem Tazminatı Karşılığı 
4-Oiğar Borç ve Gider Karşılıktan 

H-Gelecek Aylara ait Gelirler ve 
Gider Tahakkuktan 

l-Diğtr Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
KİSA VADELİ YABAN O KAYNAKLAR TOPLAMI 
ll-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali Borçlar 
B-Tieari Borçlar 

1-Borç Senedi Reeskontu (-) 
D-Alınan Avanslar 
E-Borç ve Gider Karşılıktan 

1-Kıdem Tazminatı Karşılıktan 
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

F-Gelecek Yıl. Ait Getir ve Gider Tahak. 
G-Oiğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI 
III OZ KAYNAKLAR 
A- Ödenmiş Sermaye 

1-Sarmaya 
2-Odenmemiş Sermaye {-) 

B-Sermaye Yedekleri 
1-Hisse Senedi İhraç Primleri 
2-Hisse Senedi İptal Karları 
3-MOV Yeniden Değerleme Artışları 
4-lşörakler Yeniden Değerleme Artıştan 
5-Oiğer Sermaye Yedekten 

C-Kar Yedekleri 
1-Yasal Yedekler 
2-Statü Yedekleri 
3-Olaganüs lü Yad eki er 
4-0iğer Kar ve Yedekler 
5-Ozel Fonlar 

D-Geçmiş Yıllar Karları 
E-Geçmiş Yıllar Zararları (•) 
F-Oonem Net Karı (Zararı) 

OZKAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

ÖNCEKİ DÖNEM * 

20.331.069 

2.311.984 

7.508.525 

7.000.000 

81.766 

3.186.952 

99.805 

2226.914 

2.660.000 
22.597 

0 
0 

Milyon TL) 

5.211.917 

4.530.854 

2,568.713 

1.565.889 
17.519.085 

556.439 
10.780 

129.611 

0 
7.508.525 

0 
7 

7.000.000 

3.368.523 

4.909.511 

0 
0 

21.744.401 

31.963.677 

7.638.143 

37.022.135 

76.624.255 

CARİ DÖNEM 
(Milyon TL) 

22.955.326 

6.064.261 

24.0C0 

14.430.957 

7.000 000 

81.765 

6.683.993 

396 223 

5.172.754 

2.560.000 
117.864 

677.404 

9,601.639 

3.242.680 

Z177.815 
16.915.565 

727.490 
27.2J4 

181.815 

0 
14.430.957 

0 
20 

7.000.000 

7.161.S87 

7.950.513 

0 
0 

31.710.287 

• 

33.369.877 

14.612.792 

53.822.892 

101.805.561 
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PETROL OFİSİ A.Ş. 
31.12.1998 TARİHLİ 

ÖZET GELİR TABLOSU 

Gelir ve Giderler 

A-Brût satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış kan veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı ve zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

İ-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandtşı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zaran 

K-Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kan veya zaran 

Önceki dönem 
Milyon TL 

577.375.618 

571.168.493 

49.307.995 

35.422.354 

19.550.627 

42.111.403 

386.452 

42.075.470 

21.744.401 

6.207.125 

521.860.498 

13.885.641 

12.861.578 

422.385 

20.331.069 

Cari dönem 
Milyon TL 

739.992.713 

729.784.127 

68.240.309 

44.087.288 

34.305.216 

54.297.813 

866.132 

54.666.113 

31.710.287 

10.208.586 

661.543.818 

24.153.021 

24.094.691 

497.832 

22.955.826 
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SAYI: 46 
PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 1999 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 19.10.2005 tarihli 2 nci Birleşiminde Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin 1999 
yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Mecli
since Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. 
Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından 
verilen cevaplar ile diğer belgeler ve birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak günde
me getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve malî durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I - TOPLU BAKIŞ 

Halen Petrol Ofisi Anonim Şirketi adıyla faaliyetini sürdüren Kuruluş 
26.10.1940 tarih ve 3780 sayılı Milli Koruma Kanunu'nun Bakanlar Kurulu'na verdiği 
yetkiye dayanılarak 14.01.1941 tarih ve 2/1169 sayılı Kararname'ye ekli K/103 sayılı 
Koordinasyon Heyeti Karan uyarınca Petrol Ofisi unvanıyla kurulmuştur. Kuruluş 
amacı "Halk ve milli müdafaa ihtiyaçları için lazım olan her türlü petrol ve müştaklarını 
satın almak ve satmak, memleket haricinden satın aldığı petrol ve müştaklarını ithal 
etmek, memleketin muhtelif mahallerinde petrol ve müştakları stokları vücuda 
getirmek" olarak belirlenen Petrol Ofisi K/1092 sayılı Koordinasyon Heyeti Kararıyla 
"Nato Enfrastrüktür programı gereğince memleketimizde yapılmakta olan akaryakıt 
tesisleri ve boru hatlarının idari, işletme, bakım ve hüsnü muhafazası" ile de 
görevlendirilmiştir. 

Petrol Ofisi, 10.10.1983 tarih ve 98 sayılı KHK ile kurulan Türkiye Petrol 
Kurumu'nun bağlı ortaklığı haline getirilmiştir. Kuruluşun anonim şirket haline 
gelmesi; Kamu rafinerilerinde üretilen akaryakıtın tek elden pazarlanması amacıyla 
kurulan Akaryakıt Dağıtım A.Ş. nin ana sözleşmesi tadil edilerek, Petrol Ofisi Anonim 
Şirketi olarak 24.11.1983 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilanı ile 
gerçekleşmiştir. 

Petrol Ofisi A.Ş., Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 05.09.1990 tarih ve 
90/7 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına, 4046 sayılı Kanunun Geçici 11. 
maddesi gereğince de özelleştirme programına alınmıştır. Özelleştirme Yüksek 
Kurulu'nun 23.12.1994 tarih ve 94/9 sayılı strateji kararı çerçevesinde, Şirketin % 51 
oranında hisselerinin özelleştirilmesi amacıyla Özelleştirme idaresi Başkanlığı 
tarafından ihaleye çıkılmıştır. İhale sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda; Şirket 
hisselerinin % 51'inin, T. İş Bankası A.Ş. - Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Ortak 
Girişim Grubunun, ihale Şartnamesi çerçevesinde kuracağı bir Anonim Şirket'e 
1.260.000.000 ABD Doları bedel ile satılması Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 
21.04.2000 tarih ve 2000/37 nolu karan çerçevesinde kabul edilmiştir. 

Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
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T O P L U B İ L G İ L E R ' 
• 

S E R M A Y E 
Ö D E N M İ Ş S E R M A Y E 
Ö Z K A Y N A K L A R 
Y A B A N C I K A Y N A K L A R . . . - - • 
F İ N A N S M A N G İ D E R L E R İ 
M A D D İ D U R A N V A R L I K L A R ( E d t n m e Değeri) 
M A D D İ D U R A N V A R L I K L A R BİR İKMİŞ A M O R T İ S M A N I 
Y A T I R I M L A R İ Ç İ N Y A P I L A N N A K D l Ö D E M E L E R 
Y A T I R I M L A R I N G E R Ç E K L E Ş M E O R A N I (Nakdi ) 
İ Ş T İ R A K L E R E Ö D E N E N S E R M A Y E 
İ Ş T İ R A K L E R T E M E T T Ü G E L İ R L E R İ 
B A Ş L I C A A L I M M İ K T A R I (Akaryakıt ) 
T Û M A L I M T U T A R I 
B A Ş L I C A Ü R E T İ M M İ K T A R I ( M . Y a f l ve Grea ) 
T Ü M Ü R E T İ M T U T A R I (M .yağ v e Gres) 
Ü R E T İ M K A P A S İ T E S İ (M .yağ ve Gres ) 
K A P A S İ T E D E N Y A R A R L A N M A O R A N I ( M .Yağ ve Grea ) 
Ü R E T İ M V E R İ M L İ L İ Ğ İ 
B A Ş L I C A S A T I Ş M İ K T A R I (Petrol Ürünleri) 
N E T S A T I Ş T U T A R I 
S T O K L A R : 

İLK M A D O E V E M A L Z E M E A L I M 
Y A R I M A M U L L E R ' 
T İ C A R İ M A L L A R 
D İ Ğ E R 

S Ö Z L E Ş M E L İ (Or ta lama) 
İŞÇİ (Or ta lama) 
P E R S O N E L İ Ç İ N Y A P I L A N T Ü M G İ D E R L E R 
C A R I Y I L A İLİŞKJN 

S Ö Z L E Ş M E L İ L E R İÇİN Y A P I L A N G İ D E R L E R 
S Ö Z L E Ş M E L İ B A Ş I N A A Y U K O R T A L A M A G İ D E R L E R • 
İ Ş Ç İ L E R İ Ç İ N Y A P I L A N G İ D E R L E R 
[ŞÇİ B A Ş I N A A Y L I K O R T A L A M A G İ D E R L E R 

D Ö N E M İ N E İL İŞKİN K U R U M L A R V E R G İ S İ 
T A H A K K U K E D E N V E R G İ L E R 
G S Y İ H ' Y A K A T K I (Üretici Fiyattanyla) 
G S Y İ H ' Y A K A T K İ (Alıcı Fiyattanyla) 
G S M H * Y A K A T K I (Al ıcı Fiyatlarıyla) 
F A A L İ Y E T KARLIL IĞ I ( ö z kaynak Yönünden) 
MALİ K A R L I L I K ( ö z Kaynak Yönünden) 
İ K T İ S A D I KARLIL IK 
F A A L İ Y E T K A R I 
D Ö N E M K A R I 
B İ L A N Ç O K A R I 

M.Çİİ 

Im lyonTL 
Milyon T L 
Milyon T L 
Milyon T L 
Mi fyonTL 
Milyon T L 
Milyon T L 
MByonTL 

% 
Milyon TL. 
Milyon T L 
BJn/Ton 
Mayon TL 
T o n 
Milyon T L 
Ton 

% 
% 

Bin/Ton 
Milyon T L 

Milyon T L 
Milyon T L 
Milyon T L 
Milyon T L 
Kişi 
Kişi 
Milyon T L 

Milyon T L 
Milyon T L 
M l y o n T L 
Milyon T L 

Milyon TL 
Milyon T L 
Milyon T L 
Milyon T L 

% 
% 
% 

Milyon TL 
MJyon T L 
Milyon T L 

1995 

3 .000 .000 
2 .520 .000 
8 .687 .920 

10 .321 .656 

-
3 .118 .026 
1 .420 .805 

165 .783 
60 .0 

53 .896 
7 .140 

10 .497 
1 4 5 . 7 7 4 . 0 0 2 

118 .296 
2 .848 .859 

170 .000 
6 9 . 6 

10 .486 
158 .145 .748 

4 9 7 . 9 4 5 
2 7 . 1 2 8 

2 .242 .851 
1.056.431 

2 . 4 9 6 
3 .864 

5 .205 .273 

1 .487.350 
4 9 , 6 

3 .716 .523 
8 0 , 2 

2 .424 .830 
. 8 .400 .301 

14 .040 .830 
14 .040 .830 
14 .040 .830 

7 8 . 7 
9 9 . 3 
4 5 . 7 

6 .820 .852 
8 .604 .408 
4 . 0 2 7 . 6 8 9 

1996 

3 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 5 2 0 . 0 0 0 
0 8 5 1 . 7 9 9 

2 6 . 7 1 3 . 8 0 7 

-
4 .859 .384 
2 .175 .634 

3 6 3 . 2 3 3 
5 4 . 9 

5 3 . 8 3 6 
7 .004 

1 0 . 7 8 7 
2 9 8 . 0 9 8 . 8 6 3 

1 1 9 . 4 6 1 
6 . 6 3 0 . 7 6 2 

170 .000 
7 0 . 3 

-
10 .744 

3 2 1 . 5 4 7 . 2 6 3 

1 .158 .993 
8 0 . 9 9 8 

7 . 0 3 7 . 6 0 8 
3 .O03.526 

2 . 5 4 6 
3 . 6 6 2 

5 . 9 8 8 . 8 1 9 

2 ^ 9 5 . 7 3 5 
. 7 5 

3 . 2 5 0 . 3 4 3 
7 4 

7 . 9 6 0 . 7 6 3 
17 .215 .909 
2 8 . 0 5 8 . 8 6 6 
2 8 . 0 5 8 . 8 6 6 
2 8 . 0 5 8 . 8 6 6 

174 .3 
201 ,1 

5 4 . 4 
17 .174 .492 
1 9 . 8 1 6 . 2 7 2 

9 . 2 4 0 . 6 3 7 

1 9 9 7 

7 .000 .000 
7 .000 .000 

18 .223.874 
55 .843 .859 

-
9 .346 .485 
4 .109 .708 

8 7 7 . 4 9 2 
46.6 

79 .834 
22 .924 
10.311 

527 .029 .425 
121 .529 

9 .116 .533 
170 .000 

7 1 . 5 

-
10.379 

5 7 1 . 1 6 8 . 4 9 3 

1 .600.412 
108 .926 

18 .051 .807 
2 .714 .791 

2 .678 
3 .653 

12.699.614 

5 .298 .310 
165 

6 .912 .110 
158 

11 .516 .580 
33 .333 .529 
60 .318 .789 
60 .318 .789 
60 .318 .789 

221 .5 
263 ,2 

57.5 
35 .422.354 
42 .075 .469 
21 .744 .401 

- 1 9 9 8 

AOOO.OOO 
7 . 0 0 0 . 0 0 0 

5 3 . 8 2 2 . 8 9 1 
4 7 . 9 6 2 . 6 7 0 

-
1 6 . 3 2 6 . 0 6 9 

7 . 5 8 8 . 0 9 6 
1 .987 .281 

4 8 . 1 
7 9 . 8 3 4 
7 5 . 9 8 2 

8 . 9 5 2 
6 5 0 . 2 6 0 . 0 0 0 

1 1 6 . 1 8 7 
13 .603 .9O5 

" 1 7 0 . 0 0 0 
7 0 , 3 

-
1 0 . 1 1 1 

7 2 9 . 7 8 4 . 1 2 7 

3 . 0 9 0 . 2 2 9 
1 7 1 . 1 9 6 

1 9 . 8 8 0 . 7 3 9 
1 3 . 3 8 5 . 1 4 0 

2 . 8 7 2 
3 . 5 2 3 

2 2 . 5 9 2 . 6 4 4 

9 . 6 3 4 . 1 1 6 
2 7 4 

1 2 . 9 4 9 . 7 2 9 
2 8 9 

1 5 . 8 1 2 . 8 0 3 
4 1 . 3 8 3 . 8 3 8 
8 9 . 8 4 8 . 4 3 2 

1 0 3 . 1 6 0 . 8 6 0 
1 0 3 . 1 6 0 . 8 6 0 

8 1 , 9 
101 .6 

54 .1 
4 4 . 0 8 7 . 2 8 8 
5 4 . 6 6 6 . 1 1 3 
3 1 . 7 1 0 . 2 8 7 

1 9 9 9 

2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

1 1 7 . 2 2 3 . 5 9 8 
1 0 3 . 3 2 3 . 0 5 8 

• 
2 5 . 1 4 1 . 8 6 3 
11 .S34 .908 

5 .199 .814 
7 1 . 8 

7 8 . 8 3 4 
1 2 . 6 2 7 

9 . 1 1 9 
1 . 2 0 3 . 1 0 6 . 0 0 0 

9 9 . 1 3 7 

S o n ik i Y ı l F a r k ı 

1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
63 .40O.7O7 
5 5 . 3 4 0 . 3 8 8 

-
8 . 8 1 5 . 7 9 4 
4 . 3 4 6 . 8 1 2 
3 . 2 1 2 . 5 3 3 

2 3 . 7 

-
( 8 3 . 3 5 5 ) 

1 6 7 
5 5 2 . 8 4 6 . 0 0 0 

- 1 7 . 0 5 0 
1 8 . 9 7 3 . 3 2 2 > 5 . 3 6 9 . 4 1 7 

1 7 0 . 0 0 0 
5 8 . 3 

9 . 1 9 0 
1 .320 .115 .612 

5 . 0 9 5 . 8 7 7 
5 4 5 . 6 2 0 

4 7 . 0 4 4 . 5 1 6 
1 4 . 4 1 6 . 6 1 8 

2 . 7 6 2 
3 . 2 9 0 

5 0 . 2 2 9 . 1 7 9 

1 4 . 7 4 9 . 7 3 6 
445 

2 4 . 1 8 7 . 4 2 5 
6 1 3 

3 6 . 2 2 5 . 8 8 6 
1 6 5 . 9 6 9 . 5 7 5 
1 6 9 . 0 5 8 . 4 0 3 
2 8 8 . 1 8 5 . 7 7 7 
2 8 8 . 1 8 5 . 7 7 7 

7 9 . 7 
9 4 . 9 
5 0 . 8 

9 3 . 4 1 S . 5 5 7 
1 1 1 . 2 4 8 . 3 2 3 

7 0 . 1 5 7 . 4 5 4 

-
( 1 2 . 0 ) 

-
( 9 2 1 ) 

5 9 0 . 3 3 1 . 4 8 5 

2 . 0 0 5 . 6 4 8 
3 7 4 . 4 2 4 

2 7 . 1 6 3 . 7 7 7 
1 . 0 3 1 . 4 7 8 

( 1 1 0 ) 
( 2 3 3 ) 

2 7 . 6 3 6 . 5 3 5 

5 . 1 1 5 . 6 2 0 
171 

1 1 . 2 3 7 . 6 9 6 
3 2 4 

2 0 . 4 1 3 . 0 7 7 
1 2 4 . 5 8 5 . 7 3 7 

7 9 . 2 0 9 . 9 7 1 
1 8 5 . 0 2 4 . 9 1 7 
1 8 5 . 0 2 4 . 9 1 7 

( 2 . 2 ) 
( 6 . 7 ) 
( 3 . 3 ) 

4 9 . 3 3 2 . 2 6 9 
5 6 . 5 8 2 . 2 1 0 
3 8 . 4 4 7 . 1 6 7 

A r t ı ş v e y a 
a z a k s % 

1 8 5 . 7 
1 8 5 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 5 . 3 

-
54 .1 
8 3 . 6 

1 6 1 . 7 
4 9 . 3 

-
( 8 3 . 4 ) 

8S .0 
( K 7 ) 

3 9 . 5 

-
( 1 7 . 1 ) 

-
( 9 . 1 ) 
8 0 . 9 

6 4 . 9 
2 1 8 . 7 
1 3 6 . 6 

7 .7 
( 3 . 8 ) 
( 6 . 6 ) 

1 2 2 . 3 

5 3 . 1 
62 .4 
8 6 , 8 
112 

129 .1 
3 0 1 , 0 

8 8 . 2 
179 .4 
1 7 9 . 4 
( 2 . 7 ) 
(6 .6 ) 
(6 .1 ) 

1 1 2 
1 0 4 
121 



Iİ-İDARİ BÜNYE 

Petrol Ofisi A.Ş. nin Ankara'da bulunan Merkez örgütü Genel Müdür, 4 Genel 
Müdür Yardımcısı, Genel Müdürlüğe bağlı uzmanlık ve müşavirlikler, Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ile İkmal ve Tesisler Daire Başkanlığından, 2 ANT 
Başkanlığına ilave olarak 13 adet Daire Başkanlığı, kalite güvencesi sistem 
yöneticiliği Savunma Sekreterliği ile 51 Müdürlükten meydana gelmektedir. 

Ayrıca 11 adet Bölge Müdürlüğü, bir adet Gemi İşletme Müdürlüğü ile ANT 
Başkanlığına bağlı Doğu ve Batı olmak üzere 2 adet Bölge Müdürlüğünden oluşan 
taşra örgütü bulunmaktadır. 

Şirket yönetim açısından 4046 sayılı Yasa Türk Ticaret Kanunu ile YPK 
kararlarına; denetim bakımından 3346 sayılı Kanun ile 72 sayılı KHK hükümlerine 
personel statüsü gereği de 1475, 2821, 543 ve 506 sayılı kanunlar ile bunlarla ilgili 
mevzuat hükümlerine tabidir. 

1999 yıl sonu itibariyle şirkette çalışan personel sayısı önceki yıla göre 200 kişi 
azalarak 6098 kişi olarak gerçekleşmiştir. Çalışanların 2771 kişisi sözleşmeli, 3327 
kişisi işçi statüsündedir. Personel için yapılan harcama geçen yıldan 27.636.535 
milyon lira fazlasıyla 50.229.179 milyon lira olmuştur. 

Şirkette organizasyon yapısının yeniden gözden geçirilerek mevcut birimlerin 
sayıca azaltılması ve zaman içinde pasif konumda kalan birimlerin yeniden 
değerlendirilerek özellikle pazarlama ünitelerinin aktif ve deneyimli personelle takviye 
edilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. 

Ill-MALİ BÜNYE 

Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin 1999 yılı kaynak ve varlıkları, önceki yıla göre % 
116,6 oranında artarak 220.546.656 milyon lira düzeyine yükselmiştir. 1999 yılında 
kullanılan kaynakların, % 53,2 oranında 117.223.598 milyon lirası öz, % 35,5 
oranında 103.323.058 milyon lirası yabancı kaynak niteliğindedir. Öz kaynaklardaki 
artış; cari yıl dağıtılmamış karı ile yedekler ve yeniden değerleme fonundan 
kaynaklanmıştır. 

Öz kaynaklar daha fazla arttığından POAŞ'ın yeterlilik (finansman) rasyosu 1,4 
puan artarak % 113,5'e yükselmiştir. 

1999 yılında kullanılan yabancı kaynakların % 11,4'ü uzun vadeli, % 35,5'i 
kısa vadeli niteliktedir. 

Kuruluş 1999 yılı içinde finansman ihtiyacı bulunmaması nedeniyle kredi 
kullanmamıştır. 

Varlıklar toplamı 220.546.656 milyon liranın 16.109.896 milyon lirası duran, 
204.436.760 milyon lirası dönen varlık niteliğindedir. 
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IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

1-Alımlar: 

Petrol Ofisi Anonim Şirketi 1999 yılında 1.199.390 milyon lirası 3.716 milyon 
lirası dış alım olmak üzere toplam 1.203.106 milyon liralık alım yapmıştır. Alımların % 
98i oranında 1.176.895 milyon lirası petrol ürünü alımı bedelinde oluşmuştur. 

1999 yılında yurt dışından 3.570 milyon lira değerinde madeniyağ katkı 
maddesi ve 146 milyon lira değerinde malzeme satın alınmıştır. 

2- Üretim ve Maliyetler: 

Şirket, İzmir ve izmit'te kurulu tesislerden madeniyağ ve gres üretimi 
yapmaktadır. 

- Tek vardiya halinde çalışan tesislerde 1999 yılında 95.200 ton madeniyağ ve 
3.937 ton gres üretilmiştir. 

Kuruluşun 1999 yılı üretim giderleri 18.973.322 milyon liradır. 

3- Pazarlama: 

Petrol Ofisi Anonim Şirketi; akaryakıt ve madeniyağdan oluşan iki ana ürünü 
pazarlamaktadır. Şirket; rafinerilerden satın aldığı akaryakıtı yurt içine, tesislerinde 
ürettiği madeniyağı yurt içine ve dışına pazarlamaktadır. 

Kuruluş 1999 yılında 9.190 bin ton akaryakıt ve 97 bin ton madeniyağ satışı 
gerçekleştirmiştir. 

Rekabetin yoğun olduğu bir piyasada faaliyet gösteren Şirket, akaryakıt 
satışlarındaki artış oranının, ülke tüketimi artış oranının altında kalması nedeniyle, 
Pazar payını koruyamamaktadır. Petrol Ofisi A.Ş. nin 1996 yılında % 51 olan pazar 
payı, 1997 yılında % 48, 1998 yılında % 37,5, 1999 yılında ise 32,3 oranına 
gerilemiştir. Sınır ticaretiyle gelen motorin ve yeni kurulan bir çok dağıtım şirketinin de 
bayilere tanıdığı kredi vb. diğer parasal avantajlarla POAŞ'ın kendi kurallarına göre 
rekabet edememesi sonucunda Pazar payı azalmıştır. 
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V- YATIRIMLAR 

1999 yılı yatırım programında Şirketle ilgili olarak yer alan projeler imalat 
sektörüne aittir. 1999 yılı ödenek toplamı 7.244.000 milyon lira olan projeler için yıl 
içinde 5.199.814 milyon lira nakdi yatırım harcama yapılmıştır. 

VI- MÜESSESE, BAĞLI ORTAKLIK (veya BAĞLI ANONİM ŞİRKET) 
VE İŞTİRAKLER 

Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin iştirak ettiği denetim içi ve denetim dışı 
Kuruluşların sermaye durumuna ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. 

Taahhüt edilen sermaye ödenen sermaye 
İştirakler Bin TL B İn l L 
1- Denetim iç i : 

- DB. Deniz Nakliyat T A Ş . 250 250 
-İGSAŞ 15.000 15.000 

2- Denetim Dışı: 
- Petrol Tur Ltd. Şti. 1.540.000 1.540.000 
- Çankaya Bel-Pet A.Ş. 294.000 294.000 
- Kıbrıs Türk Pet. Ltd.Şti. 78.000.000 78.000.000 

Toplam 79.849.250 79.849.250 

POAŞ iştiraklerinden 1999 yılında 79.849.250 bin lira temettü geliri elde 
edilmiştir. 

Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin 1999 yılı bilanço ve gelir tablosu ekte 
gösterilmiştir. 

VII- ÖNERİLER 

Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1-1998 yılı denetim raporunun 5 nolu temennisinde yer alan; 

Mikronik filtre ihalesi ile ilgili inceleme ve soruşturmanın özelleştirme İdaresi 
Başkanlığınca biran önce ele alınarak sonuçlandırılması, 

2- Mersin ANT Tank Çiftliğinden Diyarbakır Meydan İkmal Şefliğine sevk 
edilen JP - 4 yakıtı ile ilgili olarak; 

-1998 yılında nakliyeci firma tarafından Mersin'den alınıp, Diyarbakır'a taşınan 
yakıt miktarında ilk tesbitlere göre 1.580 ton noksanlık olduğunun tesbit edilmesine 
rağmen, sözleşme süresinin bittiği 19.03.1999 tarihinden, ikinci sözleşmenin yapıldığı 
31.05.1999 tarihine kadar aynı firmaya nakliye yaptırılması, 

- Mart/1999 da yapılan 2. Taşıma ihalesinin de aynı firmaya verilerek 
noksanlığın, dolayısı ile Ofis zararının büyümesine sebebiyet verilmesi, 
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- Nakliyeci tarafından Mersin'den teslim alınan yakıt miktarı ile Diyarbakır'a 
teslim edilen yakıt miktarı arasındaki noksanlığın kesin miktarının belirlenmesi, 
böylece Ofis zararının gerçek boyutunun ortaya çıkarılması, 

Konularının Özelleştirme İdaresi Başkanlığfnca incelettirilmesi, gerekirse 
soruşturulması. 

3-1998 yılına ait YDK'nın denetim raporunda yer alan 11 nolu temennisinde; 
Bayilik işlemlerinin teftiş sonuçlan ile ilgili olarak; 
- İstasyon kurma kredisi ve demirbaş malzeme tahsisinde satış taahhüdüne 

dayalı olarak kredi kullanan ve taahhütlerini yerine getirmeyerek şart-ı cezaya düşen 
bayilere ait 23 adet kredi dosyası kapsamındaki işlemlerin kusur ve sorumluluk 
yönünden tetkik ve tahkikini konu alan ve 6 şirkete kredi tahsisi ile ilgili olarak objektif 
davranılmaması, mevzuata aykırı ve amaç dışı kredi kullandırılması hususlannda 
Ofis Yönetim Kurulu'nun sorumluluğunun bulunması nedeniyle konunun bir üst teftiş 
birimi olmak bakımından Başbakanlık Teftiş Kuruluna aktarılması tespitini içeren 
29.12.1997 tarih ve 37/7 sayılı POAŞ Teftiş Kurulu Soruşturma Raporu ile aynı 
konuda düzenlenen 08.05.1999 tarih ve 9/9 sayılı yazı ve 28.12.1998 tarih ve 58/5 
sayılı soruşturma raporu ile; 

- istanbul Otoganndaki iki akaryakıt istasyonu ile ilgili olarak satış 
potansiyelinin tespitine dair Bölge Müdürlüğü'nce düzenlenen 14.000 ton/yıllık rapor 
dikkate alınmaksızın önce 70.000 ton/yıl ardından da 50.000 ton/yıl satış taahhüdüne 
göre 4.000.000 USD kredi kullandırılması, kredinin tahsisi aşamasında mevzuat dışı 
işlemler yapıldığı vb. hususlarda POAŞ Teftiş Kurulu'nca düzenlenen 17.06.1999 
tarih ve 29/28 sayılı yazı ile 05.10.1999 tarih ve 50/45 sayılı yazılarda aynı 
mahiyetteki tespitlerde dikkate alınarak, 

POAŞ Yönetim Kurulu'nun sorumluluğunun belirlenmesi bakımından 
Başbakanlığa intikal ettirilen konu ile ilgili inceleme ve soruşturmanın biran önce 
sonuçlandırılması, 

4- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer temenni ve tavsiyelerin de yerine 
getirilmesi, 

SONUÇ 
Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin 24.03.2000 tarihinde kendi genel kurulunda 

kabul edilen 1999 yılı bilançosu ve 111.248.323 milyonjira dönem karı ile kapanan 
gelir tablosu^ 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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PETROL OFİSİ A.Ş. 
31.12.1999 TARİHLİ 

AYRINTILI BİLANÇOSU 

Aktif (Varlıklar) 

II.DONEN VARLIKLAR 
A-Hazır Değerler 
B'Menkul Kıymetler 

1.Menkul Kıymetler değer 
Düşüklüğü karşılığı (-) 

C-Ticari Alacaklar 
1 .Alacak sen. reeskontu (•) 
2.Şüpheli alacak karşılığı (-) 

D-Oiğer Alacaklar 
1 .Alacak sen.reeskontu (-) 
2.Ş0pheli alacak kar (•) 

E-S toklar 
I.Stok değer düş kar. (-) 
2.Ver9en sipariş avansları 

F-Yıtlara yaygın İnşaat ve 
G-GeUyf.Alt GkJ.ve Gel.Tah. 
H-Oiğer Dönen Varlılar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
ll-OURAN VARLIKLAR 
A-Ticari Alacaklar 

1 .Alacak sen. reeskontu (-) 
2.ŞQpheli alacak karşılığı (-) 

B-Oiğer Alacaklar 
1.Alacak sen. reeskontu (-) 
2.Şüpheli alacak karşılığı)-) 

C-Maü duran varlıklar 
1.Sağlı menkul kıymetler 
2.Bağlı men. Kıy.değ.düşük kar (-) 
3.lştirakler 
4.lşöraklere ser.tah. (-) 
5.iştiraklere sermaye paylan 

Değer düş. karşl. (-) 
6-Bağlı Ortaklar 
7-Bağlı Ortaklara Sermaye TaahhOtteri (-) 
8-Bağlı Ortaklara Sermaye Paylan 

. Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
9-Diğer Mali Duran Varlıklar 
10-Oiğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (•) 

D-Maddi Duran Varlıklar 
1-Maddi duran varlık (bröt) 
2-B'ırikmiş Amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta Olan Yatınmlar 
4-Verilen Sipariş Avanslar 

E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
1 .Maddi olmayan Dur.var (brüt) 
2-Birikmiş Amortismanlar (-) 
3-Verüen Avanslar 

F-Ozel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
lözel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 
2-Birikmiş Tükenme Paylan (-) 
3-VerHen Avanslar 

G-Gelecek Yıllara Ait Gider 
ve Gelir Tahakkuktan 

H-Diğer Duran Varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

ÖNCEKİ DÖNEM 
(MitypnTL) 

406.130 
2.574.885 

1.170.587 

8.216.797 

2 

1.834 

78.000 

7.588.096 
794.173 

15.416.514 
6 

35.702.637 

2.254.039 

36.527.306 

9 
658.500 
214.039 

1.559.002 

15.652 

79.836 

8.737.973 

373.036 

267.012 

90.773.050 

11.032.511 

101.805.561 

CARİ DÖNEM 
(Milyon TL) 

601.979 
4.618.294 

3.280.159 

4.681.865 

4 

1.834 

78.000 

11.934.909 
1.551.195 

26.464.327 
8.036.487 

97.110.437 

3.743.787 

67.102.634 

1.979.088 

1.986.631 

87.852 

79.838 

13.206.954 

617.974 

130.647 

204.436.760 

16.109.896 

220.546.656 
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PETROL OFİSİ A-Ş. 
31.12.1999 TARİHLİ 

AYRINTILI BİLANÇOSU 

Pasif (kaynaklar) 

I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali Borçlar 
B-Ticari Borçlar 

LBorç senetten reeskontu (-) 
C-Diger Borçlar 

IBorç senetleri reeskontu (•) 
D-Alınan Avanslar 
E-Yıltara yaygın inşaat ve 
Onarım hakedişleri 

F-Odenecek vergi ve diğer 
Yükümlülükler 

G-Borç ve gider karşılıktan 
1. Dönem kan vergi ve diğer yasal 
Yükümlülükler Karşılıktan 

2.Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi 
ve Diğer Yükümlülükler (-) 

3.Kıdem Tazminatı Karşılığı 
4.0iğer Borç ve Gider Karşılıkları 

H-Gelecek Aylara ait Gelirler 
ve Gider Tahakkuktan 

l-Oiğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAM 
II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali Borçlar 
B-Ticari Borçlar 

LBorç Senedi Reeskontu (-) 
C-Digor Borçlar 
D-Alınan Avanslar 
E-Borç ve Gider Karşılıkları 

1.Kıdem TazminabKarşılıklan 
2.Diğer Borç ve Gider Karşılıktan, 

F-Gelecek Yıllara ait Gelir ve Gider Tahak. 
G-Diğer Uzun Vadeli Yabana Kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI 
III.ÖZ KAYNAKLAR 
A-Odenmiş sermaye 

1.Sermaye 
2.0denmiş Sermaye (•) 

B-Sermaye Yedekleri 
1.Hisse Senedi İhraç Primleri 
2. Hisse Senedi İptal Karlan 
3.MDV Yeniden Değerleme Artıştan 
.̂İştirakler Yeniden Değerleme Artıştan 

5.Diğer Sermaye Yedekleri 
C-Kar yedekleri 

I.Yasal Yedekler 
ZStatü Yedekleri 
3.0lağanüstü Yedekler 
4.0iğer Kar ve Yedekler 
5. Özel Fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlan 
E-Gecmiş yıllar zararlan (-) 
F-Dönem Net Kan {Zaran) 

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

22.955.826 

6.064.262 

24.000 

1 

14.430.958 

7.000.000 

81.766 

6.683.993 

396.228 

5.172.754 

2.660.000 
117.884 

ÖNCEKİ DÖNEM 
(Milyon TL) 

677.404 

9.601.639 

3.242.680 

2.177.815 

16.915.565 

727.490 
27.284 

181.815 

14.430.958 

20 

7.000.000 

7.161.986 

7.950.618 

31.710.287 

33.369.877 

14.612.793 

53.822.891 
101.805.561 

CARİ DÖNEM 
(Milyon TL) 

24.000 

24.793.652 

20.000.000 

322.289 

10.814.001 

516.499 

8.023.689 

7.019.352 
370.315 

29.871.652 

6.936.714 

4.600.159 

17.539.385 

17.834.768 

1.383.315 
107.270 

256.137 

24.793.653 

5 

20.000.000 

11.652.789 

15.413.356 

70.157.454 

78.273.263 

25.049.795 

117.223.598 
220.546.656 
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PETROL OFİSİ A.Ş. 
31.12.1999TARİHLİ 

ÖZET GELİR TABLOSU 

Gelir ve giderler 

Brüt satışlar 
B.Satış indirimleri (-) 
C.Net satışlar 
D.Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış kan veya zararı 
E.Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 
F.Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve kadar 
G.Dtğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar 
H.Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 
I.Olağan dışı gelir ve karlar 
J.Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kân veya zararı 
K.Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kan veya zararı 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

739.992.713 

729.784.127 

68.240.309 

44.087.288 

34.305516 

54.297.813 
866.132 

54.666.113 

31.710.287 

10.208.586 

661.543.818 

24.153.021 

24.094.691 

497.832 

22.955.826 

Cari Dönem 
Milyon TL 

1.334.911.427 

1.320.115.612 

133.868.352 

93.419.557 

54.197.051 

113.319.428 
1.567.446 

111.248.323 

70.157.454 

14.795.815 

1.186247.260 

40.448.795 

34.297.180 

3.638.551 

41.090.869 



SAYI : 47 
PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 01.01.2000-21.07.2000 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 19.10.2005 tarihli 2 nci Birleşiminde Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin 

01.01.2000-21.07.2000 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Tür
kiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun ge
reğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alman söz konusu denetim sırasında kuruluşla il
gili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, 
Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından 
sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve malî durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I - TOPLU BAKIŞ 

Halen Petrol Ofisi Anonim Şirketi adıyla faaliyetini sürdüren Kuruluş 
26.10.1940 tarih ve 3780 sayılı Milli Koruma Kanunu'nun Bakanlar Kurulu'na verdiği 
yetkiye dayanılarak 14.01.1941 tarih ve 2/1169 sayılı Kararname'ye ekli K/103 sayılı 
Koordinasyon Heyeti Kararı uyannca Petrol Ofisi unvanıyla kurulmuştur. Kuruluş 
amacı "Halk ve milli müdafaa ihtiyaçları için tazım olan her türlü petrol ve müştaklarını 
satın almak ve satmak, memleket haricinden satın aldığı petrol ve müştaklarını ithal 
etmek, memleketin muhtelif mahallerinde petrol ve müştakları stokları vücuda 
getirmek" olarak belirlenen Petrol Ofisi K/1092 sayılı Koordinasyon Heyeti Kararıyla 
"Nato Enfrastrüktür programı gereğince memleketimizde yapılmakta olan akaryakıt 
tesisleri ve boru hatlarının idari, işletme, bakım ve hüsnü muhafazası" ile de 
görevlendirilmiştir. 

Petrol Ofisi, 10.10.1983 tarih ve 98 sayılı KHK ile kurulan Türkiye Petrol 
Kurumu'nun bağlı ortaklığı haline getirilmiştir. Kuruluşun anonim şirket haline 
gelmesi; Kamu rafinerilerinde üretilen akaryakıtın tek elden pazarianması amacıyla 
kurulan Akaryakıt Dağıtım A.Ş. nin ana sözleşmesi tadil edilerek, Petrol Ofisi Anonim 
Şirketi olarak 24.11.1983 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilanı ile 
gerçekleşmiştir. 

Petrol Ofisi A.Ş., Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 05.09.1990 tarih ve 
90/7 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına, 4046 sayılı Kanunun Geçici 11. 
maddesi gereğince de özelleştirme programına alınmıştır, özelleştirme Yüksek 
Kurulu'nun 23.12.1994 tarih ve 94/9 sayılı strateji kararı çerçevesinde, Şirket'in % 51 
oranında hisselerinin özelleştirilmesi amacıyla özelleştirme idaresi Başkanlığı 
tarafından ihaleye çıkılmıştır. İhale sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda; Şirket 
hisselerinin % 51'inin, T. İş Bankası A.Ş. - Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Ortak 
Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi çerçevesinde kuracağı bir Anonim Şirket'e 
1.260.000.000 ABD Doları bedel ile satılması Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 
21.04.2000 tarih ve 2000/37 nolu kararı çerçevesinde kabul edilmiştir. 

Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
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TOPLU BİLGİLER * / 

SERMAYE 
ÖDENMİŞ SERMAYE 
Ö2KAYNAKLAR 
YABANCI KAYNAKLAR 
FlNANSMAN GİDERLERİ 
MADDİ DURAN VAR LIKLAR( Edinme Değeri) 
MADDİ DURAN VARLIKLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANI 
YATİRİMLAR İÇİN YAPILAN NAKDİ ÖOEMELER 
YATIRIMLARIN GERÇEKLEŞME ORANI (Nakdi) 
İŞTİRAKLERE ÖDENEN SERMAYE 
İŞTİRAKLER TEMETTÜ GELİRLERİ 
BAŞLICA ALIM MİKTARI {Akaryakıt) 
TÜM ALIM TUTARI 
BAŞLICA ÜRETİM MİKTARI (M.YaQ ve Gres) 
TÜM ÜRETİM TUTARI (M.ya0 ve Gres) 
ÜRETİM KAPASİTESİ (M.yağ ve Gres) 
KAPASİTEDEN YARARLANMA ORANI ( M.Yag ve Gres) 
ÜRETİM VERİMLİLİĞİ 
BAŞLICA SATİŞ MİKTARI {Petrol Ürünleri) 
NET SATIŞ TUTARI 
STOKLAR: 

İLK MADDE VE MALZEME ALIM 
YARI MAMULLER 
TİCARİ MALLAR 
DİĞER 

SÖZLEŞMELİ (Ortalama) 
İŞÇİ (Ortalama) 
PERSONEL İÇİN YAPILAN TÜM GİDERLER" 
CARİ YILA İLİŞKİN 

SÖZLEŞMELİLER İÇİN YAPILAN GİDERLER 
SÖZLEŞMELİ BAŞİNA AYLIK ORTALAMA GİDERLER 
İŞÇİLER İÇİN YAPILAN GİDERLER 
İŞÇİ BAŞINA AYLIK ORTALAMA GİDERLER 

DÖNEMİNE İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ 
TAHAKKUK EDEN VERGİLER 
GSYİH'YA KATKI (Üretici Fiyatlarıyla) 
GSYİH'YA KATKI (Alıcı Fiyatlarıyla) 
GSMH"YA KATKI (Alıcı Fiyatlarıyla) 
FAALİYET KARLILIĞI (Öz kaynak Yönünden) 
MALI KARLILIK (Öz Kaynak Yönünden) 
KTİSAOİ KARLILIK 
FAALİYET KARI 
DÖNEM KARI 
BİLANÇO KARI 

ÖLÇÜ 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
MUyon TL . 
Milyon TL 
MHyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Bin/Ton 
MSyon TL 
Ton 
MHyon TL 
Ton 

Bin/Ton 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Mttyon TL 
MHyon TL 
Ki«i 
K2şl 
Milyon TL 

Milyon Tİ. 
MHyon TL 
MUyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 1 
Milyon TL 1 
Milyon TL 

% 
Milyon TL 
MHyon TL 
Milyon TL 

199e 
3.0OO.OOG 
2.520.00G 
9.851.799 

26.713.807 

4.859.384 
2.175.634 

383.233 
54.9 

53.836 
7.0Ö4 

10.787 
298.098.863 

119,461 
6.630.762 

170.000 
70,3 

10.744 
321.547.263 

1.158.993 
80.998 

7.037.608 
3.003.526 

2.546 
3.682 

5.988.819 

2.295.735 
75 

3.250.343 
74 

. 7.960.763 
17.215.909 
28.058.866 
28.058.866 
28.058.866 

174.3 
201.1 

54.4 
17.174.492 
19.816.272 

9.240.637 

1997 
7.OOO.OO0 
7.OOO.OO0 

16.223.874 
55.843.859 

9.346.465 
4.1O9.708 

877.492 
46.6 

79.834 
22.924 
10.311 

527.029.425 
121.529 

9.116.533 
170.000 

71.5 

10.379 
571.168.493 

1.600.412 
10S.926 

18.0S1.807 
2.714.791 

2.678 
3.653 

12.699.614 

5.298.310 
165 

6.912.110 
158 

11.516.580 
33.333.529 
60.318.789 
60.318.789 
60.318.789 

221,5 
263,2 

57.5 
35.422.354 
42.075.469 
21.744.401 

1998 
7.OO0.OO0 
7.000.000 

53.822.891 
47.982.670 

16.326.069 
7.588.096 
1.987.281 

48.1 
79.834 
75.982 

8.952 
650.260.000 

116.187 
13.603.905 

170.000 
70.3 

10.111 
729.784.127 

3.090.229 
171.196 

19.880.739 
13.385.140 

2.872 
3.523 

22.592.644 

9.634.116 
274 

12.949.729 
289 

15.812.803 
41.383.838 
89.848.432 

.103.160.860 
103.160.860 

81.9 
101.6 
54.1 

44.087.288 
54.666.113 
31.710.287 

1999 
2O.OOO.OO0 
20.000.000 

117.223.598 
103.323.058 

25.141.863 
11.934.908 

5.199.814 
71.8 

78.834 
12.627 
9.119 

1.203.106.000 
99.137 

18.973.322 
170.000 

58.3 

9.1SO 
1.320.115.612 

5.095.877 
545.620 

47.044.516 
14.416.618 

2.762 
3.290 

50.229.179 

14.749.736 
445 

24.187.425 
613 

36.22S.S80 
165.969.575 
169.058.403 
288.185.777 
288.185.777 

79.7 
94,9 
50.8 

93.419.557 
111.248.323 

70.157.454 

2000 j 
(21/07/2000) | 

50.000.000 
48.864.617 
98.625.391 

202.917.014 

32.382.725 
15.221.633 

607.522 
- 10.1 
78.834 

44.05S 
"12.897.581 

170.000 
50.0 

1.068.046.947 

7.463.052 
618.458 

45.527.675 
11.1S8.440 

2.525 
3.245 

7.888.010 

18.793.497 

-

33.353.546 
43.010.281 
23.554.204 



II-İDARİ BÜNYE 

Petrol Ofisi A.Ş. nin Ankara'da bulunan Merkez örgütü Genel Müdür, 4 Genel 
Müdür Yardımcısı, Genel Müdürlüğe bağlı uzmanlık ve müşavirlikler, Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ile İkmal ve Tesisler Daire Başkanlığından, 2 ANT 
Başkanlığına ilave olarak 13 adet Daire Başkanlığı, kalite güvencesi sistem 
yöneticiliği Savunma Sekreterliği ile 51 Müdürlükten meydana gelmektedir. 

Aynca 11 adet Bölge Müdürlüğü, bir adet Gemi işletme Müdürlüğü ile ANT 
Başkanlığına bağlı Doğu ve Batı olmak üzere 2 adet Bölge Müdürlüğünden oluşan 
taşra örgütü bulunmaktadır. 

Şirket yönetim açısından 4046 sayılı Yasa Türk Ticaret Kanunu ile YPK 
kararlarına; denetim bakımından 3346 sayılı Kanun ile 72 sayılı KHK hükümlerine 
personel statüsü gereği de 1475, 2821, 543 ve 506 sayılı kanunlar ile bunlarla ilgili 
mevzuat hükümlerine tabidir. 

Biri kendi Sözleşmeli Personel Yönetmeliği'ne göre çalıştırdığı sözleşmeli, 
diğeri de 1475 sayılı yasaya göre TİS kapsamında çalıştırılan işçi personel olmak 
üzere iki şekilde personel istihdamı yapılmakta olan Şirkette, devir tarihi 21.07.2000 
itibariyle 2525 sözleşmeli, 3245 de işçi personel bulunmaktadır. 

Yine 31.12.1999 - 21.07.2000 tarihleri arasında 751 emeklilik ve çeşitli 
nedenlerle 86 işçi işten ayrılmıştır. Aynı dönem içerisinde, ANT Teşkilatı da dahil 
18.793.497.700.031 lira işçiler, 7.888.010.099.420 lirası da sözleşmelilere personel 
gideri gerçekleşmiştir. 

Şirkette organizasyon yapısının yeniden gözden geçirilerek mevcut birimlerin 
sayıca azaltılması ve zaman içinde pasif konumda kalan birimlerin yeniden 
değerlendirilerek özellikle pazarlama ünitelerinin aktif ve deneyimli personelle takviye 
edilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. 

III-MALİ BÜNYE 

Faaliyet sonuçlarının bir önceki dönemle tablolar üzerinde kıyaslanması ve 
değerlendirilmesi imkanının bulunmaması nedeniyle Mali Bünye analizi 
yapılmamıştır. 
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IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI: 

1-Alımlar: 

Malzeme İkmal Genel Esası ile İhale Genel Esası'na göre yürütülmekte olan, 
tedarik ve alım işlemlerine ilişkin dönem içi alımlar tutarı 861.788.538 milyon lira 
olmuştur. 

2- Üretim ve Maliyetler: 

Şirket, İzmir ve İzmit'te kurulu tesislerden madeniyağ ve gres üretimi 
yapmaktadır. 

- Tek vardiya halinde çalışan tesislerde 01.01.2000 - 21.07.2000 tarihi 
itibariyle 41.850 ton madeniyağ ve 2.206 ton gres üretilmiştir. 

Kuruluşun devir tarihi itibariyle (21.07.2000) üretim giderleri 12.897.581 milyon 
liradır. 

3- Pazarlama; 

Petrol Ofisi Anonim Şirketi; akaryakıt ve madeniyağdan oluşan iki ana ürünü 
pazarlamaktadır. Şirket; rafinerilerden satın aldığı akaryakıtı yurt içine, tesislerinde 
ürettiği madeniyağı yurt içine ve dışına pazarlamaktadır. 

Rekabetin yoğun olduğu bir piyasada faaliyet gösteren Şirket, akaryakıt 
satışlarındaki artış oranının, ülke tüketimi artış oranının artında kalması* nedeniyle, 
Pazar payını koruyamamaktadır. Petrol Ofisi A.Ş. nin 1996 yılında % 51 olan pazar 
payı, 1997 yılında % 48, 1998 yılında % 37,5, 1999 yılında ise 32,3 oranına 
gerilemiştir. Sınır ticaretiyle gelen motorin ve yeni kurulan bir çok dağıtım şirketinin de 
bayilere tanıdığı kredi vb. diğer parasal avantajlarla POAŞ'ın kendi kurallarına göre 
rekabet edememesi sonucunda Pazar payı azalmıştır. 

- 6 9 5 - I. CİLT 



V- YATIRIMLAR 

2000 yılı yatırım programında Şirketle ilgili olarak yer alan projeler imalat 
sektörüne aittir. 2000 yılı ödenek toplamı 6.000.000 milyon lira olan projeler için 
21.07.2000 tarihi itibariyle 607.522 milyon lira nakdi yatırım harcama yapılmıştır. 

VI- MÜESSESE, BAĞLI ORTAKLIK (veya BAĞLI ANONİM ŞİRKET) 
VE İŞTİRAKLER 

Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin iştirak ettiği denetim içi ve denetim dışı 
Kuruluşların sermaye durumuna ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. 

Taahhüt edilen sermaye Ödenen sermaye 
İştirakler Bin TL. Bin TL 
1- Denetim içi: 

- DB. Deniz Nakliyat TAŞ. 250 250 
-İGSAŞ 15.000 15.000 

2- Denetim Dışı: 
- Petrol Tur Ltd. Şti. 1.540.000 1.540.000 
-Çankaya Bel-PetA.Ş. 294.000 294.000 
- Kıbrıs Türk Pet. Ltd.Şti. 78.000.000 78.000.000 

Toplam 79.849.250 79.849.250 

Şirketin 21.07.2000 tarihi itibariyle faaliyet sonucunu gösteren Geçici Bilanço 
ve Gelir Tablosu ekte gösterilmiştir. 

SONUÇ 

D • . 2 ^ ° 7 , 2 ? 0 0 t a r İ h İ n d e % 6 1 o r a m n d a k ' h'ssesi blok satış yoluyla özelleştirilen 
Petrol Ofis. Anonim Şirketi'nin 21.07.2000 tarihji- bilançosu ve ^ H T 

lira kârla kapanan gelir tablosv 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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PETROL OFİSİ A.Ş. 
21.07.2000 TARİHLİ 

AYRINTILI BİLANÇOSU 

_— 
Aktif (Varlıklar) 

İI.OÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır Değerler 
B-Menkul Kıymetler 

1 .Menkul Kıymetler değer 
Düşüklüğü karşılığı (-) 

C-Ticari Alacaklar 
1 .Alacak sen. reeskontu (•) 
2.ŞüprıeJi alacak karşılığı (-) 

O-Oiğef Alacaklar 
1 Alacak sen.reeskontu (-) 
2.Şüpheü alacak kar (-) 

E-Stoklar 
LStok değer dûş kar. (-) 
2.Veriten sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın İnşaat ve 
G-GeLAyl M Gid.ve Gel.Tah. 
H-Oiğer Dönen Vattılar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
U-DURAN VARLIKLAR 
A-Tkari Alacaklar 

1-Alacak sen. reeskontu (-) 
2.Ş0phel alacak karşılığı (-) 

B-Oiğer Alacaklar 
1 .Alacak sen. reeskontu (-) 
2.Ş0pheli alacak karşılığı (-) 

C-Maİ duran varlıklar 
1 .Bağlı menkul kıymetler 
İBağlı men. Kıy.değ.duşûk kar (-) 
3-lstJrakler 
4.lştiraklereser.tarı.(-) 
S.lştiraklere sermaye paylan 

Değer dûş. karşl. (-) 
6-Bağlı Ortaklar 
7-Bağh Ortaklara Sermaye Taahhütleri (-) 
8-Bağk Ortaklara Sermaye Paylan 

Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
9-Diğer Mali Duran Varlıklar. 
10-Oiğer MaR Duran Varlıklar Karşılığı (-) 

D-Maddi Duran Vatlıklar 
1-Maddl duran vatlık (brüt) 
2-Birikmiş Amortismanlar (-) 
3-Yaptlmakta Olan Yabnmlar 
4-Verilen Sipariş Avanslar 

E-Maddl Olmayan Duran Varlıklar 
1 .Maddi olmayan Dur.var (brüt) 
2-8irikmiş Amortismanlar (-) 
3-Verilen Avanslar . 

F-Ozel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
lözet Tükenmeye Tabi Varlıklar 
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 
2-Birikmiş Tükenme Paylan (-) 
3-Veriten Avanslar 

G-Gelecek Yıllara Ait Gider 
ve Gelir Tahakkuktan 

H-Diğer Duran Varlıklar 

DUKAN VARLIKLAR TOPLAMİ 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

ÖNCEKİ DÖNEM 
(Milyon TL) 

601.979 
4.618.294 

3.280.159 

4.681.865 

4 

1.834 

78.000 

11.934.909 
1.551.195 

26.464.327 
7.971.955 

97.110.437 

3.743.787 

67.102.634 

1.597.316 
446.303 

1.986.631 

87.852 

79.838 

13.206.955 

617.975 

130.647 

204.438.759 

16.109.898 

220.S46.657 

CARİ DÖNEM 
(21.07.2000) 
(Milyon TL) 

1469.564 
6.693.643 

. . 145.116 

1.854.369 

4 

1.834 

78.000 

15.221.633 
1.940,896 

38.622.102 
8.268.251 

161.101.757 

8.150.065 

64.807.625 

• 

369.827 
322.101 

1.762.106 

82.093 

79.838 

17.181.092 

692.770 

122.778 

281.641.728 

19.900.677 

301.542.405 
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PETROL OFİSİ A.Ş. 
21.07.2000 TARİHLİ 

AYRINTILI BİLANÇOSU 

• 

Pasif (kaynaklar) 

LKISA VADEÜ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mai Borçlar 
B-Tkari Borçlar 

I.Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diger Borçlar 

1 .Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Aknan Avanslar 
E-Yıtara yaygın inşaat ve 

Onarım hakemleri 
F-Odenecak vergi ve diğer 

Yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşıkklan 

1.Dönem kan vergi ve diğer yasal 
YökümkJJükler Karşılıkları 

2.D6nem Kannın Peşin Ödenen Vergi 
ve Diğer YükümlüJûkJer (-) 

3Kıdem Tazminatı Karşılığı 
4. Diğer Borç ve Gider Kars ılıkları 

H-Gelecek Aylara ait GeSrter 
ve Gider Tahakkukları 

l-Diğer Kna Vadel Yabana Kaynaklar 
KISA V A D a i YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 
ILUZUN VADEÜ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mai Borçlar 
B-Tcari Borçlar 

1 .Borç Senedi Reeskontu (-) 
C-Diger Borçlar 
D-Aknan Avanslar 
E-Borç ve Gider Karşıkklan 

1.Kıdem TazrnmaaKarşıkklan 
2.Diğer Borç ve Gider KarşıkMan, 

F-Getecek Yılara a» Gelr ve Gider Tahak. 
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI 
IILÖZ KAYNAKLAR 
A-ödenmi) sermaye 

1.Sarmaya 
2. Ödenmiş Sermaye (-) 

B-Sermaye Yedekleri 
1 .Hisse Senedi İhraç Primleri 
2.Hfese Senedi İptal Karlan 
3.MDV Yeniden Değerleme Artışları 
4.lşbrakler Yeniden Değerleme Arbşlan 
5.D'ığer Sermaye Yedekleri 

C-Kar yedekleri 
I.Yasal Yedekler 
2SlalO Yedekleri 
lOlağanûstO Yedekler 
4.Diğer Kar ve Yedekler 
ö.Ozel Fonlar 

D-Geçmiş yular karlan 
E-Geçmiş yıllar zararları {-) 
F-Dönem Net Kan (Zararı) 

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

41.090.870 

23.280.102 

24.000 

24.793.652 

20.000.000 

322.289 

10.814.001 

516.499 

8.023.689 

7.019.352 
370.315 

ÖNCEKİ DÖNEM 
(Milyon TL) 

29.871.652 

6.938.714 

4.600.159 

17.539.385 
17.834.768 

1.381315 
107.270 

256.137 

24.791652 

6 

20.000.000 

11.652.789 

15.413.356 

70.157.454 

78.273.263 

2S.049.795 

, 

117.223.598 
220.546.656 

CARİ DÖNEM 
(21.07.2000) 
(Milyon TL) 

19.456.077 

400.004 

156.590 

37.566.219 

50.000.000 
1.135.383 

322.289 

8.246.146 

578.430 

16.674.367 

19.352 

365.986 

65.325.081 

37.632.264 

17.693.896 

20.994.458 

19.212.663 

810.947 
1.234.288 

292.794 

2154.398 

37.566.219 

8 

48.864.617 

9.146.865 

17.059.705 

23.554.204 

162.903.SC 

40.013.41 

98.625.39 
301.542.40 

- 698 - ı. ciLT 



PETROL OFİSİ Â.Ş. 
21.07.2000 TARİHLİ 

ÖZET GELİR TABLOSU 

Gelir ve giderler 

A.Brüt satışlar 

«.Satış indirimleri (-) 

uNet satışlar 

O.Satşlann maliyeti (-) 

Brüt satış kan veya zararı 

E. Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan veya zararı 

F.Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 

G.Dİğerfaaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar 

KFinansman giderleri (•) 

Olağan kar veya zarar 

LOlağan dışı gelir ve karlar 

Jlağandışı gider ve zararlar (•) 

Dönem kan veya zaran 

«.Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıktan (-) 

Dönem net kan veya zaran 

Önceki Dönem 

Milyon 

1.334.911.427 

14.795.815 

1.320.115.612 

1.186547.260 

40.448.795 

54.197.051 

34.297.180 

1.567.446 

3.638.551 

41.090.869 

TL 

133.868.352 

93.419.557 

113.319.428 

. 111.248.323 

70.157.454 

Cari Dönem 

(21.07.2000) 

Milyon 1 

1.078585.294 

10.238.347 

1.068.046.947 

998.772.395 

35.921.006 

41.908.800 

29.543.177 

464.974 

3.173.862 

19.456.077 

\ 

69.274.552 

33.353.546 

45.719.169 

43.010.281 

23.554.204 
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SAYI : 48 
TÜRKİYE GEMİ SANAYİİ A.Ş.'NİN 01.01.2002-17.05.2002 DÖNEMİNE AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 26.04.2006 tarihli 15 inci Birleşiminde Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.'nin 

01.01.2002-17.05.2002 dönemine ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların 
Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun 
gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluş
la ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KIT Alt Komisyon Ra
poru, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tara
fından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I - TOPLU BAKIŞ 
Türkiye'de gemi inşa faaliyetleri Haliç Tersanesi'nin kurulması ile başlamış, 1910 yılına ka

dar askeri amaçla kullanılan bu tersane, daha sonra Denizyolları İdaresi, Akay İşletmeleri, Fabrika 
ve Havuz İşletmesi adı altında faaliyetini sürdürmüştür. 

1933 yılında liman atölyesi olarak kurulan Camialtı Tersanesi, 1944 yılında Yeni Atölye adıy
la Fabrika ve Havuz İşletmesine bağlanmıştır. 

1925 yılında İzmir liman ve körfez işletmesine bağlı olarak kurulan Alaybey Tersanesi, 1943 
yılında Devlet Deniz Yollan ve Limanlar işletmesine bağlanmıştır. 

1938 yılında kuruluş etütlerine ve arazisinin kamulaştınlmasına başlanan Pendik Tersanesi ve 
Ağır Sanayi tesisleri 1975 yılında işletmeye açılmıştır. 

Tersaneler 1952 yılında Denizcilik Bankası TA.O.'na bağlanmış ve bu statüsünü 1983 yılma 
kadar sürdürmüştür. 1983 yılında 117 sayılı KHK ile kurulan "Türkiye Denizcilik Kurumu"na dev
redilen tersaneler daha sonra 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK ile kurulan "Türkiye Gemi Sana
yii" unvanı ile oluşturulan Teşekkülün bünyesine alınmıştır. 

Bu statüde Ulaştırma Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdüren T. Gemi Sa
nayii A.Ş.; 10.08.1993 tarih ve 93/4693 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsamına 
alınarak 3291 sayılı Kanun gereği Kamu Ortaklığı İdaresi'ne bağlanmıştır. 24.11.1994 tarih ve 
4046 sayılı Kanunun geçici 11. maddesi ile özelleştirme kapsamına alınmış sayılan T. Gemi Sana
yii A.Ş.'nin bu hukukî durumuna göre hazırlanan Ana Statüsü de 03.02.1995 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. 

17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesinde meydana gelen deprem nedeniyle ortaya çı
kan durum değerlendirmesi sonucu, Millî Güvenlik Kurulu toplantısında alınan karar sonrasında, 
Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 12.10.1999 tarih ve 99/71 sayılı kararı ile Şirket'e ait Alaybey 
Tersanesi, Pendik Tersanesi ve Ağır Sanayi Tesisleri ile Motor Fabrikası Millî Savunma Bakanlı-
ğı'na tahsis edilmek üzere bilabedel Maliye Hazinesi'ne devredilmiştir. Bu karar doğrultusunda 
Pendik Tersanesi ve Motor Fabrikası 15.11.1999 tarihinde, Alaybey Tersanesi 18.11.1999 tarihin
de işçileri ile birlikte Millî Savunma Bakanlığı'na devredilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu 18.04.2000 tarih ve 2000/34 sayılı kararı ile Haliç Tersanesinin 
İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsünün kullanımına tahsis edilmek üze
re Maliye Hazinesine devredilmesine, Camialtı Tersanesinin de İstanbul İl Özel İdare Müdürlüğü-
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ne tahsis edilmesine karar vermiş ise de Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28.02.2001 tarih ve 
2001/21 sayılı kararı ile, sosyal boyutlarda karşılaşılan güçlükler nedeniyle bahse konu tesislerde 
çalışanlar hakkında bir düzenleme yapılıncaya kadar yukarıdaki kararların uygulanmamasına ve bu 
kuruluşların normal faaliyetlerinin devamına karar verilmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 8 Şubat 2002 tarih ve 1026 sayılı yazısıyla 4046 sayılı Ka-
nun'un ilgili hükümleri gereğince T. Gemi Sanayii A.Ş.'nin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine yö
nelik olarak T. Gemi Sanayii A.Ş.'nin çıkarılacak devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlü
lükleri ile birlikte T. Denizcilik İşletmeleri ile birleştirilmesi kararını her iki kuruluşa da tebliğ et
miştir. 

T. Gemi Sanayii A.Ş. ve T. Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulları 14.05.2002 
tarihinde yapılmış ve her iki Genel Kurulda da; Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.'nin bilançosunda yer 
alan aktif ve pasif hesaplarındaki her türlü hak ve yükümlülüklerini Türkiye Denizcilik İşletmele
ri A.Ş.'ne intikal ettirilerek bu Şirket bünyesinde birleşilmesi, Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.'nin tü
zel kişiliğinin sona ermesi kararları alınmış, bu kararlar 17.05.2002 tarihinde tescil ettirilmiş ve 
22.05.2002 tarihinde T. Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilerek T. Gemi Sanayii A.Ş.'nin tüzel ki
şiliği sona ermiştir. 

Kuruluş'un son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

- 7 0 1 - I. CİLT 



Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Özkaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 
Bağlı ortaklıklar veya bağlı anonim 
şirketlere ödenen sermaye 
Bağlı ortaklıklar veya bağlı anonim 
şirketler temettü geliri 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü geliri 
Başlıca alım miktarı 
Tüm alım tutan 
Başlıca (mal ve hizmet) üretim miktarı 
Gemi inşaatı 
Gemi tamiri 
Havuz veya kızaklanan gemi 
Tamir veya havuzlanan gemi 
Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) 
Üretim kapasitesi 
Kapasiteden yararlanma oranı 
Üretim verimliliği (veya randımanı) 
Başlıca satış miktarı 
Net satış tutarı 
Stoklar 
- İlk madde ve malzeme 
- Diğer 
Kapsam dışı aylıklı pers.(ortalama) 
Kapsam içi gündelikçi, saat ücretli 
personel (ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
- Kapsam dışı personel için yapılan giderler 
- Kapsam dışı pers. başına aylık ort. giderler 
- Kapsam içi personel için yapılan giderler 
- Kapsam içi personel başına aylık ort. gid. 
Dönem karına ilişkin vergi ve diğer 
yasal yükümlülükler 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYH' ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Faaliyet karlılığı (özkaynaklar yönünden) 
Mali karlılık (özkaynaklar yönünden) 
Ekonomik karlılık 
Zararlılık 
Faaliyet zararı 
Dönem zararı 
Bilanço zararı 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

Milyar TL 
Ton/yıl 

% 

Miiyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 

Kişi 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 
% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

1998 

15.000 
13.075 
5.417 

20.509 

208 
21.255 
10.055 

195 
48 

-

-
-
-

7.722 

19 
75 
6 

128 
14.048 
42.077 

21 

11.314 

7.759 
106 
357 

2.161 
9.517 

1.704 
391 

7.813 
301 

5.195 
4.986 
5.515 
5.514 

-
-
-

527 
4.063 
7.592 

19.692 

1999 

28.000 
27.360 
(2.475) 
22.279 
(2.751) 

400 
3.448 
1.646 

19 
11 

-

-
-
-

11.676 

19 
77 
9 

111 
32.378 
42.077 

11 

30.142 

5.859 
86 

371 

1.837 
15.862 

2.811 
595 

13.040 
556 

5.482 
11.050 
10.520 
10.518 
-

232 
4.490 

12.580 
32.272 

2000 

50.000 
42.675 
5.717 
3.956 

-
822 

5.226 
2.645 

0 
0 

-

-
-
-

3.693 

12 
15 
1 

10 
21.639 

9.103 
2 

13.729 

1.310 
71 

224 

693 
13.303 

2.322 
864 

8.028 
965 

2.049 
(1.525) 
(2.465) 
(2.465) 
-
-
-

137 
8.399 
7.841 

40.112 

2001 

50.000 
50.000 
4.630 
3.669 

-
364 

7.657 
4.131 

0 
0 

-

-
-
-

524 

2 
22 

-
5 

5.220 
9.103 

3 

4.068 

995 
47 

182 

567 
12.333 

2.559 
1.172 
8.710 
1.280 

2.321 
2.948 
1.389 
1.389 

-
-
-

209 
1.644 
9.697 

49.809 

01.01.2002-
17.05.2002 

100.000 
55.250 
3.030 
4.109 

-
108 

7.618 
4.099 

0 
0 

-

-
-
-

163 

-
2 

-
10 

1.596 

-
-

304 

773 
47 

172 

553 
5.995 

1.196 
1.545 
4.291 
1.724 

980 
(344) 
(394) 
(394) 

-
-
-

1.531 
6.834 

56.643 
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II- İDARİ BÜNYE 
A- Mevzuat: 
1952 yılından itibaren Denizcilik Bankası'na bağlı olarak faaliyet gösteren tersaneler; 1983 

yılında kurulan T. Denizcilik Kurumu'na bağlanmış ve daha sonra 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı 
KHK uyarınca "T. Gemi Sanayii A.Ş." unvanı altında oluşturulan Teşekküle devredilmiştir. 

1993 yılına kadar bu statüde faaliyet gösteren T. Gemi Sanayii A.Ş. Bakanlar Kurulu'nun 
10.08.1993 tarih ve 93/4693 sayılı kararı ile Özelleştirme kapsamına alınarak, hazırlanan Ana Söz
leşmesi, 4046 sayılı Kanunun 20. maddesi (A) bendinin verdiği yetkiye göre Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığınca 03.02.1995 tarihinde onaylanmıştır. 

Kuruluş, her türlü gemi ve deniz araçlarının, tamir, tadil, bakım, dok, kızak, havuz ve inşa iş
levini yapmak, kiralamak, ihraç etmek amacıyla kurulmuştur. Personel hakkında 1475 sayılı iş ve 
854 sayılı Deniz İş Kanunu ile Toplu İş Sözleşmeleri Grev ve Lokavt Kanunları ile 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. 

Şirket, 3346 ve 4046 sayılı kanunlar ile 72 sayılı Kanun hükümlerine göre denetlenmektedir. 
B- Teşkilat: 
10.08.1993 tarih ve 93/4693 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Özelleştirme kapsamına ve 

4046 sayılı Kanunun geçici 11. maddesi uyarınca da Özelleştirme programına alınan Türkiye Ge
mi Sanayii A.Ş.'nin raporun ilgili bölümünde konu edildiği gibi kuruluşun sahibi olduğu tersane
leri ve işyerlerinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devirleri için Özelleştirme Yüksek Kuru
lunca çeşitli kararlar alınmıştır. İmalat yerleri kapandıkça kuruluşunda organizasyon yapısı değiş
miştir. En son Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 08.02.2002 tarih ve 1026 sayılı yazısı ile 
TGS'nin tüzel kişiliğine son verilmesine yönelik olarak TDİ ile birleştirilmesi talimatı verilmesi 
üzerine 14.05.2002 tarihinde Şirket olağan genel kurulunda TDİ ile birleşme kararı alınmıştır. 

Teşkilat; Yönetim ve Denetim Kurulundan sonra Genel Müdür ve buna doğrudan bağlı veya 
Genel Müdür Yardımcılarına bağlı Daire Başkanlıklarından oluşmaktadır. Teftiş Kurulu Başkanlı
ğı, Hukuk Baş Müşavirliği, Personel Dairesi Başkanlığı, APK Dairesi Başkanlığı ve Savunma Sek
reterliği doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak faaliyet göstermiştir. 

C- Personel durumu : 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 08.02.2002 tarih ve 1026 sayılı talimatı ve şirket genel ku

rulunun 14.05.2002 tarihli kararı ile birleşerek tüzel kişiliği ortadan kalkan T.G.S'den 167 kapsam 
dışı, 552 kapsam içi (sendikalı) olmak üzere toplam 719 personel TDİ'ne devredilmiştir. 
01.01.2002-17.05.2002 döneminde personele 6,0 trilyon lira harcama yapılmıştır. 

III- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Daha önceki yıllarda sipariş alınıp inşası devam eden 2 adet gemiden araba vapuru 08.06.2001 

tarihinde, çevre kontrol botu ise 30.04.2001 tarihinde teslim edilmişler ve 2001 yılında Şirket'in 
elinde yeni inşa siparişi kalmamıştır. Haliç koyunda bulunan Haliç ve Camialtı tersanelerini Gala
ta köprüsünün arızalı olması ve düzenli açılamaması da etkilemiş, bunun sonucunda tamire ve ha
vuza gelebilecek gemi sayısı düşmüştür. Şirket, T. Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ile Kıyı Emniyeti 
Genel Müdürlüğüne ait bir kısım deniz vasıtalarının tamir ve havuz işlemlerini gerçekleştirmiştir. 

Küçük çaplı tamir işlerinden başka hiçbir geliri ve üretimi olmayan, yatırım yapamayan, yeni 
sipariş alamayan daha önceki yıllarda da üretim verimliliği çok düşük olan bir Kuruluş'un normal 
faaliyetlerine devam etmesi mümkün görülmemektedir. Bunların sonucunda kapasiteden yararlan
ma oranı % 3 gibi düşük bir seviyede gerçekleşmiştir. 

IV- YATIRIMLAR 
Kuruluş'un yatırım programı 10.01.2002 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Yatırım programında sadece 2002 C29 0010 proje numarasıyla İdame ve Yenileme pro
jesi yer almıştır. Proje tutarı olan 100 milyar liradan herhangi bir harcama yapılmamıştır. 
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SONUÇ 
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 8 Şubat 2002 tarih ve 1026 sayılı tali

matı ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ile birleştirilmesi nedeniyle 17.05.2002 tarihinde tüzel 
kişiliği sona eren Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.'nin 17.05.2002 tarihli bilançosu ve 6.834.471 milyon 
lira zararla kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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TÜRKİYE GEMİ SANAYİİ A.Ş 17.05.2002 BİLANÇOSU 

Aktil" Varlıklar 

1-DÖNEN VARLIKLAR 

A-Hazır Değerler 

B-Menkul Kıymetler 

1-Menkul Kıymet Değer 

Düşüklüğü Karşılığı(-) 

C-Ticari Alacaklar 

1-Alacak Senetleri Reeskontu(-) 

2-Şüpheli Ticari alacaklar Karşılığı(-) 

D-Diğer Alacaklar 

1-Alacak Senetleri Reeskontu(-) 

2-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) 

E-Sloklar 

1-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 

Verilen Sipariş Avansları 

F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyeti 

G-Gelecek Aylara Ait Gid ve Gel.Tah. 

H-Diğer Donen Varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II-DURAN VARLIKLAR 

A-Ticari Alacaklar 

1-Alacak Senetleri Reeskontu(-) 

2-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) 

B-Diğer Alacaklar 

1-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 

2-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) 

C-Mali Duran Varlıklar 

1-Bağlı Menkul Kıymetler 

2-Baglı Menkul Kıym.Değ.Düş.Krş. 

3-Iştirakler 

4-Işliraklere Sermaye Taahütleri 

5-Iştiraklere Sermaye Payları Değer 

Düşüklüğü Karşılığı(-) 

6-Bağlı Ortaklıklar 

7-Bağh Ortaklıklar Sermaye Taah.(-) 

8-BağlıOrt.Serm.Pay.Değ.Düş.Karş.(-) 

9-Diğer Mali Duran Varlıklar 

-Diğer Mali Duran Varlıklar Değ.Düş. 

Karşıhğ.(-) 

D-Maddi Duran Varlıklar 

l-Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 

2-Birikmiş Amortismanlar(-) 

3-Yapılmakta Olan Yatırımlar 

4-Verilen Avanslar 

E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

l-Maddi Olmayan Duran Varlıklar(Brüt) 

2-Birikmiş Amortismanlar 

3-Verilen Avanslar 

F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 

l-Özel Tükenmeye Tabi Var.(Brüt) 

2-Birikmiş Tükenme Payları(-) 

3-Verilen Avanslar 

G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir 

Tahakkukları 

H-Diğer Duran Varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF(VARLIKLAR)TOPLAMI 

17.05.2002 

Önceki Dönem 

(Milyon TL) 

Ayrıntısı 

(1.827.022) 

(3.962) 

620 

7.657.223 

(4.131.289) 

" 

Tümü 

74.447 

1.066.000 

2.268.744 

489 

1.041.915 

263.268 

51.491 

4.766.354 

3.030 

620 

3.525.934 

3.536 

3.533.120 

8.299.474 

Cari Dönem 

(Milyon TL) 

Ayrıntısı 

(1.823.747) 

" 

620 

7.618.453 

(4.098.728) 

" 

Tümü 

105.972 

2.228.900 

95 

820.106 

408.608 

37.826 

3.601.507 

3.002 

620 

3.519.725 

14.604 

3.537.951 

7.139.458 
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TÜRKİYE GEMİ SANAYİİ A.Ş 17.05.2002 BİLANÇOSU 

Pasif Kaynaklar 

I-KISA VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR 
A-Mali Borçlar 
B-Ticari Borçlar 

1- Borç Senetleri Reeskontu(-) 
C-Diğer Borçlar 

1-Borç Senetleri Reeskontu(-) 
D-Alınan Avanslar 

E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım 
Hakedişleri 

F-Ödenecek Vergi ve Diğer 
Yükümlülükler 

G-Borç ve Gider Karşılıkları 
1 -Dönem Karı Vergi ve Diğer 

Yasal Yük.Karşılıkları 
2-Dönem Karının Peşin Ödenen 

Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-) 
3-Kıdem Tazminatı Karşılığı 
4-Diğer Borç ve Gid.Karşılıkları 

Il-Gelecek Ayl.Ait Gelirler ve 
Gider Tahakkukları 

1-Diğer Kısa Vad.Yab.Kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali Borçlar 
B-Ticari Borçlar 

1 -Borç Senetleri Reeskontu(-) 
C-Diğer Borçlar 

1 -Diğer Borç Senetleri Rceskontu(-) 
D-Alınan Avanslar 
E-Borç ve Gider Karşılıkları 

1 -Kıdem Tazminatı Karşılığı 
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider 
Tahakkukları 

G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
TOPLAMI 

III-ÖZ KAYNAKLAR 
A-Ödenmiş Sermaye 

1 -Sermaye 
2-Ödenmemiş Sermaye(-) 

B-Sermaye Yedekleri 
1-Hisse Senedi İhraç Primleri 
2-Ilissc Senedi İptal Karları 
3-M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları 
4-İştirak Yen.Değ.Artışı 
5-Diğer Sermaye Yedekleri 

C-Kar Yedekleri 
1 -Yasal Yedekler 
2-Statü Yedekleri 
3-Olaganüstü Yedekler 
4-Diğer Kar Yedekleri 
5-Özcl Fonlar 

D-Geçmiş Yıl Karları 
E-Geçmiş Yıl Zararları(-) 
F-Döncm Net Karı (Zararı) 

OZ KAYNAKLAR TOPLAMİ 
PASİF(KAYNAKLAR)TOPLAMl 

Önceki Dönem 
(Milyon TL) 

Avrıntısı 

-

-

-

-
-
346.932 

-

-

-

-
-

-

50.000.000 

(-) 

-
-
4.437.081 
525 

-
1.051 

-
-
-
-

Tümü 

2.055.262 
272.039 

27.037 

11.920 

644.382 
346.932 

309.961 

3.667.533 

1.784 

-

-

-
-
1.784 

50.000.000 

4.437.606 

1.051 

-
(40.111.994) 
(9.696.506) 
4.630.157 
8.299.474 

Cari Dönem 
(Milyon TL) 

Ayrıntısı 

-

-

-

-
-
389.863 

-

-

-

-
-

-

100.000.000 
(44.750.000) 

-
-
4.421.870 
525 

-
1.051 

-
-
-
-

Tümü 

2.161.403 
317.048 

2.552 

26.006 

805.163 
389.863 

203.876 
201.288 

4.107.199 

1.784 

-

-

-
-
1.784 

55.250.000 

4.422.395 

1.051 

-
(49.808.500) 
(6.834.471) 
3.030.475 
7.139.458 

- 7 0 6 - I. CİLT 



Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. 
17.05.2002 tarihli gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kan veya zaran 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan veya zaran 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 

I- Olağandışı gelir ve karlar 
J- Olağandışı gider ve zararlar 

Dönem kan veya zararı 

K- Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülük 
karşılıkları (-) 

Döenm net kan veya zaran 

Önceki dönem 
Milyon TL 

4.068.019 

4.068.019 
5.219.513 

(1.151.494) 

493.052 

(1.644.546) 

1.470.851 
12.282 

363.695 

(549.672) 

279.931 
9.426.765 

(9.696.506) 

-

(9.696.506) 

17.05.2002 
Milyon TL 

304.491 

304.491 
1.596.446 

(1.291.955) 

239.224 

(1.531.179) 

111.121 
1.576 

107.623 

(1.529.257) 

58.622 
5.363.836 

(6.834.471) 

-

(6.834.471) 
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SAYI: 49 
SÜMER HOLDİNG A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIKLARININ 2004 YILINA AİT HESAP 

VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 04.05.2006 tarihli 19 uncu Birleşiminde Sümer Holding A.Ş. ile bağlı or

taklıklarının 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Bü
yük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili ola
rak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuru
luş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü 
olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I - TOPLU BAKIŞ 

1- Sümer Holding'in kuruluşu ve tarihi gelişimi : 
Sümerbank 11.07.1933 tarihinde kurulmuş olup, 17.06.1938 tarih ve 3460 sayılı Kanun uya

rınca İktisadî Devlet Teşekkülü haline getirilmiştir. 

Sümerbank, dokuma ve hazır giyim sanayii başta olmak üzere deri, kundura, kimya, plastik 
ve seçamik, demir-çelik, kâğıt, çimento gibi çeşitli imalat sanayii dallarında işletmecilik, pazarla
ma, yatırım faaliyetleri ile bankacılık hizmetlerinde bulunan bir kuruluş olarak örgütlenmiş ve 
Cumhuriyetin ilk sanayileşme hareketlerinde hem kamu ve hem de özel sektör için yol gösterici bir 
görev üstlenmiştir. 

Kurutuşundan sonra çeşitli sanayi dallarında yatırım, işletmecilik ve pazarlama faaliyetlerin
de bulunan Sümerbank'a ait bir çok kuruluş, gelişen ekonomik koşullar ve ihtiyaçlar nedeniyle Sü-
merbank'tan ayrılmış ve ayrı tüzel kişilikler halinde örgütlenmişlerdir. 

Sümerbank'ın 2262 sayılı Kuruluş Kanunu, 17.06.1982 tarih ve 2680 sayılı Kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca önce 10.10.1983 tarih ve 106 sayılı KHK ile değiştiril
miş; daha sonra, Sümerbank Ana Statüsü, 233 sayılı KHK gereğince yeniden düzenlenerek 
10.11.1984 tarih ve 18571 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 28.05.1986 tarih ve 3291 sayı
lı Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanuna göre Bakanlar Kurulu'nun Sü
merbank ile ilgili olarak aldığı 30.10.1987 tarih ve 19619 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan, 
11.09.1987 ve 87/12184 sayılı özelleştirme kararı ile Sümerbank özelleştirme kapsamına alınmış, 
hisseler, bedelsiz olarak, Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'na dev
redilerek, "Sümerbank Holding Anonim Şirketi" kurulmuştur. Şirketin Ana Sözleşmesi 18.04.1988 
tarih ve 2001 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Yüksek Planlama Kurulu'nun 
28.10.1988 tarih ve 88/11 sayılı kararı uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 23.12.1988 tarih ve 14/262 
sayılı kararı ile müesseseler, tüzel kişilikleri kaldırılarak, 01.01.1989 tarihinden itibaren Sümer
bank Holding A.Ş.'ye bağlı birer işletme durumuna dönüştürülmüşlerdir. Özelleştirme stratejisine 
göre yapılacak düzenlemelerle işletmelerin anonim şirketler olarak teşkilatlandırılmaları söz konu
su olduğundan, bu doğrultuda ilk kez el halıcılığı, makine halıcılığı, jüt ipliği üretimi ve el sanat
ları ile ilgili konularda faaliyet gösteren İsparta, Hereke ve Diyarbakır halıcılık müesseseleri ile 
Taşköprü Kendir Sanayii Müessesesi, 01.01.1989 tarihinden itibaren tüzel kişilikleri kaldırılarak, 
yeni kurulan Sümerhalı, Sümer Halıcılık El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne bağlı işletmeler 
şeklinde teşkilatlandırılmışlardır. 
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Yüksek Planlama Kurulu'nun 25.12.1990 tarih ve 90/T-123 sayılı kararı ile Akdeniz Sanayi 
ve Ticaret İşletmeleri A.Ş. (AKSANTAŞ)'ın, 31.12.1990 tarihi itibariyle; Kamu Ortaklığı Yüksek 
Kurulu'nun 8.6.1992 tarihli ve 92/12 sayılı kararı ile de Sivas Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sİ-
DAŞ)'ın kuruluşa devri sağlanmıştır. 

16.07.1993 tarih ve 93/17 sayılı, 11.08.1993 tarih ve 93/18 sayılı Yüksek Planlama Kurulu karar
lan ile bankacılık birimleri Sümerbank A.Ş. olarak yapılandırılmış ve 16.07.1993 tarihinden itibaren 
kuruluşun unvanı Sümer Holding A.Ş. olmuştur. Ticaret unvanı değişikliği ile faaliyet konularındaki 
değişiklikler, 17.08.1993 tarihli ve 3343 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. 

Holding özelleştirme kapsamında olduğundan, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı "Özelleştirme 
Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair" kanunla ilişkilendirilmiş ve bu kanunun geçici 11 inci 
maddesi uyarınca, Kamu Ortaklığı İdaresi'ne devir tarihi itibariyle özelleştirme programına alın
mış sayılmıştır. 

Özelleştirme sürecinde 12 bağlı şirket, 43 işletme, 3 tesis, 5 yarım kalmış tesis, 39 iştirak, 1 
marka, 464 mağaza ve birçok taşınmazın kapatılması, tasfiyesi, başka kamu kuruluşlarına devri ve 
özelleştirilmesi sağlanmıştır. 

Özellik gösteren son gelişmeler aşağıda incelenmiştir. 

ÖİB'ce Holding'e gönderilen 08.02.2002 tarih ve 1027 sayılı yazı ile Türkiye Zirai Donatım 
Kurumu A.Ş. (TZDK A.Ş.)'nin, aynı tarih ve 1028 sayılı yazı ile Et ve Balık Ürünleri A.Ş. (EBÜ 
A.Ş.)'nin, 27.02.2002 tarih ve 1493 sayılı yazı ile TÜMOSAN/Türk Motor Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'nin, 01.03.2002 tarih ve 1553 sayılı yazı ile de TURBAN Turizm A.Ş.'nin, 4046 sayılı Kanu
nun ilgili hükümleri çerçevesinde tüzel kişiliklerinin kaldırılarak Holding ile birleştirilmelerinin 
kararlaştırıldığı; 28.01.2003 tarih ve 746 sayılı yazı ile de EBÜ A.Ş.'nin Holding ile birleştirilme
sine ilişkin kararın iptal edildiği bildirilmiştir. ÖİB'nin yukarıda belirtilen kararlarının ilgili ticaret 
sicil memurlarında tescillerine ilişkin ilanlar, 07.02.2003 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 
yayımlanarak, söz konusu şirketlerin tüzel kişilikleri bu tarih itibariyle kaldırılmıştır. 

ÖYK'nın 08.05.2003 tarih ve 2003/22 sayılı kararı ile işlevini yitirmiş olması nedeniyle Ada
na Pamuk Satınalma ve Çırçır Fabrikaları İşletmesi kapatılmıştır. 

TZDK A.Ş.'nin Sümer Holding ile birleştirilmesinden sonra Sakarya Traktör Sanayi İşletme
si adını alan Traktör İşletmesi ile Tarım Makinaları İşletmesi'nin özelleştirilmesi 13.05.2003 tarih 
ve 2003/27 sayılı ÖYK kararı ile onaylanarak devir teslim protokolü 15.08.2003 tarihinde düzen
lenmiştir. 

TÜMOSAN / Türk Motor Sanayi ve Ticareti A.Ş.'nin Sümer Holding ile birleştirilmesinden 
sonra faaliyetler, TÜMOSAN /Türk Motor ve Traktör Sanayi İşletmesi olarak sürdürülmüştür. 

İşletme ve bağlı şirketlerin özelleştirilmeleriyle ilgili 01.01.2004 tarihinden sonraki gelişme
ler aşağıda incelenmiştir. 

ÖYK'nin 26.08.2004 tarih ve 2004/68 sayılı karanyla Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sa
nayii T.A.Ş. ve Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.'nin üretim birimleri ve Akdeniz Pamuklu Sanayii 
İşletmesi; 03.09.2004 tarih ve 2004/74 sayılı kararıyla Pazarlama İşletmesi; 23.09.2004 tarih ve 
2004/85 sayılı karanyla Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş.'nin üretim birimleri; 23.09.2004 
tarih ve 2004/90 sayılı kararıyla Bursa Merinos Yünlü Sanayii İşletmesi; 02.12.2004 tarih ve 
2004/117 sayılı kararıyla, Van Deri ve Kundura Sanayii İşletmesi, Sarıkamış Ayakkabı İşletmesi ve 
Tercan Ayakkabı İşletmesi kapatılarak güvenlik görevlileri dışındaki işçilerin iş akitleri feshedil
miştir. SİDAŞ - Sivas Dokuma Sanayii A.Ş.'nin 11.05.2005 tarih ve 6/8 sayılı kararına istinaden 
alınan Holding Yönetim Kurulu'nun 30.05.2005 tarih ve 6/5 sayılı kararıyla da bu şirketteki işçi
lerin iş akitleri 08.05.2005 tarihi itibariyle feshedilmiştir. 
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Malatya Pamuklu Sanayii İşletmesi, Beykoz Deri ve Kundura Sanayii İşletmesi, TÜMO-
SAN-Türk Motor ve Traktör Sanayii İşletmesi, Bakırköy Konfeksiyon Sanayii İşletmesi, Çanak
kale Sentetik Deri İşletmesi ve Diyarbakır Pamuklu Sanayii İşletmesi ÖYK kararlarıyla özelleşti
rilmiş olup, devir teslim işlemleri, sırasıyla, 27.02.2004, 14.04.2005, 01.07.2004, 08.10.2004, 
04.11.2004 ve 09.12.2004 tarihlerinde tamamlanmıştır. 

ÖYK'nin 25.10.2004 tarih ve 2004/104 sayılı, 02.12.2004 tarih ve 2004/116 sayılı kararlarıy
la, Bursa Merinos Yünlü Sanayii İşletmesi'nin kapatılması işlemlerinin tamamlanmasından sonra, 
bu işletmeye ait arsa, arazi ve üzerindeki gayrimenkullerin, söz konusu kararlarda belirtilen park 
vb. amaçlarla kullanılması ve bu hususların tapu siciline işlenmesi kaydıyla, 4046 sayılı Kanun'un 
2/i maddesine istinaden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bilabedel devredilmesi kararlaş
tırılmış; devir işlemlerine ilişkin protokol 15.02.2005 tarihinde düzenlenmiş; tapu tescili işlemi 
15.07.2005 tarihinde yapılmıştır. 

ÖYK'nin 24.12.2004 tarih ve 2004/127 sayılı kararıyla, Van Deri ve Kundura Sanayii İşletme-
si'ne ait arsa, arazi ve gayrimenkullerin, "İş Geliştirme Merkezi" olarak kullanılması kaydıyla 4046 
sayılı Kanun'un 2/i maddesine istinaden bilabedel KOSGEB'e devredilmesi kararlaştırılmış olup 
devir teslim tutanağı 15.03.2005 tarihinde düzenlenmiştir. ÖYK'nin 28.02.2005 tarih ve 2005/28 sa
yılı kararıyla bilabedel Van Valiliği İl Özel İdaresi'ne devri onaylanan bu işletmeye ilişkin makina, 
ayakkabı kalıbı, ham madde vb. 15.03.2005 tarihli tutanak ile devir ve teslim edilmiştir. 

Toplu konut uygulama çalışmalarında kullanılmak üzere, 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesi 
çerçevesinde T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na bilabedel devredilmeleri 
ÖYK'nin 31.01.2005 tarih ve 2005/04 sayılı karanyla onaylanan Akdeniz Pamuklu Sanayii İşlet-
mesi'ne ait gayrimenkullerin devrine ilişkin protokol 15.02.2005 tarihinde düzenlenmiştir. Aynı iş
letmenin makine ve teçhizatı ÖYK'nin 06.04.2005 tarih ve 2005/44 sayılı kararıyla satılmış olup, 
söküm işlerine ilişkin protokol 23.05.2005 tarihinde düzenlenmiş olup söküm işlerinin sürdürül
mekte olduğu anlaşılmıştır. 

Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş. ve Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii 
T.A.Ş.'deki Holding'e ait hisselerin, sırasıyla Antalya Kepez Belediye Başkanlığı ve Bergama Be
lediye Başkanlığı'na 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesi çerçevesinde bilabedel devredilmesi için, sı
rasıyla 31.01.2005 tarih ve 2005/19 ve 13.06.2005 tarih ve 2005/72 sayılı ÖYK kararlan alınmış 
olup, aynı sırayla, 10.02.2005 ve 14.07.2005 tarihli hisse devir sözleşmeleri düzenlenmiştir. 

Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.'deki Holding'e ait hisseler ÖYK'nin 13.06.2005 tarih ve 
2005/67 sayılı kararıyla özelleştirilerek devir işlemi 13.07.2005 tarihli protokolle tamamlanmıştır. 

En son olarak, Sarıkamış Ayakkabı İşletmesi'nin özelleştirilmesi 13.06.2005 tarih ve 2005/56 
sayılı ÖYK karanyla onaylanmış olup devir teslim tutanağı 19.08.2005 tarihinde imzalanmış; Ter
can Ayakkabı İşletmesi'nin makine ve teçhizatının satışı ÖİB'nin 28.07.2005 tarih ve 2005/ÖİB-
K-20 sayılı kararıyla onaylanarak satışa ilişkin sözleşme 25.08.2005 tarihinde imzalanmış; Bursa 
Merinos Yünlü Sanayii İşletmesi'nin makine ve teçhizatının satışı ÖYK'nin 11.08.2005 tarih ve 
2005/92 kararıyla uygun görülmüş olup satışa ilişkin sözleşme 05.09.2005 tarihinde imzalanarak 
makine ve teçhizatın söküm işlerine başlanılmış; SİDAŞ - SİVAS Dokuma Sanayii A.Ş'deki Hol
ding'e ait hisselerin 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesi çerçevesinde Sivas Belediye Başkanlığı'na 
devredilmesi ÖİB'nin 26.08.2005 tarih ve 2005/101 sayılı karanyla uygun görülerek hisse devir 
sözleşmesi 14.12.2005 tarihinde imzalanmıştır. 

İncelemeler sırasında, Merinos Yünlü Sanayii İşletmesi'ne ait makine ve teçhizatın söküm iş
lemlerinin Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulu'nca yapılmakta olan incelemeler nedeniyle kesinti
ye uğradığı anlaşılmıştır. 
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Ayrıca, ÖİB'nin 22.08.2005 tarih ve 1225 sayılı oluru ile, ÖYK'nin 18.08.1998 tarih, 98/58 
sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. (TÜGSAŞ) 
ve ÖYK'nin 15.07.1998 tarih, 98/51 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan Türkiye Selü
loz ve Kâğıt Fabrikaları A.Ş.(SEKA)'nın, ÖYK'nin 13.06.2005 tarih ve 71 sayılı kararı ve 4046 
sayılı Kanun'un ilgili hükümleri çerçevesinde tüzel kişiliklerinin sona erdirilerek çıkarılacak devir 
bilançoları üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Holding ile birleştirilmelerine karar 
verilmiştir. Söz konusu birleşme işlemi, 06.09.2005 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Memurlu-
ğu'nda tescil ettirilmek ve 19.09.2005 tarih ve 6392 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân 
edilmek suretiyle tamamlanmıştır. Holding'in Kasım/2005 itibariyle 24 iştiraki bulunmaktadır. 

2- Sümer Holding A.Ş. Ana Sözleşmesi ve amacı : 
7 Şubat 2003 tarih ve 5735 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetisi'nde yayımlanan Ana Sözleşme'nin 

değiştirilen 3 üncü maddesine göre, Holding'in faaliyet konuları, millî ekonominin hedeflerine uy
gun olarak, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda çalışmak, sermaye birikimine yardım et
mek, daha fazla yatırım kaynağı meydana getirmek, amacıyla; 

- İmalat (gıda, tekstil, giyim ürünleri, deri ve deri ürünleri, ağaç ürünleri ve mobilya, kâğıt ve 
kâğıt ürünleri, kimya, gübre, lastik ve plastik, demir-çelik, metal eşya, makine imalat, tarım maki-
naları, elektrikli makinalar, karayolu taşıtları, gemi inşa), 

- Tarım (Toprak ve su kaynaklan, bitkisel üretim, hayvancılık, ormancılık), 

- Madencilik, 

- Ulaştırma, 
- Turizm, 
sektörlerinde; üretim, yatırım, kuruculuk, işletmecilik, pazarlama, ithalat-ihracat, taşımacılık 

amaçlarına yönelik olarak belirlenmiştir. 

3- Toplu bilgiler: 
Holding'in son beş yılda gerçekleştirdiği faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler, aşağıdaki çizelge

de gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler (konsolide) 
Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlık.(cdinme değeri) 

Maddi dur.varlık.birikmiş amortisman 

Yatırım nakdi ödemeleri 
Yatırım gerçekleşme oranı (nakdi) 
Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye 
Bağlı ortaklıklar temettü geliri 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü gelirleri 

Başlıca alım miktarı (pamuk) 
Tüm alım tutan (irsalat hariç) 
Başlıca üretim miktarı : 
- Tops (tek tarama + çiü tarama + kaba + diğer) 
- İplik (pamuk - tek kat) 
- İplik (yün - tek kat) 
- Pamuklu dokuma (ham) 
- Yünlü dokuma (ham) 
- Örme (ham) 
- Hazır giysi 
- Kundura 
- Sentetik deri 
- Motor 
- Traktör 
Kapasiteden yararlanma oranı : 
İplik (pamuk - tek kat) (TonxNe'yc göre) 
İplik (yün - tek kat) (TonxNm'ye göre) 
Pamuklu dokuma (ham) (atkıya göre) 
Yünlü dokuma (ham kumaş) (atkıya göre) 

Örme (ham) (metreye göre) 

Ölçü 
Milyon TL 

% 
Milyon TL 

" 
" 
" 

Ton 
Milyon TL 

Ton 
Ton 
Ton 

Bin metre 
Bin metre 
Bin metre 

1000ad.xdk 
Bin çift 

Bin metre 
Adet 
Adcı 

% 
% 
% 
% 
% 

2000 
300.000.000 
214.337.500 

-
116.041.000 
23.499.000 
19.995.157 
90.956.000 

62.481.000 

340.966 
56,8 

542.270 

-
41.942 

-
4.847 

36.513.893 

2.135 
5.818 

688 
18.687 

1.843 
992 

54.679 
821 

1.491 

-
-

17,2 
28,9 
14,3 
50,1 

7,0 

2001 
550.000.000 
398.432.000 

7.646.000 
112.976.000 

7.990.000 
29.185.467 

123.060.000 

85.212.000 

99.320 
18,1 

73.270 

-
1.985.519 

1.308.808 

2.310 
48.468.851 

1.536 
3.911 

456 
13.235 

1.608 
422 

44.392 
802 
694 

-
-

11,1 
19,7 
10,8 
43,6 

3,0 

2002 
550.000.000 
550.000.000 

-
160.223.000 
25.199.000 
40.569.025 

161.535.000 

112.920.000 

6.610 
0,9 

113.563 

-
3.659.100 
1.418.614 

630 
35.498.887 

1.084 
906 
570 

3.525 
1.443 

118 
27.758 

641 
656 

-
-

3,1 
21,6 

4,0 
38,4 

0,8 

2003 
821.080.000 
821.080.000 
163.375.000 
206.942.000 

-
26.047.369 

554.043.530 

271.367.048 

120.496 
47,3 

96.043.803 

-
10.224.739 

1.513.293 

19 
18.640.135 

240 
35 

138 
294 
375 

-
9.812 

27 
606 
543 
337 

0,2 
5,5 
0,5 

10,3 

-

2004 
1.473.080.000 
1.115.808.000 

155.921.000 
90.477.000 

-
33.765.252 

343.741.796 

151.608.692 

5.494 
1,9 

295.494.780 

-
10.622.674 

1.068.717 

-
3.138.460 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

110 
67 

-
-
-

-

Son iki yıl 
farkı 
652.000.000 
294.728.000 
(7.454.000) 

(116.465.000) 

-
7.717.883 

(210.301.734) 

(119.758.356) 

(115.002) 
(45,4) 

199.450.977 

-
397.935 

(444.576) 

(19) 
(15.501.675) 

(240) 
(35) 

(138) 
(294) 
(375) 

-
(9.812) 

(27) 
(606) 
(433) 
(270) 

(0,2) 
(5,5) 
(0,5) 

(10,3) 

-

Artış veya 

azalış % 
79,4 
35,9 
(4,6) 

(56,3) 

-
29,6 

(38,0) 

(44,1) 

(95,4) 
(96,0) 
207,7 

-
3,9 

(29,4) 

(100,0) 
(83,2) 

(100,0) 
(100,0) 
(100,0) 
(100,0) 
(100,0) 

-
(100,0) 
(100,0) 
(100,0) 

(79,7) 
(80,1) 

(100,0) 
(100,0) 
(100,0) 
(100,0) 

-
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Toplu bilgiler (konsolide) 
- Hazır giysi 
- Kundura 
- Sentetik deri (metreye göre) 

Tüm üretim tutan (üretim mal.) (üretim artığı hariç) 
Net satış tutan 
Stoklar : 
- İlk madde ve malzeme 
- Yarı mamuller 
- Mamuller 
- Ticari mallar 
- Diğer stoklar 

Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (ortalama) 
Personele yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin : 
- Memurlar için yapılan giderler 
- Memur başına aylık ortalama gid. 
- Sözleşmelilere yapılan giderler 
- Söz.başına aylık ortalama gid. 
- İşçilere yapılan giderler 
- İşçi başına aylık ortalama gid. 
Dönemine ilişkin Kurumlar vergisi 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fıyatlan) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fıyatlan) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Faaliyet karlılığı (öz kay .yönünden) 
Mali karlılık (öz kaynaklar yönünden) 
İktisadi karlılık 
Zararlılık 
Faaliyet zararı 
Dönem zaran 
Bilanço zaran 
Füzyon : 
Faaliyet zararı 
Dönem zararı 
Bilanço zaran 

Ölçü 
% 
% 
% 

Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

% 
% 
% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

2000 
17,0 
11,9 
37,3 

56.153.168 
56.938.033 

7.066.398 
11.291.795 
14.470.479 

847.076 
956.626 

11 
1.340 
9.148 

107.632.686 

66.471 
615 

10.440.758 
671 

97.034.611 
896 

3.237.610 
37.023.402 
39.340.859 
36.532.676 

32.084 
100.007 
281.604 

23.203 
69.945 

209.184 

2001 
13,8 
11,6 
17,3 

67.499.454 
67.784.925 

10.126.135 
11.120.258 
22.458.831 

1.119.328 
782.893 

8 
1.232 
7.952 

154.929.675 

82.045 
855 

13.822.198 
860 

140.842.626 
1.174 

1.750.737 
47.067.859 
48.818.596 
44.737.839 

56.263 
176.064 
457.668 

38.616 
125.925 
393.690 

2002 
8,6 
9,3 

16,4 
64.291.372 
64.824.000 

9.882.209 
11.015.005 
30.706.967 

2.014.021 
895.128 

7 
1.119 
5.578 

176.858.402 

126.825 
1.509 

19.481.761 
1.310 

157.071.537 
1.535 

7.496.522 
79.795.752 
79.796.538 
76.514.447 

50.360 
195.834 
653.502 

40.186 
157.827 
551.517 

2003 
3,0 
0,4 

15,1 
23.732.654 
32.586.000 

10.401.090 
6.951.070 

29.879.717 
1.011.957 

347.412 
50 

1.122 
4.812 

188.195.734 

2.813.206 
1.389 

25.244.659 
1567 

159.927.336 
1.694 

4.234.939 
48.423.390 
48.424.176 
45.142.085 

61,3 
54.889 

226.950 
7.057.889 

44.573 
190.226 

6.808.391 

2004 

2,217,625 
15.180.054 

8.196.498 
99.829 

19.210.452 
534.125 
151.556 

12 
620 

2.451 
159.717.887 

253.545 
1.657 

21.300.968 
1.834 

137.591.138 
2.159 

2.337.084 
(103.771.649) 
(101.770.646) 
(102.086.629) 

256,9 
46.868 

400.543 
8.626.005 

41.436 
372.430 

8.312.083 

Son iki yıl 

farkı 
(3,0) 
(0,4) 

(15,1) 
(21.515.029) 
(17.405.946) 

(2.204.592) 
(6.851.241) 

(10.669.265) 
(477.832) 
(195.856) 

(38) 
(502) 

(2.361) 
(28.477.847) 

(2.559.661) 
268 

(3.943.691) 
267 

(22.336.198) 
465 

(1.897.855) 
(152.195.039) 
(150.194.822) 
(147.228.714) 

195,6 
(8.021) 

(173.593) 
1.568.116 

(3.137) 
182.204 

1.503.692 

Artış veya 

azalış % 
(100,0) 
(100,0) 
(100,0) 

(90,7) 
(53,4) 

(21,2) 
(98,6) 
(35,7) 
(47,2) 
(56,4) 
(76,0) 
(44,7) 
(49,1) 
(15,1) 

(91,0) 
(19,3) 
(15,6) 
(17,0) 
(14,0) 
(27,4) 

(44,8) 
(314,3) 
(310,2) 
(326,1) 

319,1 
(14,6) 
(76,5) 
(22,2) 

7,0 
95,8 
22,1 
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Sümer Holding A.Ş. 2004 yılı çalışmalarını, yıl içinde özelleştirilen ve kapatılan işletmeler da
hil, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 12 işletme, dokuma (tekstil) ve hazır giyim sanayii dalında 
faaliyet gösteren 4 bağlı şirket ile yürütmüş; bağlı şirketler dahil, ortalama olarak, 632'i memur ve 
sözleşmeli personel ve 2.451 'i işçi olmak üzere toplam 3.083 personel istihdam etmiştir. 

1987 yılından beri özelleştirme kapsam ve programında olan Holding'in işletme faaliyetleri, 
yıllardan beri belirsizlik içinde yürütülmeye çalışılmış; personel sayısı gittikçe azalmış; işçi sayısı 
kurulu üretim kapasiteleri için gereken işçi sayısının çok altına düşmüştür. 

Özelleştirme süreci ve kaynak yetersizliğinin, yenileme yatırımlarının yapılmasına imkân ta
nımaması sonucunda; geçmiş yılların YDK raporlarında yer alan temenni doğrultusunda Hol
ding'in rasyonel bir programa göre küçültülerek mevcut makine parklarının rantabl kullanımını 
sağlayacak düzenlemeler de gerçekleştirilemediğinden, yıllardan beri birçok işletme ve bağlı şir
kette ekonomik ve teknolojik ömürlerini doldurmuş makinelerle de çalışmak zorunda kalındığı; ay
rıca, bazı işletme ve bağlı şirketlerde eski makinelerden oluşan birimler ile yeni ya da göreceli ola
rak yeni makinelerden oluşan birimlerin uyumsuzluğu istenen sonuçların alınmasını engellediği; 
makine parklarındaki bazı sorunların, belirli ölçüde, işletme ve bağlı şirketler arası işbirliği ile çö
zümlenmesine çalışıldığı YDK raporlarında ifade edilmiştir. 

Bu durum karşısında, üretim maliyetleri, ürün kalitesi ve her açıdan verimliliğin olumsuz yönde 
etkilenmesinin yanı sıra bazı işletme ve bağlı şirketlerin piyasada talep edilen özelliklerdeki ürünleri 
üretmelerinin mümkün olmadığı; oysa, dokuma, hazır giyim ve ayakkabı sanayiindeki gelişmelerin, 
yoğun bir rekabet ortamının oluşmasına neden olduğu; rekabet ortamında, işletmelerin varlıklarını sür
dürebilmelerinin, ancak gelişmelere uyum sağlayarak, yeni teknolojilere yatırım yapmaları ve çağdaş 
işletmecilik uygulamalarına ağırlık vermeleri ile mümkün olduğu; Türkiye'de, özel sektörün son on 
yıllık dönemde tekstil ve hazır giyim sanayii dallarında, büyük tutarlarda yatırıma yönelmesinin, bü
tün dünyada dikkat çektiği YDK raporlarında vurgulanmıştır. Türkiye'nin büyük bir atılım içindeki 
tekstil, hazır giysi ve hazırlanmış tekstil ürünleri ihracatının, genellikle her yıl artarak, 2004 yılında 
17,6 milyar ABD Dolan düzeyinde gerçekleşmesine karşılık, Holding ihracat yapamamıştır. Hol
ding'in ihracatı, maliyet artışları nedeniyle ve işletmelerin özelleştirilmelerinin etkisiyle gittikçe azala
rak, 2002 yılında durmuştur. 2003 yılında, Holding'in ihracatının tüzel kişiliği kaldırılarak yıl içinde 
Holding ile birleştirilen TÜMOSAN- Türk Motor ve Traktör Sanayii İşletmesi'nce gerçekleştirilen 1,8 
trilyon liralık ihracattan ibaret olmasına karşılık 2004 yılında TÜMOSAN İşletmesi'nin 01.07.2004 ta
rihinde özelleştirilinceye kadarki dönemde motor ve traktör ihracatı da gerçekleştirilememiştir. 

Holding'in iç piyasadaki satışları da, miktar yönünden, kalemler itibariyle genellikle azalma 
eğilimine girmiştir. Holding'in Türkiye'nin artan ithalatı karşısında, birçok ürünün pazarlanmasın-
da, özel sektörün yanı sıra yabancı şirketlerin rekabeti ile de karşı karşıya kalmış olduğu ve bu ol
gunun, fason ve bağlantılı sipariş miktarlarının, Holding'in işletme ve bağlı şirketlerinin boş üre
tim kapasitelerinin değerlendirmesinde yetersiz kalmasında olumsuz etkisinin olduğu YDK rapor
larında belirtilmiştir. 

Söz konusu gelişmeler nedeniyle, zaten düşük düzeylerde gerçekleşmekte olan kurulu üretim 
kapasitelerinden yararlanma oranları, genellikle düşme eğilimi göstererek 2003 yılında çok düşük 
düzeylere gerilemiş ve 2004 yılında motor ve traktör üretimi dışında üretim kapasitelerinden hiç 
yararlanılamamıştır. 

Oysa, YDK raporlarında da belirtildiği üzere, günümüzde her yönüyle rekabetin yoğun oldu
ğu ve kâr marjı göreceli olarak düşük olan pamuklu tekstil ve konfeksiyon ile kundura piyasaların
da kuruluşların (firmaların) varlıklarını sürdürebilmelerinin; ancak istenen özellik ve kalitedeki 
ürünleri, istenen miktarlarda ve zamanında üretebilmelerinin yanı sıra, üretim kapasitesi ve işgü
cünden tam olarak yararlanmak ve ilk madde ve diğer girdilerden tasarruf sağlamak başta olmak 
üzere, her türlü önlemi alarak, üretim maliyetlerini düşürebilmeleri ile mümkündür. 
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Yukarıda açıklanan koşullarda çalışmak zorunda kalan Holding'in, eski teknoloji ve yıpran
mış makineler ile ürettiği bazı ürünlerin pazarının daralmasına ve pazar payının azalmasına karşın, 
çalışamayacak durumdaki bazı işletme ve bağlı şirketlerinin bu tür ürünleri üreterek faaliyetlerini 
sürdürmeye çaba göstermelerinin; birçok işletme ve bağlı şirkette, alınan sipariş miktarının mev
cut işçi sayısı ile gerçekleştirilebilecek üretim miktarına göre bile düşük olmasının; yıllardan beri 
kârlı ve verimli çalışmayı engelleyen en önemli etkenler olduğu YDK raporlarında vurgulanmıştır. 

Yıllardan beri, yüksek oranlarda ayrılan çalışmayan kısım giderlerine ve bazı işletme ve bağ
lı şirketlerce dağıtımdan gelen giderlerden bile çalışmayan kısım gideri ayrılmasına karşın, işçilik 
giderlerinin üretim maliyetleri içindeki payı yüksek düzeylerde gerçekleşmiştir. Tamamen rekabe
te dayalı piyasada, işçi başına ortalama giderin, özel sektördekine göre çok yüksek olmasının yanı 
sıra işgücü verimliliğinin düşük olması, rekabeti, özellikle hazır giyim, pamuklu tekstil ürünleri ve 
kundurada güçleştirmiştir. 

İç piyasada bile rekabet edemeyen Holding'in işletme ve bağlı şirketlerinin, bağlantılı tüccar 
satışları giderek azaldığından, faaliyetlerini, bir süre resmi siparişlere ağırlık vermek suretiyle sür
dürmeye çalışmış oldukları; resmi satışların da azalmasıyla ortaya çıkan boşluğun ise, mağaza ve 
bayiler kanalıyla yapılan satışlarla doldurulmasına çalışılmış ise de, mağaza sayısı azaldığı, mağa
zaların çoğunda kalifiye personel kalmadığı, bayiler mağazaların yerini dolduramadığı, ürün çeşit
leri azaldığı ve satış maliyetleri yüksek olduğu için tam başarının sağlanamamış olduğu YDK ra
porlarında belirtilmiştir. 

Satış hacminin küçülmesi nedeniyle, Genel Müdürlükçe işletme ve bağlı şirketlere 17.01.2002 
tarihinde gönderilen yazı ile mevcut işçi sayısına göre ulaşılabilir üretim kapasitelerinin dolduru-
lamaması başta olmak üzere Holding'in darboğazları vurgulanarak, ortaya çıkacak dönem zararı
nın azaltılabilmesi için, esas üretim birimlerinde üretim miktarını sağlayacak sayı ve nitelikte işçi 
çalıştırılması, yardımcı birimlerdeki işçi sayısının esas üretim birimlerindeki işçi sayısını destekle
yecek asgari düzeyde tutulması, diğer işçilere zorunlu ücretli izin verilmesi, topluluk dışından fa
son sipariş alınmaması, siparişlerin tümünün tamamlanması durumunda esas üretim birimlerinde
ki tüm işçilerin zorunlu ücretli izine çıkarılması, daha sonra sipariş alınması durumunda Holding 
Genel Müdürlüğüne bilgi verilerek kısa sürede siparişleri tamamlayacak şekilde faaliyete başlanıl
ması talimatı verilmiş ve bu doğrultuda uygulamaya geçilmiştir. 

Prim, yemekhane ve taşıma gibi işçilik giderlerinden tasarruf sağlamak için, Genel Müdürlük 
talimatıyla "uzun bir zaman aralığında düşük yoğunlukta üretim yerine, kısa bir zaman aralığında 
yoğunlaştırılmış üretim uygulaması"na geçilerek , çok düşük düzeyde yürütülmeye çalışılan işlet
me faaliyetlerine, yeterli miktarlarda sipariş alınamadığından, Türk Motor ve Traktör Sanayii İşlet-
mesi'nin dışındaki işletme ve bağlı şirketlerin bir bölümünde 2002 yılında, geri kalanında ise 2003 
yılında olmakla birlikte, üretim birimleri itibariyle farklı tarihlerden itibaren ara verilmek zorunda 
kalınmıştır. Daha sonra, hiçbir işletme ya da bağlı şirkette, üretim faaliyetine tekrar başlanılama
mış; zorunlu olarak çalıştırılması gereken işçiler hariç işçilerin tümüne zorunlu ücretli izin veril-
miştir.Üretim faaliyetinde bulunulmayan dönemin uzun sürmesinin Holding'e mali yük getirmiş 
olduğu YDK raporlarında vurgulanmıştır. 

Bu durum karşısında, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarıyla, 5 sanayi işletmesi ile Sİ-
DAŞ'ın dışındaki 3 bağlı şirketin üretim birimleri, 2004 yılının ikinci yansında kapatılarak, güven
lik görevlilerinin dışındaki işçilerin iş akitleri feshedilmiştir. 

Söz konusu kararların gerekçelerinde, özet olarak, Holding'in işletme ve bağlı şirketlerinde, 
çok uzun süreden beri makine ve teçhizat yatırımlarının yapılmadığının, bu nedenle yeni teknolo
jiye uyum sağlanamadığının, verimsiz çalışma sonucu piyasa ile rekabet şansının yitirilmiş oldu
ğunun, ayrıca işçilik maliyetinin piyasaya göre çok yüksek olduğunun ve sipariş alma şansının da 
yıllardır zayıfladığının, üretim kapasitesi kullanım oranlarının yok denecek kadar düşük, zararların 
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ise çok yüksek olduğunun, iki yıla yakın süreden beri üretim faaliyetinde bulunulmadığının bilin
diği; genel işletme giderlerinin fazlalığının dikkat çektiği; yeterli miktarda sipariş alınamaması ne
deni ile düşük yoğunlukta üretime devam edilmesinin zararları daha da büyüteceğinin gözlendiği 
ifade edilmiştir. 

SİDAŞ'ta çalışmakta olan işçilerin iş akitleri ise, Şirket'in Yönetim Kurulu'nun 11.05.2005 
tarih ve 6/8 sayılı kararı, Holding Yönetim Kurulu'nun 30.05.2005 tarih ve 6/5 sayılı kararlarıyla 
onaylanarak feshedilmiştir.Söz konusu kararlarda Şirket'te 4 yıldır üretim faaliyetinde bulunula-
madığı, 04.02.2002 tarihinden beri güvenlik ve mecburi hizmetlilerin dışındaki işçilerin ücretli 
izinde olduklarının göz önünde tutulduğu vb. vurgulanmıştır. 

Holding'in net satış tutarı (bağlı şirketler dahil), 2002 yılında 64,8 trilyon lira düzeyinde iken 
2003 yılında 32,6 trilyon lira ve 2004 yılında 15,2 trilyon lira düzeyine gerilemiştir. 

Üretim faaliyetinde bulunulamadığı için bayilere yeterli çeşit ve miktarda mal verilemediğin
den bayilerin tümünün sözleşmesi, 01.01.2004 tarihi itibariyle feshedilmiştir. Diğer yandan, bölge 
müdürlüğü kalmayan Pazarlama İşletmesi de 30.06.2004 tarihi itibariyle kapatılarak, pazarlama fa
aliyetlerinin Genel Müdürlük'te kurulan Pazarlama Müdürlüğü'nce yürütülmesine başlanmıştır. 
31.12.2005 tarihi itibariyle, yalnız 1 mağazası kalan Holding'in, muhasebe kayıtlarına göre 
14.018,2 milyar lirası Holding'in kendi işletmelerinden ve 1.126,4 milyar lirası da SEKA'dan dev
ren gelenler olmak üzere toplam 15.144,6 milyar lira tutarında olan mamul stoklarının bir bölümü
nün satılmasına çalışıldığı, bir bölümünün ise sosyal amaçlarla kullanılmak üzere, ilgili kamu ku
rum ve kuruluşlarına bedelsiz olarak devredilmesi için ÖİB nezdindeki girişimlerin sürdürüldüğü 
gözlenmiştir. 

Özelleştirilen varlıkların satış bedellerinin ÖİB'ye adına özelleştirme geliri olarak kaydedil
mesine karşılık kayıtlı değerlerinin Holding sonuç hesaplarına zarar olarak yansıtılmasının yanı sı
ra, emekli personele ilişkin yükümlülüklerin (emekli ikramiyesi, iş sonu ve ihbar tazminatları ile 
Holding ile birleştirilen kuruluşlardan emekli olan personel dahil emekli personel için ödenmekte 
olan makam ve temsil tazminatları, SSK sosyal yardım zammı) Holding'e ait olmasının dönem za
rarının artmasında etkili olduğu; diğer yandan, 2004 yılında sermaye artışına kadarki dönemde gö
rüldüğü gibi ÖİB'ye borçlanılarak sağlanan kaynaklar için ödenen faizler artık söz konusu değil ise 
de, SSK'ya olan borçlardan kaynaklanan gecikme faizlerinin olumsuz etkisinin 2005 yılında da 
sürmekte olduğu YDK raporunda ifade edilmiştir. 

2004 ve 2005 yıllarında gerçekleştirilen özelleştirmeler ile Holding'in, makineleri satıldığın
dan özelleştirilmek üzere yalnız arsa ve taşınmazları kalan Tercan Ayakkabı Sanayii İşletmesi'nin 
dışında işletmesi kalmamış iken, özelleştirme kapsam ve programında olan SEKA ve TÜGSAŞ'ın 
tüzel kişiliklerinin sona erdirilerek Holding ile birleştirilmeleri Holding'in özellikle özelleştirmey
le ilgili faaliyetlerinin ağırlık kazanacağına işaret etmektedir. Nitekim ÖYK'nin 01.12.2005 tarih 
ve 2005/130 sayılı kararı gereğince, özelleştirme işlemlerinin 18 ay içinde tamamlanması kaydıy
la, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'a ait Bor, Ereğli ve Ilgın Şeker Fabrikalarının Holding ile bir
leştirilmelerinden bu yöndeki gelişmelerin süreceği anlaşılmaktadır. 

Özelleştirmeden beklenen kamu yararının sağlanabilmesi ve faaliyetlerin etkin bir şekilde yü
rütülebilmesi için; Genel Müdürlük birimlerinin yeterli personel ile takviye edilmesinin, Holding 
ile birleştirilmesi kararlaştırılan kuruluşlardan devren gelecek hak ve yükümlülüklerin aksaklıkla
ra meydan verilmeksizin izlenerek, kamu yararına sonuçlandırılmasının sağlanması konusunda ön
lemlerin alınmasının ve işletmelerin özelleştirilmesinden sonra, geri kalan stoklardan kaynaklanan 
sorunlar ortaya çıktığından, özelleştirme sürecinde bu hususun göz önünde tutulmasının gerekli gö
rüldüğü YDK raporunda belirtilmiştir. Nitekim Genel Müdürlük organizasyon şemasının yeniden 
belirlenerek, Genel Müdürlük birimlerinin TÜGSAŞ'tan naklen atanan personel ile desteklendiği 
anlaşılmıştır. 
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II- İDARİ BÜNYE 
A- Mevzuat: 
Sümerbank bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak 11.07.1933 tarihinde yürürlüğe giren 2262 sa

yılı Kanunla kurulmuştur. 
Sümerbank'ın 2262 sayılı Kuruluş Kanunu; 17.6.1982 tarih ve 2680 sayılı Kanun'un verdiği 

yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca önce 10.10.1983 tarih ve 106 sayılı KHK ile değiştiril
miş, daha sonra anılan Kararname, 18.6.1984 tarihinde yürürlüğe giren 233 sayılı KHK'nın geçici 
5 inci maddesi gereğince düzenlenen "Sümerbank Ana Statüsü"nün, 10 Kasım 1984 tarih ve 18571 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile uygulamadan kaldırılmıştır. 

Kuruluş, yönetim açısından 233 sayılı KHK, denetim açısından ise 3346 sayılı Kanun ve 72 
sayılı KHK hükümlerine tabi iken, 3291 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak 30.10.1987 
tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 11.09.1987 gün ve 87/12184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
özelleştirme kapsamına alınarak 233 sayılı KHK kapsamı dışına çıkarılmış ve kendi Ana Statüsü 
ile özel hukuk hükümlerine tabi tutulmuştur. Kuruluş'un unvanı, önce Sümerbank Holding A.Ş. ol
muş; bankacılık biriminin Sümerbank A.Ş. unvanı ile bir anonim ortaklığa dönüştürülmesinden 
sonra Sümer Holding A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 

Sümer Holding A.Ş., 4046 sayılı Kanun'un denetim ile ilgili geçici 11 inci maddesinin 2 nci 
fıkrasında yer alan "Özelleştirme programına alınan kuruluşlar, sermayelerindeki kamu payı % 
50'nin altına düşünceye kadar 2.4.1987 tarih ve 3346 sayılı Kanun ile 24.6.1983 tarih ve 72 sayılı 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında KHK esaslarına göre denetlenir" hükmü gere
ğince YDK'nın denetimine tabi bulunmaktadır. 

Holding'in memur, sözleşmeli ve işçi statüsündeki çalışanlarına özlük hakları bakımından, il
gilendirildikten yasaya göre 657 sayılı Kanun, 527 sayılı KHK, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanu
nu, 1475 sayılı ve bu kanunun bir maddesi hariç bütün maddelerini değiştiren 4857 sayılı İş Kanu
nu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, bunlarda değişiklik yapan diğer kanunlar ile bu kanunlara istina
den çıkarılan tüzükler, yönetmelikler ve toplu iş sözleşmeleri hükümleri uygulanmaktadır. 

B- Teşkilat: 
1- Teşkilatın yapısı : 
Genel Müdürlük, işletmeler ve bir bağlı şirketten oluşmaktadır. 
Holding'in üretim birimlerini oluşturan müesseselerin tüzel kişilikleri 01.01.1989 tarihinde 

kaldırılmış ve bunlar Holding'in birer işletmesi konumuna getirilmişlerdir. 
Kasım /2005 itibariyle, Holding'in bünyesinde, TÜGSAŞ ve SEKA'dan devir alınan işletme

ler dışında yalnız Tercan Ayakkabı Sanayii İşletmesi 'nin arsa ve taşınmazları ile üretim birimleri 
kapatılmış olan bağlı şirketi SİDAŞ-Sivas Dokuma Sanayii ve Ticaret A.Ş. kalmıştır. TÜGSAŞ 
ve SEKA'nın tüzel kişiliklerinin sona erdirilerek Holding ile birleştirilmeleri bu şirketlere ilişkin 
sırasıyla Mazıdağı Fosfat Tesisleri ve Taşucu Kağıt Sanayi İşletmesi Holding'in bünyesine alın
mıştır. 

TÜGSAŞ ve SEKA'nın tüzel kişiliklerinin sona erdirilerek Holding ile birleştirilmelerinden 
dolayı Holding'in organizasyon şeması, 399 sayılı KHK eki 1 sayılı cetvele tâbi kadrolar, Sümer 
Holding A.Ş Personel Yönetmeliğine göre pozisyonlar (görev pozisyonları) ve iş kanununa tâbi 
işçi pozisyonları ÖİB'ce yeniden belirlenerek Başkanlık Makamı'nın 17.10.2005 tarih ve 1508 
sayılı oluru ile 27.09.2005 tarihi itibariyle yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu organizasyon şe
masında 6 daire başkanlığı ile Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü dışında 14 şube müdürlüğünün 
yer aldığı; Genel Müdürlük kadro ve pozisyon toplamının 134, işçi sayısının ise 70 olarak belir
lendiği; taşra teşkilatında işlevsiz kalan tüm kadro ve pozisyonların iptalinin kararlaştırıldığı gö
rülmüştür. 
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2- Genel kurul ve denetçiler : 
Sümer Holding A.Ş. Ana Sözleşmesi'nin genel kurul ile ilgili 21 'inci maddesinde, Şirket ola

ğan genel kurul toplantılarının yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren 3 ay 
içinde yapılacağı, bu toplantılarda TTK'nin 369 uncu maddesinde yazılı hususların inceleneceği ve 
karara bağlanacağı hüküm altına alınmıştır. 

Diğer yandan, YPK'nin 28.10.1988 tarih ve 88/11 sayılı kararında, özelleştirme kapsamında
ki anonim şirketlerde genel kurulun en geç YDK raporunun kuruluşa ulaştığı ay sonuna kadar top
lanacağı ve rapor dikkate alınarak karar alınacağı belirtilmiştir. 

Anılan hükümler karşısında, Sümer Holding A.Ş. olağan genel kurullarında, faaliyet sonuçla
rının "YDK'nin ilgili faaliyet dönemi hakkında düzenleyeceği raporlarda yer alan hükümler saklı 
kalmak kaydıyla" onaylanması, daha sonra toplanan genel kurullarda YDK denetim raporunun gö
rüşülmesi uygulaması getirilerek YPK karan ve Holding Ana Sözleşmesi arasındaki çelişki gide
rilmeye çalışılmıştır. 

09.01.2002 tarih ve 24635 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4046 sayılı Kanun ve 233 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair 4733 sayılı Kanunun değiştirilen 
ve yürürlükten kaldırılan hükümlerle ilgili 10/B maddesine ilave edilen "özelleştirme programın
da bulunan ve sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirket statüsündeki kuruluşlarda Türk 
Ticaret Kanununun genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanmaz" değişiklik hükmüne 
istinaden, ÖİB'ce ilan, davet gibi genel kurul toplantılarının şekil şartları dikkate alınmadan genel 
kurul yetkilerini üstlenmek suretiyle (değerlendirme ve denetçi raporlarına istinaden), Şirket'in 
2003 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları onaylanmış, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, şirket hak
kında YDK, diğer denetleme kurulları ve teftiş kurullarınca hazırlanmış ve/veya hazırlanacak ra
porlar ile açılmış ya da açılacak dava ve soruşturma sonuçları saklı kalmak kaydıyla 03.05.2005 ta
rih ve 2005/ÖİB-K-06 sayılı karar ile ibra edilmiştir. 

3- Karar organı : 
Holding'in yetkili ve sorumlu karar organı Yönetim Kurulu olup, 2004 yılı çalışmalarını bir 

başkan ve altı üye ile yürütmüştür. Yönetim Kurulu yıl içinde 17 toplantı yapmış ve çeşitli konu
larda 53 karar almıştır. 

4- Yürütme organı : 
Sümer Holding'in yetkili yürütme organı Genel Müdürlük olup, 2004 yılı faaliyetlerini Genel 

Müdür, iki Genel Müdür Yardımcısı, birim müdürlükleri, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Mü
şavirliği ile sürdürmüştür. 

Organizasyon şemasına ilişkin ayrıntılı açıklamaya, yukarıda "Teşkilat yapısı" bölümünde yer 
verilmiştir. 

C- Personel durumu : 
Holding'in, bağlı şirketler dahil, 2004 yılı sonunda, memur ve sözleşmeli personel sayısı, 

2003 yılı sonuna göre % 81,7 oranında 781 kişi azalarak 175'e, işçi sayısı % 83,2 oranında 2.882 
kişi azalarak 583'e, toplam personel sayısı ise, % 82,9 oranında 3.663 kişi azalarak 758'e düşmüş
tür. 2004 yılı ortalama personel sayısı ise, 2003 yılına göre % 48,5 oranında 2.901 kişi azalarak 
3.083'e düşmüştür. 2004 yıl sonu itibariyle mevcut personelin, 1 'i memur, 174'ü sözleşmeli perso
nel ve 583'ü işçidir. 

2003 yılı çalışan personel sayılarına, Holding ile birleştirilen TZD A.Ş., TURBAN Turizm 
A.Ş. ve TÜMOSAN'ın tüzel kişilikleri 7.02.2003 tarihinde kaldırıldığından, bu şirketlerin perso
nel sayıları da dahil edilmiştir. 

2005 yılında 3 işletmenin kapatılması, 2 bağlı şirketin belediyelere devri, 1 bağlı şirketin özel
leştirilmesi ve bir bağlı şirketin üretim birimlerinin kapatılması nedeniyle işçi ve sözleşmeli perso
nel sayılan daha da azalmıştır. 

- 7 1 8 - I. CİLT 



2002 yılının sonuna kadar temizlik vb. hizmetler için taşeron aracılığıyla işçi çalıştırılırken, 
Hazine Müsteşarlığı'ndan gerekli izin alınamadığından, söz konusu işler artık Holding'in istihdam 
fazlası işçileri tarafından yürütülmektedir. 

2004 yılında personele harcamaların konsolide toplamı, geçen yıla göre % 15,1 oranında aza
lışla 159,7 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın, % 44,0 oranında 70,2 trilyon lirası cari yı
la, % 56,0 oranında 89,5 trilyon lirası geçmiş yıllarla ilgili ödemelere ilişkindir. 

2004 yılında cari yılla ilgili olarak yapılan harcamaların % 19,7'si memur ve sözleşmeli per
sonel, % 80,3'ü işçiler ile ilgilidir. 

2004 yılında, sözleşmeli personele performans primi ve ücret skalası değişikliği adı altında ya
pılan ödemeler aşağıda incelenmiştir. 

- Prim ödemesi: 
Yönetim Kurulu'nun 23.12.2003 tarih ve 25/85 sayılı kararı ile, Holding Ana Sözleşmesi ve 

Sözleşmeli Personel Yönetmeliği hükümleri yorumlanarak. Holding'in tüm personeline "Prim 
Ödeme Esasları" getirilmiştir. Konu ile ilgili olarak, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Baş
kanlığı 'nca Holding'e gönderilen 23.06.2004 tarih ve 818 sayılı yazıyla prim ödemesine ilişkin 
Yönetim Kurulu kararının gözden geçirilmesi istenilmiştir. Söz konusu yazı üzerine, konu yeniden 
gündeme alınarak, Holding Yönetim Kurulu'nun 30.06.2004 tarih ve 10/34 sayılı kararıyla prim 
ödemesi uygulamasına son verilmesi kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurulu'nun 01.03.2005 tarih ve 3/10 sayılı kararı ile "Prim Ödeme Esasları"nın yü
rürlükten kaldırılarak yapılan fazla ödemelerin personelden tahsili için gereken işlemlerin başlatıl
dığı; yaklaşık 668 milyar liralık toplam ödemenin bir bölümünün geri alındığı, 31.12.2005 tarihi 
itibariyle geri kalan 347 milyar liranın da tahsili için çalışmaların sürdürüldüğü anlaşılmıştır. 

- Ücret skalası değişikliği: 
Holding'de uygulanan 26 ücret sınıfından oluşan ücret skalası, Yönetim Kurulu'nun 

13.10.2004 tarih ve 49 sayılı kararıyla, 13 ücret sınıfına indirildiğinden, Genel Müdürlükçe 
15.10.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, sözleşmeli personel ücretleri % 8,5 - 49,2 ara
lığında değişik oranlarda yükseltilerek, personele üç ay söz konusu esasa göre ücret ödenmiştir. 
Ancak, söz konusu ücret skalasının iptali ve emekli olan ve başka kamu kuruluşlarına atanan per
sonel de dahil olmak üzere personele fazla ödenen 126,5 milyar ücret ve iş sonu tazminatının tah
sili için Holding'in 2003 yılı YDK raporunda yer alan öneri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nca 
alınan 24.12.2004 tarih ve 9/17-16 sayılı karar gereğince, fazla ödemelerin 113 milyar liralık bö
lümünün 31.12.2005 tarihi itiban ile tahsil edildiği ve geri kalan 13,5 milyar liranın da tahsiline ça
lışıldığı anlaşılmıştır. 

III- MALİ BÜNYE 
31.12.2003 tarihli bilançoda özkaynaklarının tamamını yitiren ve birikmiş zararları yabancı 

kaynaklara sirayet eden Holding'in, bilançosunun enflasyon düzeltmesine tâbi tutulması neticesin
de 01.01.2004 tarihinde oluşan olumlu farklar özkaynakların 163.375 milyar liraya yükselmesine 
yol açmıştır. 2004 yılında yapılan 294.728 milyar lira sermaye artışı ve enflasyon düzeltmelerine 
rağmen, özelleştirilen işletmelerin Holding bünyesinde zarar olarak kalan edinme bedelleri ve özel
leştirme giderleri (kıdem tazminatları ve özelleştirme sonrası giderler) ile eldeki stokların eritilme
sinin getirdiği zararlar nedeniyle öz kaynaklar % 4,6 oranında azalmıştır. Buna karşılık yabancı 
kaynakların % 56,3 oranında azalması nedeniyle, 2004 yıl sonu itibariyle özkaynaklar yabancı kay
nakların tamamını karşılayabilecek düzeye yükselmiştir. 

Ancak, Holding'in özelleşen varlıklarının satış bedellerinin özelleştirme fonuna gelir olarak 
kaydedilmesine karşılık özelleştirme faaliyeti için yapılan giderler ile varlıkların net defter değer
leri Holding zararı olarak kaydedildiğinden ve ayrıca, satılan stokların piyasa değerleri kayıtlı de
ğerlerinin altında kaldığından, dönem sonucu olumsuz yönde etkilemektedir. 

- 7 1 9 - I. CİLT 



Holding'in özkaynaklarının erimesinde; varlık satışları neticesinde zarar yazılan iştirak ve 
bağlı şirket sermayeleri ile maddi duran varlıkların kayıtlı bedellerinin net tutarları, eritilen stok
lardan kaynaklanan zararlar, personel giderleri ile sair giderler etkili olmaktadır. 

2004 yılı YDK raporunda; dönem zararlarının oluşumunda, Holding'in bir bütün olarak özel
leştirme programına alınması, muhtelif nedenlerle özelleştirme sürecinin uzaması, işletmelerin tek
nolojilerinin eskimelerinden ve piyasada varlığını bir sanayi kuruluşu olarak sürdürme imkânları
nı kısmen de olsa kayıp etmelerinden sonra satışa çıkarılmaları, piyasada rekabet etme gücü kal
maması nedeniyle üretim faaliyetleri fiilen durdurulan işletmelerin personelinin işten çıkarılması
nın sebebiyet vereceği sosyal sorunların çözümünün işletmelerin dışında aranması yerine işçilerin 
zorunlu ücretli izne gönderilerek istihdamına devam edilmesi suretiyle yüksek maliyetlerle çözüm
lenmesi gibi uygulamaların etkili olduğu; ayrıca bu uygulamaların özelleştirmelerden beklenen 
faydanın sağlanamamasına ve özelleştirmelerin kamu maliyesine maliyetinin daha yüksek bir dü
zeyde gerçekleşmesine neden olduğu belirtilmiştir. 

Diğer yandan, 2004 yılı YDK raporunda, TÜGSAŞ ve SEKA'nın Holding ile birleştirilmesiy
le yeni bir yapılanma ve özelleştirme süreci yaşayacak olan Holding'in, Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
Hukuk Müşavirliği, Muhasebe ve Mali İşler, Personel, Özelleştirme ve APK müdürlüklerinin yeter
li personelle takviye edilmesi, üretimleri durdurulan işletmelerin özelleştirilmelerini beklemeden ye
dek parça niteliğinde olmayan stoklarının elden çıkarılması, mevzuatın yeniden düzenlenmesiyle 
sağlanan imkânlardan da yararlanılarak iştiraklerin özelleştirilmesi başta olmak üzere özelleştirme 
faaliyetinin hızlandırılması gerektiği vurgulanmıştır. Nitekim, Raporun İdari Bünye bölümünde 
açıklandığı üzere, Holding'in organizasyon şemasının yeniden belirlenerek, YDK önerisi doğrultu
sunda personel takviyesinin, TÜGSAŞ'tan naklen gelen personel ile sağlandığı anlaşılmıştır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
A- Alımlar: 
Sümer Holding ve bağlı şirketlerince 2004 yılı içinde 2,8 trilyon lirası iç, 0,3 trilyon lirası dış 

olmak üzere toplam 3,1 trilyon liralık alım yapılmıştır. Söz konusu alımların 12 milyar lirası Hol
ding içinde yapılan alımlara ilişkindir. 

2003 yılına göre % 83,2 oranında 15,5 trilyon lira azalış gösteren alımlar, revize program öde
neğine göre % 80,9 oranında gerçekleşmiştir. 

Toplam alımların, % 39,1 'ini esas ilk maddeler, % 1,3'ünü yardımcı ilk maddeler, % 34,3'ünü ya
kıtlar, % 10,9'unu yedekler, % 8,2'sini çeşitli malzemeler ve % 6,2'ünü emtia alımları oluşturmuştur. 

2004 yılında motor ve traktör ile bunların parçalarının üretimi dışında üretim faaliyetinde bu-
lunulamadığından alım faaliyetleri azalmıştır. 

B- Üretim ve maliyetler 
1- Üretim: 
Sümer Holding A.Ş., üretim faaliyetlerine ara verilinceye kadar, imalat sanayiinin değişik sek

tör ve alt sektörlerinde çok değişik alanlarda üretim faaliyetinde bulunmuştur. 
Üretim faaliyetleri, mamul ve yarı-mamul stok birikimini önlemek için uygulanan üretim kı

sıtlaması politikası çerçevesinde yürütülmekte iken, finansman darboğazı ve özelleştirme süreci de 
üretim faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. 

İç ve dış piyasalarda rekabet etmekte zorlanan işletme ve bağlı şirketler, bağlantılı tüccar sa
tışları giderek azaldığından, faaliyetlerini, bir süre resmi siparişlere ağırlık vermek suretiyle sür
dürmeye çalışmışlardır. Daha sonra, resmi siparişlerin gittikçe azalmasıyla ortaya çıkan boşluğun, 
mağaza ve bayiler kanalıyla yapılan satışlarla doldurulmasına çalışılmış ise de, mağaza sayısı çok 
azaldığı, bayiler mağazaların yerini dolduramadığı, ürün çeşitleri azaldığı ve satış maliyetleri yük
sek olduğu için tam başarı sağlanamamıştır. Bu nedenle, kurulu üretim kapasitelerinden yararlan
ma oranları, yıllar itibariyle hızla giderek düşme eğilimi göstermiştir. 
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Ayrıca, çok uzun süreden beri özelleştirme kapsamı ve programında olan Holding'in işletme 
faaliyetlerinin belirsizlik içinde yürütülmeye çalışılması ve ileriye dönük kararların alınamaması 
gibi olumsuzluklar giderek yoğunlaşmış; çalışma ortamından etkilenen personelin Holding'e bağ
lılığı azaldığından, verimliliğin düşmesi, işletme sonuçlarına yansımıştır. 

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü'nce bütün bağlı şirket ve işletmelere faks ile gönderi
len 17.01.2002 tarih ve 478 sayılı yazı ile mevcut işçi sayısına göre ulaşılabilir üretim kapasitele
rinin doldurulamadığı, çalışılmakta olan ürün tiplerinin yeterince rantabl olmadığı, Holding'de na
kit darboğazı olduğu ve Başbakanlıkça belirtilen tasarruf tedbirleri göz önünde tutularak, ortaya çı
kacak dönem zararının azaltılabilmesi için, esas üretim birimlerinde üretim miktarını sağlayacak 
sayı ve nitelikte işçi çalıştırılması, yardımcı birimlerdeki işçi sayısının esas üretim birimlerindeki 
işçi sayısını destekleyecek asgari düzeyde tutulması, diğer işçilere ücretli izin verilmesi; siparişle
rin tümünün tamamlanması (işletmenin tümü için herhangi bir işin olmaması) durumunda esas üre
tim birimlerindeki tüm işçilerin ücretli zorunlu izne çıkarılması; yeniden sipariş alınması durumun
da ücretli izinde bulunan işçilerden gerekli sayı ve nitelikte işçiye, Holding Genel Müdürlüğü'ne 
bilgi verilerek işbaşı yaptırılması; topluluk dışından alınan fason siparişlerin üretimlerinin durdu
rulması ve bundan sonra fason sipariş alınmaması talimatı verilmiştir. Ayrıca, Sümer Holding A.Ş. 
Genel Müdürlüğü'nce bütün bağlı şirket ve işletmelere faks ile gönderilen 5.2.2002 tarih ve 1051 
sayılı yazıda ise, yukarıda belirtilen yazı ile ilgili bazı açıklamalara ilave olarak, uzun bir zaman 
aralığında düşük yoğunlukta üretim yerine kısa bir zaman aralığında yoğunlaştırılmış üretim uygu
lamasına geçilmesi konusunda acilen çalışmaların yapılması ve yıllık izin hakkı olan işçilerin ön
celikle izine çıkarılmaları vb. talimata yer verilmiştir. 

Üretim faaliyetlerinin, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen talima
tı çerçevesinde yürütülmeye çalışılmakta iken, yeterli büyüklüklerde sipariş alınamaması üzerine, 
TÜMOSAN-Türk Motor ve Traktör Sanayii İşletmesi hariç bütün işletme ve bağlı şirketlerce (bir 
bölümünde 2002 yılında, geri kalanında ise 2003 yılında olmak üzere) çeşitli tarihlerden itibaren, 
zorunlu olarak çalıştırılması gerekenler dışındaki işçilerin tümüne prim ödenmeksizin sürekli zo
runlu izin verilmek suretiyle üretim faaliyetlerine bütünüyle ara verilmiş; daha sonra hiçbir üretim 
birimi tekrar faaliyete geçirilememiştir. 2004 yılında, yalnız 01.07.2004 tarihinde özelleştirilen 
TÜMOSAN İşletmesi'nce üretim faaliyetinde bulunulabilmiştir. 

Bu durum karşısında, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarıyla, Akdeniz Pamuklu Sanayii İş
letmesi 06.10.2004 tarihinde, Bursa Merinos Yünlü Sanayii İşletmesi 17.11.2004 tarihinde, Van, 
Tercan ve Sarıkamış ayakkabı sanayii işletmeleri 10.01.2005 tarihinde; Manisa Pamuklu Mensucat 
A.Ş. ve Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii A.Ş.'nin üretim birimleri 06.10.2004 tarihinde, 
Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş.'nin üretim birimleri 17.11.2004 tarihinde kapatılarak, 
güvenlik görevlilerinin dışındaki işçilerin iş akitleri feshedilmiştir. 

Söz konusu kararların gerekçelerinde, özet olarak Holding'in işletme ve bağlı şirketlerinde, 
çok uzun süreden beri makine ve teçhizat yatırımlarının yapılmadığının, bu nedenle yeni teknolo
jiye uyum sağlanamadığının, verimsiz çalışma sonucu piyasa ile rekabet şansının yitirilmiş oldu
ğunun, ayrıca işçilik maliyetinin piyasaya göre çok yüksek olduğunun ve sipariş alma şansının da 
yıllardır zayıfladığının, üretim kapasitesi kullanım oranlarının yok denecek kadar düşük, zararların 
ise çok yüksek olduğunun, iki yıla yakın süreden beri üretim faaliyetinde bulunulmadığının bilin
diği; genel işletme giderlerinin fazlalığının dikkat çektiği; yeterli miktarda sipariş alınamaması ne
deni ile düşük yoğunlukta üretime devam edilmesinin zararları daha da büyüteceğinin gözlendiği 
ifade edilmiştir. 

SİDAŞ'ta çalışmakta olan işçilerin iş akitleri ise, Şirket'in Yönetim Kurulu'nun 11.05.2005 
tarih ve 6/8 sayılı kararı, Holding Yönetim Kurulu'nun 30.05.2005 tarih ve 6/5 sayılı kararlarıyla 
onaylanarak 07.07.2005 tarihinde feshedilmiştir. Söz konusu kararlarda Şirket'te 4 yıldır üretim fa-
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aliyetinde bulunulamadığı, 04.02.2002 tarihinden beri güvenlik ve mecburi hizmetlilerin dışındaki 
işçilerin ücretli izinde olduklarının göz önünde tutulduğu vb.vurgulanmıştır. 

İncelemeler sırasında, TÜGSAŞ, SEKA ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'den devir alınan iş
letmelerin dışındaki Holding'in bünyesinde daha önce bulunan işletmeler ile bağlı şirketlerin tü
münün özelleştirildiği; Taşucu Kağıt Sanayii İşletmesi'nce ilk madde vb. stoklarının değerlendir
mek için geçici bir süre üretim faaliyetine başlanılması ve şeker üretiminin sürdürülmesi hususla
rında hazırlık çalışmalarının yapıldığı saptanmıştır. 

2- Üretim maliyetleri: 
2004 yılında, Sümer Holding A.Ş.'nin bağlı şirketler dahil olmak üzere maliyet giderleri top

lamı, programda öngörülen 17,5 trilyon liraya ve 2003 yılında gerçekleşen 23,7 trilyon liraya kar
şılık programa göre % 87,3 oranında noksan olarak ve 2003 yılına göre % 90,7 oranında azalış ile 
2,2 trilyon lira düzeyinde gerçekleşmiştir. 

2003 yılında gerçekleşen 23,7 trilyon liralık maliyet giderleri toplamının 4,7 trilyon lirası pa
muklu tekstil ile hazır giyim ve hazırlanmış tekstil ürünlerine, 6,9 trilyon lirası yünlü tekstil ile ha
zır giyim ve hazırlanmış tekstil ürünlerine, 3,1 trilyon lirası kundura ve saraciye ile sentetik deri ve 
ürünlerine, 9,0 trilyon lirası motor, traktör vb. üretimine ve ve 74 milyar lirası yardımcı işletme 
(atölye) üretimine ilişkin olmasına karşılık 2004 yılı giderleri toplamının tümü motor, traktör ve 
bunların parçalarına ilişkindir. 

2003 yılında 70,5 trilyon lirası işletmelere ve 12,3 trilyon lirası bağlı şirketlere ilişkin olmak 
üzere, toplam 82,8 trilyon liralık çalışmayan kısım gideri ayrılmış olmasına karşılık, 2004 yılın
da 43,5 trilyon lirası işletmelere, 7,3 trilyon lirası bağlı şirketlere ilişkin olmak üzere toplam 50,8 
trilyon liralık çalışmayan kısım gideri ayrılmıştır. 2004 yılında ayrılan çalışmayan kısım giderle
rinin 4,4 trilyon lirası amortisman giderleri başta olmak üzere genel üretim giderlerine ve 46,4 
trilyon lirası işçilik giderlerine ilişkindir. 2004 yılında TÜMOSAN dışındaki işletmeler ile bağlı 
şirketlerin tümünün esas ve yardımcı üretim yerleri giderleri bütünüyle çalışmayan kısım gideri
ne ayrılmıştır. 

C- Pazarlama: 
Bağlı şirketlerle işletmelerin 2004 yılı safı satış hasılatı toplamı 2003 yılına göre % 53,4 ora

nında 17,4 trilyon lira azalarak 15,2 trilyon liraya düşmüştür. 
2003 yılına göre % 48,5 oranında azalış ile 17,3 trilyon lira düzeyinde gerçekleşen 2004 yılı 

brüt satış hasılatının, % 98,8 oranında 17,1 trilyon lirasını işletmelerin ve % 1,2 oranında 199 mil
yar lirasını bağlı şirketlerin ürünleri oluşturmuştur. 

2003 yılında 1,8 trilyon liralık motor parçası motor ve traktör dış satımı gerçekleştirilmiş ol
masına karşılık 2004 yılında hiçbir dış satım olmamıştır. 

Satışların gerçekleşme oranı, gerek ilk programa, gerekse revize programa göre brüt satış ha
sılatında % 64,6 ve safı satış hasılatında % 56,7 olmuştur. 

2004 yılında, brüt satışları oluşturan 17,3 trilyon liranın, % 2,0 oranında 347 milyar liralık bö
lümü resmi dairelere, % 98,0 oranında 16,9 trilyon liralık bölümü de iç piyasaya yapılan toptan ve 
perakende satışlara ilişkindir. İç piyasaya yapılan satışların çok büyük bir bölümü (% 99,4 oranın
da 16,8 trilyon lirası) bağlantılı satış adı altında, toptancı müşterilere yapılan satışlardan geri kala
nı (% 0,6 oranında 109 milyar lirası) ise mağazalar kanalıyla yapılan satışlardan oluşmuştur. Hol
ding, Türkiye'nin artan ithalatı karşısında birçok ürünün pazarlamasında, özel sektörün yanı sıra 
yabancı şirketlerin rekabeti ile de karşı karşıya kalmıştır. Özellikle Holdingin işçilik ücretlerinin 
özel sektörünkine göre çok yüksek olması nedeniyle Holding ürün maliyetleri düşürülememiş ve 
pazarda rekabet şansı giderek azalmıştır. 

Merkezi İstanbul'da olan Holding'in Pazarlama İşletmesi'nin 465 mağazasından, 390 mağa
za 1993-1996 yılları arasında bayilik verilmek suretiyle özelleştirildiği, 15 mağaza kapatıldıktan 

- 7 2 2 - I. CİLT 



sonra binaları satıldığı, 3 mağazanın binaları vergi borcuna mahsuben 1998 yılında Maliye Bakan
lığı'na devredildiği, 4 mağazanın binalarının prim borçlarına karşılık olarak 2002 yılında SSK'ya 
devredildiği ve 52 mağaza ekonomik olmadıkları gerekçesiyle kapatıldığı için 2004 yılında mağa
za sayısı 1 'e düşmüştür. 

Pazarlama İşletmesi'nin bölge müdürlüklerinin de kapatılmış olması nedeniyle aktivitesinin 
kalmaması üzerine, ÖYK'nin 03.09.2004 tarih ve 2004/74 sayılı kararıyla bu işletmenin kapatıla
rak Holding bünyesinde Pazarlama Müdürlüğü adı altında faaliyetine devam etmesi uygun görül
müştür. 

Öte yandan 2003 yılında sayısı 258'e düşen bayilere, üretim faaliyetinde bulunulamadığı için 
satışa sunulmak üzere ürün verme olanağı kalmadığından, 2004 yılının başında bayilik sözleşme
lerinin tümü iptal edilmiştir. 

Bayilik uygulamasının kaldırılmasıyla ürün stoklarının eritilmesinde ortaya çıkan güçlüklerin 
aşılması için 2004 yılında iki kez ihaleye çıkılmış ise de teklif alınamamıştır. 

2004 yıl sonu itibariyle, 8,3 trilyon liralık ilk madde ve malzeme stokları hariç stokların tuta
rı, 19,2 trilyon lirası mamul stoklarına, 0,1 trilyon lirası yarı-mamul stoklarına ve 0,5 trilyon lirası 
ticari mal stoklarına ilişkin olmak üzere 19,8 trilyon düzeyinde gerçekleşmiş olup 2003 yıl sonuna 
göre % 47,6 oranında azalmıştır. 

Mamul stoklarının bir bölümü Türk Silahlı Kuvvet Komutanlıklarının ihtiyacı için sipariş ve
ren MSB'ce çeşitli gerekçelerle reddedilen bazı ürünler ile MSB için rezerv olarak üretilen bazı 
ürünlere ilişkin olup bunların MSB'ye bedelli veya bedelsiz olarak devredilmesi konusunda söz 
konusu bakanlığa yazılan 27.05.2004 tarih ve 23/5315 sayılı yazıdan bir sonuç alınamamıştır. Söz 
konusu ürünlerin piyasada satılması da mümkün görülmemektedir. 

Muhasebe kayıtlarına göre 16,9 trilyon lira, indirimli mağaza satış fiyatlarına göre ise 15,7 
trilyon lira değerindeki mamul stoklarının 9,7 trilyon liralık bölümü 10 grup halinde sınıflandırıla
rak 18.05.2005 tarihinde ihaleyle satışa sunulmuş; geri kalan 6,0 trilyon lira tutarındaki ürünlerin 
uygun görülecek kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz olarak verilmek suretiyle değerlendirilme
si talebiyle durum 28.04.2005 tarih ve 3584 sayılı yazı ile ÖİB'ye bildirilmiştir. YDK raporunda 
söz konusu talebin ÖİB nezdinde takip edilmesi önerilmiştir. 

Yukarıda belirtilen ihaleyle, toptan satış tutarı, KDV hariç toplam 2.481.000 YTL olan 3 grup 
ürün KDV hariç toplam 809.200 YTL'ye satılmıştır. Geri kalan 7 grup ürün , Değer Tespit Komis
yonunun belirlediği iskonto oranlarına göre uygun teklifler vererek ihaleyi kazanan firmalar mal 
bedellerini ödemediklerinden satılamamış; bu firmaların geçici teminat mektupları nakde çevril
miştir. 

Bazı firmaların geri kalan ürünleri pazarlıkla toptan olarak satın almak için yazılı başvuruları 
üzerine, 25.08.2005 ve 13.09.2005 tarihlerinde düzenlenen açık artırmalarda teklif edilen fiyatla
rın 18.05.2005 tarihli ihaledeki iskonto oranlarına göre düşük olması nedeniyle, Yönetim Kuru-
lu'nun 18.10.2005 tarih ve 14/2 sayılı kararıyla ihale iptal edilmiş, yeniden ihaleye çıkılması ve söz 
konusu emtianın satışı için uygulanmakta olan toptan ve perakende satış fiyatı üzerinden % 30 is
konto yapılarak yeni tespit edilen fiyatlardan satış işlemlerinin yürütülmesi kararlaştırılmıştır. 

Stoklardaki ürünlerin Ulus/Ankara mağazasında perakende olarak satılmaya çalışıldığı ve top
tan satış için yeniden ihaleye çıkılmasının beklendiği anlaşılmıştır. 

31.12.2004 tarihi itibariyle Holding'in 28.193 milyar lira tutarındaki stoklarının, 8.197 milyar 
lirası ilk madde ve malzeme, 19.310 milyar lirası mamul ve yarımamul stoklarına, 534 milyar lira
sı ticari mal stoklarına ve 152 milyar lirası da diğer stoklara ait olmasına karşılık, önceki yıla göre 
% 43,4 oranında azalarak 31.12.2005 tarihi itibari toplam 15.966,9 milyar liraya düşen stokların, 
778,6 milyar lirası ilk madde ve malzeme stoklarına, 15.144,6 milyar lirası mamul stoklarına ve 
43,7 milyar lirası da diğer stoklara ait bulunmaktadır. 
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V- YATIRIMLAR 
Sümer Holding A.Ş.'nin 2004 Yılı Yatırım Programında yer alan 5 adet projenin proje tutar

larının toplamı 3.055.000 milyon liradır. Projelerin başlangıcından 2004 yılı sonuna kadar toplam 
nakit ödeme ve fiziki yatırım 1.554.494 milyon lira tutarında gerçekleşmiş olup, yatırımların tü
münde gerçekleşme oranı, gerek nakit ödemede, gerekse fiziki yatırımda % 50,9 olmuştur. 2004 
yılında projelerin revize programa göre toplam ödeneği 293.000 milyon lira olup, yıl içerisinde 
5.494 milyon lira tutarında nakit ödeme ve fiziki yatırım gerçekleştirilmiş; nakit ödeme ve fiziki 
yatırımda gerçekleşme % 1,9 oranında olmuştur. 

2004 yılında gerçekleşen nakit ödeme ve fiziki yatırımlar muhasebe kayıtlarında yer alan de
ğerlerdir. Kümülatif nakit ödeme ve fiziki yatırımlar ise, yıllık yatırım programlarında yer alan geç
miş yıllara ilişkin deflate edilmiş nakit ödeme ve fiziki yatırımlar esas alınarak hesap edilmişlerdir. 

Özelleştirme süreci, karşısında yatırımlar durma noktasına gelmiştir. 
VI- BAĞLI ŞİRKET VE İŞTİRAKLER 
A- Bağlı şirketler : 
Bağlı şirketlerin sermayelerindeki, 31.12.2004 tarihi itibariyle Holding'e ait sermaye oranlan 

aşağıda gösterilmiştir. 
Bağlı Sirket'in adı Sermaye oranı (%) 
Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş. 99,98 
Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma San. A.Ş. 99,98 
Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş. 99,99 
Sivas Dokuma Sanayii A.Ş. (SİDAŞ) 99,99 
Sümer Holding A.Ş., bağlı şirketlerdeki sermaye artışlarının tamamını taahhüt etmiştir. Hol-

ding'in taahhüt edilen sermayeden borçlarını bağlı şirketlerdeki alacaklarına mahsup etmesi sure
tiyle ödemesi nedeniyle bağlı şirketlerin Holding'e borcu kalmamıştır. Böylece, Holding'in bağlı 
şirketlerdeki sermaye payı yükselmiştir. 

Holding'e bağlı şirketlerin toplam dönem zararı, 2004 yılında 2003 yılına göre %23,4 oranın
da azalarak 28,1 trilyon liraya düşmüştür. 

Bağlı şirketler işletme faaliyeti yolu ile kaynak yaratmamakta, kendilerine tahsis edilen kay
nakları dönem zararlarıyla eritmişlerdir. Bağlı şirketlerin mali yapısındaki bu olumsuz gelişme, 
bağlı şirketlerin uzun süre özelleştirme kapsamında kalması nedeniyle teknolojik gelişmelere 
uyum gösterecek boyutta yatırımlar yapılamadığından teknolojilerinin kısmen eskimesi, persone
linin kuruluşlara bağlılığının zayıflaması ve işçilerin ücretlerinde yapılan iyileştirmelerle işçi üc
retlerinin sektör ortalamalarına göre çok yükselmiş olması nedeniyle şirketlerin piyasada rekabet 
gücünün kalmamasından kaynaklanmıştır. 

Piyasa koşullarına uyum gösteremediği için yeterli miktarlarda sipariş alamayan, bu nedenle 
üretim faaliyetlerini kademeli olarak azaltan ve nihayet zorunlu olarak çalıştırılması gereken işçi
ler dışındaki işçilerinin tümünü sürekli zorunlu ücretli izne çıkaran bağlı şirketlerden SİDAŞ'in dı
şındakilerin üretim birimleri 2004 yılında, SİDAŞ'ın üretim birimleri ise 2005 yılında kapatılarak 
işçileri işten çıkarılmışlardır. 

2004 yılında üretim faaliyetinde bulunmayan bağlı şirketlerin dönem zararları personel gider
leri, amortisman giderleri vb. giderlerden oluşmuştur.2004 yılında dönem zararının, önceki yıla gö
re azalması personel sayısındaki düşüşten kaynaklanmıştır. 

Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş. ve Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii 
T.A.Ş.'deki Holding'e ait hisselerin, sırasıyla Antalya Kepez Belediye Başkanlığı ve Bergama Be
lediye Başkanlığı'na 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesi çerçevesinde bilabedel devredilmesi için, sı
rasıyla 31.01.2005 tarih ve 2005/19 sayılı ve 13.06.2005 tarih ve 2005/72 sayılı ÖYK kararlan alın
mış olup, aynı sırayla, 10.02.2005 ve 14.07.2005 tarihli hisse devir sözleşmeleri düzenlenmiştir. 
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Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.'deki Holding'e ait hisseler OYK'nin 13.06.2005 tarih ve 
2005/67 sayılı kararıyla özelleştirilerek devir işlemi 13.07.2005 tarihli protokolle tamamlanmıştır. 

B- İştirakler 
Sümer Holding A.Ş.'nin 2004 yıl sonu itibariyle 2'si denetim içi, 8'i denetim dışı ve 12'si 

ÖYK'nın 12.03.2001 tarih ve 2001/24 sayılı kararı ile özelleştirilmek üzere Sümer Holding'e de
vir edilen ÖİB'ye ait 15 iştirakten henüz özelleştirilmemiş olanlar olmak üzere toplam 22 iştiraki 
mevcut olup, denetim dışı iştiraklerden 5 tanesi tasfiye halindedir. Ayrıca, Holding'in 10.02.2005 
tarihine kadar bağlı şirketi olan Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş.'nin Kepez Elektrik'te iş
tiraki vardır. 

Holding tarafından iştirakler için 2004 yıl sonu itibariyle 4.552.802 milyon liralık sermaye ta
ahhüdünde bulunulmuş olup, bu tutarın tamamı ödenmiştir. Holding bilançosunda ise iştirak ser
mayelerine enflasyon olumlu farkları da dahil edildiği için 10.622.674 milyon lira olarak görül
mektedir. 

2005 yılında 3 iştiraktaki hisselerin özelleştirilmesine karşılık tüzel kişilikleri sona erdirilerek 
Holding ile birleştirilen SEKA ve TÜGSAŞ'tan 2'şer iştirakin devir alınması ve Holding'in kapa
tılan Pazarlama İşletmesi'ne ilişkin T. Vakıflar Bankası T.A.O.'daki hisseler nedeniyle 31.12.2005 
tarihi itibariyle iştirak sayısı 24'e yükselmiştir. 

Tasfiye halindeki iştiraklere ait tasfiye işlemleri titizlikle izlenerek elde edilen verilere göre 
gerekli işlemler bir an önce neticelendirilmelidir. 

Holding'in T.P.A.O. ve ile fabrikaları gruplar halinde özelleştirme programına alınan Türkiye 
Şeker Fabrikaları A.Ş.deki çok düşük oranlı hisselerinin, özelleştirme aşamasında daha iyi değer
lendirilmesi için, bu kuruluşlarda en büyük hisseye sahip olan kamu kuruluşuna devrinin sağlan
masında YDK'ca yarar görülmektedir. 

Holding'in 2003 yılında iştiraklerden elde ettiği temettüleri 1.087.367 milyon lira olarak ger
çekleşmiş olup, muhasebe kayıtlarına 2004 yılında yansımıştır. 2004 yılında ise Holding'in temet
tü gelirleri 430.477 milyon lira olmuştur. Temettü gelirlerindeki düşüşte kârlı olan İstanbul İmar 
Ltd. Şirket'indeki hisselerin satılması büyük ölçüde etkili olmuştur. 

Kuruluşun bağlı şirketlerinin son 5 yıllık faaliyetlerine ilişkin veriler aşağıdaki çizelgelerde 
gösterilmiştir. 
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Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş.'nin son 5 yıllık faaliyetlerine ait veriler 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Yab.kaynaklara sir.ed.zar. 
Finansman giderleri 
Maddi dur.var. 
Maddi dur.var.birikmiş amor. 

Yatırım nakti ödemeleri 
Yatırım gerçek.oram (nakti) 
İştiraklere öd.sermaye 
İştirakler temettü geliri 

Başlıca alım miktarı: 
- Pamuk 
- İplik 

Tüm alım tutarı 

Başlıca üretim miktarı: 
- İplik (vater) 
- Ham dokuma 

Tüm üretim tutarı (ür.maliyeti) 

Üretim kapasitesi (iplik) 
Üretim kapasitesi (ham dokuma) 
Kap. yararlanma or.(iplik kgxNe'ye göre) 
Kap. yararlanma oranı (dokuma) (sayaç 
atkıya göre) 
Üretim verimliliği (iplik) 
Ür. verimliliği (dokuma) (sayaç atkıya göre) 
Başlıca satış miktarı: 

- Mamul dokuma 
Tüm satış tutarı 
Sağlanan döviz 
Ödenen döviz 
-Stok ilk madde ve malz. 
-Stok yan mamuller 
-Stok mamuller 
-Diğer stoklar 

Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (ortalama) 
Personele yap.tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 
- Memurlar için yap.gid. (cari yıl) 
- Memur başına aylık ort.gid. 
- Sözleşmelilere yap.giderler 
- Söz.başına aylık oıtgıd. 
- İşçilere yap.gid. 
- İşçi başına aylık ort.gid. 

Dönemine ilişkin kurumlar ver. 

Tahakkuk edin vergiler 
GSYİH'ya katkı (üret.fiyatıyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

Faaliyet karlığı (öz kay.yön) 
Mali karlılık (öz.kay.yön.) 
İktisadi karlılık 
Zararlılık 
Faaliyet zararı 
Dönem zararı 
Bilanço zararı 

Ölçü 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Ton 
Ton 

Milyon TL 

Ton 
Bin metre 
Milyon TL 

Ton/yıl 
Bin metre 

% 
% 

Kgxne/iğsa. 
Atkı/tez.sa. 

Bin metre 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 

Kişi 
Kişi 
Adet 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

% 
% 
% 
% 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

2000 

22.800 
22.800 

12.696.155 
11.019.987 
1.694.981 
6.785.966 
5.967.777 

7.457 
93,2 

12 

543 
277 

1.339.765 

664 
3.018 

2.994.205 

1.300 
8.000 
45,0 

53,9 

0,413 
14.316 

3.172 

2.859.089 

70.784 
208.239 
252.617 

43.004 

41 
263 

2.963.418 

1.104 

279.235 
511 

2.667.267 
824 

57.265 
989.190 

1.046.472 
1.046.472 

1.172.048 
3.711.514 

12.721.449 

2001 

22.800 
22.800 

19.032.865 
17.066.574 
2.152.520 
7.676.871 
6.534.949 

12 
3.522 

710 
13 

1.578.137 

65! 
2.551 

3.906.638 

1.300 
8.000 

34,9 

44,7 
0,432 

14.642 

2.574 

2.930.991 

82.523 
265.736 
227.164 

26.376 

39 
276 

4.828.665 

431.105 
711 

4.382.177 
1.176 

-
97.755 

637.958 
735.641 
624.095 

2.370.960 
6.481.864 

19.203.313 

2002 

68.400 
68.400 

28.733.113 

26.041.197 
3.907.955 
9.121.751 
7.448.832 

2.690 
100,0 

12 
10.651 

174 
11 

808.540 

155 
687 

1.995.258 

1.300 
8.000 

9,8 

9,8 
0,410 

14.576 

695 
1.735.001 

15.916 
233.559 

81.911 
73.853 

36 
232 

6.427.013 

544.300 
961 

5.857.041 
1.539 

429.022 
244.728 
673.750 
673.750 

2.204.687 
9.648.357 

28.851.670 

2003 

68.400 
68.400 

37.907.993 
32.136.350 

974.297 
10.069.037 

8.546.037 

1.800 
60,0 

12 
18.651 

151.045 

-
87.139 

1.300 
8.000 

22 
88.433 

114.997 

1.075 
444 

33 
201 

7.988.280 

548.207 
1.384 

4.428.486 
1.836 

333.895 
(954.672) 
(620.777) 
(620.777) 

3.108.973 
9.484.820 

83.023.618 

2004 

46.056.000 
44.331.036 

3.919.247 
2.694.271 

441.845 
14.417.362 
8.603.806 

17.693 

1.300 
8.000 

110.597 

1.096 
1 

22 
114 

4.858.809 

499.395 
1.892 

2.748.455 
2.009 

170.070 
(762.983) 
(762.983) 
(762.983) 

(252.2) 
2.195.056 
9.885.320 

104.399.407 

Son ik 

yıl fark 

45.987.600 
44.262.636 

3.919.247 
(35.213.722) 
(32.136.350) 

(532.452) 
4.348.325 

57.769 

(1.800) 
(60) 

(12) 
(18.651) 

(133.352) 

(87.139) 

(22) 

(88.433) 

(4.400) 

21 

(11) 
(87) 

(3.129.471) 

(48.812) 
508 

(1.680.031) 
173 

(163.825) 
191.689 

(142.206) 
(142.206) 

(913.917) 
400.500 

21.375.789 

Artış veya 

azalış % 

67.233,3 
64.711,5 

(92,9) 
(100,0) 

(54,6) 
43,2 
0,7 

(100,0) 
(100,0) 
(100,0) 
(100,0) 

(88,3) 

(100,0) 

(100,0) 

(100,0) 

(3.8) 

2,0 

(33,3) 
(43,3) 
(39,2) 

(8,9) 
36,7 

(37,9) 
9,4 

(49,1) 
(20,1) 

22,9 
22,9 

(29,4) 
4,2 

25,7 

Kuruluşun 31.12.2003 tarihli bilançosu 01.01.2004 tarihi itibarı ile enflasyon düzeltmesine tabi tutulduğundan çizelgede yer alan 2003 yılı bilanço rakamlan 
enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş rakamlardır. 
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Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii T.A.Ş.'nin son 5 yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir. 

Toplu bilgiler 
Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Yab.kaynaklara sirayet eden zarar 
Finansman giderleri 
Maddi dur. varlıklar (edinme değeri) 
Maddi dur. var. birikmiş amortismanı 
Yatırım için yapılan nakli ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) 
Başlıca alım miktarı: 

-Pamuk 
-Poliester 
-İplik 

Tüm alım tutan 
Başlıca üretim miktarı: 

-İplik (vater) 
-Ham dokuma 
-Mamul dokuma 
-Konfeksiyon (Fason dahil) 

Tüm üretim tutarı(ür.maliyeti) 
Üretim kapasitesi (iplik) 
Üretim kapasitcsi(ham dokuma) 
Kapasiteden yarar. or.(ip.)kgxNc'ye göre) 
Kapasiteden yararlanma oranı(dokuma) 
Üretim verimliliği (iplik) 
Üretim verimliliği (dokuma) 
Başlıca satış miktarı: 

-Mamul dokuma 
-Konfeksiyon (Fason dahil) 

Tüm satış tutan 
Stoklar: 

-Stok ilk madde ve malz. 
-Stok yarı mamuller 
-Stok mamuller 
-Stok ticari mallar 

Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (ortalama) 
Personele yap. tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
-Memurlar için yapılan giderler 
-Memur başına aylık ortalama giderler 
-Sözleşmeliler için yapılan giderler 
-Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
-İşçiler için yapılan giderler 
-İşçi başına aylık ortalama gider 

Dön. karına ilişkin vergi ve diğ. Yasal yük. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyat.) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyat.) 
GSMH'ya katkı alıcı fiyatlarıyla 
Faaliyet karlılığı (öz kaynak yönünden) 
Mali karlılık (öz kaynak yönünden) 
Ekonomik karlılık 
Zararlılık 
Faaliyet zaran 
Dönem zararı 
Bilanço zararı 

Ölçü 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

% 

Ton 
Ton 
Ton 

Milyon TL 

Ton 
Bin metre 
Bin metre 
Bin adet 

Milyon TL 
Ton/yıl 

Bin metre 
% 
% 

KgXne/iğ.s. 
Atkı/tez. 

Bin metre 
Bin adet 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

% 
% 
% 
% 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

2000 
23.520 
23.520 

15.069.431 
12.559.283 
2.147.122 
2.428.719 
1.698.015 

201 
218 
147 

1.003.690 

401 
2.539 
2.379 

393 
3.925.462 

1.100 
10.800 

27,6 
21,7 

0,442 
24.199 

1.244 
345 

2.854.607 

233.196 
640.439 
418.527 

100 
1 

27 
417 

4.335.902 

4.335 
361 

196.341 
606 

4.065.401 
812 

126.226 
2.593.172 
2.719.389 
2.651.519 

1.558.570 
4.444.245 

13.521.441 

2001 
23.520 
23.520 

22.816.917 
20.082.558 

2.526.193 
3.193.604 
2.154.793 

9.060 
6 

176 
146 
69 

1.099.164 

275 
1.720 
1.688 

352 
5.351.871 

1.100 
10.800 

19,0 
15,2 

0,452 
24.525 

1.174 
380 

3.577.025 

345.990 
585.391 
133.781 

(i 
1 

27 
349 

6.329.307 

6.262 
521 

310.208 
859 

5.994.306 
1.085 

143.126 
1.771.355 
1.914.481 
1.635.916 

3.183.551 
7.912.011 

21.433.451 

2002 
23.520 
23.520 

32.996.318 
29.400.961 
4.672.832 
4.432.238 
2.904.027 

1.382 
1.382 

79 
59 
26 

860.468 

132 
1.225 
1.145 

59 
4.300.978 

1.100 
10.800 

9,8 
11,4 

0,450 
25.627 

1.052 
12 

2.951.357 

310.332 
962.927 
210.448 

79 
1 

27 
285 

9.225.616 

9.868 
822 

403.393 
1.257 

7.066.241 
1.564 

175.292 
3.367.230 
3.528.183 
3.011.178 

2.886.747 
9.931.301 

31.364.752 

2003 
70.560 
70.560 

43.163.269 
37.872.804 

886.167 
9.332.410 

4.777.205 

20 

332.427 

35 
294 
372 

7 
2.823.429 

1.100 
10.800 

3,0 
3,0 

0,358 
25.151 

32 
365 

1.298.833 

164.644 

47.992 

1 
25 

265 
11.244.385 

12.303 
1.025 

482.605 
1.608 

6.085.222 
1.913 

37.363 
51.489 
88.852 
88.852 

3.661.207 
11.552.903 
60.337.676 

2004 
53.500.000 
49.696.312 
3.182.786 
2.743.844 

901.358 
10.317.199 
4.988.531 

8.338 

1.100 
10.800 

3 

9.863 

95.182 

1 
16 

115 
7.784.950 

14.386 
1.199 

360.696 
1.878 

2.816.478 
2.040 

22.900 
1.502.182 
1.502.182 
1.502.182 

261.3 
1.167.200 
8.318.090 

77.000.809, 

Son iki yıl 
farkı 

53.429.440 
49.625.752 
3.182.786 

(40.419.425) 
(37.872.804) 

15.191 
984.789 
211.326) 

(324.089) 

(35) 
(294) 
(372) 

(7) 
(2.823.429) 

(3,0) 
(3,0) 

(29) 
(365) 

(1.288.970) 

(69.462) 

(47.992) 

(9) 
(150) 

(3.459.435) 

2.083 
174 

(121.909) 
270 

(3.268.744) 
127 

(14.463) 
1.450.693 
1.413.330 
1.413.330 

(2.494.007) 
(3.234.813) 
16.663.133 

Artış veya 
azalış % 

75.722.0 
70.331.3 

(93,6) 
(100,0) 

1,7 
10,6 
4,4 

(97,5) 

(100,0) 
(100,0) 
(100,0) 
(100,0) 
(100,0) 

(100,0) 
(100,0) 

(90,6) 
(100,0) 

(99,2) 

(42,2) 

(100,0) 

(36,0) 
(56,6) 
(30.8) 

16,9 
17,0 

(25,3) 
16,8 

(53,7) 
6,6 

(38,7) 
2.817,5 
1.590,7 
1.590,7 

(68,1) 
(28,0) 

27.6 
Kuruluşun 31.12.2003 tarihli bilançosu 01 .01.2004 tarihi itiban ile enflasyon düzeltmesine tabi tutulduğundan çizelgede yer alan 2003 yılı bilanço rakamlan 
enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş rakamlardır. 
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Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.'nin son 5 yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 

Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Yab.kaynaklara sir.ed.zarar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlık (edinme değeri) 
Maddi duran var.birikmiş amort. 

Yatırım nakti ödemeleri 
Yatırım gcrçck.oranı (nakti) 
Başlıca alım miktarı: 
- Pamuk 
- İplik 

Tüm alım tutan 
Başlıca üretim miktarı: 
- Vater ipliği 
- Ham bez 
- Mamul dok. (ham bez hariç fason dahil) 
- Konfeksiyon (fason dahil) 
Tüm üretim tutarı (Üretim maliyeti) 
Üretim kapasitesi 
• iplik 
- Dokuma 

Kapasiteden yararlanma oranı: 
- iplik 
- Dokuma 
Üretim verimliliği: 
-İplik 
- Dokuma 
Başlıca satış miktarı: 
- Mamul dokuma 
- Konfeksiyon 

Net satış tutan 
Stoklar: 
- İlk madde ve malzeme 
- Yarı mamuller 
- Mamuller 
- Ticari mallar 
- Diğer stoklar(sipariş avans.dahil) 

Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (ortalama) 
Personele yap.tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
- Memurlar için yap.gid. 
- Memur başına aylık ort.gid. 
- Sözleşmelilere yap.gidcrler 
- Söz.başına aylık ort.gid. 
- İşçiler için yapılan giderler 
- İşçi başına aylık ort.gid. 
Dönemine ilişkin Kurumlar ver. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ye katkı (üret. fiyatlarıyla) 
GSYİH'ye katkı (alıcı fiyatıyla) 
GSMH'ye katıkı (alıcı fiyatıyla) 
Faaliyet karlılığı (öz.kay.yön.) 
Mali karlılık (öz kay.yön.) 
İktisadi karlılık 
Zararlılık 
Faaliyet karı veya zaran 

Dönem zararı 

Bilanço zararı 

Ölçü 

Milyon TL 

% 
Ton 
Ton 

Milyon TL 

Ton 
Bin m 

" 
Bin adet 

Milyon TL 

Ton/yıl 
Bin m/yıl 

% 
% 

gr*Ne/h 
atkı/h 

Bin m 
Bin adet 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

% 
% 
% 
% 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

2000 

9.945 
9.945 

14.681.681 
9.418.504 
1.715.389 
1.729.651 
1.326.803 

46.799 
56 

302 
207 

5.658.350 

289 
1.387 
2.037 

779 
6.258.316 

1.610 
8.550 

15 
16 

328 
8.054 

616 
627 

8.434.113 

545.273 
685.432 
805.474 
222.608 

58.442 

26 
368 

3.825.487 

685 
335 

180.151 
577 

3.627.566 
805 

3.692 
2.736.822 
2.740.514 
2.740.514 

327.441 

2.854.457 

10.024.399 

2001 

9.945 
9.945 

-
19.162.520 
15.366.247 
2.221.216 
2.147.407 
1.571.477 

3.178 
35,3 

124 
102 

9.274.400 

296 
775 

2.068 
371 

6.919.810 

1.610 
8.550 

12 
9 

353 
8.895 

1.462 
270 

13.427.260 

617.975 
618.960 
775.752 
183.809 
28.602 

26 
407 

5.859.849 

263.748 
845 

5.141.011 
1.052 

4.604 
2.036.614 
2.041.218 
2.041.218 

1.967.379 

6.166.210 

16.190.609 

2002 

9.945 
9.945 

33.402.014 
29.714.691 

4.607.206 
2.848.765 
2.000.801 

48 
102 

2.416.431 

62 
285 
842 
135 

5.240.549 

1.610 
8.550 

4 
5 

313 
11.711 

437 
151 

3.952.486 

731.478 
531.674 
349.549 

51.600 
403.372 

29 
377 

10.622.479 

422.820 
1.215 

7.132.808 
1.577 

127.925 
536.293 
664.218 
664.218 

3.721.006 

14.698.039 

30.888.648 

2003 

59.670 
59.670 

45.227.654 
40.520.548 

885.031 
5.744.697 
2.312.269 

527.238 

7 
63 

998.706 

1.610 
8.550 

36 
66 

1.568.222 

314.783 
262.997 
95..527 

9.231 
10.120 

26 
255 

11.138.684 

522.333 
1.587 

5.513.853 
1.802 

46.835 
(1.587.068) 
(1.540.203) 
(1.540.203) 

2.075.810 

13.442.921 

77.357.286 

2004 

58.000.000 
55.024.840 

2.362.684 
2.561.916 

650.020 
6.343.770 
2.484.058 

32.771 

1.610 
8.550 

188.991 

112.673 

64.838 

7 

14 
96 

11.610.630 

496.169 
1.879 

3.434.462 
2.089 

12.104 
3.096.905 
3.096.905 
3.096.905 

411,5 
879.221 

9.722.738 

97.778.349 

Son 
iki yıl 
farkı 

57.940.330 
54.965.170 

2.362.684 
(42.665.738) 
(40.520.548) 

(235.011) 
599.073 
171.789 

(494.467) 

(7) 
(63) 

(998.706) 

(36) 
(66) 

(1.379.231) 

(202.110) 
(262.997) 

(30.689) 
(9.231) 

(10.113) 

(12) 
(159) 

471.946 

-
(26.164) 

372 
(76.596) 

225 

(34.731) 
1.509.837 
1.556.702 
1.556.702 

(1.196.589) 

(3.720.183) 

20.421.063 

Artış veya 

azalış 

% 
97.101..3 
92.115,3 

(94,3) 
(100,0) 

(26,6) 
10,4 
7,4 

(93,8) 

(100,0) 
(100,0) 
(100,0) 

(100,0) 
(100,0) 

(87,9) 

(64,2) 
(100,0) 

(32,1) 
(100,0) 

(99,9) 

(46,2) 
(62,4) 

4,2 

(5,0) 
23,4 

(1,4) 
12,5 

(74,2) 
95,1 

101,1 
101,1 

(57,6) 

(27,7) 

26,4 
Kuruluşun 31.12.2003 tarihli bilançosu 01 .01.2004 tarihi itibarı ile enflasyon düzeltmesine tabi tutulduğundan çizelgede yer alan 2003 yılı bilanço rakamları 
enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş rakamlardır. 
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Sivas Dokuma Sanayii A.Ş. (SIDAŞ)'nin son 5 yıllık faaliyetlerine ait veriler 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Toplu bilgiler 

Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 

Finansman giderleri 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar birikmiş amort. 

Yatırımlar için yapilan nakdi ödemeler 

Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) 

Başlıca alım miktari (İplik) 

Tüm alım tutan 

Başlıca (mal ve hizmet) üretim miktan 

Tüm üretim tutan(Üretim maliyeti) 

Üretim kapasitesi 

Kapasiteden yararlanma oranı 

Üretim vcrimliligi(veya randiman) 

Başlıca satış miktan 

Net satış tutarı 

Stoklar 

-ilk madde ve malzeme 

-Yarı mamuller 

- Mamuller 

-Diğer stoklar 

Memur (ortalama) 

Sözleşmcli(ortalama) 

İsçi(ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin : 

-Sözleşmeliler için yapılan giderler 

-Sözleşmeli basına ortalama aylık gid. 

-işçiler için yapılan giderler 

-İsçi basına ortalama aylık giderler 

Dönem karına ilişkin vergi ve diğer 

yasal yükümlülükler 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYIH'a katkı (üretici fiyat.) 

GSYIH'a katkı (alıcı fiyat.) 

GSMH'ya katkı alıcı fiyatlanyla 

Faaliyet karlıhgı(öz kaynaklar yönünden) 

Mali karlılık(öz kaynaklar yönünden) 

iktisadi karlılık 

Zararlılık 

Faaliyet zararı 

Donem zararı 

Bilanço zararı 

Ölçü 

Milyon TL. 

Milyon TL. 

Milyon TL. 

Milyon TL. 

Milyon TL. 

Milyon TL. 

Milyon TL. 

Milyon TL. 

% 
Milyon TL. 

Bin ton 

Milyon TL. 

Bin Metre 

Milyon TL. 

Bin Metre 

% 
Atkı/tez. saati 

Milyon TL. 

Milyon TL. 

Milyon TL. 

Milyon TL. 

Milyon T L . 

Milyon TL. 

Kişi 

Kişi 

Kişi 

Milyon TL. 

Milyon TL. 

Milyon TL. 

Milyon TL. 

Milyon TL. 

Milyon TL. 

Milyon TL. 

Milyon TL. 

Milyon TL. 

Milyon TL. 

% 
% 
% 
% 

Milyon TL. 

Milyon TL. 

Milyon TL. 

2000 

26.800 

26.800 

4.666.207 

4.288.125 

430.368 

283.227 

277.891 

166 

289.400 

377 

452.936 

6.750 

3 

11.184 

194 

339.689 

35.641 

130.176 

73.295| 

10 

114 

1.706.993 

96.978 

808 

1.120.145 

818 

59.744 

293.773 

353.517 

353.517 

939.330 

2.014.338 

4.355.137 

2001 

26.800 

26.800 

7.535.921 

7.080.341 

598.732 

289.914 

283.138 

181 

480.664 

674 

929.983 

6.750 

6 

9.154 

505 

886.790 

29.817 

187.636 

18.283 

12 

104 

2.329.845 

199.736 

1.687 

1.820.536 

1.641 

197.626 

658.112 

658.112 

700.755 

1.385.836 

2.795.052 

7.150.189 

2002 

26.800 

26.800 

11.180.174 

10.806.485 

1.346.497 

298.973 

292.788 

8 

108.355 

174 

245.900 

6.750 

4,7 

12.264 

183 

371.583 

37.181 

1.014 

2.692 

12 

72 

2.258.802 

249.619 

1.733 

1.310.415 

1.517 

224.080 

905.629 

1.129.709 

1.129.709 

1.361.777 

3.729.492 

10.806.485 

2003 

26.800 

26.800 

13.501.136 

11.329.447 

185.383 

3.847.480 

2.182.674 

101.855 

6.750 

0,2 

1.355 

121.697 

1.147 

2.147 

12 

62 

2.313.863 

269.133 

1.869 

1.363.122 

1.832 

81.650 

857.591 

857.591 

857.591 

1.469.616 

2.243.509 

30.405.135 

2004 

15.500.000 

15.500.000 

2.388.387 

1.808.315 

157.142 

4.338.283 

2.226.601 

11.877 

6.750 

92.913 

60 

2.191 

10 

49 

2.192.864 

251.675 

2.097 

1.430.732 

2.027 

6.373 

2.672.383 

2.672.383 

2.672.383 

8 

1.191.064 

191.662 

34.796.868 

son iki yıl 
farkı 

15.473.200 

15.473.200 

2.388.387 

(11.692.821) 

11.329.447 

(28.241) 

490.803 

43.927 

(89.978) 

(0,2) 

(1.355) 

(28.784) 

(1.087) 

44 

(2) 

(13) 

(120.999) 

(17.458) 

228 

67.610 

195 

(75.277) 

1.814.792 

1.814.792 

1.814.792 

8 

(278.552) 

(2.051.847) 

4.391.733 

Artış -
azalış % 

57.735,8 

57.735,8 

(86,6) 

(15,5) 

12,8 

2,0 

(88,3) 

(100,0) 

(100,0) 

(23,7) 

(94,8) 

2,0 

(16,7) 

(5,2) 

(6,5) 

12,2 

5,0 

10,6 

(92,2) 

211,6 

211,6 

211,6 

(19,0) 

(91,5) 

(14,4) 

Kuruluşun 31.12.2003 tarihli bilançosu 01 .01.2004 tarihi itiban ile enflasyon düzeltmesine tabi tutulduğundan çizelgede yer alan 2003 yılı bilanço rakamlan 
enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş rakamlardır. 
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Bağlı şirketlerin sorunları yukarıda Toplu Bakış bölümünde Sümer Holding A.Ş.'nin sorunla
rı ile birlikte incelenmiştir. 

VII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırıl

mıştır: 
1- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nca hazırlanan Holding ve bağlı şirket raporlarının 

ilgili bölümlerinde yer alan öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi. 
SONUÇ 
- Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş.'nin 10.02.2005 tarihindeki kendi yönetim kuru

lunda kabul edilen 2004 yılı bilançosu ve 9.885.320 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tab
losu, 

- Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş., Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 31.01.2005 ta
rih ve 2005/19 sayılı kararına istinaden 10.02.2005 tarihinde Antalya Kepez Belediye Başkanlı
ğına Şirket'teki Holding'e ait hisselerin devri suretiyle özelleştirilmiş olup, devre ilişkin durum, 

-Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayi T.A.Ş.'nin 28.04.2005 tarihindeki kendi genel ku
rulunda kabul edilen 2004 yılı bilançosu ve 8.318.090 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir 
tablosu, 

- Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii T.A.Ş., Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 
13.06.2005 tarih ve 2005/72 sayılı kararına istinaden 14.07.2005 tarihinde Bergama Belediye Baş-
kanlığf na Şirket'teki Holding'e ait hisselerin 4046 sayılı Kanun'un 2/i maddesi çerçevesinde bila-
bedel devri suretiyle özelleştirilmiş olup, devre ilişkin durum, 

- Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.'nin 25.02.2005 tarihindeki kendi yönetim kurulunda kabul 
edilen 2004 yılı bilançosu ve 9.722.738 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

- Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş,Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 13.06.2005 tarih ve 
2005/67 sayılı kararı ile 13.07.2005 tarihinde Manisa Ortak Girişim Grubu'na hisse satışı suretiy
le özelleştirilmiş olup, devre ilişkin durum, 

- SİDAŞ - Sivas Dokuma Sanayi A.Ş.'nin 23.02.2005 tarihindeki kendi yönetim kurulunda 
kabul edilen 2004 yılı bilançosu ve 191.662 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

- Sümer Holding A.Ş.'nin 03.05.2005 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2004 yı
lı bilançosu ve 372.429.836 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Sümer Holding A.Ş.'nirı 
2004 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
DÖNEN VARLIKLAR 

A-Hazır değerler 

B-Menkul kıymetler 

1 -Menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı 

C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüphcli alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 

1 -Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 

2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyetleri 

G-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukla 

H-Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMİ 

DURAN VARLIKLAR: 

A-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 

1-Bağlı menkul kıymetler 

2-Bağlı men.kıy.değer düşüklüğü karşılığı(-) 

3-lştirakler 

4-İştiraklerc sermaye taahhütleri (-) 

5-İştirakler sermaye pay .değer düşükkarşılığı 

6-Bağlı ortaklıklar 

7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri(-) 

8-Bağlı ort.sermayc pay.değer düşük.karşılığı 

9-Diğer mali duran varlıklar 

10-Diğer mali dur.varhk değer düş.karşılığı 

D-Maddi duran varlıklar 

1-Maddi duran varlıklar (Brüt) 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 

3-Yapılmakta olan yatırımlar 

4-Verilen Sipariş avanslan 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 

1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 

3-Vcrilen avanslar 

F-Özcl tükenmeye tabi varlıklar 

1 -Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş tükenme payları (-) 

3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait gider ve gelir tahakkukl. 

H-Diğer dönen varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMİ 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem ( Bin TL) 

6.618.763.197 

2.799.399.966 

128.080.681.221 

136.448.330 

48.184.744.867 

853.133 

100.000 

10.224.738.510 

96.043.802.900 

747.487.151.324 

249.302.497.104 

198.742 

23.539.956 

12.529.254 

4.169.608.684 

15.903.164.230 

3.819.363.231 

127.944.232.891 

48.185.598.000 

466.018.189 

1.498.405.328 

9.530.515 

106.268.641.410 

498.184.852.962 

11.010.702 

2.550.000 

1.271.407 

201.986.390.553 

604.477.856.996 

806.464.247.549 

Cari dönem (Bin TL) 

5.124.663.024 

2.701.246.346 

2.031.626.965 

128.340.872 

27.712.902.661 

239.300 

100.000 

10.622.674.383 

303.998.592.317 

8.503.812.005 

308.324.983.727 

133.305.696.395 

198.742 

3.000.000 

(-) 

2.354.568.713 

5.823.601.184 

2.423.416.678 

1.903.286.093 

27.713.141.961 

127.127.770 

3.333.125.092 

6.233.096 

306.117.554.695 

175.019.486.074 

3.000.000 

1.271.407 

43.678.267.491 

481.147.545.272 

524.825.812.763 

31.12.2003 tarihli bilanço rakamları 01.01.2004 tarihinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. 
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Sümer Holding A.Ş.'nin 

2004 yılı bilançosu 
Pasif (Kaynaklar) 

1-KİSA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR 

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu(-) 

C-Diğer borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu(-) 

D-Alınan avanslar 

E-Yıl.yaygın inşaat ve on.hakedişleri 

F-Ödcnecck ver.ve yükümlülükler 

G-Borç ve gider karşılıkları 
1 -Dönem karı ve diğer yasal yük. 
karşılıkları 

2-Dön. kan. peşin öd. vergi ve diğ. yük. 

3-Kıdcm tazminatı karşılığı 

4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gel. aylara ait gel. ve gider tahak. 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynak 
KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 
II-UZUN VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR 

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu(-) 

C-Diğcr borçlar 

1-Diğer borç senetleri recskontu(-) 

D-Alınan avanslar 

E-Borç ve gider karşılıklan 

1-Kıdem tazminatı karşılıklan 

2-Diğcr borç ve gider karşılıkları 
F-Gcl. yıllara ait gel. ve gider tahak. 

G-Diğcr uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI 

KAYNAKLAR TOPLAMI 

III-Öz kaynaklar: 

A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 

2-Ödcnmemiş sermaye (-) 

3- Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 

B- Sermaye yedekleri 

1-Hisse senedi ihraç primleri 

2-Hisse senedi iptal karlan 

3-MDV Yeniden değerleme artışları 

4-İştirakler yeniden değerleme artışlan 

5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 

1 -Yasal yedekler 

2-Statü yedekleri 

3-Olağanüstü yedekler 

4-Diğcr kar yedekleri 

D-Geçmiş yıllar karlan 

E-Geçmiş yıllar zararları(-) 

F-Dönem net zaran 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMİ 

Önceki dönem (Bin TL) 

2.450.654.809 

1.105.373.313 

821.080.000.000 

6.598.634.839.016 

45.618.804 

334.947 

30.425.718 

54.552 

1.426.450.605 

1.848.647.540 

100.584.448.265 

126.094.865 

81.620.008.854 

2.450.654.809 

467.428.115 

333.028.451 

880.000 

5.100.629.619 

1.105.373.313 

7.419.714.839.016 

76.434.021 

6.808.390.669.924 

-

188.856.761.504 

6.206.882.932 

611.400.603.113 
806.464.247.549 

Cari dönem (Bin TL) 

1.070.561.306 

1.473.080.000.000 

357.272.480.374 

7.635.750.808.141 

51.932.588 

381.304 

34.636.732 

62.102 

209.084.632 

2.925.577.408 

108.460.863 

73.082.706.225 

16.920.683 

2.970.078.185 

4.879.522.628 

1.070.561.306 

8.751.558.327.767 

87.012.726 

7.939.652.603.974 

372.429.835.686 

79.312.827.996 

5.950.083.934 

439.562.900.833 
524.825.812.763 

31.12.2003 tarihli bilanço rakamları 01.01.2004 tarihinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. 
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Sümer Holding A.Ş.'nin 

2004 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D - Satışların maliyeti (-) 

-Brüt satış karı veya zararı 

E - Faaliyet giderleri (-) 

-Faaliyet karı veya zararı 
F - Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G - Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

-Olağan kar veya zarar 

I - Olağan dışı gelir ve karlar 

J - Olağan dışı gider ve zararlar 

-Dönem karı veya zararı 
K - Dönem karı vergi ve diğer 
yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

-Dönem net karı veya zararı 

Önceki dönem 

Bin TL 

32.856.517.479 

945.721.544 

31.910.795.935 

30.693.164.862 

45.790.976.552 

5.397.083.971 

259.634.929 

23.950.986.897 

13.137.984.928 

139.976.661.253 

1.217.631.073 

(44.573.345.479) 

(63.386.883.334) 

(190.225.559.659) 

(190.225.559.659) 

Cari dönem 

Bin TL 

17.088.343.336 

2.107.143.530 

14.981.199.806 

18.993.877.458 

37.422.889.338 

3.888.162.402 

22.924.640.936 

31.549.998.513 

2.527.149.280 

282.934.940.929 

(4.012.677.652) 

(41.435.566.990) 

(92.022.044.037) 

(372.429.835.686) 

(372.429.835.686) 
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Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş.'nin 
2004 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki Dönem 

Milyon TL 
Cari Dönem 
Milyon TL 

- DONEN VARLIKLAR 
A- Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1- Mcn.kıy.değer düşüklüğü karşılıkları 
C- Ticari Alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer Alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E- Stoklar 
1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2- Verilen sipariş avansları 

F- Yıllara yay.inşaat onarım maliyeti 
G- Gcl.ay.ait gider ve gelir tahakkukları 
H- Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II- DURAN VARLIKLAR : 
A- Ticari alacaklar 

1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B- Diğer alacak 
1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar Karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar 
1 - Bağlı menkul kıymet 
2- Bağlı men.kıy.değer düş.karş.(-) 
3- İştirakler 
4- İştiraklerden sermaye taahhüdü (-) 
5- İştirak.ser.payı değer düş.karşılıkları(-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ortaklar sermaye taahhüdü (-) 
8- Bağlı ort.sermaye.pay.değ.düş.karş.(-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

D- Maddi duran varlıklar 
1- Maddi duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Sipariş avansları 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1 - Maddi olmayan duran varlıklar (Brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avansları 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1 - Özel tükenmeye tabi varlıklar (Brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan (-) 
3- Verilen avanslar 

G- Gel.ay.ait gider ve gelir tahakkukları 
H- Diğer dönen varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIK) TOPLAMI 

680 

13.491.543 
8.545.037 

1.709 
15.500 

4.341 

116.516 

28.740 
657.651 

680 

4.946.506 

824.457 

774 

14.417.362 
8.603.806 

4.947. 
5.771.643 

15.886 

2.478 

111.694 

669.130 

774 

5.813.556 

799.1Î 

5.814.330 
6.613.518 

31.12.2003 tarihli bilanço rakamları 01.01.2004 tarihinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. 
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Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş.'nin 
2004 yılı bilançosu ^ _ _ 

Pasif (kaynaklar) 
I- KİSA VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR 

A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C- Diğer borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
D- Alınan avanslar 
E- Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 
F- Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G- Borç ve gider karşılıkları 

1- Dönem karı ver.ve diğer yasal yükümlülük karş. 
2- Dönem karının peşin ödenen vergi 

ve diğer yükümlülükler (-) 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H- Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları 

1- Diğer kısa vadeli yaban.kaynak. 
KİSA VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR 
TOPLAMİ 
II- UZUN VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR 

A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 
C- Diğer borçlar 
D- Alınan avanslar 
E- Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminat karşılıkları 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 

F- Gelecek yıl.ait gel.ve gider tahakkukları 

G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

TOPLAMI 

III- ÖZ KAYNAKLAR 
A- Ödenmiş sermaye 

1- Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye (-) 
3- Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 

B- Sermaye yedekleri 
1- Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karları 
3- İştirakler yeniden değerleme artışları 
4- Diğer sermaye yedekleri 

C- Kar yedekleri 

l- Yasal yedekler 
2- Statü yedekler 
3- Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kar yedekler 
5- Özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar karları 
E- Geçmiş yıllar zararları (-) 

F- Dönem net zararı 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

21.027 

68.400 

36.430.152 

5.054.440 

4.330.299 
5.003.977 

152.768 
13.448 

33.887.320 

3.645.263 
188.167 

21.027 

36.498.552 

14.388.716 

83.023.618 

37.886.966 

21.027 

(32.136.350) 
5.771.643 

Cari Dönem 
Milyon TL 

21.128 

46.056.000 
1.724.964 

47.607.504 

5.753.974 

4.929.613 
5.696.527 

4.866 

61 

2.668.183 
33 

21.128 

91.938.548 

16.380.114 

94.514.087 

9.885.320 

2.673.143 

21.128 

3.919.247 
6.613.518 

31.12.2003 tarihli bilanço rakamları 01.01.2004 tarihinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. 
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Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş.'nin 
2004 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A- Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların Maliyeti (-) 

-Brüt satış zararı 

E- Faaliyet giderleri (-) 

- Faaliyet zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve 

Zararlar 

H- Finansman giderleri 

-Olağan zarar 

I-Olağan dışı gelir ve karlar 

J- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

-Dönem zararı 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal 

Yükümlülükler kar (-) 

- Dönem net zararı 

Önceki dönem 

Milyon TL 

88.433 

88.433 

159.645 

3.037.761 

25.355 

4.984 

974.297 

565.628 

5.987.549 

(71.212) 

(3.108.973) 

(4.062.899) 

(9.484.820) 

(9.484.820) 

Cari dönem 

Milyon TL 

2.195.056 

4.554 

751.167 

441.825 

32.456 
6.534.282 

(2.195.056) 

(3.383.494) 

(9.885.320) 

(9.885.320) 
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HİSSE DEVİR PROTOKOLÜ 
İşbu Hisse Devir Sözleşmesi, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 31.01.2005 tarih, 2005/19 sa

yılı kararına istinaden, Sümer Holding A.Ş. ile Antalya Kepez Belediye Başkanlığı arasında tan
zim ve imza edilmiştir. 

Bu sözleşmede geçen deyimlerden, 
HOLDİNG : Sümer Holding A.Ş.'yi 
ALICI: Antalya Kepez Belediye Başkanlığı'nı 
ŞİRKET : Antalya Pamuklu Dokuma Sanayi T. A.Ş.'ni 
ifade eder. 
MADDE 1- Antalya Pamuklu Dokuma Sanayi T.A.Ş.'deki %99,982 oranındaki HOLDİNG 

hissesi, Antalya Kepez Belediye Başkanlığı'na işbu devir sözleşmesinde belirtilen şartlarda devre
dilmiştir. 

MADDE 2- Birinci maddede belirtilen hisse; Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 31.01.2005 ta
rih, 2005/19 sayılı kararına istinaden 4046 sayılı Kanunun 2/1 maddesi çerçevesinde bilabedel dev
redilmiştir. 

MADDE 3- ALICI, işbu sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle ŞİRKET'in tüzel kişiliğin
den doğan, ŞİRKET, defter, bilanço ve kayıtlarında yer alan ve varsa kayıtlara intikal etmemiş, 
doğmuş ve doğacak olan tüm alacak, hak, borç ve yükümlülükler hakkında HOLDİNG'in hiçbir 
sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder. HOLDİNG, ŞİRKET'e olan sermaye taahhüt
lerini de ALICI'ya devreder. ALICI belirtilen hususlarda HOLDİNG'i ibra ettiğini beyan ederek, 
işbu sözleşmenin imzalanmasından önceki döneme ilişkin olarak HOLDİNG'i ilzam edecek hiçbir 
başvuru ve rücu hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu yükümlülük, his
selerin temadi eden devir hallerinde de geçerli olacaktır. ALICI, bu devre ilişkin yapılacak sözleş
melerde de ALICI'nın HOLDİNG'e karşı olan tüm yükümlülüklerinin devir olan kişiye geçeceği 
hususunda HOLDİNG lehine hüküm tesis ettirmeyi kabul ve taahhüt eder, ALICI'nın işbu sözleş
me hükümleri saklı kalmak kaydıyla, öngörülen ödeme yükümlülüklerinin yanı sıra bu sözleşme
nin diğer maddelerinde yer alan taahhütlerinden doğan yükümlülüklerini de kısmen veya tamamen 
yerine getirmemesi halinde, HOLDİNG bu yüzden uğrayacağı her türlü zararın genel hükümler 
çerçevesinde tazminini talep edebilecektir. 

MADDE 4- HOLDİNG, işbu sözleşmenin imzalandığı tarihte, ortaklar pay defterinde gerekli 
düzeltmenin yapılması için ŞİRKET'e bildirimde bulunacaktır. 

MADDE 5- İşbu devir sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflar hususunda ANKARA mahkeme 
ve icra daireleri yetkilidir. 

MADDE 6- Şirket hisselerinin yanı sıra, tüm arşivi de devredilmiş olup, personelin özlük hak
larının zarara uğramamasını teminen, personel özlük dosyaları HOLDİNG tarafından teslim alına
caktır. 

MADDE 7- Şirket tarafından ve Şirket aleyhine yurtiçinde ve yurtdışında açılmış ve açılacak 
davalar ile icra takiplerinin de devri, hisse devri ile birlikte gerçekleşmiştir. 

MADDE 8- Sekiz maddeden oluşan işbu satış sözleşmesi Ankara'da 10.02.2005 tarihinde 3 
(üç) nüsha olarak imzalanmış olup, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. 

SÜMER HOLDİNG A.Ş. Kepez Belediye Başkanlığı 
Adına Adına 

Abdullah ERKAN Erdal ÖNER 
Özelleştirme Müdür Yardımcısı Kepez Belediye Başkanı 
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Bergama Pamuk ipliği ve Dokuma Sanayii T.A.Ş'nin 
2004 yılı bilançosu 

Aktif varlıklar Önceki dönem (Bin TL) Cari dönem (Bin TL) 
I-DÖNEN VARLIKLAR: 

A- Hazır değerler 

B- Menkul kıymetler 

1- Menkul kıy. değ. düşük.karşılıkları 

C- Ticari alacaklar 

1- Alacak sen.reeskontu (-) 

2- Şüpheli alacak karş. (-) 

D- Diğer alacaklar 

1- Alacak sen.reeskontu (-) 

2- Şüpheli alacak karş. (-) 

E- Stoklar 

1- Stok değer düş.karş. (-) 

2- Verilen sipariş avansları 

F- Yıll.yaygın inş.ve on.maliy. 

G- Gel.ayl.ait gid.ve gel.tah. 

H- Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

HI DURAN VARLIKLAR 

A- Ticari alacaklar 

1- Alacak sen.reeskontu (-) 

2- Şüpheli alacak karşılığı (-) 

B- Diğer alacaklar 

1- Alacak sen.reeskontu (-) 

2- Şüpheli alacak karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıy.değ. düşük karşı. (-) 
3- İştirakler 
4- İştiraklere sermaye taahhütleri(-) 
5- İştirakler sermaye payları 

değer düşük karşılığı (-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ortaklık sermaye taahhütleri. (-) 
8- Bağh.ortak. ser.pay.değer düş.karş.(-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali dur.varlık. değer düş.karş, 
D- Maddi duran varlıklar 

1 - Maddi duran varlık, (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 

3- Yapılmakta olan yatırımlar 
E- Maddi olmayan duran varlıklar 

1- Maddi olmayan dur.var.(brüt) 

2- Birikmiş amortismanlar (-) 
F- Özel tükenmeye tabi varlık. 

1- Özel tükenmeye tabi varlıklar (Brüt) 

2- Birikmiş tükenme paylan (-) 
G- Gelecek aylara ait giderler 

ve gelir tahakkuklar 
H- Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
(AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI) 

9.332.410.356 
(4.777.205.310) 

6.376.965 

7.337.790 

212.636.239 

13.796.700 

494.176.113 

1.036.000 

4.555.205.046 

734.323.807 

4.556.241.046 
5.290.564.853 

8.767.64 

95.181.663 

10.317.198.943 

(4.988.531.232) 

469.046 

8.767.641 

95.181.663 

492.613.391 

930.400 

5.328.667.71 

597.031.741 

5.329.598.111 

5.926.629.852 

31.12.2003 tarihli bilanço rakamları 01.01.2004 tarihinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. 
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Bergama Pamuk ipliği ve Dokuma Sanayii T.A.Ş'nin 
2004 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
1- KJSA VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1 - Borç senedi reskontu (-) 
C- Diğer borçlar 

1 - Borç senedi reskontu (-) 
D- Alınan asvanslar 
E- Yıll.yay.inş.ve on.hakcdişi 
F- Ödenecek vergi ve yük. 
G- Borç ve gider karşılıkları 

1- Dönem kan vergi ve diğer 
yasal yük karş. 

2- Dönem karının peşin öd.vcrgi 
ve diğer yükümlülükleri (-) 

3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gid.karşılık 

H- Gelecek ay.ait gideri, ve gid. tahakkukları 
1- Diğer kısa vad.yab.kaynaklar 

KİSA VADELİ YABANCİ 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

11- UZUN VADELİ YABANCİ 
KAYNAKLAR 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1 - Borç seneti reskontu (-) 
C- Diğer borçlar 

1- Diğer borç seneti reskontu (-) 
D- Alınan avanslalr 
E- Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminat karşılıkları 
2- Diğer borç ve gid.karşılıklan 
F- Gel.yıllara ait geliri, ve gider tahakkukları 
G- Diğer uzun vad.yab.kay. 

UZUN VADELİ YABANCİ 
KAYNAKLAR TOPLAMİ 

111- ÖZ KAYNAKLAR 
A- Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 

2- Ödenmemiş sermaye (-) 
3- Sermaye düz.olumlu farkları 

B- Sermaye yedekleri 
1- Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal katlan 
3- İştirakler yen.değ.artışı 
4- Diğer sermaye yederleri 

C- Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar karlan 
E- Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F- Dönem net zararı (-) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem (Bin TL) 

231.242.545 

25.813.133 

70.560.000 

17.314.440.990 

807.381.348 
13.488.760 

4.254.001.165 

235.002.562 
14.423.474 

38.949.525.122 

3.695.449.192 
231.242.545 

11,913.019 

25.813.133 

17.385.000.990 

5.074.871.273 

60.332.676.457 

43.137.555.914 

25.813.133 

(37.872.804.194) 

5.290.564.853 

Cari dönem (Bin TL) 

32.907.819 

53.500.000.000 

3.803.687.917 
24.710.049.130 

919.122.927 
15.355.604 

4.842.754.926 

21.650.070 

694.264 

2.685.596.036 
2.996.000 

32.907.819 

74.406.361.213 

5.777.233.457 

68.682.718.879 
8.318.090.128 

2.710.936.370 

32.907.819 

3.182.785.663 

5.926.629.852 

31.12.2003 tarihli bilanço rakamlan 01.01.2004 tarihinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. 
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Bergama Pamuk ipliği ve Dokuma Sanayii T.A.Ş. 'nin 
2004 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti 

- Brüt satış kan veya zaran 

E- Faaliyet giderleri (-) 

- Faaliyet karı veya zaran 

F- Diğer faaliyet. Olağan gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyet. Olağan gider ve zararlar 

H- Finansman giderleri 

- Olağan kar veya zaran 

I- Olağan dışı gelir ve karlar 

J- Olağan dışı gider ve zararlar 

- Dönem kan veya zaran 

K- Dönem kan vergi ve yasal yük.Karş. (-) 

- Dönem net kan veya zaran 

Önceki dönem 

Bin TL 

1.297.833.231 

2.686.424j 

1.296.146.807 

2.985.885.127 

1.971.469.037 

7.131.331 

73.414 

886.167.281 

911.290.265 

7.923.876.260 

(1.689.738.320) 

(3.661.207.357) 

(4.540.316.721) 

(11.552.902.716) 

(11.552.902.716) 

Cari dönem 

Bin TL 

9.863.460 

9.863.460 

47.992.088 

1.129.071.096 

1.240.004.444 

901.358.111 

41.003.225 

7.530.539.962 

(38.128.628) 

(1.167.199.724) 

(828.553.391) 

(8.318.090.128) 

(8.318.090.128) 
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HISSE DEVIR PROTOKOLÜ 
İşbu Hisse Devir Sözleşmesi, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 13.06.2005 tarih, 2005/72 sa

yılı kararına istinaden, Sümer Holding A.Ş. ile Bergama Belediye Başkanlığı arasında tanzim ve 
imza edilmiştir. 

Bu sözleşmede geçen deyimlerden, 
HOLDİNG : Sümer Holding A.Ş.'yi 
ALICI : Bergama Belediye Başkanlığı'nı 
ŞİRKET : Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayi T. A.Ş.'ni 
ifade eder. 
MADDE 1- Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii T.A.Ş.'deki % 99,98 oranındaki HOL

DİNG hissesi, Bergama Belediye Başkanlığı'na işbu devir sözleşmesinde belirtilen şartlarda dev
redilmiştir. 

MADDE 2- Birinci maddede belirtilen hisse; Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 13.6.2005 ta
rih, 2005/72 sayılı kararına istinaden 4046 sayılı Kanunun 2/1 maddesi çerçevesinde bilabedel dev
redilmiştir. 

MADDE 3- ALICI, işbu sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle ŞİRKET'in tüzel kişiliğin
den doğan, ŞİRKET, defter, bilanço ve kayıtlarında yer alan ve varsa kayıtlara intikal etmemiş, 
doğmuş ve doğacak olan tüm alacak, hak, borç ve yükümlülükler hakkında HOLDİNG'in hiçbir 
sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder. HOLDİNG, ŞİRKET'e olan sermaye taahhüt
lerini de ALICI'ya devreder. ALICI belirtilen hususlarda HOLDİNG'i ibra ettiğini beyan ederek, 
işbu sözleşmenin imzalanmasından önceki döneme ilişkin olarak HOLDİNG'i ilzam edecek hiçbir 
başvuru ve rücu hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu yükümlülük, his
selerin temadi eden devir hallerinde de geçerli olacaktır. ALICI, bu devre ilişkin yapılacak sözleş
melerde de ALICI'nın HOLDİNG'e karşı olan tüm yükümlülüklerinin devir olan kişiye geçeceği 
hususunda HOLDİNG lehine hüküm tesis ettirmeyi kabul ve taahhüt eder, ALICI'nın işbu sözleş
me hükümleri saklı kalmak kaydıyla, öngörülen ödeme yükümlülüklerinin yanı sıra bu sözleşme
nin diğer maddelerinde yer alan taahhütlerinden doğan yükümlülüklerini de kısmen veya tamamen 
yerine getirmemesi halinde, HOLDİNG bu yüzden uğrayacağı her türlü zararın genel hükümler 
çerçevesinde tazminini talep edebilecektir. 

MADDE 4- HOLDİNG, işbu sözleşmenin imzalandığı tarihte, ortaklar pay defterinde gerekli 
düzeltmenin yapılması için ŞİRKET'e bildirimde bulunacaktır. 

MADDE 5- İşbu devir sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflar hususunda ANKARA mahkeme 
ve icra daireleri yetkilidir. 

MADDE 6- Şirket hisselerinin yanı sıra, tüm arşivi de devredilmiş olup, memur statüsündeki 
personelin özlük dosyaları HOLDİNG tarafından teslim alınacaktır. 4857 Sayılı İş Kanunu'na tabi 
(kapsam içi) personelin dosyaları ŞİRKET'ce muhafaza edilecektir. 

MADDE 7- Şirket tarafından ve Şirket aleyhine yurtiçinde ve yurtdışında açılmış ve açılacak 
davalar ile icra takiplerinin de devri, hisse devri ile birlikte gerçekleşmiştir. Alıcı Firma Holdingi-
mizce Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayi T.A.Ş. adına Elektrik dağıtım Şirketine güvence 
bedeli olarak verilen teminat mektuplarını 1 (bir) ay içeresinde Holdingimize iade etmeyi, aksi hal
de teminat mektupları bedelini defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MADDE 8- Sekiz maddeden oluşan işbu satış sözleşmesi Bergama'da 14.07.2005 tarihinde 3 
(üç) nüsha olarak imzalanmış olup, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. 

SÜMER HOLDİNG A.Ş. Bergama Belediye Başkanlığı 
Adına Adına 

Abdullah ERKAN Raşit ÜRPER 
Özelleştirme Müdür Yardımcısı Kepez Belediye Başkanı 
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Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.'nin 
2004 yılı bilançosu 

Aktif varlıklar 
I- DÖNEN VARLIKLAR 

A- Hazır değerler 

B- Menkul kıymetler 

1 - Menkul kıymetler değer 
düşüklüğü karş. (-) 

C- Ticari alacaklar 

1 - Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak karş. (-) 

D- Diğer alacaklar 

1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak karş. (-) 

E- Stoklar 

1 - Stok değer düş.karş. (-) 
2- Verilen sipariş avansları 

F- Yıll.yaygın inş.ve on.maliy. 

G- Gel.ayl.ait gid.ve gel.tah. 

H- Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II- DURAN VARLIKLAR 

A- Ticari alacaklar 

1 - Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak karş. (-) 

B- Diğer alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 

2- Şüpheli alacak karş. (-) 
C- Mali duran varlıklar 

1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıy.değ.düş.karş. 

3- İştirakler 
4- İştiraklere ser.tah.(-) 

5- İştirakler sermaye paylan 
değer düşük karş. (-) 

6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ort.ser.tah. (-) 

8- Bağlı.ort.ser.pay.değer düş.karş.(-) 

9- Diğer mali duran varlıklar 
10- Diğer mali duran varlık, değ. düş. karş. 
D- Maddi duran varlıklar 

1- Maddi duran varlık, (brüt) 

2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1 - Mad.olmayan dur.var.(bürt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 

F- Özel tükenmeye tabi varlık. 
1 - Özel tük.tab.var. (Brüt) 

2- Birikmiş tük.paylan (-) 
G- Gelecek yılara ait giderler 

ve gelir tahakkuklar 

H- Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem (Bin TL) 

4.879.989 
4.879.989 

30.639.059 

682.608.345 

10.049.310 

281.080 

5.744.696.583 
2.312.268.814 

207.112 

30.639.059 

692.657.655 

17.142.000 

533.750.912 

281.080 

3.432.427.769 

1.274.396.738 

3.432.708.849 

4.707.105.587 

Cari dönem (Bin TL) 

4.879.989 

4.879.989 

48.099.407 

177.517.648 

281.080 

6.343.769.975 
2.484.057.573 

72.223.254 

48.099.407 

177.517.648 

769.375.132 

281.080 

3.859.712.402 

1.067.215.441 

3.859.993.482 

4.927.208.923 

31.12.2003 tarihli bilanço rakamları 01.01.2004 tarihinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. 
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Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.'nin 

2004 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1 - Borç senedi reskontu (-) 
C- Diğer borçlar 

1 - Borç senedi reskontu (-) 
D- Alınan asvanslar 
E- Yıll.yay.inş.ve on.hakedişi 
F- Ödenecek vergi ve yük. 
G- Borç ve gider karşılıktan 

1 - Dönem kan vergi ve diğer 
yasal yük karşılılklan 

2- Dönem karının peşin öd.vergi 
ve diğer yükümlülükleri (-) 

3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gid.karşılık 

H- Gelecek ay.ait giderler ve 
gider tahakkuktan 

I- Diğer kısa vad.yab.kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCİ 

KAYNAKLAR TOPLAMI 

11- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 
C- Diğer borçlar 
D- Alınan avanslalr 
E- Borç ve gider karşılıkları 

1 - Kıdem tazminat karşılıkları 
2- Diğer borç ve gid.karşılıklan 

F- Gel.yıllara ait gelirler ve 
gider tahakkukları 

G- Diğer uzun vad.yab.kay. 
UZUN VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR 

TOPLAMI 
III- ÖZKAYNAKLAR 
A- Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye düzl. olumlu farkları 

B-Sermaye yedekleri 
1- Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karlan 
3- İştirakler yen.değ.artışı 
4- Diğer sermaye yederlcri 

C- Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar karlan 
E- Geçmiş yıllar zararlan (-) 

F- Dönem net zaran (-) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem (Bin TL) 

16.478.496 

41.905.065.109 

78.351.625 
32.678.717 

59.670.000 

34.473.546.017 

223.201.715 
2.051.186.901 

29.132.861 

94.008.209 
16.478.496 

41.905.065.109 

2.989.645.423 
111.426.402 

111.030.342 

34.533.216.017 

2.303.521.477 

77.357.285.888 

45.116.623.639 

111.030.342 

(40.520.548.394) 

4.707.105.587 

Cari dönem (Bin TL) 

88.182.581 

2.609.300 

32.678.717 

58.000.000.000 
2.975.160.363 
42.493.864.077 

254.092.832 
2.335.071.168 

33.164.849 

88.182.581 

2.441.054.769 

2.609.300 

32.678.717 

97.518.703.714 

2.622.328.849 

88.055.610.981 

9.722.738.026 

2.531.846.650 

32.678.717 

2.362.683.556 

4.927.208.923 
31.12.2003 tarihli bilanço rakamları 01.01.2004 tarihinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. 
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Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.'nin 
2004 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti 

-Brüt satış kan veya zaran 

E- Faaliyet giderleri (-) 

-Faaliyet karı veya zaran 

F- Diğer faaliyet. Olağan gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyet. Olağan gider ve zararlar 

H- Finansman giderleri (-) 

- Olağan kar veya zarar 

I- Olağan dışı gelir ve karlar 

J- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

- Dönem kan veya zaran 

K- Dönem kan vergi ve yasal yük.karş. (-) 

- Dönem net kan veya zararı 

Önceki dönem 

Bin TL 

1.568.221.724 

1.568.221.628 

1.775.411.628 

1.868.620.457 

1.124.263 

280.491.194 

885.030.846 

198.560.766 

10.401.273.666 

(207.189.904) 

(2.075.810.361) 

(3.240.208.138) 

(13.442.921.038) 

(13.442.921.038) 

Cari dönem 

Bin TL 

188.991.151 

188.991.151 

212.338.943 

855.872.966 

2.968.522.094 

54.123.470 

650.020.300 

12.667.996 

11.120.563.588 

(23.347.792) 

(879.220.758) 

(1.385.157.566) 

(9.722.738.026) 

(9.722.738.026) 
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DEVİR PROTOKOLÜ 
İşbu protokol, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 13.06.2005 tarih, 2005/67 sayılı kararına is

tinaden, Sümer Holding A.Ş. ile Manisa Ortak Girişim Sağlık, Eğitim, Turizm, İnşaat, Otomotiv; 
Sanayii ve Ticaret A.Ş. arasında tanzim ve imza edilmiştir. 

Bu protokolde geçen deyimlerden, 

HOLDİNG : Sümer Holding A.Ş.'yi 

ALICI : Manisa Ortak Girişim Sağlık, Eğitim, Turizm, İnşaat, Otomotiv, Sanayii ve Ticaret 
A.Ş.'yi, 

ŞİRKET : Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.'yi ifade eder. 

MADDE 1- Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.'deki % 99,99 oranındaki HOLDİNG hissesi, 
Manisa Ortak Girişim Sağlık, Eğitim, Turizm, İnşaat, Otomotiv, Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne işbu 
protokolde belirtilen şartlarda devredilmiştir. 

MADDE 2- ALICI, işbu protokolün imzalandığı tarih itibariyle ŞİRKET'in tüzel kişiliğinden 
doğan, ŞİRKET, defter, bilanço ve kayıtlarında yer alan ve varsa kayıtlara intikal etmemiş, doğmuş 
ve doğacak olan tüm alacak, hak, borç ve yükümlülükler hakkında HOLDİNG'in hiçbir sorumlu
luğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder. HOLDİNG, ŞİRKET'e olan sermaye taahhütlerini de 
ALICI'ya devreder. ALICI belirtilen hususlarda HOLDİNG'i ibra ettiğini beyan ederek, işbu söz
leşmenin imzalanmasından önceki döneme ilişkin olarak HOLDİNG'i ilzam edecek hiçbir başvu
ru ve rücu hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu yükümlülük, hisselerin 
temadi eden devir hallerinde de geçerli olacaktır. ALICI, bu devre ilişkin yapılacak sözleşmelerde 
de ALICI'nın HOLDİNG'e karşı olan tüm yükümlülüklerinin devir olan kişiye geçeceği hususun
da HOLDİNG lehine hüküm tesis ettirmeyi kabul ve taahhüt eder, ALICI'nın işbu sözleşme hü
kümleri saklı kalmak kaydıyla, öngörülen ödeme yükümlülüklerinin yanı sıra bu sözleşmenin di
ğer maddelerinde yer alan taahhütlerinden doğan yükümlülüklerini de kısmen veya tamamen yeri
ne getirmemesi halinde, HOLDİNG bu yüzden uğrayacağı her türlü zararın genel hükümler çerçe
vesinde tazminini talep edebilecektir. 

MADDE 3- HOLDİNG, işbu protokolün imzalandığı tarihte, ortaklar pay defterinde gerekli 
düzeltmenin yapılması için ŞİRKET'e bildirimde bulunacaktır. 

MADDE 4- İşbu protokolden doğabilecek ihtilaflar hususunda ANKARA mahkeme ve icra 
daireleri yetkilidir. 

MADDE 5- Şirket hisselerinin yanı sıra, tüm arşivi de devredilmiş olup, memur statüsündeki 
personelin özlük dosyaları HOLDİNG tarafından teslim alınacaktır. Alıcı 4857 Sayılı İş Kanunu'na 
tabi (kapsam içi) personelin dosyalarını, arşiv malzemelerini ve kanuni bekleme süresi olup, ekli 
listede teslim edilen evrakı her türlü zararlı unsurlardan korumak, saklamak, gerektiğinde menfa-
atlarına uygun olarak devletin gerçek ve tüzel kişilerin talepleri halinde hizmetine sunmakla yü
kümlüdür. 

MADDE 6- Şirket tarafından ve Şirket aleyhine yurtiçinde ve yurtdışında açılmış ve açılacak 
davalar ile icra takiplerinin de devri, hisse devri ile birlikte gerçekleşmiştir. Ancak personel aley
hine açılmış ve açılacak Kamu (ceza) davalan ile prim ve skala ayarlamasından mütevellit alacak 
talebiyle Holding tarafından aleyhine açılmış ve açılacak dava ve takipler hariçtir. 

MADDE 7- Alıcı firma Holdingimizce Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş. adına elektrik dağı
tım şirketine güvence bedeli olarak verilen teminat mektuplarını bir ay içerisinde Holdingimize ia
de etmeyi, aksi halde teminat mektupları bedelini defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 
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MADDE 8- Sekiz maddeden oluşan işbu protokol Manisa'da 13.07.2005 tarihinde 3 (üç) nüs
ha olarak imzalanmış olup, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. 

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 
Genel Müdürlüğü 

Adına 
Abdullah ERKAN 

Özelleştirme Müdür Yardımcısı 

(Manisa Ortak Girişim Grubu) 
Manisa Ortak Girişim Sağlık, 

Eğitim, Turizm, İnşaat, Otomotiv, 
San. ve Tic. A.Ş. 

Adına 
Hakkı BAYRAKTAR 
Yön. Kur. Bask. Yrd. 

Cemal İZCİ 
Yön. Kur. Üyesi 

Muzaffer ÇAKMAK 

Yön. Kur. Üyesi 
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Sivas Dokuma Sanayii A.Ş.'nin 
2004 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
I.DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 
1 -Menkul kıymetler değer 
düşüklüğü kars.(-) 
C-Ticari alacaklar 
1 -Alacak sen.rceskontu(-) 
2-Şüpheli alacak kars.(-) 
D-Diğer alacaklar 
1-Alacak sen.rceskontu(-) 
2-Şüpheli alacak kars.(-) 
E-Stoklar 
1-Stok değer düs.kars.(-) 
2-Verilcn sipariş avansları 
F-Yıll.yaygın ins.ve on.maliy. 
G-Gel ayl ait gid.ve gel.tan 
H-Diğer dönen varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II.DURAN VARLIKLAR : 
A-Ticari alacaklar 
1-Alacak sen.recskontu(-) 
2-Verilen depozitolar 
B-Diğer alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu(-) 
2-Şüpheli alacak kars.(-) 
C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıy.deg. 
Düşük kars.(-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere ser.tah.(-) 
5-İştirakler sermaye paylar? 
Değer düs.kars.(-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortak.ser.tah.(-) 
8-Bağlı ort.ser.pay. 
Değer d?s.kars.(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğcr mali duran varlık. 
Değer düş.kars.(-) 
D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlık.(brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar(-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1 -Mad.olmayan dur. var.(brüt) 
2-Birikmis amortismanlar(-) 
G-Gelecek aylara ait giderler 
ve gelir tahakkukları 
H-Digcr duran varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTiF(VARLIKLAR)TOPLAMI 

Önceki dönem (Milyon TL) 

3.847.480 
2.182.674 

702 

19.459 

344 

124.991 

9.616 
350.221 

1.550 

1.664.806 

505.333 

1.666.356 
2.171.689 

Cari dönem (Milyon TL) 

1.629.566 

(19.458) 

4.338.283 
2.226.601 

1.129 

1.610.108 

95.164 

4.653 
360.893 

13.073 

2.111.682 

2.071.947 

2.124.755 
4.196.702 

31.12.2003 tarihli bilanço rakamları 01.01.2004 tarihinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. 
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Sivas Dokuma Sanayii A.Ş.'nin 

2004 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
1. KISA VADELİ YABANC1KAYNAKLAR : 

A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 
1- Borç senetl reeskontu(-) 
C-Diger borçlar 
1. Borç senetl reeskontu(-) 

D-AIınan avanslar 
E-Yıll.yay.ins.ve on.hakedisi 
F-Ödenecek vergi ve yük. 
G-Borc ve gider karşılıkları 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diger borç ve gid.karşılık 
H-Gelecek ay.ait gelirler ve 
gider tahakkukları 
I-Diger kısa vad.yab.kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

11-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 
1 -Borç senetl reeskontu(-) 
C-Diğer borçlar 
1-Diğer Borç sen.rees.(-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borc ve gider karşılıkları 
1-Kıdem tazminat karsiliklari 
2-Diger borç ve gid.kars. 

G-Diger uzun vad.yab.kay. 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

TOPLAMI 

III- O Z K A Y N A K L A R 

A-Ödenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye(-) 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 
B- Sermaye yedekleri 
1 - Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-İştirakler yen.değ.artışı 
4-Diğer sermaye yedekleri 
C-Kar yedekleri 
1 -Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 
D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları(-) 
F-Donem net kan(zaran) 
OZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
(Milyon TL) 

1.328.463 

26.800 

18.975.374 

17.571 

11.460.786 

63 

647.431 
46.822 

1.328.463 

19.002.174 

73.514 

30.405.135 

12.172.673 

1.328.463 

(11.329.447) 
2.171.689 

Cari dönem 
(Milyon TL) 

1.419.285 

15.500.000 

21.601.566 

54.392 

29.297 

3.108 

10.452 

350.603 
24.867 

1.419.285 

37.101.566 

83.689 

34.605.206 
191.662 

389.030 

1.419.285 

2.388.387 
4.196.702 

31.12.2003 tarihli bilanço rakamlan 01.01.2004 tarihinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. 
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Sivas Dokuma Sanayii A.Ş.'nin 

2004 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

-Brüt satış zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

- Faaliyet zararı 

F-Diğer faaliyet olağan gelir ve karlar 

G-Diğer faaliyet olağan gider ve zararlar(-) 

H-Finansman giderleri 

-Olağan kar veya zarar 

I-Olağan dışı gelir ve karlar 

j-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

-Dönem zaran (-) 
K-Dönem kan vergi ve yasal yükümlülük 

karşılıkları(-) 

-Dönem net karı veya zaran (-) 

Önceki dönem 
Milyon TL 

1.355 

1.355 

752 

1.470.219 

201 

102 

185.383 

398.361 

986.970 

603 

1.469.616 

(1.654.900) 

2.243.509 

2.243.509 

Cari dönem 
Milyon TL 

1.191.064 

2.056.399 

19.490 

157.142 

261 

880.626 

1.191.064 

688.703 

191.662 

191.662 
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SAYI : 50 
ATAKÖY OTELCİLİK A.Ş.'NİN 2004 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 

KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 27.04.2006 tarihli 16 ncı Birleşiminde Ataköy Otelcilik A.Ş.'nin 2004 yılı

na ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam 
tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından 
verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gün
deme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I - TOPLU BAKIŞ 
Ataköy Otelcilik A.Ş.; Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'den kiralanan T. Emlak 

Bankası arazisi ve Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.'den kiralanan Hazine arazisi üzerinde 
yap işlet devret modeli ile turistik nitelikli tesisler inşa etmek ve işletmek üzere iki milyar lira ser
maye ile 1987 yılında süresiz olarak kurulmuştur. 

Şirketin faaliyet konulan içinde; turistik nitelikli her nevi otel, motel, kamping, kafeterya, 
restoran, plaj, yüzme havuzu, çocuk parkı, sportif tesisler, alışveriş merkezi tesis etmek, işletmek 
ve kiraya vermek hususları yer almaktadır. 

Şirket, Ataköy Turizm Merkezinde (4) ve (5) yıldızlı oteller, çok katlı otopark ile casino 
yapımını üstlenmiş, çok katlı otoparkı 1994 yılında Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'ne 
devretmiş, casinonun inşa edilmesi ve işletilmesi otel işletmesinden bağımsız olarak ve yap-işlet-
devret modeline göre Klasis Eğlence Turizm İşletmecilik ve Tic. A.Ş.'ye ihale edilmiştir. Casino 
01.09.1994 tarihinde işletmeye açılmış, 4302 sayılı Kanun ile Türkiye'deki talih oyunu salon
larının faaliyetinin yasaklanması üzerine 10.02.1998 tarihi itibariyle faaliyeti sona erdirilmiştir. 

Hazine tarafından Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. adına tahsis edilen arazi üzerine 170 
odalı, 450 yatak kapasiteli (4) yıldızlı Holiday Inn İstanbul Oteli, Ataköy Turizm Tesisleri ve Tic. 
A.Ş.'den kiralanan T. Emlak Bankası arazisi üzerine ise 298 odalı, 650 yatak kapasiteli (5) yıldızlı 
Holiday Inn Crowne Plaza Oteli inşa edilmiş, ilk otel 1990 yılında, ikinci otel ise 1993 yılında 
hizmete açılmıştır. 

Otellerin işletmesi, 28.06.1993 tarihinde düzenlenen sözleşmeyle on yıllığına, Hollanda 
yasalarına göre kurulmuş Amsterdam'da faaliyet gösteren H H Hotels (EMEA) B.V. Şirketi'ne ver
ilmiştir. Otellerin İşletmecisi HH Hotels (EMEA) B.V. ile yapılmış olan İşletme Anlaşması'nın 
28.06.2003'te biten süresi, 14.01.2003 tarihinde imzalanan Süre Uzatım Anlaşması ile 01.07.2005 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) 11.03.1998 tarih ve 98/26 sayılı kararı ile; Şirket'in 
ortaklarından T. Emlak Bankası'na ait % 56,49 oranındaki hissenin, özelleştirme kapsam ve pro
gramına alınması nedeniyle Şirketin denetimi, 4046 sayılı Kanun'un 11 inci maddesine göre YDK 
tarafından yapılmıştır. 

Şirketin özelleştirme kapsam ve programına alınması nedeniyle T. Emlak Bankası'nın şirket
teki % 56,49 oranındaki 725.945 milyon liralık hissesi 26.03.1998 tarihinde Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına (ÖİB) devredilmiş ve Şirket Ana Sözleşmesi değiştirilerek 4046 sayılı Kanunla 
uyumlu hale getirilmiştir. 

Şirketin son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin başlıca bilgiler, son iki yılı karşılaştırmalı olarak 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Esas sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar* 
Yabancı kaynaklar* 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri)* 
Maddi duran varl. birikmiş amortismanı* 
Finansman giderleri 
Net satış tutan 
Satışların maliyeti tutarı 
İşletme ücreti 
Üretim kapasitesi (Oda arzı): 

Crowne Plaza Oteli 
Holıday Inn Oteli 

Oda satışları: 
Crowne Plaza Oteli 
Holıday Inn Oteli 

Kapasiteden yararlanma (Doluluk): 
Crowne Plaza Oteli 
Holıday Inn Oteli 

Personel sayısı (Şirket merkezi-Ort.) 
Personel sayısı (Otel personeli-Ort.) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
Şirket merkezi personeli için yapılan giderler 
Şirket merkezi kişi başına aylık ort.gid. 
Otel personeli için yapılan giderler 
Otel personeli kişi başına aylık ort.gid. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
İşletme faaliyetleri kârı veya zararı 
Dönem kân veya zararı 
Bilanço kân (*) 

Ölçü 
Milyon TL 

» 

Oda/yıl 

% 

Kişi 
Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

2000 
1.285.000 
1.285.000 

10.431.802 
2.208.915 

22.241.336 
14.792.472 

10.990.728 
5025315 
654.516 

109.068 
62.220 

79.775 
48.995 

70,23 
78,83 

40 
383 

4.586.235 

479.750 
999 

4.090.535 
890 

2.933.325 
8.210.076 
9.711.832 
9.057.317 

516.264 
1.193.130 

731.619 

2001 
10.210.000 
10.210.000 
12.949.271 
5.738.744 

28.000.906 
24.711.031 

1.699 
16.359.237 
7.403.508 
1.337.856 

108.220 
62.390 

72.859 
42.554 

67,36 
68,43 

38 
311 

6.652.868 

693.025 
1.520 

5.939.475 
1.591 

2.916.406 
13.406.676 
15.803.968 
14.466.112 

48.994 
4.366.676 
2.848.984 

2002 
10.210.000 
10.210.000 
14.992.028 
5.219.931 

44.417.335 
43.512.171 

20.149.629 
9.125.498 
1.226.805 

108.040 
62.050 

72.093 
39.923 

68,79 
65,00 

35 
319 

7.107.033 

1.099.604 
2.618 

5.971.840 
1.560 

3.851.473 
14.431.347 
17.406.311 
16.004.819 

(1.380.587) 
2.240.534 
1.410.811 

2003 
10.210.000 
10.210.000 

265.419.932 
5.063.818 

49.923.703 
48.687.009 

21.872.693 
11.319.806 

1.187.934 

108.040 
62.050 

79.831 
44.165 

73,83 
65,35 

34 
260 

8.900.507 

992.538 
2.433 

7.862.975 
2.520 

5.938.532 
14.405.364 
18.698.181 
17.510.247 
1.684.498 
5.467.345 

81.237.539 

2004 
10.210.000 
10.210.000 

294.226.501 
4.961.417 

56.029.740 
54.725.236 

327.471 
25.266.470 
12.544.222 
1.153.069 

108.336 
62.426 

84.838 
51.149 

78,31 
81,94 

33 
243 

9.007.341 

1.171.674 
2.959 

7.739.775 
2.654 

4.811.850 
14.375.494 
19.187.344 
18.034.275 

(5.185.588) 
(3.982.113) 
84.045.703 

Son iki 
yıl farkı 

0 
0 

28.806.569 
( 102.401) 
6.106.037 
6.038.227 

327.471 
3.393.777 
1.224.416 
(34.865) 

296 
376 

5.007 
6.984 

4 
17 

(D 
(17) 

106.834 

179.136 
526 

(123.200) 
134 

(1.126.682) 
(29.870) 
489.163 
524.028 

(6.870.086) 
(9.449.458) 

2.808.163 

Artış veya 
azalış (%) 

0,0 
0,0 

10,9 
(2,0) 

12,2 
12,4 

15,5 
10,8 

(2,9) 

0,3 
0,6 

6,3 
15,8 

6,1 
25,4 

(2,9) 
(6,5) 

1,2 

18,0 
21,6 
(1,6) 

5,3 
(19,0) 
(0,2) 

2,6 
3,0 

(407,8) 
(172,8) 

3,4 
(*) 2003 yılı rakamları olarak 1.1.2004 tarihi itibariyle açılış kaydı kabul edilen enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş rakamlar alınmıştır. 



Ataköy Otelcilik A.Ş, Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'den kiralanan arazi ile Ataköy 
Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. adına irtifak hakkı tesis edilen Hazine arazisinin bir kısmı üzerin
de, yap-işlet-devret modeliyle inşa ettiği beş ve dört yıldızlı iki otelin sahibi olup, otellerin işlet
mesi, 1993 yılında düzenlenen 10 yıllık İşletme Sözleşmesi kapsamında Hollanda yasalarına göre 
kurulmuş Amsterdam'da faaliyet gösteren BASS PLC Grubunun H H Hotels (EMEA) B.V. tara
fından yapılmaktadır. 

İşletme Sözleşmesi kapsamında; yapılan tahsilat ve giderler şirket adına yapılmakta olup, iş
letmeciye; temel işletme ücreti, işletme teşvik ücreti, rezervasyon ücreti, pazarlama ücreti ve holi-
dex rezervasyon sistem ücreti adı altında ödeme yapılmaktadır. 

Şirketin 2003 yılında 21,9 trilyon lira olarak gerçekleşen net satış hasılatı, 2004 yılında % 15,5 
oranında artarak 25,3 trilyon lira olarak gerçekleşirken, satışların maliyeti tutarı % 10,9 oranında 
artarak 12,6 trilyon lira, İşletmeci Şirkete yapılan ödemeler ise % 3 oranında azalarak 1,2 trilyon 
lira olarak gerçekleşmiştir. 

ÖYK'nın 11.03.1998 tarih ve 98/26 sayılı kararıyla Şirketteki % 58,59 oranındaki hisselerin 
satış yöntemi ile bir yıl içinde özelleştirilmesi öngörülmesine rağmen, özelleştirme süresi muhtelif 
tarihlerde alınan ÖYK Kararları ile birer yıl uzatılmış, Ekim/2004 ayında çıkılan ihale ilanında son 
başvuru tarihi 06.12.2004 olarak belirlenmiş, 16.12.2004 tarihinde yapılan ihalede Ataköy Turizm 
Tesisleri ve Ticaret A.Ş., Ataköy Otelcilik A.Ş. ile Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.'de bu
lunan Özelleştirme İdaresi'ne ait hisselerin satışı kararlaştırılmış ve ihale sonucu 31.01.2005 tarih 
ve 2005/18 sayılı ÖYK kararı ile onaylanmıştır. 

Şirketlerdeki Özelleştirme İdaresine ait hisselerinin en yüksek teklifi veren Denizciler Ataköy 
Turizm ve İnşaat A.Ş. (DATİ)'ye 120.250 bin ABD Doları bedelle devrine ilişkin protokol 
28.02.2005 tarihinde imzalanmıştır. 

Şirketin 2004 yılı faaliyetleriyle ilgili olağan genel kurul toplantısı, T. Vakıflar Bankası 
A.O.'ya ait % 40,58 oranındaki hisselerinin 31.12.2004 tarihi, ÖİB'ye ait % 58,59 oranındaki his
selerinin de 28.02.2005 tarihi itibariyle, 31.01.2005 tarih ve 2005/18 sayılı ÖYK kararı doğrultu
sunda alıcı DATİ - Denizciler Ataköy Turizm ve İnşaat A.Ş.'ye devredilmesinden sonra, Yönetim 
Kurulu'nca belirlenen gündemle 29.3.2005 tarihinde Şirket merkezinde yapılmıştır. 

Yönetim Kurulu kararlarıyla, genel müdürler ile uzun süreli ve tazminat hükümleri içeren özel 
hizmet sözleşmeleri yapılması ve personel ücretlerine Yüksek Planlama Kurulu kararlarına aykırı 
olarak ücret artışları uygulanması nedenleriyle Şirketin zarara uğratılması ile ilgili olarak düzenle
nen Özel İnceleme Raporu Yüksek Denetleme Kurulu Üyeler Kurulu'nun 12.10.2004 tarihli top
lantısında kabul edilmiştir. 

Özel İnceleme Raporunda yer alan öneriyle ilgili olarak, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığınca hazırlanan 9.2.2005 tarih ve 3 sayılı raporun "IV- SONUÇ" bölümünde; 

"Ataköy Otelcilik A.Ş. hakkında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (BYDK) tarafından 
2003 yılına ilişkin yapılan denetim sonucu "Ataköy Otelcilik A.Ş.'de Eski Genel Müdürler ile Uzun 
Süreli ve Tazminat Hükümleri İçeren Özel Hizmet Akitleri Yapılması ve Personel Ücretlerine YPK 
Kararlarına Aykırı Olarak Ücret Artışları Yapılması ile İlgili Özel İnceleme Raporu"na istinaden 
Ataköy Otelcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Kararıyla, eski Genel Müdürlerle uzun süreli ve tazminat hü
kümleri içeren özel hizmet akdi yapılması ve personel ücretlerine YPK Kararlarına aykırı olarak üc
ret artışları yapılması hususuyla ilgili olarak, Şirketin uğramış olduğu zarar ve bu zararın oluşma
sında sorumluların ve sorumluluklarının tespiti amacıyla yapılan inceleme ve araştırmada; 

1- Şirket eski Genel Müdürleri Serdar Seda Güzelaydın ve Aziz Osman Yamakoğlu ile belir
li süreli ve tazminat hükümleri içeren hizmet akdi yapılması için karar alarak Şirket Yönetim Ku-
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rulundan iki üyeye yetki verilmesi ve sözleşme imzalanmasında, Şirket Yönetim Kurullarının hem 
4046 sayılı Kanuna hem de YPK kararlarına aykırı olarak ve yetkisini aşarak karar aldığı, 

2- Bundan dolayı sorumluluğun genel hükümler çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunda ve 
Kararda imzası bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin, III-SORUMLULAR ve SORUMLULUKLA
RI (A-Sorumlular) bölümünde belirtildiği şekilde, müteselsilen sorumlu olduğu, 

3- Genel Müdür Serdar Seda Güzelaydın ve Genel Müdür Aziz Osman Yamakoğlu ile yapı
lan belirli süreli özel hizmet akitlerinden dolayı oluşan zarar ile 30.06.2004 tarihine kadar olan üc
ret artışlarında, YPK kararlarında genel müdür ve diğer personel için belirlenen tavan ücretler dik
kate alınmaksızın personel ücretlerine yapılan artış uygulaması ile ilgili zararlarla ilgili olarak yu
karıda III-Değerlendirme (Şirket Zararı) bölümünde belirtilen zarar tutarlarının ilgili dönem Yöne
tim Kurullarının sorumluluk miktarı olması gerektiği, 

Sonuç ve Kanaatine varılmıştır." denilmiştir. 
Hisse Satış Sözleşmesinin ibra ile ilgili 7.1 maddesinde "Alıcı, şirketleri devraldığı tarihten 

önceki döneme ilişkin olarak yapılmış olan her türlü işlem ve kayıtlara intikal etmiş ve/veya etme
miş tüm alacaklar, borç ve yükümlülüklerden sorumlu olup, bu hususlar ile ilgili İdare'yi ilzam 
edecek hiçbir başvuru ve rücu hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder." denilmek su
retiyle, her türlü sorumluluk şirketler üzerinde bırakılmıştır. 

II- ÎDARİ BÜNYE 
Şirket'in merkezi İstanbul olup, yurt içi veya yurt dışı başka bir şube ve birimi yoktur. Şirke

tin yapısında Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu bulunmaktadır. 
İşletme Anlaşması'nın Personel başlıklı 9 uncu maddesinde; otellerde çalışan tüm personeli 

tutma, denetleme, eğitme, işten çıkarma ve istihdam şartlarını belirlemede tek başına İşletmeci Şir
ketin yetkili olacağı, ancak, tüm personelin mal sahibinin (Şirket) çalışanları olduğu hüküm altına 
alınmıştır. Bu madde uyarınca Crown Plaza ve Holiday Inn İstanbul Otelleri İşletmeci Şirket tara
fından belirlenen genel müdür, genel müdür yardımcısı ve alt birimlerden oluşan kadrolarla yöne
tilmekte olup, kilit personel haricindeki bütün personel Şirket personelidir. 

Şirket'in bütün personelini kapsayacak şekilde tek bir şemaya dönüştürülmesi amacıyla hazır
lanan ve otellerin yönetim birimlerini de kapsayan yeni organizasyon şeması, Yönetim Kurulu'nun 
29.01.2004 tarih ve 2004/1 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Böylece iki genel müdür yardımcılığı dı
şında operasyon genel müdürü ve ona bağlı müdürlükler halinde otellerdeki kadrolar da üçüncü bi
rim olarak şemaya dahil edilmiştir. 

Şirkette çalışan personel sayısı, önceki yıl rakamlarıyla birlikte aşağıdaki çizelgede gösteril
miştir. 

2002 2003 

Personel 

İş akdine göre çalışanlar: 
A) Merkezde çalışan personel 
B) Otellerde çalışan personel 
1. Sürekli işçiler 
2. Geçici işçiler 

Toplam (B) 
Toplam (A+B) 

Taşeron işçiler 

Ortalama 
Kişi 

34 

238 
22 
260 
294 
130 

Yıl sonu 
Kişi 

32 

230 
13 

243 
275 
160 

Ortalama 
Kişi 

33 

232 
11 

243 
276 
185 

Yıl sonu 
Kişi 

34 

228 
11 

239 
273 
178 
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Şirket'in 2003 yıl sonu personel sayısı 275 kişi iken, 2004 faaliyet dönemi yıl sonu itibariyle 
273 kişi olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in genel temizlik ve kat hizmetleri (housekeeping), bulaşık 
yıkama hizmetleri, bahçe bakım hizmetleri, cam temizleme ve güvenlik hizmetleri taşeron marife
tiyle gerçekleştirilmekte olup, 2004 yıl sonu itibariyle toplam 178 taşeron personel çalıştırmıştır. 

2004 yılında Şirket merkezinde çalışan personele 1.171.674 milyon lira, otellerde çalışan per
sonele 7.739.775 milyon lira ve Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine 95.892 milyon lira olmak 
üzere toplam 9.007.341 milyon lira personel harcaması yapılmıştır. Ayrıca, taşeron personeli için 
yapılan ödemeler 1.116.017 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 

Personel harcamalarının; % 71,4'ü oranında 6.432.432 milyon lirası esas ücretlerden, % 8,9'u 
oranında 797.641 milyon lirası ek ödemelerden ve % 19,7'si oranında 1.777.268 milyon lirası sos
yal giderlerden oluşmaktadır. 

2004 yılında personele yapılan 1.777.268 milyon lira tutarındaki sosyal giderlerin; % 53,7'si-
ni SSK primi işveren payı, % 23'ünü yedirme giderleri, % 11,4'ünü taşıma giderleri, % 6,3'ünü iş
ten ayrılma tazminatları ve % 6,6'sını ise diğer sosyal giderler oluşturmaktadır. 

III- MALİ BÜNYE 

Şirketin 2004 yılında kullandığı kaynaklar toplamı, yıl başına göre 29.660,1 milyar lira arta
rak 299.188,8 milyar liraya ulaşmıştır. 

2003 yıl sonu itibariyle toplam 24.722,5 milyar lira tutarındaki varlıkların; % 44'ü kısa süre
li paraya çevrilebilir değerlerden, % 29,3'ü bağlı değerlerden, % 26,3'ü hazır değerlerden, % 0,5'i 
de uzun sürede paraya çevrilebilir değerlerden oluşurken, 01.01.2004 tarihi itibariyle enflasyon dü
zeltmesine tabi tutulması sonucu toplam varlıklar % 990,2 oranında 244.805,5 milyar lira artarak 
269.528,1 milyar liraya ulaşmıştır. Enflasyon düzeltmesinden sonra toplam varlıların % 93,5'ini 
bağlı değerler oluştururken, %4'ü kısa sürede paraya çevrilebilir değerler, % 2,4'ü hazır değerler, 
% 0,1'i de uzun sürede paraya çevrilebilir değerler olarak gerçekleşmiştir. Aynı şekilde, 2003 yıl 
sonu itibariyle kullanılan kaynakların % 66,2'si öz kaynaklardan, % 33,8'i yabancı kaynaklardan 
oluşurken, enflasyon düzeltmesi sonucu hesaplanan kaynakların % 96,9'u öz kaynaklardan, 
% 3,1'i yabancı kaynaklardan oluşmuştur. 

Şirket'in 2003 yıl sonu bilançosunda yer alan parasal olmayan kalemlerinin enflasyon düzelt
mesine tabi tutulmasından sonra, 2004 yılında Haziran, Eylül ve Aralık ayı itibariyle çıkarılan bi
lançoları da enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. 

Kullanılan kaynakların, 2003 yıl sonu itibariyle % 96,6'sının, 2004 yıl sonu itibariyle 
%98,3'ünün öz kaynaklardan oluşması nedeniyle Şirketin yabancı kaynaklarının ödenmesi ile ilgi
li olarak bir sorunu bulunmamaktadır. 

2004 yılı faaliyet sonucu zararlı olan ve faaliyet dönemini de 3.982.113 milyon lira zarar ile ka
patan Şirket dönem başındaki öz kaynaklarının % 0,01 'ini kaybetmiş olmasına karşılık, 2004 yılında 
uygulanan enflasyon düzeltmesi nedeniyle öz kaynaklar artış oranı % 12,6 olarak gerçekleşmiştir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Şirket'in 2004 yılı bütçesinde; 466 odanın 170.556 adet/yıl oda üzerinden 130.184 adetinin sa

tılacağı, satışlardan 25.738 milyar lira gelir elde edileceği, 13.092 milyar lira tutarındaki üretim 
maliyetleri ile diğer gelirler ve diğer giderlerden sonra dönemin 8.138 milyar lira kârla sonuçlana
cağı ve dönem içinde 1.023 milyar liralık yatırım yapılacağı öngörülmüştür. 

Yıl içinde; Crown Plaza Otelinde 84.838 adet/yıl, Holiday Inn Otelinde 51.149 adet/yıl olmak 
üzere toplam 135.987 adet oda satışı gerçekleştirilerek 25.266 milyar lira net satış hasılatı elde edil
miş, 12.544 milyar lira tutarındaki üretim maliyetleri ve 17.908 milyar lira tutarındaki faaliyet gi
derlerinden sonra 5.185 milyar lira tutarında faaliyet zararı elde edilmiştir. 4.413 milyar lira tuta-
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rındaki diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar ile 258 milyar lira tutarındaki olağan dışı gelir ve 
kârların ilavesi ve 3.349 milyar lira tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar ile 119 
milyar lira tutarındaki olağan dışı gider ve zararların indirilmesinden sonra dönem zararı 3.982 mil
yar lira olarak gerçekleşmiştir. 

Önceki yıla göre % 50,8 oranında 10.263.862 milyon lira artarak 30.452.057 milyon lira olarak 
gerçekleşen 2004 yılı giderlerinin; % 29,6'sı işçi ücret ve giderlerinden, % 29,3'ü amortisman ve tü
kenme paylarından, % 17,5'i çeşitli giderlerden, % 12,6'sı dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerden, 
% 9,8'i malzeme giderlerinden, % 1,2'si de diğer giderlerden oluşmakta olup; % 52,5 oranında 
16.016.876 milyon lirası Crown Plaza, % 33,5 oranında 10.216.412 milyon lirası Şirket merkezi ge
nel yönetim giderleri, % 14 oranında 4.269.714 milyon lirası da Holiday Inn otelleri ile ile ilgilidir. 

Şirketin malzeme alımları, Şirket'in kontrolünde İşletmeci tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Otel işletmeciliği yapan Şirket'in 2004 yılına ait alımları içindeki en büyük pay % 67 oranı ile yi
yecek malzemesi alımlarına ait olup, bunu % 13,6 oranı ile emtia, % 7,2 oranı ile misafir malze
mesi, % 5,7 oranı ile temizlik malzemesi, % 4,4 oranı ile kırtasiye malzemesi, % 0,9 oranı ile ya
kıt, % 1,2 oranı ile de diğer malzeme alımları izlemektedir. 

İşletme sözleşmesi kapsamında; yapılan tahsilat ve giderler Şirket adına yapılmakta olup, İş
letmeciye; temel işletme ücreti, işletme teşvik ücreti, rezervasyon ücreti, pazarlama ücreti ve holi-
dex rezervasyon sistem ücreti altında ödeme yapılmaktadır. 

2003 yılında USD bazında İşletmeci Şirkete ödenen temel işletme ücreti % 6,6 oranında azalır
ken, rezervasyon ve pazarlama ücreti % 18,7, holidex ücreti % 1,2, işletme teşvik ücretinin % 1,7 
oranında artması neticesinde toplam işletme ücretleri artış oranı % 4,2 olarak gerçekleşmiştir. 

TL bazında ödenen toplam işletme ücreti ise, Türk Lirasının USD karşısında değer kazanması 
neticesinde % 3 oranında 35.641 milyon lira azalışla 1.153.069 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 

Önceki döneme göre otellerin 12 aylık ortalama oda fiyatlarında ve ortalama doluluk oranla
rında önemli oranlarda artış olmuştur. Crown Plaza Otelinde doluluk oranı % 6,4 oranında artar
ken, oda fiyatlarındaki artış oranı %10,7 olmuş, Holiday Inn Otelinde doluluk oranı % 15,1 oranın
da, oda fiyatları % 4,4 oranında artarmıştır. 

Crown Plaza Otelinin 2004 yılı net satış hasılatı önceki yıla göre % 15,4 oranında artarak 
18.685 milyar lira olarak gerçekleşirken, Holiday Inn Otelinin net satış hasılatı % 16 oranında ar
tarak 6.581 milyar lira olarak gerçekleşmiş ve toplam net satış hasılatı % 15,5 oranında 3.393 mil
yar lira artarak 25.266 milyar liraya ulaşmıştır. 

V- YATIRIMLAR 
31.12.2002 tarihinde süresi bitmiş olan Yatırım Teşvik Belgesinin yenilenmesi için Ocak/2003 

ayında ilgili daireye başvurulmuş, 29.01.2003 tarih ve 70422 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. 
14.01.2003 - 31.12.2005 dönemini kapsayan yeni teşvik belgesinde; otellerde yapılacak yeni-

leme-modernizasyon yatırımları toplamının 6.535 milyar lira olması ve yeni makineler için 
233.090 ABD Doları döviz kullanılması, bina inşaat yatırımlarının 1.330 milyar lira, makine, teç
hizat ve diğer yatırım tutarlarının da 4.808 milyar lira olması öngörülmüştür. 

Şirket'in 2004 yılı bütçesinde 1.023 milyar liralık yatırım öngörülmüş olup, yıl içinde gerçek
leştirilen 842 milyar lira tutarındaki yatırımların; 435 milyar lirası maddi duran varlıklar hesabına, 
407 milyar lirası da maddi olmayan duran varlıklar hesabına verilmiştir. 

SONUÇ 
Ataköy Otelcilik A.Ş.'nin 29.03.2005 tarihli kendi Genel Kurulunda kabul edilen 2004 yılı bi

lançosu ve 3.982.113 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 
Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Ataköy Otelcilik A.Ş.'nin 2004 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

I-Dönen varlıklar: 

A-Hazır Değerler 

1-Verilen çek ve ödeme emirleri (-) 

B-Menkul kıymetler 

C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 

1-Personelden alacaklar 

2-Diğer çeşitli alacaklar 

E-Stoklar 

1-Stoklar 

2-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 

3-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım mal. 

G-Gelecek aylara ait gid. ve gel. tah. 

H-Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 

II-Duran varlıklar: 

A-Ticari alacaklar 

B-Diğer alacaklar 

C-Mali duran varlıklar 

1-Bağlı menkul kıymetler 

2-Bağlı menkul kıy. değ. düş. karş. (-) 

3-İştirakler 

4-İştiraklere sermaye taahhüt. (-) 

5-İştirakler ser. payl. değ. düşk karş (-) 

6-Bağlı ortaklıklar 

7-Bağlı ortak, sermaye taahhüt.(-) 

8-Bağlı ort. ser. payl. değ.düşk. karş(-) 

9-Diğer mali duran varlıklar 

10-Diğer mali dur. var. değ.düşk. karş(-) 

D-Maddi duran varlıklar 

1 -Maddi duran varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 

3-Yapılmakta olan yatınmlar 

4-Verilen avanslar 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 

1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 

3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 

1-Özel tükenmeye tabi varlıklar 

2- Birikmiş tükenme payları (-) 

3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait gid.ve gel. tah. 

H-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 

Aktif (Varlıklar) toplamı 

Önceki dönem 

M i İye 

6.754.391 

(254.092) 

7.959.610 

830.940 

(26.410) 

0 
129470 

335.130 

4.964 

8.305 

49.923.703 

(48.687.009) 

0 

326.629.045 

(74.996.063) 

0 

nTL 

6.500.299 

7.959.610 

804.530 

129.470 

340.094 

0 
1.765.749 

4.162 

17.503.914 

8.305 

0 
0 

1.236.694 

251.632.982 

0 

101.856 

0 
252.979.837 

270.483.751 

Cari dönem 

Milyon TL 

8067000 

(1.650) 

8710229 

844.259 

0 
(39.988) 

145 
160.731 

344.332 

0 
7.014 

7.635 

56.029.741 

(54.725.236) 

0 
0 

372.245.055 

(93.706.657) 

0 

8.065.350 

8.710.229 

804.271 

160.876 

351.346 

0 
918.928 

298.325 

19.309.325 

7.635 

0 
0 

1.304.505 

278.538.398 

0 

28.055 

0 
279.878.593 

299.187.918 

Not: Önceki dönem değerleri olarak, 2004 yılı açılış kaydı kabul edilen enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değerler alınmıştır. 
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Ataköy Otelcilik A.Ş.'nin 2004 yılı bilançosu 

Pasif (kaynaklar) 

I.Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 
C-Diğer borçlar 
D-Alman avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak. 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem kan vergi ve diğ. yas. yük. karş. 
2-Dönem kan peş. öd. ver. ve yük. (-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gid. Tah. 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kay. 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
11. Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Ticari Borçlar 
C-Diğer borçlar 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılıktan 
2-Diğer borç ve gider karşılık. 

F-Gelecek yıllara ait gel. ve gid. tah. 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
III. Öz kaynaklar: 
A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenrniş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senetleri iptal karları 
3-M.D.V. yeniden değerleme artış 
4-İştirak. yeniden değer, artışı 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar Yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar kârları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net kân (zararı) 

Öz kaynaklar toplam 
Pasif (Kaynaklar) toplam 

Önceki dönem 
Milyo 

1.555.554 
(1.411.332) 

m 
2.012.411 

181.762.859 

2.419.534 

nTL 

126.702 
1.374.044 

5.771 
85.964 

984.444 
144.222 

123.760 
2.372 

2.847.279 

175.614 

2.012.411 

28.515 

2.216.540 

181.762.859 

2.419.534 

77.325.749 

3.911.790 
265.419.932 

270.483.751 

Cari dönem 
Milyon TL 

2.529.612 

206.919.266 

3.261.533 

157.609 
1.154.343 

184.141 
187.907 

620.829 
0 

102.339 
477 

2.407.645 

14.107 

2.529.612 

10.053 

2.553.772 

206.919.266 

3.261.533 

88.027.814 

(3.982.112) 
294.226.501 
299.187.918 

Not: Önceki dönem değerleri olarak, 2004 yılı açılış kaydı kabul edilen enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değerler alınmıştır. 
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Ataköy Otelcilik A.Ş. 

2004 yılı gelir tablosu 

Gelir ve Giderler 

A-Brüt Satışlar 

B-Satış İndirimleri (-) 

C-Net Satışlar 

D-Satışların Maliyeti (-) 

Brüt Satış Kân 

E- Faaliyet Giderleri (-) 

Faaliyet Kân veya Zaran 

F- Diğ.Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar 

G- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 

H-Finansman Giderleri (-) 

Olağan Kar veya Zarar 

I-Olağandışı Gel.ve Kârlar 

J-Olağandışı Gid.ve Zar.(-) 

Dönem Kârı veya Zaran 

K-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 
Karşılık. ( - ) 

Dönem Net Kân veya Zaran 

Önceki Dönerr 

Milyon TL 

22.303.350 

430.657 

21.872.692 

11.319.806 

8.868.389 

5.775.380 

2.065.604 

. 

98.615 

25.544 

1.555.554 

10.552.887 

1.684.497 

5.394.274 

5.467.345 

3.911.790 

Cari Dönem 

Milyon 

25.636.104 

369.634 

25.266.470 

12.544.223 

17.907.835 

4.413.655 

3.349.534 

. 

257.989 

118.635 

-

TL 

12.722.247 

(5.185.588) 

(4.121.467) 

(3.982.113) 

(3.982.113) 
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SAYI : 51 
ATAKÖY OTELCİLİK A.Ş.'NİN 01.01.2005-28.02.2005 DÖNEMİNE 

AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 27.04.2006 tarihli 16 ncı Birleşiminde, Ataköy Otelcilik A.Ş.'nin 

01.01.2005-28.02.2005 dönemine ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların 
Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun 
gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluş
la ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Ra
poru, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tara
fından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I - TOPLU BAKIŞ 
Ataköy Otelcilik A.Ş.; Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'den kiralanan T. Emlak Ban

kası arazisi ve Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.'den kiralanan Hazine arazisi üzerinde yap-
işlet-devret modeli ile turistik nitelikli tesisler inşa etmek ve işletmek üzere iki milyar lira serma
ye ile 1987 yılında süresiz olarak kurulmuştur. 

Şirketin faaliyet konuları içinde; turistik nitelikli her nevi otel, motel, kamping, kafeterya, res
toran, plaj, yüzme havuzu, çocuk parkı, sportif tesisler, alışveriş merkezi tesis etmek, işletmek ve 
kiraya vermek hususları yer almaktadır. 

Şirket, Ataköy Turizm Merkezinde (4) ve (5) yıldızlı oteller, çok katlı otopark ile casino ya
pımını üstlenmiş, çok katlı otoparkı 1994 yılında Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'ye dev
retmiş, casinonun inşa edilmesi ve işletilmesi otel işletmesinden bağımsız olarak ve yap-işlet-dev-
ret modeline göre Klasis Eğlence Turizm İşletmecilik ve Tic. A.Ş.'ye ihale edilmiştir. Casino, 
01.09.1994 tarihinde işletmeye açılmış, 4302 sayılı Kanun ile Türkiye'deki talih oyunu salonları
nın faaliyetinin yasaklanması üzerine 10.02.1998 tarihi itibariyle faaliyeti sona erdirilmiştir. 

Hazine tarafından Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. adına tahsis edilen arazi üzerine 170 
odalı, 450 yatak kapasiteli (4) yıldızlı Holiday Inn İstanbul Oteli, Ataköy Turizm Tesisleri ve Tic. 
A.Ş.'den kiralanan T. Emlak Bankası arazisi üzerine ise 298 odalı, 650 yatak kapasiteli (5) yıldız
lı Holiday Inn Crowne Plaza Oteli inşa edilmiş, ilk otel 1990 yılında, ikinci otel ise 1993 yılında 
hizmete açılmıştır. 

Otellerin işletmesi, 28.06.1993 tarihinde düzenlenen sözleşmeyle on yıllığına, Hollanda yasa
larına göre kurulmuş ve Amsterdam'da faaliyet gösteren H H Hotels (EMEA) B.V. Şirketi'ne ve
rilmiştir. Otellerin İşletmecisi H H Hotels (EMEA) B.V. ile yapılmış olan İşletme Anlaşması'nın 
28.06.2003'te biten süresi, 14.01.2003 tarihinde imzalanan Süre Uzatım Anlaşması ile 01.07.2005 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) 11.03.1998 tarih ve 98/26 sayılı kararı ile; Şirket'in 
ortaklarından T. Emlak Bankası'na ait % 56,49 oranındaki hissenin, özelleştirme kapsam ve prog
ramına alınması nedeniyle Şirketin denetimi, 4046 sayılı Kanun'un 11 inci maddesine göre YDK 
tarafından yapılmıştır. 

Şirketin son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin başlıca bilgilere, son iki yılı karşılaştırmalı olarak 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Esas sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar* 
Yabancı kaynaklar* 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri)* 
Maddi duran varl. birikmiş amortismanı* 
Finansman giderleri 
Net satış tutarı 
Satışların maliyeti tutarı 
İşletme ücreti 
Üretim kapasitesi (Oda arzı): 

Crovvne Plaza Oteli 
Holıday Inn Oteli 

Oda satışları : 
Crovvne Plaza Oteli 
Holıday Inn Oteli 

Kapasiteden yararlanma (Doluluk): 
Crovvne Plaza Oteli 
Holıday Inn Oteli 

Personel sayısı (Şirket mcrkezi-Ort.) 
Personel sayısı (Otel personeli-Ort.) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
Şirket merkezi personeli için yapılan giderler 
Şirket merkezi kişi başına aylık ort.gid. 
Otel personeli için yapılan giderler 
Otel personeli kişi başına aylık ort.gid. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
İşletme faaliyetleri kârı veya zararı 
Dönem kân veya zararı 
Bilanço kârı (*) 

Ölçü 
Milyon TL 

' 

Oda/yıl 

% 

Kişi 
Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

2000 
1.285.000 
1.285.000 

10.431.802 
2.208.915 

22.241.336 
14.792.472 

10.990.728 
5025315 
654.516 

109.068 
62.220 

79.775 
48.995 

70,23 
78,83 

40 
383 

4.586.235 

479.750 
999 

4.090.535 
890 

2.933.325 
8.210.076 
9.711.832 
9.057.317 

516.264 
1.193.130 

731.619 

2001 
10.210.000 
10.210.000 
12.949.271 
5.738.744 

28.000.906 
24.711.031 

1.699 
16.359.237 
7.403.508 
1.337.856 

108.220 
62.390 

72.859 
42.554 

67,36 
68,43 

38 
311 

6.652.868 

693.025 
1.520 

5.939.475 
1.591 

2.916.406 
13.406.676 
15.803.968 
14.466.112 

48.994 
4.366.676 
2.848.984 

2002 
10.210.000 
10.210.000 
14.992.028 
5.219.931 

44.417.335 
43.512.171 

20.149.629 
9.125.498 
1.226.805 

108.040 
62.050 

72.093 
39.923 

68,79 
65,00 

35 
319 

7.107.033 

1.099.604 
2.618 

5.971.840 
1.560 

3.851.473 
14.431.347 
17.406.311 
16.004.819 

( 1.380.587) 
2.240.534 
1.410.811 

2003 
10.210.000 
10.210.000 

265.419.932 
5.063.818 

49.923.703 
48.687.009 

21.872.693 
11.319.806 

1.187.934 

108.040 
62.050 

79.831 
44.165 

73,83 
65,35 

34 
260 

8.900.507 

992.538 
2.433 

7.862.975 
2.520 

5.938.532 
14.405.364 
18.698.181 
17.510.247 
1.684.498 
5.467.345 

81.237.539 

2004 
10.210.000 
10.210.000 

294.226.501 
4.961.417 

56.029.740 
54.725.236 

327.471 
25.266.470 
12.544.222 
1.153.069 

108.336 
62.426 

84.838 
51.149 

78,31 
81,94 

33 
243 

9.007.341 

1.171.674 
2.959 

7.739.775 
2.654 

4.811.850 
14.375.494 
19.187.344 
18.034.275 

(5.185.588) 
(3.982.113) 
84.045.703 

Son iki 
yıl farkı 

0 
0 

28.806.569 
( 102.401) 
6.106.037 
6.038.227 

327.471 
3.393.777 
1.224.416 
(34.865) 

296 
376 

5.007 
6.984 

4 
17 

d) 
(17) 

106.834 

179.136 
526 

(123.200) 
134 

(1.126.682) 
(29.870) 
489.163 
524.028 

(6.870.086) 
(9.449.458) 

2.808.163 

Artış veya 
azalış (%) 

0,0 
0,0 

10,9 
(2,0) 

12,2 
12,4 

15,5 
10,8 

(2,9) 

0,3 
0,6 

6,3 
15,8 

6,1 
25,4 

(2,9) 
(6,5) 

1,2 

18,0 
21,6 
(1,6) 

5,3 
(19,0) 
(0,2) 

2,6 
3,0 

(407,8) 
(172,8) 

3,4 
(*) 2003 yılı rakamları olarak 1.1.2004 tarihi itibariyle açılış kaydı kabul edilen enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş rakamlar alınmıştır. 



ÖYK'nın 11.03.1998 tarih ve 98/26 sayılı Kararıyla "Türkiye Emlak Bankası A.Ş.'nin, Ata
köy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'deki % 58,59, Ataköy Otelcilik A.Ş.'deki % 56,49 ve Ataköy 
Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.'deki % 15,07 oranındaki hisselerinin özelleştirme kapsam ve prog
ramına alınmasına ve satış yöntemi ile özelleştirilmesine, T. Vakıflar Bankası A.Ş. (Banka) tarafın
dan bu şirketlerdeki hisselerinin satışına karar verilmesi halinde, özelleştirilecek hisselerin Banka 
hisseleri ile birlikte satışına öncelik verilmesine ve özelleştirme işlemlerinin 1 yıl içinde tamam
lanmasına" karar verilmiş olmasına karşılık, uzun yıllar Şirket'in özellikle kıyı kenar çizgisi gibi 
arazi problemi çözüme kavuşturulamadığı için, özelleştirmede bir gelişme sağlanamamış ve özel
leştirme süresi birer yıllık sürelerle uzatılmıştır. 

22.6.1998 tarihinde Vakıflar Bankası ile ÖİB arasında, 1998/26 sayılı ÖYK kararı çerçevesin
de bir protokol imzalanarak; Bankanın, Ataköy Turizm AŞ.'deki % 40,58, Ataköy Otelcilik 
A.Ş.'deki % 18,96 ve Ataköy Marina'daki % 35,16 oranındaki hisselerinin de, yapılacak ihale ne
ticesinde oluşacak fiyattan, satışla ilgili ÖYK kararının tesisinden sonra, belirlenmiş olan alıcıya 
aynı koşullarda satılacağı hükme bağlanmış, 11.3.1999 tarihinde sona eren protokol, ÖYK'nın 
özelleştirme ile ilgili ek süre kararlarından sonra, Vakıflar Bankası'nın onayı ile birer yıl daha uza
tılmıştır. 

Şirketin, uzun yıllardır devam eden ve kamu hisselerinin özelleştirilmesinde yapısal sorun 
oluşturan imar planı ve kıyı kenar yönetmeliği uyum onayları 01.10.2004 tarihi itibariyle sonuç
landırılmış olup, ÖİB tarafından, Ataköy Grubu Şirketlerden Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret 
A.Ş.'deki % 58,59, Ataköy Otelcilik A.Ş.'deki % 56,49 ve Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri 
A.Ş.'deki % 15,07 oranındaki ÖİB'ye ait hisselerin blok olarak "satış" yöntemiyle özelleştirilme
si için 11.10.2004 tarihinde ihale ilanına çıkılmış ve son teklif verme tarihi 06.12.2004 olarak be
lirlenmiştir. 16.12.2004 tarihinde yapılan ihalede üç şirketteki hisselere en yüksek teklifi 
120.250.000 ABD Dolan bedelle Denizciler Ataköy Turizm ve İnşaat A.Ş. (DATİ) vermiş olup, 
ihale sonucu 31.01.2005 tarih ve 2005/18 sayılı ÖYK Kararı ile onaylanmıştır. 

Türkiye Vakıflar Bankasının; Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'deki % 40,58, Ataköy 
Otelcilik A.Ş.'deki % 18,97 ve Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.'deki % 35,16 oranındaki 
hisselerinin tamamı, ÖYK'nın 11.03.1998 tarih ve 1998/26 sayılı Kararı çerçevesinde ÖİB ile Va
kıflar Bankası arasında imzalanan protokol gereği, 78.847.925 ABD Dolan bedelle Türkiye Vakıf
lar Bankası tarafından DATİ A.Ş.'ye devredilmiştir. 

ÖİB ile DATİ arasında 28.02.2005 tarihinde imzalanan Hisse Satış Sözleşmesi ile de Ataköy 
Grubu Şirketlerinin (Ataköy Turizm, Ataköy Otelcilik, Ataköy Marina) ÖİB'ye ait hisseleri DATİ 
A.Ş.'ye devredilmiştir. 

SONUÇ 
Ataköy Otelcilik Anonim Şirketi Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 31.01.2005 tarih ve 

2005/18 sayılı kararına istinaden 28.02.2005 tarihinde alıcıya devredilmiş olup, devre ilişkin du
rum, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI 
TARİH: 31.01.2005 
KARAR NO. : 2005/18 
KONU : Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş., Ataköy Otelcilik A.Ş. ve Ataköy Marina ve 

Yat İşletmeleri A.Ş.'nin özelleştirilmesi. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca; 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 26.01.2005 tarih ve 821 sayılı yazısına istinaden; 

Kurulumuzun 11.03.1998 tarih ve 98/26 sayılı Kararı (Karar) ile mülga T. Emlak Bankası 
A.Ş.'nin Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş. sermayesinde bulunan % 58.59, Ataköy Otelcilik 
A.Ş. sermayesinde bulunan % 56.49 ve Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. sermayesinde bulu
nan % 15.07 oranındaki hisseleri "satış" yöntemiyle özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsam ve 
programına alınmış olup, Karar doğrultusunda söz konusu şirketlerde bulunan Özelleştirme İdare
si Başkanlığı (İdare) hisselerinin blok olarak "satış" yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla İdare 
tarafından yapılan ihale sonucunda; 

1. Şirketlerdeki İdare hisselerinin; 
- 120.250.000 (Yüzyirmimilyonikiyüzellibin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren 

Denizciler Ataköy Ortak Girişim Grubu'na İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, 
Denizciler Ataköy Ortak Girişim Grubu'nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 4.000.000 (Dörtmilyon) ABD Doları geçici temi
natının İdare lehine irat kaydedilmesine, 

- 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Toray İnşaat Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.-Global Yatırım Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu'na İhale Şartları Belgesi 
çerçevesinde satılmasına, Toray İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Global Yatırım Holding A.Ş. Ortak 
Girişim Grubu'nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi halinde 4.000.000 (Dörtmilyon) ABD Doları geçici teminatının İdare lehine irat 
kaydedilmesine, 

- 117.750.000 (Yüzonyedimilyonyediyüzellibin) ABD Doları bedelle üçüncü teklifi veren AG 
İnşaat Turizm Proje Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye İhale Şartlan Belgesi çerçevesinde satıl
masına, AG İnşaat Turizm Proje Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imti
na etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 4.000.000 (Dörtmilyon) ABD 
Doları geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 

- 115.000.000 (Yüzonbeşmilyon) ABD Doları bedelle dördüncü teklifi veren Denge Reklam 
Turizm İnşaat Emlak Gıda Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye İhale Şartları Belgesi 
çerçevesinde satılmasına, Denge Reklam Turizm İnşaat Emlak Gıda Elektrik Elektronik Sanayi ve 
Ticaret Ltd Şti.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi halinde 4.000.000 (Dörtmilyon) ABD Dolan geçici teminatının idare lehine irat 
kaydedilmesine, 
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ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI 

TARİH: 31.01.2005 

KARAR N O : 2005/18 

KONU : Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş., Ataköy Otelcilik A.Ş. ve Ataköy Marina ve 
Yat İşletmeleri A.Ş.'nin özelleştirilmesi. 

(2) 
-101.250.000 (Yüzbirmilyonikiyüzellibin) ABD Doları bedelle beşinci teklifi veren Nuryıldız 

Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, Nuryıldız Tekstil 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini 
yerine getirmemesi halinde 4.000.000 (Dörtmilyon) ABD Dolan geçici teminatının İdare lehine 
irat kaydedilmesine ve Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş. sermayesinde bulunan % 58.59, 
Ataköy Otelcilik A.Ş. sermayesinde bulunan % 56,49 ve Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. 
sermayesinde bulunan İdare hisselerinin özelleştirilmesi ihalesinin iptal edilmesine, 

2. Satışa konu hisselerin ihale bedelinin, İhale Şartları Belgesi'nin "Teklif Bedeli ve Ödeme 
Şartları" başlıklı 15. maddesi çerçevesinde ödenmesine, 

3. Vadeye bağlanan bakiye ödemeler için İhale Şartları Belgesi'nin "Kesin Teminat" başlıklı 
16. maddesi çerçevesinde teminat mektubu alınmasına, 

4. Devir Sözleşmesinin ALICI ile İdare arasında imzalanmasına, 

5. Devir İşlemlerinin İhale Şartları Belgesi'nin "Devir ve Teslim" başlıklı 19. maddesi 
çerçevesinde gerçekleştirilmesine, 

6. Bu karara ilişkin gereklerin yerine getirilmesi hususunda İdare'nin yetkili kılınmasına karar 
verilmiştir. 

Başkan 

Recep Tayyip ERDOĞAN 

Başbakan 

Üye Üye 

Ali BABACAN Kemal UNAKITAN 

Devlet Bakanı Maliye Bakanı 

Üye Üye 

Binali YILDIRIM Ali COŞKUN 

Ulaştırma Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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HİSSELERİN TESLİM VE TESELLÜM TUTANAĞI 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 31/01/2005 tarih, 2005/18 sayılı Kararına istinaden, Ataköy 
Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş. (TURİZM) sermayesinde bulunan % 58.59, Ataköy Otelcilik A.Ş. 
(OTELCİLİK) sermayesinde bulunan % 56.49 ve Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. 
(MARİNA) sermayesinde bulunan % 15.07 oranındaki T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı (İDARE)'na ait hisselerin satılması ile ilgili olarak; 

TURİZM, OTELCİLİK ve MARİNA'nın Nama Yazılı Geçici İlmühaberleri, İDARE tarafın
dan tam ve eksiksiz olarak DATİ Denizciler Ataköy Turizm ve İnşaat A.Ş. (ALICI)'ye devir ve tes
lim edilmiş olup, ALICI tarafından da devir ve teslim alınmıştır. 

Devredilecek Hisse Senedi İlmühaberleri 
Beheri (YTD Grubu Adedi Tutarı (YTU 

TURİZM 100,00 YTL A 4.013,633 401.363,30,-YTL 
OTELCİLİK 1 YTL A 5.768,014 5.768.014,00.-YTL 
MARİNA 10 YTL A 2.610,318 22.603,18.-YTL 

İşbu tutanak 28/02/2005 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenerek taraflarca imzalanmıştır. 
DEVREDEN DEVRALAN 

T.C. BAŞBAKANLIK DATI Denizciler Ataköy Turizm ve İnşaat A.Ş. 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Adına Adına 

Metin KILCİ 
•w Başkan 
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SAYI: 52 
ATAKÖY TURİZM TESİSLERİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 2004 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 27.04.2006 tarihli 16 ncı Birleşiminde, Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret 

A.Ş.'nin 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük 
Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denet
lenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak ha
zırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş ta
rafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü ola
rak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I - TOPLU BAKIŞ 
05.05.1986 tarihinde özel girişimciler tarafından kurulan Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret 

A.Ş.'nin Ana Sözleşmesinde faaliyet alanı; turistik nitelikteki her nevi otel, motel, kamping yeri, 
kafeterya, restoran, plaj, yüzme havuzu, çocuk parkı, sportif tesisler, alış-veriş merkezi tesis etmek, 
işletmek ve kiraya vermek, faaliyet alanı ile ilgili şirketler kurmak ve kurulmuş bulunanlara iştirak 
etmek olarak düzenlenmiştir. 

T. Emlak Bankası ile Şirket arasında yapılan 10.07.1986 tarihli sözleşme uyarınca, mülkiyeti 
T.Emlak Bankası'na ait İstanbul Ataköy sahil bandındaki arazi (28.03.2001 tarih ve 2001/2202 sa
yılı kararname ile bilanço değerleri üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na devredildi) üze
rinde kurulması projelendirilen ticari ve turistik nitelikteki alışveriş merkezi, otel, marina, otopark 
ve diğer yan tesislerden oluşan Ataköy Turizm Merkezi bünyesinde yap-işlet-devret modeli ile in
şa edilmiş olan Galleria Alışveriş Merkezi, 01.10.1988 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. 

Şirket, 3 yıllık inşa süresini izleyen 49 yıllığına kiraladığı gayrimenkuller için T. Emlak Ban
kası'na verdiği 02.12.1993 tarihli Tahliye Taahhütnamesi ile; Galleria Ataköy Alışveriş Merkezini 
tüm tesis ve donanımı ile 10.07.2038 tarihinde kayıtsız şartsız teslim etmeyi kabul etmiştir. 

Ataköy Turizm Merkezi projesinin uygulamaya geçirilmesi amacıyla Şirket, 1986-1987 yılla
rında kurulan Ataköy Marina, Ataköy Otelcilik, Printemps Büyük Mağazacılık ve Ataköy Eğlen
ce Merkezi A.Ş. olmak üzere dört şirketin sermayelerine iştirak etmiştir. Bunlardan Ataköy Eğlen
ce Merkezi A.Ş. ile Printemps Büyük Mağazacılık A.Ş. iflas etmiş olup, tüzel kişilikleri sona er
miştir. Şirketin, Ataköy Otelcilik A.Ş.'de % 24,52, Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.'de ise 
% 48,98 oranında hissesi bulunmaktadır. 

T. Emlak Bankası'nın payının 1992 yılında % 50'nin üzerine çıkması sonucu Şirket, 3346 sa
yılı Kanun hükümleri uyarınca TBMM'nin denetimi kapsamına girmiş olup, TBMM KİT Komis
yonu Başkanlığı'nın 04.12.1992 tarihli karan gereğince Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ta
rafından denetlenmektedir. 

ÖYK'nın 11.03.1998 tarih ve 1998/26 sayılı kararı ile; T. Emlak Bankası A.Ş.'nin; Ataköy Tu
rizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'deki % 58,59, Ataköy Otelcilik A.Ş.'deki % 56,49 ve Ataköy Mari
na ve Yat İşletmeleri A.Ş.'deki % 15,07 oranındaki hisselerinin özelleştirme kapsam ve programı
na alınması ve satış yöntemi ile özelleştirilmesi, T. Vakıflar Bankası A.O. tarafından bu şirketler
deki hisselerinin satışına karar verilmesi halinde, özelleştirilecek hisselerin Vakıflar Bankası hisse
leri ile birlikte satışına öncelik verilmesi, özelleştirme işlemlerinin bir yıl içerisinde tamamlanma
sı kararlaştırılmıştır. 

Şirket'in son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin başlıca bilgiler, son iki yılı karşılaştırmalı olarak 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Özkaynaklar (*) 
Yabancı kaynaklar (*) 
Finansman giderleri 
Maddi dur. varlıklar (edin.değeri)(*) 
Birikmiş amortismanlar (*) 
Brüt satışlar 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü geliri 
Personel sayısı (Ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Per. için kişi baş. aylık ortalama gid. 
Dönem karma ilişkin vergi ve diğer 
yasal yükümlülükler 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Faaliyet kârlılığı (öz kay. 
yönünden)(*) 
Mali karlılık (öz kaynak yönünden) 
(*) 
Ekonomik kârlılık (*) 
Faaliyet kân 
Dönem kân 
Bilanço kân veya zaran (*) 

Ölçü 

Milyar TL 
11 

II 

11 

II 

11 

Milyar TL 
II 

11 

Kişi 
Milyar TL 
Milyon TL 

Milyar TL 
11 

11 

% 

II 

II 

Milyar TL 

11 

2000 

685 
685 

2.564 
4.500 

36 
580 
286 

6.013 
389 
100 
120 
953 
864 

1.638 
2.088 
1.482 
2.649 
2.649 

148 

181 

66 
2.002 
4.629 
2.991 

2001 

685 
685 

5.432 
7.420 

2 
1.972 

717 
9.825 

389 
20 

135 
1.474 

892 

2.993 
2.957 
6.320 
7.626 
7.626 
105,5 

162 

69 
2.708 
8.802 
5.808 

2002 

685 
685 

6.615 
7.024 

2 
3.070 
1.563 

12.020 
389 
582 
140 

2.287 
2.011 

2.416 
3.608 
6.073 
8.165 
8.165 

20,9 

113 

55 
1.384 
7.483 
5.067 

2003 

685 
685 

119.009 
2.689 

2 
3.835 
2.545 

15.764 
389 
416 
127 

2.933 
1.895 

2.742 
3.942 
8.939 

12.059 
12.059 

2,8 

6,8 

6,6 
3.790 
9.152 

(28.516) 

2004 

685 
685 

134.757 
2.906 

1 
4.866 
3.528 

17.946 
389 

1063 
111 

2.919 
2.111 

2.000 
4.784 

10.628 
13.410 
13.410 

1,9 

5,3 

5,2 
2.572 
7.199 

(23.317) 

Son iki 
yıl farkı 

15.748 
217 
(1) 

1.031 
983 

2.182 
0 

647 
(16) 
(14) 
216 

(742) 
842 

1.689 
1.351 
1.351 

(1) 

(2) 

( i ) 
(1.218) 
(1.953) 

5.199 

Artış veya 
azalış 

% 

13,2 
8,1 

(50,0) 
26,9 
38,6 
13,8 

,0 
155,5 

(12,6) 
(,5) 

11,4 

(27,1) 
21,4 
18,9 
11,2 
11,2 

(32,1) 

(22,1) 

(21,2) 
(32,1) 
(21,3) 
(18,2) 

(*) 2003 yılı değerleri olarak, 2004 yılı açılış kaydı kabul edilen enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan değerler alınmıştır. 



Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.; 1986 yılında kira karşılığında 49 yıl işletilmek üzere, 
yap-işlet-devret modeli ile T. Emlak Bankası ile anlaşarak inşa ettiği Galleria Alışveriş Merkezini 
1988 yılında hizmete açmış, 2004 yılında 16. faaliyet dönemini tamamlamıştır. 

ÖYK'nın 11.03.1998 tarih ve 98/26 sayılı kararıyla Şirketteki % 58,59 oranındaki hisselerin 
satış yöntemi ile bir yıl içinde özelleştirilmesi öngörülmesine rağmen, özelleştirme süresi muhtelif 
tarihlerde alınan ÖYK Kararları ile birer yıl uzatılmış, Ekim/2004 ayında çıkılan ihale ilanında son 
başvuru tarihi 06.12.2004 olarak belirlenmiş, 16.12.2004 tarihinde yapılan ihalede Ataköy Turizm 
Tesisleri ve Ticaret A.Ş., Ataköy Otelcilik A.Ş. ile Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.'de bulu
nan Özelleştirme İdaresi'ne ait hisselerin satışı kararlaştırılmış ve ihale sonucu 31.01.2005 tarih ve 
2005/18 sayılı ÖYK kararı ile onaylanmıştır. 

Şirketlerdeki Özelleştirme İdaresine ait hisselerinin en yüksek teklifi veren Denizciler Ataköy 
Turizm ve İnşaat A.Ş. (DATİ)'ye 120.250 bin ABD Doları bedelle devrine ilişkin protokol 
28.02.2005 tarihinde imzalanmıştır. 

Hisse Satış Sözleşmesinin ibra ile ilgili 7.1 maddesinde "Alıcı, şirketleri devraldığı tarihten 
önceki döneme ilişkin olarak yapılmış olan her türlü işlem ve kayıtlara intikal etmiş ve/veya 
etmemiş tüm alacaklar, borç ve yükümlülüklerden sorumlu olup, bu hususlar ile ilgili İdare'yi 
ilzam edecek hiçbir başvuru ve rücu hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder." 
denilmek suretiyle, her türlü sorumluluk şirketler üzerinde bırakılmıştır. 

Şirketin 2004 yılı faaliyetleriyle ilgili olağan genel kurul toplantısı, T. Vakıflar Bankası 
A.O.'ya ait % 40,58 oranındaki hisselerinin 31.12.2004 tarihi, ÖİB'ye ait % 58,59 oranındaki 
hisselerinin de 28.02.2005 tarihi itibariyle, 31.01.2005 tarih ve 2005/18 sayılı ÖYK kararı doğrul
tusunda alıcı DATİ - Denizciler Ataköy Turizm ve İnşaat A.Ş.'ye devredilmesinden sonra, 
Yönetim Kurulu'nca belirlenen gündemle 29.3.2005 tarihinde Şirket merkezinde yapılmıştır. 

Hisse Satış Sözleşmesinin ibra ile ilgili 7.3 maddesinde "Alıcı, sözleşmenin imza tarihinde, 
basiretli bir tacir gibi davranmak suretiyle, şirketlere dair gerekli gördüğü her türlü teknik, hukuki, 
fınansal, vergisel ve diğer incelemeleri ve tesis ziyaretlerini yaparak/yaptırarak hisseleri satın 
aldığını, bu nedenle bu sözleşmenin imza tarihine kadar şirketlerde İdare'yi temsilen görev yapan 
yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu gerektirecek bir durum olmadığını 
beyan ve kabul etmiştir." denilmek suretiyle, devir tarihinden sonra yeni sahiplerden oluşan genel 
kurula bir ibra hakkının bırakılmamış olmasına karşılık, söz konusu olağan genel kurul toplan
tısında, sermaye değişikliğine, yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesine, yönetim ve 
denetim kurulu üyelerinin özlük hakları ile ana sözleşmede yapılacak diğer değişikliklerle ilgili 
gündem maddeleri kabul edilirken, 2004 yılı bilanço ve kâr/zarar hesaplarının onaylanması ile 
Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin 2004 yılı faaliyet ve hesaplarından ötürü ibra edilme
sine ait maddeler reddedilmiştir. 

Ataköy Grubu Şirketlerin özelleştirilmesine ilişkin olarak hazırlanan İhale Şartlan Belgesinin, 
Diğer Hususlar başlıklı 23. maddesinin (c) bendinde özetle "Şirketlerin 2004 yılı faaliyetlerinin 
kârla sonuçlanması halinde, Alıcı tarafından; Şirketlerin 2005 yılının ilk üç ayı içerisinde Olağan 
Genel Kurul Toplantıları yapılarak bu toplantılarda kâr dağıtım kararları alınacak ve Şirketlerin 
2004 yılı kârlarından ÖİB payına isabet eden temettü tutarlarının bu Olağan Genel Kurul 
Toplantılarını takip eden en geç 3 ay içerisinde ÖİB'nin T.C. Ziraat Bankasında bulunan hesabına 
yatırılacaktır. Hisse Devir Sözleşmesine bu konuda bir hüküm konulacaktır." hükmü ile İhale 
Şartları Belgesinin en son cümlesinde "Teklif sahibi İhale İlanı ve işbu İhale Şartları Belgesi'ndeki 
hükümleri aynen kabul etmiş sayılır." hükmü bulunmasına, alıcı ile ÖİB arasında imzalanan Hisse 
Satış Sözleşmesinin, Diğer Hususlar başlıklı 10. maddesinin 10.1 alt bendinde de kâr dağıtımına 
ilişkin olarak, İhale Şartları Belgesinin 23/c bendindeki hüküm aynen korunmuş olmasına karşılık, 
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29.03.2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, kâr dağıtımına ilişkin olarak alı
nan bir kararla "5228 sayılı Kanunun 9. maddesi ile VUK mükerrer 298. maddede yapılan değişik
lik kapsamında enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarının çok ortaklı anonim 
ortaklıklarda; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre 
düzeltilmiş mali tablolara göre dağıtılabilecek kâr rakamı bulunurken indirim kalemi olarak 
dikkate alınması esas olup, geçmiş yıllar zararında izlenen söz konusu tutarın, varsa dönem kârı ve 
dağıtılmamış geçmiş yıl kârları, kalan zarar miktarının ise, sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, 
yasal yedek akçeler, öz sermaye kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kay
naklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesini mümkün kılan 30.12.2003 tarih ve 1630 sayılı 
kararı dikkate alınarak öncelikle dönem kârına bu mahsup sonrası kalan zararın ise bu karara uygun 
olarak öz sermaye enflasyon farklarına mahsubu oy birliği ile karar verilmiştir." denilmek suretiyle 
ve gündemin 4. maddesi kapsamında dağıtılacak kâr kalmadığından bu hususun görüşülmesine 
gerek kalmadığına karar verilmiştir. 

Şirket hisselerinin satışına ilişkin İhale Şartları Belgesi ile Hisse Satış Sözleşmesinde yer alan 
kâr dağıtımı ile ilgili maddelerin kabul edilmesine karşın, 31.7.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5228 
sayılı Kanunla değişik VUK'un 298 inci maddesinde yer almayan ifadelerden yola çıkılarak ve 
Şirket SPK mevzuatına tabi gibi kabul edilerek, 2004 yılında 5.198.642 milyon lira olarak gerçek
leşen dönem net kârının, mevcut mevzuata aykırı olarak dağıtılacak kâr kalmadığına ilişkin Genel 
Kurul Kararı ile ÖİB, Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinde bulunan %58,59 
oranındaki hissesine karşılık gelen 2004 yılı kâr payından mahrum bırakılmıştır. 

SPK mevzuatına tabi olmayan Şirketin 2004 yılı dönem net kârının, enflasyon düzeltmesi 
sonucu ortaya çıkan geçmiş yıllar zararı ile ilgilendirilmeksizin, Hisse Satış Sözleşmesi kapsamın
da ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde dağıtımının yapılarak, kâr paylarının 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca tahsil edilmesi gerekmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 
Şirketin merkezi ve faaliyet yeri İstanbul'dadır, yurt içi ve yurt dışında başka bir şube veya 

birimi bulunmamaktadır. 
Şirkette; 2003 yıl sonu itibariyle 114 kişi hizmet akdi ile istihdam edilmiş olup, ayrıca 80 

taşeron işçisi çalıştırılmıştır. 2004 yıl sonu itibariyle hizmet akdi ile istihdam edilen personel sayısı 
110, taşeron aracılığı ile çalıştırılan işçi sayısı 80 kişi olarak gerçekleşmiştir. 

2004 yılında hizmet akdi ile çalışan personel için 2.812.288 milyon lira, taşeron işçileri için 
954.979 milyon lira, Şirket dışından gelen yönetim ve denetim kurulu üyeleri için 107.130 milyon 
lira gider yapılmıştır. 

2.932.539 milyon lira olarak gerçekleşen personel giderlerinin; % 58,2'si oranında 1.693.396 
milyon lirası esas ücretler, % 30,1'i oranında 885.226 milyon lirası sosyal giderler, % 11,7'si 
oranında 340.796 milyon lirası ek ödemelerden oluşmaktadır. 

2004 yılında personele yapılan 885.226 milyon lira tutarındaki sosyal giderlerin; % 41,6'sını 
SSK primi işveren payı, % 20,4'ünü yedirme giderleri, % 18,2'sini işten ayrılma tazminatları ve 
% 19,8'ini de diğer sosyal giderler oluşturmaktadır. 

III- MALİ BÜNYE 
Şirketin 2004 yılında kullandığı kaynaklar toplamı, yıl başına göre 15.964,9 milyar lira artarak 

137.662,3 milyar liraya ulaşmıştır. 
2003 yıl sonu itibariyle toplam 24,7 trilyon lira tutarındaki varlıkların; 17,4 trilyon lirası 

dönen, 7,3 trilyon lirası duran varlıklardan oluşurken, 01.01.2004 tarihi itibariyle enflasyon 
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düzeltmesine tabi tutulması sonucu toplam varlıklar % 392,7 oranında 97 trilyon lira artarak 121,7 
trilyon liraya ulaşmıştır. Enflasyon düzeltmesinden sonra toplam varlıkların; % 90,4'ünü bağlı 
değerler oluştururken, % 3,3'ü kısa sürede paraya çevrilebilir değerler, % 6,3'ü hazır değerler 
olarak gerçekleşmiştir. 

Kullanılan kaynakların, 2003 yıl sonu itibariyle % 97,8'inin, 2004 yıl sonu itibariyle % 97,9'unun 
öz kaynaklardan oluşması nedeniyle Şirketin yabancı kaynaklarının ödenmesi ile ilgili olarak bir 
sorunu bulunmamaktadır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Şirket'in 2004 faaliyet yılı bütçesinde 21,5 trilyon lira gelir elde edileceği öngörülmüş olup, 

gerçekleşme 24,3 trilyon lira olmuştur. 
24,3 trilyon lira tutarındaki gelirlerin; 17,8 trilyon lirası işletme faaliyetleriyle, 6,5 trilyon 

lirası da diğer faaliyetlerle ilgilidir. İşletme faaliyetleri gelirinin; 16,9 trilyon lirası dükkan, ofis, 
depo kira gelirleri, 384 milyar lirası diğer kira gelirleri, 185 milyar lirası reklam, promosyon, sergi 
gelirleri, 462 milyar lirası da diğer işletme faaliyetleri ile ilgilidir. 

2004 yılı bütçesinde 14,5 trilyon liralık gider öngörülmüş, gerçekleşme ise 16 trilyon lira 
olmuştur. 

Şirket, Galleria tesislerini yap-işlet-devret modeli ile inşa etmiş ve işletmesini kira karşılığı 
üstlenmiştir. Kiralama iş ve hizmetleri, 26.12.2003 tarih ve 2003/41-2 sayılı Yönetim Kurulu 
Kararıyla kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe giren Alım, Satım, Kiralama ve İhale Yönetmeliği 
çerçevesinde sürdürülmüştür. 

Galleria her türlü ürün ve hizmetin tüketiciye aynı mekanda sunulmasını esas alan büyük 
alışveriş merkezi örneklerinden biridir. Tesisteki mağaza, ofis, depo, sinema, buz pisti vb. nitelik
te kiralanabilir yerleri Şirket; üçüncü şahıslara kiraya vermek suretiyle işletip gelir elde etmekte, 
tesisin işletme giderlerini üstlenip her türlü bakım onarım, temizlik, ısıtma, soğutma, aydınlatma, 
güvenlik, çevre düzenlemesi iş ve hizmetlerini yürütmektedir. Hizmet kuruluşu olan Şirketin temel 
faaliyet geliri, Galleria tesislerindeki kiralanabilir mekanlardan elde ettiği gelirdir. 

Galleria, alış veriş merkezi, her türlü ürün ve hizmetin tüketiciye aynı mekanda sunulması 
esasına göre kurulmuş olup, merkezdeki mağaza, ofis, depo, sinema, buz pateni pisti vb. nitelikteki 
kiralanabilir yerler Şirket tarafından, üçüncü şahıslara kiraya verilmek suretiyle işletilip gelir elde 
edilmekte; merkezin işletme giderleri, her türlü bakım onarım, temizlik, ısıtma, soğutma, aydınlat
ma, güvenlik, çevre düzenlemesi iş ve hizmetleri Şirket tarafından yapılmakta veya yaptırılmaktadır. 

Şirketin 2004 yıl sonu itibariyle kiralanabilir ve kiralanmış alanlarının ayrıntısı, önceki yıl 
değerleriyle birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

2003 2004 

Kiralama uygulamaları 

İç mekanlar (mağazalar) 

Depolar 
Ofisler 
Dış mekanlar 

Toplam 

Toplam 

m2 

38.532 
621 

3.065 
33.582 
75.800 

Kiralanan 

m2 

38.532 
596 

2.465 
25.017 
66.610 

Doluluk 
oranı 

% 
100,0 
96,0 
80,4 

74,5 

87,9 

Toplam 

m2 

38.532 
621 

3.103 
33.582 
75.838 

Kiralanan 

m2 

38.532 
584 

2.392 

25.017 
66.525 

Doluluk 
oranı 

% 
100,0 
94,0 
77,1 
74,5 
87,7 
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2003 yıl sonu itibariyle 75.800 m2 olan toplam kiralanabilir alan, 2004 yılında ofislerde yapı
lan düzenleme ile 75.838 m2'ye çıkmış olup, bu alanın 33.582 m2'si dış mekanlardaki inşaat artığı 
arsalardan oluşmaktadır. Bu arsaların 25.017 m2'lik bölümü taksi durağı, bahçe, petrol istasyonu, 
Car Guard, Go Kart, Göz Hastanesi olarak kiraya verilmiştir. Geriye kalan 8.565 m2'lik arsanın ki
raya verilebilir hale getirilmesi için yapılan çalışmalardan sonuç alınamamıştır. 

2004 yıl sonu itibariyle; 
- 38.532 m2'lik mağazalardan oluşan iç mekanlarda toplam 134 mağaza bulunmakta olup, yıl 

içinde boşalan 408 m2 alana sahip 6 mağazanın tamamı kiraya verilmiştir. 
- Yıl içinde mağazaların olduğu yerde Galleria Sanat Galerisi (resim, heykel ve el sanatları) 

olarak faaliyet gösteren 106 m2'lik alan için bir ressam ile kira sözleşmesi imzalanmıştır. 
- Alışveriş merkezinin 3. ve 4. katlarında yer alan ofislerle ilgili olarak yıl içinde 853 m2 alana 

sahip 11 ofis kiraya verilmiş olup, yıl sonu itibariyle 3.065 m2 alanlı ofislerden 711 m2'lik alana 
sahip 8 adet ofis boş kalmıştır. 

- Yıl içinde 14 m2'lik 1 depo kiraya verilmiş olup, yıl sonu itibariyle 16 adet depodan, 37 m2 

alana sahip 3 adet depo boş kalmıştır. 
- Ayrıca yıl içinde 75 m2'lik alanda 6 adet stand, 250 adet reklam panosu ve değişik tarihlerde 

78 gün kısa süreli stand kiralaması gerçekleştirilmiştir. 
- Galleria alışveriş merkezinin dışında baz istasyonu kurulması için ARIA ile sözleşme imza

lanmıştır. 
Kiralamalarda uygulanacak esaslar ve kira sözleşme şartları geçmiş yıllarda çalışmalar 

yapılarak oluşturulmuş; yer kirası, elektrik, su bedellerinin ödenmesi, genel giderlere katılınması, 
reklam, promosyon giderlerine katılma esasları, teminat, kira devirleri vb. kiralayan-kiracı ilişki
leri Yönetim Kurulu kararlan ile düzenlenmektedir. 

Stand ve kiosklar: Alışveriş merkezinde bulunan ve stand olarak verilebilecek alanlar günlük, 
aylık ve yıllık olarak kiralanmaktadır. 

Şirket ile Levent Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. arasında "göz hastanesi" yapılması ama
cıyla kiralanan alanla ilgili 28.08.2002 tarihli sözleşmeye aykırı olarak, kiracının talebi üzerine Şir
ket zararına yol açacak şekilde, mevcut sözleşmeye aykırı olarak ek sözleşme yapılması konusun
da düzenlenen ve Yüksek Denetleme Kurulu Üyeler Kurulu'nun 12.10.2004 tarihli toplantısında 
kabul edilen Özel İnceleme Raporunda konunun Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca so
ruşturulması istenmiştir. 

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunca hazırlanan 28.1.2005 tarih ve 1 sayılı raporun "IV-
SONUÇ" bölümünde; 

"Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun Özel İnceleme Raporuna istinaden Ataköy 
Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş. ile Levent Sağlık Hizm. San. ve Tic. A.Ş. (Dünya Göz Hastanesi) 
arasında 28.08.2002 tarihli sözleşmede değişiklik yapan 15.05.2005 tarihli Ek Sözleşme sonucu 
Şirket aleyhine doğuracağı ekonomik sonuçlar ve sorumlularının tespiti amacıyla yapılan inceleme 
ve araştırmada; 

1- Kiracı şirket lehine yapılan iki yıllık kira ötelemesine gerek olmadığı; bunun yerine sadece 
8 aylık bir ek süre tanınabileceği, bunun sonucunda da Şirketin 01.11.2003-30.10.2005 tarihlerine 
isabet eden kira gelirinden (24 ay*25.000 USD/ay=600.000 USD) 8 aylık kısmının (8*25.000 
USD=200.000 USD) düşülmesi neticesinde kalan 400.000 USD'den mahrum kaldığı; Ocak-2005 
itibariyle bunun yaklaşık 7 aylık kısmının gerçekleşmiş olduğu, 

2- Kira ödeme başlangıç tarihi değiştirilmiş olmasına karşın kira tutarının başlangıç 
seviyesinde tutulmasının izleyen yıllarda 01.01.2004 tarihinden itibaren yapılması gereken yıllık 
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% 3 artışın, % 3'ü bir rakamdan mahrum bıraktığı; ancak, bunun döviz kurlarındaki aşırı dal
galanmalarda dikkate alındığında, mevcut sözleşme şartları ve tutarları ölçüsünde ciddi bir kayıp 
olarak telakki edilemeyeceği, 

3- Kira süresinin 5+5 (=10) yıldan, 10+10 (=20) yıla çıkartılmasının ise Şirket açısından kesin 
olarak bir kazanç veya kayıp olarak bugünden değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, 

4- Sorumluluğun ise genel hükümler çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunda ve yönetim 
kurulu üyelerinin müteselsilen sorumlu olduğu, 

5- Kiracının kira süresini uzatmak vb. gibi birtakım ilave taleplerinin daha olduğu, sözleşmede 
belirtilen alandan daha fazla bir alan kullanılarak sözleşmeye aykırı birtakım uygulamaların mev
cut olmasını dikkate alarak, Şirket, Kiracı ile yeniden anlaşarak Şirketin uğradığı zararı giderme 
yoluna gidebileceği gibi, direkt olarak sorumlulara da müracaat edebileceği, 

6- Aylık 25.000 USD kira tutarı 6.112 m2 lik alanın aylık kira bedeli olması nedeniyle, proje 
kapsamında belirtilen 8.570,33 m2 alanın (fiilen daha fazla olduğu söylenilen) kirasının daha yük
sek olması gerekirdi. Bunun sözleşmenin ihlali sayılacağı hesabıyla Şirketin, kira tespit davası 
açarak, kira tutarını mevcut koşullara göre yeniden belirleme hakkı olduğu, 

Sonuç ve kanaatine varılmıştır." denilmektedir. 

Şirketteki Özelleştirme İdaresine ait hisseler, Ataköy grubuna dahil diğer iki şirkete ait hisse
lerle birlikte 31.01.2005 tarih ve 2005/18 sayılı ÖYK kararı ile özelleştirilmiş olup, hisselerin dev
rine ilişkin protokol 28.02.2005 tarihinde imzalanmıştır. 

Hisse Satış Sözleşmesinin ibra ile ilgili 7.1 maddesinde "Alıcı, şirketleri devraldığı tarihten önce
ki döneme ilişkin olarak yapılmış olan her türlü işlem ve kayıtlara intikal etmiş ve/veya etmemiş tüm 
alacaklar, borç ve yükümlülüklerden sorumlu olup, bu hususlar ile ilgili İdare'yi ilzam edecek hiçbir 
başvuru ve rücu hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder." denilmek suretiyle, Şirket adına 
tahakkuk etmiş veya edecek her türlü hak ve sorumluluklar şirketler üzerinde bırakılırken, Sözleşmenin 
7.3 maddesinde "Alıcı, sözleşmenin imza tarihinde, basiretli bir tacir gibi davranmak suretiyle, şirketlere 
dair gerekli gördüğü her türlü teknik, hukuki, fınansal, vergisel ve diğer incelemeleri ve tesis ziyaret
lerini yaparak/yaptırarak hisseleri satın aldığını, bu nedenle bu sözleşmenin imza tarihine kadar şir
ketlerde İdare'yi temsilen görev yapan yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu 
gerektirecek bir durum olmadığını beyan ve kabul etmiştir." denilmek suretiyle, devir tarihine kadar 
yapılmış olan tasarrufların da alıcı tarafından kabul edildiği hüküm altına alınmıştır. 

V- İŞTİRAKLER 

Şirket'in iştirak ettiği kuruluşlarının 2004 yıl sonu itibariyle, esas ve ödenmiş sermaye tutar
ları ile toplam kamu payını gösteren çizelgeye aşağıda yer verilmiştir. 

İştirakin Kuruluşça 2004 yılı sonunda Toplam kamu payı 

İştirakler 

Esas Ödenen Taahhüt edilen Ödenen Taahhüt edilen Ödenen 

sermayesi sermayesi Milyon TL % Milyon TL % Milyon TL Milyon TL % 

Milyon TL. Milyon TL. 

Ataköy 
Otelcilik A.Ş. 10.210.000 10.210.000 
Ataköy Marina 
ve Yat İşi. A.Ş. 150.000 150.000 
Toplam 10.360.000 10.360.000 

2.503.667 24,5 2.503.667 24,5 8.271.681 8.271.681 81 

73.471 49 73.471 49 
2.577.138 25,1 2.577.138 25,1 

96.074 96.074 64 
8.367.755 8.367.755 80,4 

- 7 7 1 - I. CİLT 



Şirket'in iştiraklerinden Ataköy Otelcilik A.Ş. 4046 sayılı Kanun gereğince, Ataköy Marina 
ve Yat İşletmeleri A.Ş. ise 3346 sayılı Kanun hükümleri uyarınca TBMM KİT Komisyonu 
Başkanlığı kararı ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir. 

İştiraklerin 2004 yılı dönem sonucu, Şirket'e isabet eden temettü tutarları ve temettünün öde
nen sermayeye oranları, önceki yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

2003 2004 

Gerçekleşen Şirkete isabet Temettünün Gerçekleşen Şirkete Temettünün 
İştirakler dönem kâr eden temettü ödenmiş dönem kâr isabet eden ödenmiş 

veya zararı sermayeye veya zararı temettü sermayeye 
Milyon TL Milyon TL oranı Milyon TL Milyon TL oranı 

% % 
Ataköy Otelcilik AŞ. 5.620.553 308.588 12,3 (3.982.113) 
Ataköy Marina ve 
Yat İşi. AŞ. 685.984 93.789 127,7 256.687 

2004 yılında Ataköy Otelcilik A.Ş.'nin dönem sonucu 3.982.113 milyon lira zararla, Ataköy 
Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.'nin dönem sonucu ise 256.687 milyon lira kârla kapanmıştır. 

Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.'nin dönem sonucu 256.687 milyon lira kârla kapanmış 
olmasına rağmen, 315.474 milyon lira tutarındaki dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülükler 
nedeniyle dönem net sonucu 58.787 milyon lira zarara dönüştüğünden kâr dağıtımı yapılmamıştır. 

VI- YATIRIMLAR 
2004 yılında yatırımlar için 4.454 milyar lira ödenek öngörülmüş olup, 2.221,3 milyar liralık 

yatırım gerçekleştirilmiştir. 
VII- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi karar
laştırılmıştır: 

1- Şirket hisselerinin satışına ilişkin İhale Şartları Belgesi ile Hisse Satış Sözleşmesinde yer 
alan kâr dağıtımı ile ilgili maddelerin alıcı tarafından kabul edilmesine karşın, 5228 sayılı Kanunla 
değişik 213 sayılı VUK Mükerrer 298 inci maddesinde yer almayan ifadelerden yola çıkılarak SPK 
mevzuatının uygulanması sonucu, 2004 yılı dönem net kârı 5.198.642 milyon lira olan Şirkette, 
mevcut mevzuata aykırı olarak dağıtılacak kâr kalmadığına ilişkin Genel Kurul Kararı doğrul
tusunda ödenmeyen kâr paylarının tahsil edilebilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yasal 
yollar da dahil olmak üzere başlatılan girişimlerin sürdürülmesi. 

SONUÇ 
Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin 18.03.2005 tarihindeki kendi Yönetim Kurulunda 

kabul edilen ancak, 29.3.2005 tarihli olağan genel kurulunda reddedilen 2004 yılı bilançosu ve 
7.198.996 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunuldu. 
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Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş. 
2004 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır Değerler 
B-Menkul Kıymetler 
C-Ticari Alacaklar 
1 -Alacak Senetleri Reeskontu 
2-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 
D-Diğer Alacaklar 
1 -Alacak Senetleri Reeskontu 
2-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 
E-Stoklar 
F-Yıllara Yaygın İnş. Onarım Maliyetleri 
G-Gelecek Aylara Ait Gider, ve Gel. Tahak. 
H-Diğer Dönen Varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
DURAN VARLIKLAR: 
A-Ticari Alacaklar 
B-Diğer Alacaklar 
C-Mali Duran Varlıklar 
1 -Bağlı menkul Kıymetler 
2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düş. Kar.(-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 
5-İştirakler Sermaye Payları Değer Düş.Kar. 
6-Bağlı Ortaklıklar 
D-Maddi Duran Varlıklar 
1-Maddi Duran Varlıklar 
2-Birikmiş Amortismanlar(-) 
3-Yapılmakta olan Yatırımlar 
4-Verilen Sipariş Avansları 
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
1-Mad.Olm.Dur. Varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş Amortismanlar (-) 
3-Verilen Avanslar 
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1-Özel Tük.Tabi Varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş Tükenme Payları (-) 
3-Verilen Avanslar 
G-Gelecek Aylara Ait Gider, ve Gelir Tah. 
H-Diğer Duran Varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

ÖNCEKİ DÖNEM 
Milyon TL 

(267.445) 

(116.003) 

83.316.533 

57.530 

3.835.352 
(2.545.265) 

33.724.660 
(8.352.581) 

7.718.853 
2.928.545 

640.412 

25.029 

94.705 
-

305.535 
936 

11.714.015 

1.574 
60.654 

83.259.003 

1.290.087 

25.372.079 

. 

. 
-

109.983.397 
121.697.412 

CARİ DÖNEM 
Milyon TL 

(220.642) 

(15) 

94.780.608 

4.866.080 
(3.528.879) 

38.775.150 
(10.334.145) 

. 

. 
-

5.582.529 
6.355.458 

585.081 

4.877 

49.025 
-

405.148 
1.183 

12.983.301 

59.516 
60.654 

94.780.608 

1.337.201 

28.441.005 

124.678.984 
137.662.285 

Not: Önceki dönem değerleri olarak, 2004 yılı açılış kaydı kabul edilen 
enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değerler alınmıştır. 
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Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş. 
2004 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

1 -KISA VADELİ YABANCI KAYNAK. 
A-Mali Borçlar 
B-Ticari Borçlar 
C-Diğer Borçlar 
D-Alınan Avanslar 
E-Yıllara Yaygın İnş.ve Onr. Hakediş. 
F-Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 
G-Borç ve Gider Karşılığı 
1-Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yas.Yük.Kar. 
2-Dönem Kannın Peş.Öd.Ver.veDiğ.Yük. (-) 
H-Gelecek Aylara Ait Gelir, ve Gid.Tahak. 
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kay, 
KISA VADELİ YABANCI KAY. TOP. 
2-UZUN VADELİ YABANCI KAY. 
A-Mali Borçlar 
B-Ticari Borçlar 
C-Diğer Borçlar 
D-Alınan Avanslar 
E-Borç ve Gider Karşılıklan 
1-Kıdem Tazminatı Kars. 
F-Gelecek Yıllara Ait Gelir.ve Gid.Tahak. 
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOP. 
3-ÖZ KAYNAKLAR 
A-Ödenmiş Sermaye 
1 -Sermaye 
2-Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 
2-Ödenmemiş Sermaye (-) 
B-Sermaye Yedekleri 
1 -Hisse Snt. İhraç Primleri 
2-Hisse Snt. İptal Karlan 
3-M.D.V. Yeniden Değ. Artışlan 
4-İştirakler Yeniden Deği.Artışlan 
5-Diğer Sermaye Yedekleri 
C-Kar Yedekleri 
1 -Yasal Yedekler 
2-Statü Yedekleri 
3-Olağanüstü Yedekler 
D-Geçmiş Yıllar Karları 
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) 
F-Dönem Net Kan (Zararı) 
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF(KAYNAKLAR)TOPLAMI 

ÖNCEKİ DÖNEM 
Milyon TL 

2.742.244 
(2.609.449) 

1.178.828 

685.000 
122.742.567 

6.408.716 

9.286.844 

-
270.331 

75.092 
23.501 

-
720.286 
132.795 

287.873 
. 

1.509.878 

. 
-

' -
-

1.178.828 

. 
-

1.178.828 

123.427.567 

15.695.620 

(20.114.481) 
119.008.706 
121.697.412 

CARİ 
Mily 

2.000.354 
(2.000.354) 

1.303.629 

685.000 
130.397.104 

2.823.258 

851.231 

DÖNEM 
an TL 

-
468.353 
166.434 

8.260 
-

653.203 
-

281.588 
-

1.577.838 

24.225 

1.303.629 

1.327.854 

131.082.104 

3.674.489 

134.756.593 
137.662.285 

Not: Önceki dönem değerleri olarak, 2004 yılı açılış kaydı kabul edilen 
enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değerler alınmıştır. 
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Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş 
2004 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 

A-Brüt Satışlar 
B-Satış İndirimleri (-) 
C-Net Satışlar 
D-Satışlarm Maliyeti (-) 
Brüt Satış Karı veya Zararı 
E- Faaliyet Giderleri (-) 
Faaliyet Karı veya Zararı 
F- Diğ.Faaliyetlerden Olağan 
Gelir ve Karlar 
G- Diğer Faaliyetlerden Olağan 
Gider ve Zararlar (-) 
H-Finansman Giderleri (-) 
Olağan Kar veya Zarar 
I-Olağandışı Gel.ve Karlar 
J-Olağandışı Gid.ve Zar.(-) 
Dönem Karı veya Zararı 
Net Parasal Kayıp (-) 
Düzeltilmiş Dönem Karı veya 
Zararı 
K-Dönem Kan Vergi ve Diğer 
Yasal Yükümlülük Karşılık. ( -) 
Dönem Net Karı veya Zararı 

Önceki dönem 
Milyon TL 

15.763.947 
-

15.763.947 
6.438.667 

5.535.220 

5.980.109 

634.979 
2.420 

80.273 
61.004 

2.742.244 

9.325.280 

3.790.060 

9.132.770 

9.152.039 
-

6.409.795 

Cari dönem 
Milyon TL 

17.946.323 
111.329 

17.834.994 
9.012.922 

6.250.405 

6.438.544 

651.302 
1.222 

35.661 
114.907 

1.079.442 

2.000.354 

8.822.071 

2.571.665 

8.357.684 

8.278.439 

7.198.996 

5.198.642 
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SAYI : 53 
ATAKÖY TURİZM TESİSLERİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 01.01.2005-28.02.2005 

DÖNEMİNE AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 27.04.2006 tarihli 16 ncı Birleşiminde Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret 

A.Ş.'nin 01.01.2005-28.02.2005 Dönemine ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile 
Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayı
lı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında 
kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komis
yon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyeleri
miz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I - TOPLU BAKIŞ 
05.05.1986 tarihinde özel girişimciler tarafından kurulan Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret 

A.Ş.'nin Ana Sözleşmesinde faaliyet alanı; turistik nitelikteki her nevi otel, motel, kamping yeri, 
kafeterya, restoran, plaj, yüzme havuzu, çocuk parkı, sportif tesisler, alış-veriş merkezi tesis etmek, 
işletmek ve.kiraya vermek, faaliyet alanı ile ilgili şirketler kurmak ve kurulmuş bulunanlara iştirak 
etmek olarak düzenlenmiştir. 

T. Emlak Bankası ile Şirket arasında yapılan 10.07.1986 tarihli sözleşme uyarınca, mülkiyeti 
T. Emlak Bankası'na ait İstanbul Ataköy sahil bandındaki arazi (28.03.2001 tarih ve 2001/2202 sa
yılı kararname ile bilanço değerleri üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na devredildi) üze
rinde kurulması projelendirilen ticari ve turistik nitelikteki alışveriş merkezi, otel, marina, otopark 
ve diğer yan tesislerden oluşan Ataköy Turizm Merkezi bünyesinde yap-işlet-devret modeli ile in
şa edilmiş olan Galleria Alışveriş Merkezi, 01.10.1988 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. 

Şirket, 3 yıllık inşa süresini izleyen 49 yıllığına kiraladığı gayrimenkuller için T.Emlak Ban
kası'na verdiği 02.12.1993 tarihli Tahliye Taahhütnamesi ile; Galleria Ataköy Alışveriş Merkezini 
tüm tesis ve donanımı ile 10.07.2038 tarihinde kayıtsız şartsız teslim etmeyi kabul etmiştir. 

Ataköy Turizm Merkezi projesinin uygulamaya geçirilmesi amacıyla Şirket, 1986-1987 yılla
rında kurulan Ataköy Marina, Ataköy Otelcilik, Printemps Büyük Mağazacılık ve Ataköy Eğlen
ce Merkezi A.Ş. olmak üzere dört şirketin sermayelerine iştirak etmiştir. Bunlardan Ataköy Eğlen
ce Merkezi A.Ş. ile Printemps Büyük Mağazacılık A.Ş. iflas etmiş olup, tüzel kişilikleri sona er
miştir. Şirketin, Ataköy Otelcilik A.Ş.'de % 24,52, Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.'de ise 
% 48,98 oranında hissesi bulunmaktadır. 

T. Emlak Bankası'nın payının 1992 yılında % 50'nin üzerine çıkması sonucu Şirket, 3346 sa
yılı kanun hükümleri uyarınca TBMM'nin denetimi kapsamına girmiş olup, TBMM KİT Komis
yonu Başkanlığı'nın 04.12.1992 tarihli kararı gereğince Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ta
rafından denetlenmektedir. 

ÖYK'nın 11.03.1998 tarih ve 1998/26 sayılı kararı ile; T. Emlak Bankası A.Ş.'nin; Ataköy Tu
rizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'deki % 58,59, Ataköy Otelcilik A.Ş.'deki % 56,49 ve Ataköy Mari
na ve Yat İşletmeleri A.Ş.'deki % 15,07 oranındaki hisselerinin özelleştirme kapsam ve programı
na alınması ve satış yöntemi ile özelleştirilmesi, T. Vakıflar Bankası A.O. tarafından bu şirketlerde
ki hisselerinin satışına karar verilmesi halinde, özelleştirilecek hisselerin Vakıflar Bankası hissele
ri ile birlikte satışına öncelik verilmesi, özelleştirme işlemlerinin bir yıl içerisinde tamamlanması 
kararlaştırılmıştır. 

Şirket'in son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin başlıca bilgiler, son iki yılı karşılaştırmalı olarak 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Özkaynaklar (*) 
Yabancı kaynaklar (*) 
Finansman giderleri 
Maddi dur. varlıklar (edin.değeri)(*) 
Birikmiş amortismanlar (*) 
Brüt satışlar 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü geliri 
Personel sayısı (Ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Per. için kişi baş. aylık ortalama gid. 
Dönem karına ilişkin vergi ve diğer 
yasal yükümlülükler 

Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Faaliyet kârlılığı (öz kay. 
yönünden)(*) 
Mali karlılık (öz kaynak yönünden) 
(*) 
Ekonomik kârlılık (*) 
Faaliyet kârı 
Dönem kârı 
Bilanço kân veya zararı (*) 

Ölçü 

Milyar TL 

ti 

İt 

II 

II 

Milyar TL 
II 

İt 

Kişi 
Milyar TL 
Milyon TL 

Milyar TL 
II 

11 

II 

% 

II 

Milyar TL 
it 

ti 

2000 

685 
685 

2.564 
4.500 

36 
580 
286 

6.013 
389 
100 
120 
953 
864 

1.638 
2.088 
1.482 
2.649 
2.649 

148 

181 

66 
2.002 
4.629 
2.991 

2001 

685 
685 

5.432 
7.420 

2 
1.972 

717 
9.825 

389 
20 

135 
1.474 

892 

2.993 
2.957 
6.320 
7.626 
7.626 
105,5 

162 

69 
2.708 
8.802 
5.808 

2002 

685 
685 

6.615 
7.024 

2 
3.070 
1.563 

12.020 
389 
582 
140 

2.287 
2.011 

2.416 
3.608 
6.073 
8.165 
8.165 

20,9 

113 

55 
1.384 
7.483 
5.067 

2003 

685 
685 

119.009 
2.689 

2 
3.835 
2.545 

15.764 
389 
416 
127 

2.933 
1.895 

2.742 
3.942 
8.939 

12.059 
12.059 

2,8 

6,8 

6,6 
3.790 
9.152 

(28.516) 

2004 

685 
685 

134.757 
2.906 

1 
4.866 
3.528 

17.946 
389 

1063 
111 

2.919 
2.111 

2.000 
4.784 

10.628 
13.410 
13.410 

1,9 

5,3 

5,2 
2.572 
7.199 

(23.317) 

Son iki 
yıl farkı 

15.748 
217 
(1) 

1.031 
983 

2.182 
0 

647 
(16) 
(14) 
216 

(742) 
842 

1.689 
1.351 
1.351 

d) 

(2) 

(D 
(1.218) 
(1.953) 

5.199 

Artış veya 
azalış 

% 

13,2 
8,1 

(50,0) 
26,9 
38,6 
13,8 

,0 
155,5 

(12,6) 
(,5) 

11,4 

(27,1) 
21,4 
18,9 
11,2 
11,2 

(32,1) 

(22,1) 

(21,2) 
(32,1) 
(21,3) 
(18,2) 

(*) 2003 yılı değerleri olarak, 2004 yılı açılış kaydı kabul edilen enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan değerler alınmıştır. 



OYK'nm 11.03.1998 tarih ve 98/26 sayılı kararıyla Şirketteki %58,59 oranındaki hisselerin 
satış yöntemi ile bir yıl içinde özelleştirilmesi öngörülmesine rağmen, özelleştirme süresi muhtelif 
tarihlerde alınan ÖYK Kararları ile birer yıl uzatılmış, Ekim/2004 ayında çıkılan ihalede son baş
vuru tarihi 06.12.2004 olarak belirlenmiş, 16.12.2004 tarihinde yapılan ihalede Ataköy Turizm Te
sisleri ve Ticaret A.Ş., Ataköy Otelcilik A.Ş. ile Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.'de bulunan 
Özelleştirme İdaresi'ne ait hisselerin satışı kararlaştırılmış ve ihale sonucu 31.01.2005 tarih ve 
2005/18 sayılı ÖYK kararı ile onaylanmıştır. (Ek:l) 

Şirketlerdeki Özelleştirme İdaresine ait hisselerinin İhale Şartlan Belgesi çerçevesinde en 
yüksek teklifi veren Denizciler Ataköy Turizm ve İnşaat A.Ş. (DATİ)'ye 120.250 bin ABD Dola
rı bedelle devrine ilişkin protokol 28.02.2005 tarihinde imzalanmış ve Şirket hisseleri alıcıya dev
redilmiştir. (Ek:2) 

Şirketin, Yüksek Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan 2004 yılı denetim raporunda yer 
alan 2004 yılı dönem net kârının dağıtımına ilişkin hususlara aşağıda yer verilmiştir. 

Ataköy Grubu Şirketlerinin özelleştirilmesine yönelik olarak hazırlanan ve isteklilere verilen 
İhale Şartları Belgesinin, Diğer Hususlar başlıklı 23. maddesinin (c) bendinde özetle, "Şirketler'in 
2004 yılı faaliyetlerinin kârla sonuçlanması halinde, Alıcı tarafından; Şirketler'in 2005 yılının ilk 
üç ayı içerisinde Olağan Genel Kurul Toplantıları yapılarak bu toplantılarda kar dağıtım kararları 
alınacak ve Şirketler'in 2004 yılı karlarından ÖİB payına isabet eden temettü tutarlarının bu Ola
ğan Genel Kurul Toplantılarını takip eden en geç 3 ay içerisinde ÖİB'nin T.C. Ziraat Bankasında 
bulunan hesabına yatırılacaktır. Hisse Devir Sözleşmesine bu konuda bir hüküm konulacaktır. " 
hükmü ile İhale Şartları Belgesinin en son cümlesinde de " Teklif sahibi İhale İlanı ve işbu İhale 
Şartları Belgesi'ndeki hükümleri aynen kabul etmiş sayılır." denilmektedir. 

Ataköy Grubu şirketlerini almaya hak kazanan DATİ A.Ş. ile ÖİB arasında imzalanan Hisse 
Satış Sözleşmesinin, Diğer Hususlar başlıklı 10. maddesinin 10.1 alt bendinde de kâr dağıtımına 
ilişkin olarak, İhale Şartlan Belgesinin 23/c bendindeki aynı hüküm yer almıştır. 

Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin 29.03.2005 tarihinde yapılan ve 02.05.2005 tarih, 
6294 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan Olağan Genel Kurul Toplantısında, ka-
rarlaştınlan Genel Kurul Tutanağının 4. maddesinde kâr dağıtımına ilişkin, "5228 sayılı kanunun 
9. maddesi ile VUK mükerrer 298. madde de yapılan değişiklik kapsamında enflasyon düzeltmesi 
sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarının çok ortaklı anonim ortaklıklarda; SPK'nın kâr dağıtımına 
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolara göre dağıtılabilecek 
kâr rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması esas olup, geçmiş yıllar zararında 
izlenen söz konusu tutarın, varsa dönem kârı ve dağıtılmamış geçmiş yıl kârları, kalan zarar mik
tarının ise, sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, öz sermaye kalemlerinin enf
lasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilme
sini mümkün kılan 30.12.2003 tarih ve 1630 sayılı kararı dikkate alınarak öncelikle dönem kârına 
bu mahsup sonrası kalan zararın ise bu karara uygun olarak öz sermaye enflasyon farklarına mah
subu oy birliği ile karar verilmiştir." denilmekte ve mezkûr tutanağın 13. maddesinde "4. madde 
kapsamında dağıtılacak kâr kalmadığından bu hususun görüşülmesine gerek kalmadığına oy birli
ği ile karar verildi." denilmiştir. 

Şirket, yukarıda yer alan Genel Kurul kararı çerçevesinde, kar dağıtımı kararı aldığını ve 5228 
sayılı kanunun 9 uncu maddesinde SPK mevzuatıyla ilgili herhangi bir hüküm yer almamasına rağ
men, 5228 sayılı Kanunla SPK mevzuatını ilişkilendirmesi sonucu dağıtılacak kâr kalmadığı sonu
cuna varmıştır. 

30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5024 sayılı Kanunla 213 sayılı 
VUK'da Enflasyon düzeltmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 
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5024 sayılı Kanun uyarınca; kuruluşun 31.12.2003'deki tarihi verilerle hazırlanan ve parasal 
olmayan kıymetlerinden oluşan bilançosu enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş ve enflasyon dü
zeltmesinin uygulanması ile Ataköy Turizm A.Ş.'nin 2003 yılında Enflasyon düzeltmesine göre 
düzenlenmiş bilançosunda 20.114.481 milyon lira geçmiş yıl zararı oluşmuş, bu tutar 2004 yılında 
yapılan enflasyon düzeltmeleri sonucunda 28.516.137 milyon liraya ulaşmıştır. Ayrıca, 2004 yılı 
sonu itibari ile de öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları tutarı 154.111.935 milyon lira ola
rak gerçekleşmiştir. 

5024 sayılı kanunla 213 VUK'na eklenen geçici 25 inci maddenin (g) bendinde; "31.12.2003 
tarihli bilançonun düzeltilmiş aktif toplamından düzeltilmiş sermaye, düzeltilmiş hisse senetleri ih
raç primleri ve düzeltilmiş hisse senedi iptal kârları ile borç toplamının çıkarılması sonucu bulu
nan fark, geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterilir. 

Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl kârı vergiye tâbi tutulmaz, geçmiş yıl zararı ise zarar ola
rak kabul edilmez." hükmü yer almıştır. 

Bilahare de 31.07.2004 tarih ve 25539 Resmi Gazetede yayımlanan 5228 sayılı kanunun 9 un
cu maddesi ile 213 sayılı VUK mükerrer 298 inci maddesinde "Ancak öz sermaye kalemlerine ait 
enflasyon farkları düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar 
vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir; bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz " şeklinde de
ğişiklik yapılmıştır. 

Bu Kanun değişikliği ile mükelleflerin; enflasyon düzeltmesi sonucu oluşacak öz sermaye ka
lemlerine ait enflasyon farklarını, sadece düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup 
edebileceği ilavesi yapılmıştır. 

Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve faaliyetlerini yürüten Şirket, 2004 yılında 7.198.996 
milyon lira dönem kârı, bu kârdan 2.000.354 milyon lira tutarındaki Kurumlar vergisinin indiril
mesi ile de 5.198.642 milyon lira dönem net kârı elde etmiştir. 

Ataköy Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin geçmiş yıllara ait olan faaliyet sonuçları incelendiğinde, ti
cari faaliyetlerinden doğan bir zararı bulunmamakta olup Şirket elde ettiği kârları, yasal olarak 
ayırması zorunlu olan karşılıkları ayırdıktan sonra aşağıdaki tabloda görüleceği üzere ortaklarına 
dağıtmıştır. 

Dağıtılabilir net dönem kârının dağıtım biçimi 
Dönem Dönem Geçmiş Dağıtılabilir Ortaklara Ortaklara II. II. tertip yasal Olağandışı 
kârının net kân dönem net I. Temüttü temettü yedek akçe Yedekler 
dağıtımı Milyar TL. zararı dönem kârı Milyar TL. Milyar TL. Milyar TL. Milyar TL. 

Milyar TL. Milyar TL. 

Yıllar 
1998 yılı 
1999 yılı 
2000 yılı 

2001 yılı 
2002 yılı 
2003 yılı 

1.725 
3.884 
2.991 
5.808 
5.067 
6.409 

1.725 
3.884 
2.991 
5.808 

5.067 
6.409 

34 
34 
34 
34 
34 
34 

1.535 
3.223 
2.688 
5.249 
4.575 
5.796 

156 
323 
269 
525 
458 
580 

Yukarıda yer alan tablo incelendiğinde Şirket 1998 - 2003 yılları arasında faaliyetlerini her yıl 
kârla kapatmış ve dolayısıyla şirketin ticari faaliyetleri sonucunda bu yıllarda herhangi bir dönem 
zararı oluşmamıştır. 
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Dolayısıyla, Şirketin ticari faaliyetlerinden doğan geçmiş yıl zararı bulunmayıp, bilançosunda 
yer alan 213 sayılı VUK sonucu belirlenen bu zararın ancak bu kanunda belirlenen usulde tasfiye 
edilerek sonuçlandırılması gerekmekte olup, dönem kârı ile ilişkilendirilmesine yönelik imkân bu
lunmamaktadır. 

Tüm bu mevzuat çerçevesinde Ataköy Turizm A.Ş., bilançosunda enflasyon düzeltmesi sonu
cu oluşan geçmiş yıl zararlarını sadece 213 sayılı VUK'a göre enflasyon düzeltmesi sonucu oluşa
cak öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farklarına yani, 2004 yılı kayıtlarına göre hesaplanan 
28.516.137 milyon lira tutarındaki geçmiş yıl zararlarını, 154.111.935 milyon lira tutarındaki öz 
sermaye kalemlerine ait enflasyon farklarına mahsup etmesi gerekmektedir. 

Çünkü, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu yalnızca, hisse senetleri halka arz edilmiş olan 
veya halka arz edilmiş sayılan anonim şirketleri halka açık anonim ortaklık olarak tanımlamış ve 
kapsamına almıştır. 

Hisseleri halka arz edilmiş Anonim Şirketleri de; Sermaye piyasası araçlarının satın alınması 
için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulması, halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kuru
cu olmaya davet edilmesi, hisse senetlerinin borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı 
işlem görmesi, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırım
ları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satışını ifade etmek olarak SPK' da tanımlanmış 
ayrıca, 

Halka arz edilmiş sayılmak için ise; ortak sayısı esas alınarak, Sermaye Piyasası Kanununun 
11 inci maddesi pay sahibi sayısı 250'yi aşan anonim ortaklıkların hisse senetlerinin halka arz 
olunmuş sayılacağını ve bu ortaklıkların halka açık anonim ortaklık hükümlerine tabi olacağını dü
zenlemiştir. 

Yukarıda belirtilen 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun amir hükümlerinden de anlaşıla
cağı üzere; Ataköy Turizm A.Ş.'nin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuata tabi 
olabilmesi ve bu mevzuatın hükümlerini uygulayabilmesi için, ortak sayısının 250'yi aşması veya 
hisse senetlerini halka arz etmesi gerekmekte olup, Şirket hisse senetlerini halka arz etmemiş ol
masının yanı sıra da ortak sayısı da aşağıda görüldüğü gibi 7 hissedardan meydana gelmiştir. 

Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin tescil edilmiş sermayesi 685.000 milyon lira olup, 
sermaye yapısı ve ortak sayısı denetim tarihi (Temmuz 2005) itibariyle aşağıdaki tabloda gösteril
miştir. 

Hissedarın Adı 

1- DATİ Denizciler Ataköy Turizm ve İnşaat A.Ş. 
2- Eska Tur. Tic. A.Ş. 
3- Servet Yılmaz 
4- Tasfiye halinde Marmara Bankası A.Ş. 
5- S. Selim Edes 

6- Kemal Ayyıldız 
7- M. Ergun Güvenç 

TOPLAM 
Yukarıda yer alan ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak olan incelemeler sonucun

da Şirketin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına tabi olamayacağı ve mezkûr mevzu
atın hükümlerinden yararlanmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. 

Hisse Tutarı 
(Milvon lira) 

679.360,1 
750 
630 

2.799,9 
580 

580 
300 

685.000 

Hisse Oranı 
(%} 

99,19 
0,11 

0,09 
0,41 

0,08 
0,08 
0,04 
100 
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Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olan Şirket'in Olağan Genel Kurulu Toplantısında ka
rarlaştırılan Genel Kurul Tutanağının 4. maddesinin tüm mevzuat çerçevesinde aşağıda incelenme
sinde; 

1 - Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa (TTK) tabi 
olup, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla kâr dağıtımına ilişkin ola
rak Ana Sözleşmesinde TTK'da yer alan kârın dağıtımına ilişkin hükümlerin uygulanması zorun
lu olup, SPK mevzuatının uygulanabilmesi ve o mevzuatın getirdiği hükümlerden yararlanılabil-
mesi için herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Geçmiş yıl kârlarını nasıl dağıtmışsa bu yıl da ay
nı şekilde dağıtmalıdır. 

2- 5228 sayılı kanunun 9 uncu maddesinde; düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarının, 
sadece öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farklarına mahsup edilebileceği, dolayısıyla dönem 
kârıyla ve SPK mevzuatı ile ilişkilendirilmesine dair bir hükmün olmadığı, 

3- 5228 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde, Şirketin Genel Kurul Tutanağında yer alan "... 
enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarının çok ortaklı anonim ortaklıklarda; 
SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, ..." belirtilen şekilde bir metnin veya 
böyle bir anlama yol açacak ifadenin bulunmadığı, 

4- Şirketin Genel Kurul Tutanağında belirtilen, SPK'nın 30.12.2003 tarih ve 1630 sayılı kara
rının, sadece SPK mevzuatına tabi kurum ve şirketlerde uygulanabilecek olan "yüksek enflasyon 
dönemlerinde mali tabloların düzeltilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğe" dayanarak çı
karıldığından bu mezkûr kararın sadece, Sermaye piyasası araçlarını halka arz etmiş veya arz et
miş sayılan anonim ortaklıkları içine aldığından dolayı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ku
rulan ve faaliyetlerini yürüten Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'de uygulanma olanağının 
bulunmadığı, 

5-213 sayılı Vergi Usul Kanununun enflasyon düzeltmesi hükümlerine göre tespit edilen geç
miş yıl zararının zarar olarak kabul edilmeyeceği ve ancak VUK'da belirtilen şekilde öz sermaye 
kalemlerine ait enflasyon farklarına mahsup edilerek bu zararın tasfiye edilebileceği, 

sonuçlarına ulaşılmaktadır. 
Şirket hisselerinin satışına ilişkin İhale Şartları Belgesi ile Hisse Satış Sözleşmesinde yer alan 

kâr dağıtımı ile ilgili maddelerin alıcı tarafından kabul edilmesine karşın, 29.3.2005 tarihli olağan 
genel kurul toplantısında; 31.7.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5228 sayılı Kanunla değişik 
VUK'un 298 inci maddesinde yer almayan ifadelerden yola çıkılarak ve Şirket SPK mevzuatına 
tabi gibi kabul edilerek, 2004 yılında 5.198.642 milyon lira olarak gerçekleşen dönem net kârının, 
mevcut mevzuata aykırı olarak dağıtılacak kâr kalmadığına ilişkin Genel Kurul Kararı ile ÖİB, 
Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinde bulunan % 58,59 oranındaki hissesine 
karşılık gelen 2004 yılı kâr payından mahrum bırakılmıştır. 

SPK mevzuatına tabi olmayan Şirketin 2004 yılı dönem net kârının, enflasyon düzeltmesi so
nucu ortaya çıkan geçmiş yıllar zararı ile ilgilendirilmeksizin, Hisse Satış Sözleşmesi kapsamında 
ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde dağıtımının yapılarak, kâr paylarının Özelleştir
me İdaresi Başkanlığınca tahsil edilmesi gerekmektedir. 

VII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1- Şirket hisselerinin satışına ilişkin İhale Şartları Belgesi ile Hisse Satış Sözleşmesinde yer 

alan kâr dağıtımı ile ilgili maddelerin alıcı tarafından kabul edilmesine karşın, 5228 sayılı Kanun
la değişik 213 sayılı VUK Mükerrer 298 inci maddesinde yer almayan ifadelerden yola çıkılarak 
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SPK mevzuatının uygulanması sonucu, 2004 yılı dönem net kârı 5.198.642 milyon lira olan Şir
kette, mevcut mevzuata aykırı olarak dağıtılacak kâr kalmadığına ilişkin Genel Kurul Kararı doğ
rultusunda ödenmeyen kâr paylarının tahsil edilebilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 
yasal yollarda dahil olmak üzere başlatılan girişimlerin sürdürülmesi. 

SONUÇ 
Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 31.01.2005 tarih ve 

2005/18 sayılı kararına istinaden 28.02.2005 tarihinde alıcıya devredilmiş olup, devre ilişkin durum 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI 

TARİH: 31.01.2005 
KARAR NO. : 2005/18 

KONU : Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş., Ataköy Otelcilik A.Ş. ve Ataköy Marina ve 
Yat İşletmeleri A.Ş.'nin özelleştirilmesi. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca; 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 26.01.2005 tarih ve 821 sayılı yazısına istinaden; 

Kurulumuzun 11.03.1998 tarih ve 98/26 sayılı Kararı (Karar) ile mülga T. Emlak Bankası 
A.Ş.'nin Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş. sermayesinde bulunan % 58.59, Ataköy Otelci
lik AŞ. sermayesinde bulunan % 56.49 ve Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. sermayesinde bu
lunan % 15.07 oranındaki hisseleri "satış" yöntemiyle özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsam 
ve programına alınmış olup, Karar doğrultusunda söz konusu şirketlerde bulunan Özelleştirme İda
resi Başkanlığı (İdare) hisselerinin blok olarak "satış" yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla İdare 
tarafından yapılan ihale sonucunda; 

1. Şirketlerdeki İdare hisselerinin; 

-120.250.000 (Yüzyirmimilyonikiyüzellibin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi yeren De
nizciler Ataköy Ortak Girişim Grubu'na İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, Denizci
ler Ataköy Ortak Girişim Grubu'nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm
lülüklerini yerine getirmemesi halinde 4.000.000 (Dörtmilyon) ABD Doları geçici teminatının İda
re lehine irat kaydedilmesine, 

- 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Toray İnşaat Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.-Global Yatırım Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu'na İhale Şartları Belgesi çerçe
vesinde satılmasına, Toray İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Global Yatırım Holding A.Ş. Ortak Giri
şini Grubu'nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getir
memesi halinde 4.000.000 (Dörtmilyon) ABD Doları geçici teminatının İdare lehine irat kaydedil
mesine, 

- 117.750.000 (Yüzonyedimilyonyediyüzellibin) ABD Doları bedelle üçüncü teklifi veren AG 
İnşaat Turizm Proje Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılma
sına, AG İnşaat Turizm Proje Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina 
etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 4.000.000 (Dörtmilyon) ABD Do
ları geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 

- 115.000.000 (Yüzonbeşmilyon) ABD Doları bedelle dördüncü teklifi veren Denge Reklam 
Turizm İnşaat Emlak Gıda Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye İhale Şartlan Belge
si çerçevesinde satılmasına, Denge Reklam Turizm İnşaat Emlak Gıda Elektrik Elektronik Sanayi 
ve Ticaret Ltd Şti.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yeri
ne getirmemesi halinde 4.000.000 (Dörtmilyon) ABD Doları geçici teminatının idare lehine irat 
kaydedilmesine, 
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- 101.250.000 (Yüzbirmilyonikiyüzellibin) ABD Dolan bedelle beşinci teklifi veren Nuryıl
dız Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, Nuryıldız 
Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülük
lerini yerine getirmemesi halinde 4.000.000 (Dörtmilyon) ABD Dolan geçici teminatının İdare le
hine irat kaydedilmesine ve Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş. sermayesinde bulunan % 58.59, 
Ataköy Otelcilik A.Ş. sermayesinde bulunan % 56.49 ve Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. 
sermayesinde bulunan İdare hisselerinin özelleştirilmesi ihalesinin iptal edilmesine, 

2. Satışa konu hisselerin ihale bedelinin, İhale Şartları Belgesi'nin "Teklif Bedeli ve Ödeme 
Şartları" başlıklı 15. maddesi çerçevesinde ödenmesine, 

3. Vadeye bağlanan bakiye ödemeler için İhale Şartları Belgesi'nin "Kesin Teminat" başlıklı 
16. maddesi çerçevesinde teminat mektubu alınmasına, 

4. Devir Sözleşmesinin ALICI ile İdare arasında imzalanmasına, 
5. Devir İşlemlerinin İhale Şartları Belgesi'nin "Devir ve Teslim" başlıklı 19. maddesi çerçe

vesinde gerçekleştirilmesine, 
6. Bu karara ilişkin gereklerin yerine getirilmesi hususunda İdare'nin yetkili kılınmasına ka

rar verilmiştir. 

Başkan 

Recep Tayyip ERDOĞAN 
Başbakan 

Üye Üye 
Ali BABACAN Kemal UNAKITAN 
Devlet Bakanı Maliye Bakanı 

Üye Üye 
Binali YILDIRIM Ali COŞKUN 
Ulaştırma Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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HİSSELERİN TESLİM VE TESELLÜM TUTANAĞI 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 31/01/2005 tarih, 2005/18 sayılı Kararına istinaden, Ataköy 
Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş. (TURİZM) sermayesinde bulunan % 58.59, Ataköy Otelcilik A.Ş. 
(OTELCİLİK) sermayesinde bulunan % 56.49 ve Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. (MARİ-
NA) sermayesinde bulunan % 15.07 oranındaki T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
(İDARE)'na ait hisselerin satılması ile ilgili olarak; 

TURİZM, OTELCİLİK ve MARİNA'nın Nama. Yazılı Geçici İlmühaberleri, İDARE tarafın
dan tam ve eksiksiz olarak DATİ Denizciler Ataköy Turizm ve İnşaat A.Ş. (ALICI)'ye devir ve tes
lim edilmiş olup, ALICI tarafından da devir ve teslim alınmıştır. 

Devredilecek Hisse Senedi İlmühaberleri 

Beheri (YTL) Grubu Adedi Tutarı fYTL) 

TURİZM 100,00 YTL A 4.013,633 401.363.30.-YTL 
OTELCİLİK 1 YTL A 5.768,014 5.768.014,00.-YTL 
MARİNA 10 YTL A 2.610,318 22.603,18.-YTL 
İşbu tutanak 28/02/2005 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenerek taraflarca imzalanmıştır. 

DEVREDEN DEVRALAN 
T.C. BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Adına DATI Denizciler Ataköy Turizm ve İnşaat A.Ş. 
Adına 

Metin KILCİ 
Başkan 
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SAYI: 54 
ATAKÖY MARİNA VE YAT İŞLETMELERİ A.Ş.'NİN 2004 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 27.04.2006 tarihli 16 ncı Birleşiminde Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri 

A.Ş.'nin 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük 
Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denet
lenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak ha
zırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş ta
rafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü ola
rak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş., özel şahıslar ve Ataköy Turizm Tesisleri ve Tic. A.Ş. 

tarafından T. Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurularak, 15.10.1986 tarihinde ticaret siciline tes
cil ettirilmiş ve Ana Sözleşmesi 24.10.1986 tarih ve 1625 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde ya
yımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

2.7.1989 tarihinde faaliyete geçen Şirket'in faaliyet konuları Ana Sözleşmesinde; yat limanın
da ve marinada bulunması ve yapılması gereken her türlü faaliyetlerde bulunmak, otel, motel, ga
zino, gösteri amaçlı kapalı salon, kulüp, bar, diskotek, restaurant, otopark, butik, market, çamaşır
hane, spor tesisi ve eğlence merkezi gibi eğlence, yeme-içme ve ihtiyaç tesisleri kurmak, işletmek 
veya kiraya vermek şeklinde belirlenmiştir. 

Şirket ile Maliye Bakanlığı arasında yapılan ve 26.10.1992 tarihinde noterce onaylanan irtifak hak
kı sözleşmesi ile; Ataköy Turizm Merkezi bünyesinde, mülkiyeti Hazine'ye ait İstanbul Ataköy sahil 
bandındaki denizden dolgu 144.248,53 m2 arazi üzerinde ticari ve turistik nitelikteki alışveriş merkezi, 
otel, marina, otopark ve diğer yan tesislerin kurulması ve işletilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu irti
fak hakkı sözleşmesi 49 yıllığına yapılmış olup, 22.12.1988-22.12.2037 dönemini kapsamaktadır. 

1986 yılında 10 milyon lira olan Şirket sermayesi yıllar itibariyle artırılmış ve 1998 yılında 
150 milyar liraya yükseltilmiştir. 

Şirket'in kuruluşu sırasında % 65 sermaye payı ile büyük ortağı konumundaki Ataköy Turizm 
Tesisleri ve Tic. A.Ş.'nin payı 1987 yılında yapılan sermaye artırımı sonrasında % 99,78'e yüksel
miş olup, bu hisselerin; % 20'si 29.4.1987 tarihinde T.Emlak Bankası A.Ş.'ye, % 10'u 20.5.1987 
tarihinde T. Vakıflar Bankası A.O.'ya devredilmiştir. 

29.04.1988 tarihli Olağan Genel Kurulda yapılan sermaye artırımı sırasında Ataköy Turizm 
A.Ş.'ye ait bir kısım hisse devredilirken, T. Emlak Bankası A.Ş.'nin payı % 15'e düşmüş, T. Va
kıflar Bankası A.O.'nun payı ise % 25'e yükselmiştir. 21.07.1994 tarihli Olağan Genel Kurul'da 
Şirket sermayesinin artırılması sırasında da T. Emlak Bankası'nm payı % 15,07'ye, Vakıflar Ban-
kası'nm payı ise % 35,16'ya ulaşmıştır. 

T. Emlak Bankası A.Ş'nin, Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'de ki hissesinin 1992 yı
lında % 50'nin üstüne çıkması üzerine Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş. ile Ataköy Marina 
ve Yat İşletmeleri A.Ş. kamu sermayesi ağırlıklı şirket haline gelmiştir. 

Şirket, 3346 sayılı Kanun hükümleri uyarınca sermayesindeki kamu payı % 50'nin üzerinde 
olduğundan, TBMM'nin denetim kapsamında olup, TBMM KİT Komisyonu Başkanlığı'nın 
25.11.1992 tarihli oturumunda alınan 40 sayılı Kararı gereğince Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu tarafından denetlenmiştir. 

Şirket'in son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin başlıca bilgiler, son iki yılı karşılaştırmalı olarak 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar ** 
Yabancı kaynaklar ** 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar(edinme 

değeri)** 
Maddi duran varlıklar birikmiş 

amort.** 

Yatırım için yapılan nakdi ödemeleri 
Yatırım gerçek.oranı (nakdi) 
Tüm alım tutan 

Yat bağlama kapasitesi (Denizde) 
Yat bağlama kapasitesi (Karada) 
Yat bağlama : 
-Yı l l ık 
- 6 aylık 
-3 aylık 
- Kısa dönem 
Karaya çekilen yat 
Kapasite kullanım oranı : 
-Yat bağlama (*) 

Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) 
Net satış tutarı 

Ölçü 

YTL 

YTL 
% 

YTL 
Adet 

ti 

% 
YTL 

2000 

150.000 
150.000 

3.241.563 
1.264.642 

6.676 

4.336.243 

506.345 

227.200 
100,0 

121.885 
700 
100 

683 
99 
72 

344 
. 2.115 

107,2 
1.079.451 
2.866.855 

2001 

150.000 
150.000 

5.693.021 
1.913.008 

31.915 

6.630.391 

845.308 
82.065 

50,6 
126.598 

700 
100 

481 
81 
72 

370 
1.257 

77,1 
1.431.500 
4.487.355 

2002 

150.000 
150.000 

9.126.225 
2.954.790 

13.949 

10.445.037 

1.357.675 

117.518 
69,0 

218.262 
700 
100 

430 
113 
52 

486 
1.007 

71,4 
2.238.378 
6.183.490 

2003 

150.000 
150.000 

23.215.068 
3.231.218 

24.391 

31.716.822 

8.962.027 

87.303 
40,9 

345.372 
700 
100 

390 
159 
43 

426 
1.633 

68,6 
2.912.067 
8.328.272 

2004 

150.000 
150.000 

26.069.570 
3.516.924 

2.076 

35.751.402 

10.625.132 

87.254 
56,0 

261.901 
700 
100 

382 
132 

51 
610 

1.638 

71,0 
2.901.939 
8.941.877 

Son iki 
yıl 

farkı 

2.854.502 
285.706 

(22.315) 

4.034.580 

1.663.105 

(49) 

(83.471) 

(8) 
(27) 

8 
184 

5 

2 
(10.128) 
613.605 

Artış veya 
azalış 

% 

12,3 
8,8 

(91,5) 

12,7 

18,6 

(0,1) 

(24,2) 

(2,1) 
(17,0) 

18,6 
43,2 

0,3 

3,5 
(0,3) 

7,4 



Toplu bilgiler 

Stoklar: 
- Ticari mallar 

İşçi (ortalama) 
İşçiler için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
- İşçiler için yapılan tüm giderler 
- İşçi başına aylık ortalama gider 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı(üretici fiyatlarıyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Faaliyet kârlılığı (öz kayn.yön.)** 
Mali kârlılık (öz kaynaklar yön.)** 
İktisadi kârlılık** 
Zararlılık 
Faaliyet kârı veya zararı 
Dönem kân veya zararı 
Bilanço kân veya zararı ** 

Ölçü 

İt 

II 

YTL 

II 

II 

YTL 

ft 

t! 

% 
% 
% 
% 

YTL 
II 

II 

2000 

12.480 

176 
1.456.802 

1.438.954 
690 

115.418 
1.619.170 
1.734.588 
1.791.867 

0,7 

10,9 
21.940 

(395.270) 
(395.270) 

2001 

17.475 

179 
2.103.433 

2.075.514 
996 

496.014 
2.821.483 
3.074.727 
3.150.740 

8,1 
14,6 
11,3 

462.730 
830.038 
587.269 

2002 

29.269 

190 
3.090.103 

3.045.916 
1.463 

561.491 
3.288.732 
3.553.150 
3.763.385 

5,8 
4,3 

(37.805) 
509.000 
211.926 

2003 

38.238 

188 
4.993.892 

4.979.215 
2.228 

852.818 
5.720.587 
6.177.166 
6.556.840 

2,4 
3,1 
2,6 

545.358 
685.984 

(30.155.290) 

2004 

49.364 

182 
5.730.380 

5.726.362 
2.558 

785.117 
3.440.670 
3.900.281 
4.310.266 

0,2 
1,2 
1,0 

34.755 
256.687 
(58.787) 

Son iki 

yıl 

farkı 

11.126 

(6) 
736.488 

747.147 
330 

(67.701) 
(2.279.917) 
(2.276.885) 
(2.246.574) 

(2) 
(2) 
(2) 

(510.603) 
(429.297) 

30.096.503 

Artış veya 

azalış 

% 

29,1 

(3,2) 
14,7 

15,0 
14,8 

(7,9) 
(39,9) 
(36,9) 
(34,3) 
(91,7) 
(61,3) 
(61,5) 

(93,6) 
(62,6) 
(99,8) 

(*) Kapasite kullanım oranının hesabında; yıllık, 6 aylık ve 3 aylık bağlamalar dikkate alınmıştır. 
P (**) 2003 yılı rakamları olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş rakamlar esas alınmıştır. 



Şirket, faaliyetlerini yap-işlet-devret modeli kapsamında inşa etmiş olduğu yat limanı, çekek 
sahası, bakım onarım üniteleri, akaryakıt istasyonu, otopark, Regatta alış veriş merkezi, yüzme ha
vuzu ve spor merkezinden, kira, yat bağlama, tamir-bakım, malzeme ve akaryakıt satışı gibi gelir
lerden sağladığı hasılat ile yürütmektedir. 

Maliye Bakanlığı ile Şirket arasında yapılan ve 26.10.1992 tarihinde noterce onaylanan söz
leşme ile, mülkiyeti Hazine'ye ait İstanbul Ataköy sahil bandındaki arazi üzerinde kurulması pro
jelendirilen ticari ve turistik nitelikteki alışveriş merkezi, otel, marina, otopark ve diğer yan tesis
lerden oluşan Ataköy Turizm Merkezi bünyesinde, denizden dolgu 144.248,53 m2 arazi üzerinde 
yat limanı ve yan üniteleri, yap-işlet-devret modeli ile özel girişimciler tarafından inşa edilmiş ve 
02.07.1989 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. Şirket'in Hazine ile 49 yıllığına imzaladığı irtifak hak
kı sözleşmesi, 22.12.1988-22.12.2037 dönemini kapsamaktadır. 

ÖYK'nın 11.03.1998 tarih ve 98/26 sayılı Kararıyla "Türkiye Emlak Bankası A.Ş.'nin, Ata
köy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'deki % 58,59, Ataköy Otelcilik A.Ş.'deki % 56,49 ve Ataköy 
Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.'deki % 15,07 oranındaki hisselerinin özelleştirme kapsam ve prog
ramına alınmasına ve satış yöntemi ile özelleştirilmesine, T.Vakıflar Bankası A.Ş. (Banka) tarafın
dan bu Şirketlerdeki hisselerinin satışına karar verilmesi halinde, özelleştirilecek hisselerin Banka 
hisseleri ile birlikte satışına öncelik verilmesine ve özelleştirme işlemlerinin 1 yıl içinde tamam
lanmasına" karar verilmiş olmasına karşılık, uzun yıllar Şirket'in özellikle kıyı kenar çizgisi gibi 
arazi problemi çözüme kavuşturulamadığı için, özelleştirmede bir gelişme sağlanamamış ve özel
leştirme süresi birer yıllık sürelerle uzatılmıştır. 

22.6.1998 tarihinde Vakıflar Bankası ile ÖİB arasında, 1998/26 sayılı ÖYK kararı çerçevesin
de bir protokol imzalanarak; Bankanın, Ataköy Turizm AŞ.'deki % 40,58, Ataköy Otelcilik AŞ'de-
ki % 18,96 ve Ataköy Marina'daki % 35,16 oranındaki hisselerinin de, yapılacak ihale neticesin
de oluşacak fiyattan, satışla ilgili ÖYK kararının tesisinden sonra, belirlenmiş olan alıcıya aynı ko
şullarda satılacağı hükme bağlanmış, 11.3.1999 tarihinde sona eren protokol, ÖYK'nın özelleştir
me ile ilgili ek süre kararlarından sonra, Vakıflar Bankası'nın onayı ile birer yıl daha uzatılmıştır. 

Şirketin, uzun yıllardır devam eden ve kamu hisselerinin özelleştirilmesinde yapısal sorun 
oluşturan imar planı ve kıyı kenar yönetmeliği uyum onaylan 01.10.2004 tarihi itibariyle sonuç
landırılmış olup, ÖİB tarafından, Ataköy Grubu Şirketlerden Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret 
A.Ş.'deki % 58,59, Ataköy Otelcilik A.Ş.'deki % 56,49 ve Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri 
A.Ş.'deki % 15,07 oranındaki ÖİB'ye ait hisselerin blok olarak "satış" yöntemiyle özelleştirilme
si için 11.10.2004 tarihinde ihale ilanına çıkılmış ve son teklif verme tarihi 06.12.2004 olarak be
lirlenmiştir. 16.12.2004 tarihinde yapılan ihalede üç şirketteki hisselere en yüksek teklifi 
120.250.000 ABD Doları bedelle Denizciler Ataköy Turizm ve İnşaat A.Ş. (DATİ) vermiş olup, 
ihale sonucu 31.01.2005 tarih ve 2005/18 sayılı ÖYK Kararı ile onaylanmıştır. 

Türkiye Vakıflar Bankasının; Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'deki % 40,58, Ataköy 
Otelcilik A.Ş.'deki % 18,97 ve Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.'deki % 35,16 oranındaki 
hisselerinin tamamı, ÖYK'nın 11.03.1998 tarih ve 1998/26 sayılı Kararı çerçevesinde ÖİB ile Va
kıflar Bankası arasında imzalanan protokol gereği, 78.847.925 ABD Dolan bedelle Türkiye Vakıf
lar Bankası tarafından DATİ A.Ş.'ye devredilmiştir. 

ÖİB ile DATİ arasında 28.02.2005 tarihinde imzalanan Hisse Satış Sözleşmesi ile de Ataköy 
Grubu Şirketlerinin (Ataköy Turizm, Ataköy Otelcilik, Ataköy Marina) ÖİB'ye ait hisseleri DATİ 
A.Ş.'ye devredilmiştir. 

II- İDARİ BÜNYE 
Şirket faaliyetlerini, T. Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde sürdürmektedir. 
Şirketin merkezi ve faaliyet yeri İstanbul olup, başkaca bir şubesi bulunmamaktadır. 
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Şirketin 2004 yılı ortalama ve yıl sonu personel sayıları, geçen yılla birlikte aşağıdaki çizel
gede gösterilmiştir. 

2003 2004 

Personel Ortalama Yıl sonu Ortalama Yıl sonu 
' Kişi Kişi Kişi Kişi 

İşçiler (Aylıklılar) 184 182 182 178 
Taşeron işçileri - - - -
Şirketin yıllar itibariyle artan personel sayısı 2002 yılında 188 kişiye ulaşmış olup, 2003 yıl 

sonu itibariyle 182'ye, 2004 yıl sonu itibariyle de 178'e gerilemiştir. 

2004 yıl sonu itibariyle 178 personelin % 28,1 oranında 50'si Koruma ve Güvenlik Müdürlü
ğünde istihdam edilmiştir. 

Önceki döneme göre % 14,7 oranında 736.488 milyon lira artarak 5.730.380 milyon lira ola
rak gerçekleşen personel giderlerinin; % 97,6'sı çalışan personelle ilgili giderlerden, % 2,4'ü de 
yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle ilgili giderlerden oluşmaktadır. 

2004 yılında cari yılla ilgili olarak gerçekleşen 2.000.208 milyon lira tutarındaki.sosyal gider
lerin; % 35,8'i kıdem tazminatları, % 30,9'u SSK primi işveren payı, % 13'ü yedirme, % 8,3'ü ta
şıma, % 7,2'si özel sigorta giderleri, % 3'ü işsizlik sigortası işveren payı, % 1,4'ü giydirme, % 0,4'ü 
de eğitim giderleri ile ilgilidir. 

III- MALİ BÜNYE 
Şirketin 2004 yılında kullandığı kaynaklar toplamı, yıl başına göre % 12,7 oranında 3.349,1 

milyar lira artarak 29.751,8 milyar liraya ulaşmıştır. 
Varlıkların; % 84,5 oranında 25.126,4 milyar lirası duran varlıklardan, % 14,7 oranında 

4.365,1 milyar lirası kısa sürede paraya çevrilebilir değerlerden, % 0,9 oranında 260,3 milyar lira
sı hazır değerlerden oluşurken, kullanılan kaynakların; % 87,6'sı oranında 26.069,6 milyar lirası 
öz kaynaklardan, % 6,5 oranında 1.934,2 milyar lirası uzun vadeli yabancı kaynaklardan, % 5,9 
oranında 1.748,1 milyar lirası da kısa süreli yabancı kaynaklardan oluşmaktadır. 

Maddi duran varlıklarının tamamını öz kaynakları ile karşılayan Şirketin, hazır değerleri ile 
kısa vadeli yabancı kaynaklannı karşılama oranı %14,9 olarak gerçekleşmiştir. Paraya çevrilebilir 
değerleri de dikkate alındığında, Şirketin kısa vadeli yabancı kaynaklarını karşılama konusunda bir 
sorunu bulunmamaktadır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Hazine'den 1988 yılında 49 yıllığına kiralanan arazi üzerinde kurulan Şirket'in sahasında; yat 

limanı, çekek sahası, bakım-onanm üniteleri, akaryakıt istasyonu, otopark, çarşı, yat kulübü, yüz
me havuzu ve spor merkezleri yer almaktadır. 

725 metre rıhtım ve 780 metre mendirek korumasında, her biri 150 m boyunca 7 dizi yüzen 
duba ve bunlara bağlı fınger iskelelerden oluşan marina; 700 adet yat bağlama kapasitesine sahip 
olup, doğal çevreye gösterdiği duyarlılık nedeniyle Avrupa Çevre Eğitim Vakfı (1) tarafından ve
rilen mavi bayrak asma hakkına ve uluslar arası standartlardaki marina hizmetleri ile İngiltere'de 
yer alan The Yacht Harbour Association tarafından verilen 5 Altın Çıpa ödülüne sahiptir. 

Marinada; 24 saat güvenlik hizmetinin yanı sıra, akaryakıt temini, elektrik, su, telefon, tele
vizyon, sağlık ve acil yardım merkezi, otopark, çamaşırhane, market, restaurant gibi hizmetler üc
reti karşılığında, kontrol kulesi, günlük hava raporu, palamar hizmeti, sintine ve kirli yağ tahliyesi 
gibi hizmetler ise ücretsiz olarak verilmektedir. 
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100 yat kapasiteli çekek alanında; motor ve mekanik onarım, marangoz işleri, genel boya iş
lemleri, fiber yatlar için osmoz tedavi ve koruma işleri, kaynak, yelken onarımı, polyester işleri, 
macun ve laminasyon, katodik koruma, elektrikli ve elektronik cihaz onarımı ve montajı gibi hiz
metler verilmektedir. 

Toplam 12.700 m2 kapalı alana kurulu Regatta alış veriş merkezinde kiralanabilir alanların 
toplamı 11.071 m2 olup, 2004 yıl sonu itibari ile 3.096 m2 tutarındaki 5 ünitenin dışında tamamı 
kiralanmış durumdadır. 

Şirket'in gelir ve gider yerleri liman, çekek alanı ve Regatta alış veriş merkezi olarak sınıflan
dırılmış olup, 2004 yılında gerçekleştirilen satışların ayrıntısı, önceki yıllar karşılaştırmalı olarak 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Net satışlar 
Yurt içi: 
a)Liman: 

Tekne bağlama gelirleri 
Restorant 
Diğer 

Toplam ( a ) 
b)Çekek alanı : 

Bakım onarım 
Çekek 

Toplam ( b ) 
c)Regatta 
d)Diğer 

Yurt içi toplamı 
Yurt dışı: 
Liman 
Çekek, Bakım onarım 

Yurt dışı toplamı 
Genel toplam 

2003 
Milyon TL 

2.858.092 
59.469 

1.064.077 
3.981.638 

613.215 
1.056.151 
1.669.366 
1.897.282 

400.312 
7.948.598 

109.045 
270.629 
379.674 

8.328.272 

2004 
Milyon TL 

2.658.792 
258.500 

1.175.757 
4.093.049 

691.990 
1.224.253 
1.916.243 
1.996.622 

525.978 
8.941.877 

170.217 
239.768 
409.985 

8.941.877 

Son iki yıl farkı 
Milyon TL 

(199.300) 
199.031 
111.680 
111.411 

78.775 
168.102 
246.877 
99.340 

125.666 
993.279 

61.172 
(30.861) 

30.311 
613.605 

% 

(6,9) 
334 
10,4 
2,8 

12,8 
15,9 
14,8 
5,2 

31,4 
12,5 

56 
(11,4) 

7,9 
7,3 

(1) FEEE-Foundation for Environmental Education in Europe 
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2004 yılında çekek alanı gelirlerinin % 14,8 oranında, liman gelirlerinin % 2,8 oranında, Re-
gatta Çarşısı gelirlerinin % 5,2 oranında, diğer gelirlerin % 31,4 oranında artması sonucu, yurt içi 
satışlardan elde edilen gelirler % 12,4 oranında 993.279 milyon lira artarak 8.941.877 milyon lira 
olarak gerçekleşmiş, yurt dışına yapılan satışlardan elde edilen gelirlerin % 7,9 oranında 30.311 
milyon lira artması sonucu, net satış hasılatı artış oranı % 7,3 olarak gerçekleşmiştir. 

V- YATIRIMLAR 
2004 yılında öngörülen 155,6 milyar liralık yatırım ödeneğinin % 56'sı oranında 87,3 milyar 

liralık kısmı gerçekleştirilmiş ve ilgili varlık hesaplarına intikal ettirilmiştir. 
SONUÇ 
Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.'nin 29.03.2005 tarihindeki kendi genel kurulunda ka

bul edilen 2004 yılı bilançosu ve 256.687 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 
Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. 2004 yılı bilançosu 

Aktif (varlıklar) 

I- Dönen varlıklar 

A-Hazır değerler 

B-Menkul kıymetler 

C-Ticari alacaklar 

2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 

2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 

F-Yıllara yaygın inş. onanm maliyetleri 

G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 

H-Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 

II- Duran varlıklar: 

A-Ticari alacaklar 

B-Diğer alacaklar 

C-Mali duran varlıklar 

1-Bağlı menkul kıymetler 

2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı(-) 

3-İştirakler 

4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 

5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-) 

6-Bağlı ortaklıklar 

7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 

8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü kar.(-) 

9-Diğer mali duran varlıklar 

10-Diğer mali duran varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-) 

D-Maddi duran varlıklar 

1-Maddi duran varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş amortismanlar(-) 

3-Yapılmakta olan yatırımlar 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 

1 -Mad.olm.dur .varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 

G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 

H-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 

Aktif (varlıklar) toplamı 

Önceki dönem 
Milyon TL 

(757.718) 

(167.987) 

31.716.822 

(8.962.027) 

11.320 

(11.320) 

2.119.478 

805.404 

325.189 

651 

38.238 

3.845 

3.292.805 

53.635 

22.754.795 

0 

345.051 

23.153.481 

23.153.481 

Cari dönem 
Milyon TL 

(739.249) 

35.751.402 

(10.625.132) 

11.320 

(11.320) 

260.279 

3.346.014 

309.291 

5.452 

49.364 

436.035 

4.406.435 

53.635 

155 

25.126.270 

0 

25.180.060 

29.586.495 

Not: Önceki dönem değerleri olarak, 2004 yılı açılış kaydı kabul edilen 
enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değerler alınmıştır. 
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Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. 2004 yılı bilançosu 

Pasif (kaynaklar) 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 
C-Diğer borçlar 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inş.ve onr. hakediş. 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılığı 
1-Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıktan 
2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri(-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 
1-Diğer kısa vadeli yabancı kay. 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 
C-Diğer borçlar 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıklan 
1-Kıdem tazminatı karş. 
F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
3-Öz kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 
B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse snt. ihraç primleri 
2-Hisse snt. iptal karları 
3-M.D.V. yeniden değ. artışları 
4-İştirakler yeniden deği.artışlan 
5-Diğer sermaye yedekleri 
C-Kâr yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kâr yedekleri 
5-Özel fonlar 
D-Geçmiş yıllar kârları 
E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F-Dönem net kârı (zararı) 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

Önceki dönem 
Milyon TL 

396.238 
(406.271) 
1.321.222 

150.000 

52.682.671 

537.687 

72.935 
453.594 

66.370 
14.508 

237.742 
1.311.189 

2.156.338 

1.074.880 

1.074.880 

52.832.671 

537.687 

(30.155.290) 

23.215.068 

26.446.286 

Cari dönem 
Milyon TL 

315.474 
(534.394) 

1.934.156 

150.000 

25.857.343 

120.596 

419 

82.491 
329.431 
64.279 
22.850 

169.303 
(218.919) 

1.133.334 

1.582.769 

1.934.156 

1.934.156 

26.007.343 

121.015 

(58.787) 

26.069.571 
29.586.496 

Not: Önceki dönem değerleri olarak, 2004 yılı açılış kaydı kabul edilen 
enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değerler alınmıştır. 
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Ataköy Marina ve Yat işletmeleri A.Ş. 

2004 yılı gelir ta 

Gelir ve giderler 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kân 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F-Diğer faal.olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faal.olağan gid.ve zarar 

H-Finansman giderleri 

Olağan kâr 

I-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gid.ve zararlar (-) 

Dönem kân 

Net parasal pozisyon kârı veya zaran 

Düzeltilmiş dönem kârı 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler karşılığı (-) 

Dönem net kârı veya zararı 

)losu 

Önceki dönem 

Milyon TL 

8.328.272 

-

8.328.272 

2.912.067 

4.870.846 

1.573.592 

1.363.967 

21.155 

38.495 

86.340 

396.239 

5.416.205 

545.359 

733.829 

685.984 

289.745 

Cari dönem 

Milyon TL 

8.941.877 

-

8.941.877 

2.901.939 

6.005.183 

1.491.053 

1.258.347 

2.076 

39.067 

-

47.765 

315.474 

6.039.938 

34.755 

265.385 

304.452 

256.687 

(58.787) 
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SAYI: 55 
ATAKÖY MARİNA VE YAT İŞLETMELERİ A.Ş.'NİN 01.01.2005-28.02.2005 

DÖNEMİNE AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 27.04.2006 tarihli 16 ncı Birleşiminde Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri 

A.Ş.'nin 01.01.2005-28.02.2005 dönemine ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile 
Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayı
lı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında 
kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komis
yon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyeleri
miz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş., özel şahıslar ve Ataköy Turizm Tesisleri ve Tic. A.Ş. 

tarafından T.Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurularak, 15.10.1986 tarihinde ticaret siciline tes
cil ettirilmiş ve Ana Sözleşmesi 24.10.1986 tarih ve 1625 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde ya
yımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

2.7.1989 tarihinde faaliyete geçen Şirket'in faaliyet konuları Ana Sözleşmesinde; yat limanın
da ve marinada bulunması ve yapılması gereken her türlü faaliyetlerde bulunmak, otel, motel, ga
zino, gösteri amaçlı kapalı salon, kulüp, bar, diskotek, restaurant, otopark, butik, market, çamaşır
hane, spor tesisi ve eğlence merkezi gibi eğlence, yeme-içme ve ihtiyaç tesisleri kurmak, işletmek 
veya kiraya vermek şeklinde belirlenmiştir. 

Şirket ile Maliye Bakanlığı arasında yapılan ve 26.10.1992 tarihinde noterce onaylanan irtifak 
hakkı sözleşmesi ile; Ataköy Turizm Merkezi bünyesinde, mülkiyeti Hazine'ye ait İstanbul Ataköy 
sahil bandındaki denizden dolgu 144.248,53 m2 arazi üzerinde ticari ve turistik nitelikteki alışveriş 
merkezi, otel, marina, otopark ve diğer yan tesislerin kurulması ve işletilmesi kararlaştırılmıştır. 
Söz konusu irtifak hakkı sözleşmesi 49 yıllığına yapılmış olup, 22.12.1988-22.12.2037 dönemini 
kapsamaktadır. 

1986 yılında 10 milyon lira olan Şirket sermayesi yıllar itibariyle artırılmış ve 1998 yılında 
150 milyar liraya yükseltilmiştir. 

Şirket'in kuruluşu sırasında % 65 sermaye payı ile büyük ortağı konumundaki Ataköy Turizm 
Tesisleri ve Tic. A.Ş.'nin payı 1987 yılında yapılan sermaye artırımı sonrasında % 99,78'e yüksel
miş olup, bu hisselerin; % 20'si 29.4.1987 tarihinde T. Emlak Bankası A.Ş.'ye, % 10'u 20.5.1987 
tarihinde T. Vakıflar Bankası A.O.'ya devredilmiştir. 

29.04.1988 tarihli Olağan Genel Kurulda yapılan sermaye artırımı sırasında Ataköy Turizm 
A.Ş.'ye ait bir kısım hisse devredilirken, T. Emlak Bankası A.Ş.'nin payı % 15'e düşmüş, T. Va
kıflar Bankası A.O.'nun payı ise % 25'e yükselmiştir. 21.07.1994 tarihli Olağan Genel Kurul'da 
Şirket sermayesinin artırılması sırasında da T.Emlak Bankası'nın payı % 15,07'ye, Vakıflar Ban-
kası'nın payı ise % 35,16'ya ulaşmıştır. 

T. Emlak Bankası A.Ş'nin, Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'deki hissesinin 1992 yı
lında % 50'nin üstüne çıkması üzerine Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş. ile Ataköy Mari
na ve Yat İşletmeleri A.Ş. kamu sermayesi ağırlıklı şirket haline gelmiştir. 

Şirket, 3346 sayılı Kanun hükümleri uyarınca sermayesindeki kamu payı % 50'nin üzerinde 
olduğundan, TBMM'nin denetim kapsamında olup, TBMM KİT Komisyonu Başkanlığı'nın 
25.11.1992 tarihli oturumunda alınan 40 sayılı Kararı gereğince Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu tarafından denetlenmiştir. 

Şirket'in son dört yıllık faaliyetleri ile 01.01.2005-28.02.2005 dönemine ilişkin başlıca bilgi
ler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar ** 
Yabancı kaynaklar ** 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar(edinme değeri)** 
Maddi duran varlıklar birikmiş amort.** 
Yatırım için yapılan nakdi ödemeleri 
Yatırım gerçek.oranı (nakdi) 
Tüm alım tutan 

Yat bağlama kapasitesi (Denizde) 
Yat bağlama kapasitesi (Karada) 
Yat bağlama: 
- Yıllık 
- 6 aylık 
-3 aylık 
- Kısa dönem 
Karaya çekilen yat 
Kapasite kullanım oranı: 
-Yat bağlama (*) 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) 
Net satış tutan 

Ölçü 

YTL 

YTL 
% 

Y r 

Ac 
f 

°/ 
Yr 

! 

rL 
iet 
I 

'o 

rL 
1 

2000 

150.000 
150.000 

3.241.563 
1.264.642 

6.676 
4.336.243 

506.345 
227.200 

100,0 
121.885 

700 
100 

683 
99 
72 

344 
2.115 

107,2 
1.079.451 
2.866.855 

2001 

150.000 
150.000 

5.693.021 
1.913.008 

31.915 
6.630.391 

845.308 
82.065 

50,6 
126.598 

700 
100 

481 
81 
72 

370 
1.257 

77,1 
1.431.500 
4.487.355 

2002 

150.000 
150.000 

9.126.225 
2.954.790 

13.949 
10.445.037 

1.357.675 
117.518 

69,0 
218.262 

700 
100 

430 
113 
52 

486 
1.007 

71,4 
2.238.378 
6.183.490 

2003 

150.000 
150.000 

23.215.068 
3.231.218 

24.391 
31.716.822 

8.962.027 
87.303 

40,9 
345.372 

700 
100 

390 
159 
43 

426 
1.633 

68,6 
2.912.067 
8.328.272 

2004 

150.000 
150.000 

26.069.570 
3.516.924 

2.076 
35.751.402 
10.625.132 

87.254 
56,0 

261.901 
700 
100 

382 
132 
51 

610 
1.638 

71,0 
2.901.939 
8.941.877 

Son iki 
yıl 

farkı 

2.854.502 
285.706 

(22.315) 
4.034.580 
1.663.105 

(49) 

(83.471) 

(8) 
(27) 

8 
184 

5 

2 
(10.128) 
613.605 

Artış veya 
azalış 

% 

12,3 
8,8 

(91,5) 
12,7 
18,6 

(0,1) 

(24,2) 

(2,1) 
(17,0) 

18,6 
43,2 

0,3 

3,5 
(0,3) 

7,4 



Toplu bilgiler 

Stoklar: 
- Ticari mallar 
İşçi (ortalama) 
İşçiler için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
- İşçiler için yapılan tüm giderler 
- İşçi başına aylık ortalama gider 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı(üretici fiyatlarıyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Faaliyet kârlılığı (öz kayn.yön.)** 
Mali kârlılık (öz kaynaklar yön.)** 
İktisadi kârlılık** 
Zararlılık 
Faaliyet kân veya zararı 
Dönem kân veya zararı 
Bilanço kân veya zaran ** 

Ölçü 

„ 

11 

YTL 

If 

YTL 

M 

% 
% 
% 
% 

YTL 

2000 

12.480 

176 
1.456.802 

1.438.954 
690 

115.418 
1.619.170 
1.734.588 
1.791.867 

0,7 

10,9 
21.940 

(395.270) 
(395.270) 

2001 

17.475 

179 
2.103.433 

2.075.514 
996 

496.014 
2.821.483 
3.074.727 
3.150.740 

8,1 
14,6 
11,3 

462.730 
830.038 
587.269 

2002 

29.269 
190 

3.090.103 

3.045.916 
1.463 

561.491 
3.288.732 
3.553.150 
3.763.385 

5,8 
4,3 

(37.805) 
509.000 
211.926 

2003 

38.238 

188 
4.993.892 

4.979.215 
2.228 

852.818 
5.720.587 
6.177.166 
6.556.840 

2,4 
3,1 
2,6 

545.358 
685.984 

(30.155.290) 

2004 

49.364 
182 

5.730.380 

5.726.362 
2.558 

785.117 
3.440.670 
3.900.281 
4.310.266 

0,2 
1,2 
1,0 

34.755 
256.687 
(58.787) 

Son iki 

yıl 

farkı 

11.126 

(6) 
736.488 

747.147 
330 

(67.701) 
(2.279.917) 
(2.276.885) 
(2.246.574) 

(2) 
(2) 
(2) 

(510.603) 
(429.297) 

30.096.503 

Artış veya 

azalış 

% 

29,1 

(3,2) 
14,7 

15,0 
14,8 

(7,9) 
(39,9) 
(36,9) 
(34,3) 
(91,7) 
(61,3) 
(61,5) 

(93,6) 
(62,6) 
(99,8) 

(*) Kapasite kullanım oranının hesabında; yıllık, 6 aylık ve 3 aylık bağlamalar dikkate alınmıştır. 
(**) 2003 yılı rakamlan olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş rakamlar esas alınmıştır. 



Şirket, faaliyetlerini yap-işlet-devret modeli kapsamında inşa etmiş olduğu yat limanı, çekek 
sahası, bakım onarım üniteleri, akaryakıt istasyonu, otopark, Regatta alış veriş merkezi, yüzme ha
vuzu ve spor merkezinden, kira, yat bağlama, tamir-bakım, malzeme ve akaryakıt satışı gibi gelir
lerden sağladığı hasılat ile yürütmektedir. 

Maliye Bakanlığı ile Şirket arasında yapılan ve 26.10.1992 tarihinde noterce onaylanan söz
leşme ile, mülkiyeti Hazine'ye ait İstanbul Ataköy sahil bandındaki arazi üzerinde kurulması pro
jelendirilen ticari ve turistik nitelikteki alışveriş merkezi, otel, marina, otopark ve diğer yan tesis
lerden oluşan Ataköy Turizm Merkezi bünyesinde, denizden dolgu 144.248,53 m2 arazi üzerinde 
yat limanı ve yan üniteleri, yap-işlet-devret modeli ile özel girişimciler tarafından inşa edilmiş ve 
02.07.1989 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. Şirket'in Hazine ile 49 yıllığına imzaladığı irtifak hak
kı sözleşmesi, 22.12.1988- 22.12.2037 dönemini kapsamaktadır. 

ÖYK'nın 11.03.1998 tarih ve 98/26 sayılı Kararıyla "Türkiye Emlak Bankası A.Ş.'nin, Ata
köy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'deki % 58,59, Ataköy Otelcilik A.Ş.'deki % 56,49 ve Ataköy 
Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.'deki % 15,07 oranındaki hisselerinin özelleştirme kapsam ve prog
ramına alınmasına ve satış yöntemi ile özelleştirilmesine, T.Vakıflar Bankası A.Ş. (Banka) tarafın
dan bu Şirketlerdeki hisselerinin satışına karar verilmesi halinde, özelleştirilecek hisselerin Banka 
hisseleri ile birlikte satışına öncelik verilmesine ve özelleştirme işlemlerinin 1 yıl içinde tamam
lanmasına" karar verilmiş olmasına karşılık, uzun yıllar Şirket'in özellikle kıyı kenar çizgisi gibi 
arazi problemi çözüme kavuşturulamadığı için, özelleştirmede bir gelişme sağlanamamış ve özel
leştirme süresi birer yıllık sürelerle uzatılmıştır. 

22.6.1998 tarihinde Vakıflar Bankası ile ÖİB arasında, 1998/26 sayılı ÖYK kararı çerçevesin
de bir protokol imzalanarak; Bankanın, Ataköy Turizm AŞ.'deki % 40,58, Ataköy Otelcilik AŞ'de-
ki % 18,96 ve Ataköy Marina'daki % 35,16 oranındaki hisselerinin de, yapılacak ihale neticesin
de oluşacak fiyattan, satışla ilgili ÖYK kararının tesisinden sonra, belirlenmiş olan alıcıya aynı ko
şullarda satılacağı hükme bağlanmış, 11.3.1999 tarihinde sona eren protokol, ÖYK'nın özelleştir
me ile ilgili ek süre kararlarından sonra, Vakıflar Bankası'nın onayı ile birer yıl daha uzatılmıştır. 

Şirketin, uzun yıllardır devam eden ve kamu hisselerinin özelleştirilmesinde yapısal sorun 
oluşturan imar planı ve kıyı kenar yönetmeliği uyum onaylan 01.10.2004 tarihi itibariyle sonuç
landırılmış olup, ÖİB tarafından, Ataköy Grubu Şirketlerden Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret 
A.Ş.'deki % 58,59, Ataköy Otelcilik A.Ş.'deki % 56,49 ve Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri 
A.Ş.'deki % 15,07 oranındaki ÖİB'ye ait hisselerin blok olarak "satış" yöntemiyle özelleştirilme
si için 11.10.2004 tarihinde ihale ilanına çıkılmış ve son teklif verme tarihi 06.12.2004 olarak be
lirlenmiştir. 16.12.2004 tarihinde yapılan ihalede üç şirketteki hisselere en yüksek teklifi 
120.250.000 ABD Doları bedelle Denizciler Ataköy Turizm ve İnşaat A.Ş. (DATİ) vermiş olup, 
ihale sonucu 31.01.2005 tarih ve 2005/18 sayılı ÖYK Kararı ile onaylanmıştır. 

Türkiye Vakıflar Bankasının; Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'deki % 40,58, Ataköy 
Otelcilik A.Ş.'deki % 18,97 ve Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.'deki % 35,16 oranındaki 
hisselerinin tamamı, ÖYK'nın 11.03.1998 tarih ve 1998/26 sayılı Kararı çerçevesinde ÖİB ile Va
kıflar Bankası arasında imzalanan protokol gereği, 78.847.925 ABD Dolan bedelle Türkiye Vakıf
lar Bankası tarafından DATİ A.Ş.'ye devredilmiştir. 

ÖİB ile DATİ arasında 28.02.2005 tarihinde imzalanan Hisse Satış Sözleşmesi ile de Ataköy 
Grubu Şirketlerinin (Ataköy Turizm, Ataköy Otelcilik, Ataköy Marina) ÖİB'ye ait hisseleri DATİ 
A.Ş.'ye devredilmiştir. 

SONUÇ 
Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş., Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 31.01.2005 tarih ve 

2005/18 sayılı kararına istinaden 28.02.2005 tarihinde alıcıya devredilmiş, devre ilişkin durum, 
Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI 

TARİH: 31.01.2005 

KARAR NO. : 2005/18 
KONU : Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş., Ataköy Otelcilik A.Ş. ve Ataköy Marina ve 

Yat İşletmeleri A.Ş.'nin özelleştirilmesi. 
Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca; 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'mn 26.01.2005 tarih ve 821 sayılı yazısına istinaden; 

Kurulumuzun 11.03.1998 tarih ve 98/26 sayılı Kararı (Karar) ile mülga T. Emlak Bankası 
A.Ş.'nin Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş. sermayesinde bulunan % 58.59, Ataköy Otelci
lik A.Ş. sermayesinde bulunan % 56.49 ve Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. sermayesinde 
bulunan % 15.07 oranındaki hisseleri "satış" yöntemiyle özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsam 
ve programına alınmış olup, Karar doğrultusunda söz konusu şirketlerde bulunan Özelleştirme İda
resi Başkanlığı (İdare) hisselerinin blok olarak "satış" yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla İdare 
tarafından yapılan ihale sonucunda; 

1. Şirketlerdeki İdare hisselerinin; 
- 120.250.000 (Yüzyirmimilyonikiyüzellibin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren De

nizciler Ataköy Ortak Girişim Grubuna İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, Denizciler 
Ataköy Ortak Girişim Grubunun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülük
lerini yerine getirmemesi halinde 4.000.000 (Dört milyon) ABD Dolan geçici teminatının İdare le
hine irat kaydedilmesine, 

- 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) ABD Dolan bedelle ikinci teklifi veren Toray İnşaat Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.-Global Yatırım Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubuna İhale Şartları Belgesi çerçe
vesinde satılmasına, Toray İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Global Yatınm Holding A.Ş. Ortak Giri
şini Grubunun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getir
memesi halinde 4.000.000 (Dört milyon) ABD Dolan geçici teminatının İdare lehine irat kayde
dilmesine, 

- 117.750.000 (Yüz onyedi milyon yediyüz ellibin) ABD Dolan bedelle üçüncü teklifi veren 
AG İnşaat Turizm Proje Yatınm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye İhale Şartlan Belgesi çerçevesinde sa
tılmasına, AG İnşaat Turizm Proje Yatınm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan 
imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 4.000.000 (Dört milyon) 
ABD Dolan geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 

- 115.000.000 (Yüzonbeşmilyon) ABD Doları bedelle dördüncü teklifi veren Denge Reklam 
Turizm İnşaat Emlak Gıda Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye İhale Şartları Belge
si çerçevesinde satılmasına, Denge Reklam Turizm İnşaat Emlak Gıda Elektrik Elektronik Sanayi 
ve Ticaret Ltd Şti.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yeri
ne getirmemesi halinde 4.000.000 (Dört milyon) ABD Doları geçici teminatının idare lehine irat 
kaydedilmesine, 
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- 101.250.000 (Yüzbirmilyonikiyüzellibin) ABD Doları bedelle beşinci teklifi veren Nuryıl
dız Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye İhale Şartlan Belgesi çerçevesinde satılmasına, Nuryıldız 
Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülük
lerini yerine getirmemesi halinde 4.000.000 (Dört milyon) ABD Dolan geçici teminatının İdare le
hine irat kaydedilmesine ve Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş. sermayesinde bulunan % 
58.59, Ataköy Otelcilik A.Ş. sermayesinde bulunan % 56.49 ve Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri 
A.Ş. sermayesinde bulunan İdare hisselerinin özelleştirilmesi ihalesinin iptal edilmesine, 

2. Satışa konu hisselerin ihale bedelinin, İhale Şartları Belgesi'nin "Teklif Bedeli ve Ödeme 
Şartları" başlıklı 15. maddesi çerçevesinde ödenmesine, 

3. Vadeye bağlanan bakiye ödemeler için İhale Şartlan Belgesi'nin "Kesin Teminat" başlıklı 
16. maddesi çerçevesinde teminat mektubu alınmasına, 

4. Devir Sözleşmesinin ALICI ile İdare arasında imzalanmasına, 
5. Devir İşlemlerinin İhale Şartları Belgesi'nin "Devir ve Teslim" başlıklı 19. maddesi çerçe

vesinde gerçekleştirilmesine, 
6. Bu karara ilişkin gereklerin yerine getirilmesi hususunda İdare'nin yetkili kılınmasına ka

rar verilmiştir. 

Başkan 

Recep Tayyip ERDOĞAN 

Başbakan 

Üye Üye 
Ali BABACAN Kemal UNAKITAN 
Devlet Bakanı Maliye Bakanı 

Üye Üye 
Binali YILDIRIM Ali COŞKUN 
Ulaştırma Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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HİSSELERİN TESLİM VE TESELLÜM TUTANAĞI 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 31/01/2005 tarih, 2005/18 sayın Kararına istinaden, Ataköy 
Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş. (TURİZM) sermayesinde bulunan % 58.59, Ataköy Otelcilik A.Ş. 
(OTELCİLİK) sermayesinde bulunan % 56.49 ve Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. (MARİ-
NA) sermayesinde bulunan % 15.07 oranındaki T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
(İDARE)'na ait hisselerin satılması ile ilgili olarak; 

TURİZM, OTELCİLİK ve MARİNA'nın Nama Yazılı Geçici İlmühaberleri, İDARE tarafın
dan tam ve eksiksiz olarak DATİ Denizciler Ataköy Turizm ve İnşaat A.Ş. (ALICI)'ye devir ve tes
lim edilmiş olup, ALICI tarafından da devir ve teslim alınmıştır. 

Devredilecek Hisse Senedi İlmühaberleri 
Beheri (YTL) Grubu Adedi Tutarı (YTL) 

TURİZM 100,00 YTL A 4.013,633 401.363,30.-YTL 
OTELCİLİK 1 YTL A 5.768,014 5.768.014,00.-YTL 
MARİNA 10 YTL A 2.610,318 22.603,18.-YTL 

İşbu tutanak 28/02/2005 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenerek taraflarca imzalanmıştır. 
DEVREDEN DEVRALAN 

T.C. BAŞBAKANLIK DATI Denizciler Ataköy Turizm ve İnşaat A.Ş. 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Adına 

Adına 
Metin KILCİ 

Başkan 
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SAYI: 56 
TÜGSAŞ-TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI 

ANONİM ŞİRKETLERİNİN 2004 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 
KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 04.05.2006 tarihli 19 uncu Birleşiminde TÜGSAŞ-Türkiye Gübre Sanayii 

A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Anonim Şirketlerinin 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz ko
nusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Bir
leşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I-TOPLU BAKIŞ 
Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. (TÜGSAŞ), 25.12.1953 tarih ve 4/2006 sayılı Bakanlar Kurulu 

kararı ile Azot Sanayii T.A.Ş. unvanı ile kurulmuştur. İlk gübre kompleksinin inşaat ve montaj ça
lışmalarına 1961 yılında başlanmış ve çalışmalar 1962 yılında tamamlanarak, Kütahya-1 olarak ta
nımlanan tesisler üretime geçmiştir. 1968 yılında II.Amonyak Fabrikası ile amonyum nitrat üreti
lecek olan Kütahya-II işletmeleri üretime geçmiştir. 1970 yılında Elazığ-Sivrice NSP, Samsun'da
ki ilk gübre fabrikası TSP (Triple Süper Fosfat)'nin temeli 1967 yılında atılmış, 26.9.1970'de iş
letmeye alınmıştır. Bu fabrikanın kullanacağı Sülfirik Asiti üretmek üzere Sülfirik Asit Fabrikası
nın temeli 1968 yılında atılmış ve üretime 1971 yılında başlanmıştır. 

Ülkenin gelişen tarımına paralel olarak kimyevi gübre ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla 
ikinci kompleks DAP (Di Amonyum Fosfat) Fabrikası 1974 yılında üretime geçmiştir. Ülke tarı
mının ihtiyacına uyarak TSP üreten Fabrika 1991 yılında modifiye edilerek kompoze gübre ürete
bilecek hale getirilmiştir. 1976 yılında Kütahya polietilen torba tesisi, 1978 yılında Gemlik Gübre 
tesisleri kurulmuş, 1988 yılında savunma sanayiinde önemli patlayıcı maddelerin ana girdilerinden 
birini teşkil eden derişik nitrik asit (DNA) üretimini yapan ayrı bir işletme tesis edilmiştir. 1992 yı
lında da Gemlik Amonyak Tesisi işletmeye alınmıştır. 15.4.2002 tarih ve 2002/19 sayılı kararıyla 
da; 31.3.1971 tarihinde İstanbul Petrol Rafinerisi A.Ş' nin (İPRAŞ) ara ürünlerinden naftanın ham 
madde olarak kullanılması ile amonyak ve üre gübresi üretmek üzere kurulan İstanbul Gübre Sa
nayii A.Ş. (İGSAŞ), TÜGSAŞ'm bağlı ortaklığı haline getirilmiştir. 

2004 yılında Türkiye'de fiziki olarak 5.175.184 ton, bitki besin maddesi olarak 2.044.544 ton 
gübre tüketilmiştir. 2004 yılı tüketim miktarı 2003 yılına göre fiziki olarak % 1,6 oranında artmış
tır. Ülke üretimi 2002 yılında toplam tüketimin % 79'unu, 2003 yılında % 67,1 'ini 2004 yılında ise 
% 61,7'sini karşılamıştır. Toplam tüketimde görülen artışa karşın, üretimin kapasite kullanım ora
nı artınlmayarak tüketimdeki artışa paralel olarak artırılmaması sonucunda ithalat miktarında 
önemli artışlar meydana gelmiştir. 2002 yılında gerçekleşen 1,7 milyon ton ithalata karşın 2004 yı
lında % 56,2 oranında artışla 2,7 milyon ton ithalat gerçekleştirilmiştir. 

Yukarıda verilen tüm değerler bir tarım ülkesi olan Türkiye'de, tarımın temel girdisi olan kim
yasal gübrelerde giderek dışa bağımlı bir yapının ön plana çıktığını göstermektedir. Bu süreçte ka
muya ait tüm gübre tesislerinin de özelleştirilmesi sonucu ülke tarımı açısından belirsiz bir döne
min başladığı gerçeği ortaya çıkmaktadır. 
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Özelleştirme Yüksek Kurulu' nun 18.08.1998 tarih ve 98/58 sayılı Kararı ile özelleştirme kap
sam ve programına alınan TÜGSAŞ, ana statüsüne göre kendisine verilen, ülke tarımı için gerekli 
her türlü basit, kanşık ve bileşik gübreleri üretmek, temin etmek ve satmak, görevlerini yine özel
leştirme kapsam ve programında olan 4 adet bağlı ortaklığı eliyle yerine getirirken; bu bağlı ortak
lıklardan İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. (2002 yılında TÜGSAŞ'a bağlanmıştır.) 18.3.2004 
tarihinde, Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. 24.2.2004 tarihinde, Samsun Gübre Sanayii A.Ş. 4.7.2005 
tarihinde blok satış suretiyle özelleştirilmiş, Kütahya Gübre Sanayii A.Ş.'nin üretim tesisleri de 
varlık satışı suretiyle 18.10.2004 tarihinde özelleştirilmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24.8.2005 tarih ve 10799 sayılı yazısı ile; ÖYK'nın 
13.6.2005 tarih, 71 sayılı Kararı ve 4046 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde tüzel kişili
ğin sona erdirilmesine yönelik olarak; Şirketin çıkarılacak devir bilançosu üzerinden tüm hak ve 
yükümlülükleriyle birlikte Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilerek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi
ne, ÖİB'nin 22.8.2005 tarih ve 1225 sayılı oluruyla karar verildiği bildirilmiştir. Bu karar üzerine 
Şirket Yönetim Kurulu 29.8.2005 tarih ve 18.83 sayılı kararıyla Şirket tüzel kişiliğinin sona erdi
rilmesini kararlaştırmıştır. 

TÜGSAŞ ve bağlı ortaklıklarının son beş yılına ilişkin konsolide toplu bilgiler aşağıdaki çi
zelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 
TÜGSAŞ 

Sermaye (*) 
Ödenmiş sermaye (*) 
Öz kaynaklar (*) 
Yabancı kaynaklar (*) 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (cd. dcğeri)(*) 
Maddi duran varlıklar bir amor (*) 
Yatırımlar için yapılan nak. öd. 
Yatırımların gerçek, oranı (Nakdi) 
Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye 
Bağlı ortaklıklar temettü gelirleri 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü geliri 
Tüm alım tutarı 
Net satış tutan 
Stoklar (*): 
- İlk madde ve malzeme 
- Yarı mamuller 
- Mamuller 
- Ticari mallar 
- Diğer stoklar 
Memur (Ortalama) 
Sözleşmeli (Ortalama) 
İşçi (Ortalama) 
Personel için yap.tüm.gid. 
Cari yıla ilişkin: 
Memurlar için yapılan giderler 
Memur başına aylık ortalama gider 
Sözleşmeliler için yapılan giderler 
Sözleşmeli başına aylık ort. gid. 
İşçiler için yapılan giderler 
İşçi başına aylık ortalama gider 
Döneme ilişkin vergi ve yasal yük. 
Tahakkuk eden vergi 
GSYİH' ya katkı (üretici fiyatla) 
GSYİH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Faaliyet kân (öz kaynaklar yönünden) 
Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) 
Ekonomik kârlılık 
Zararlılık 
Faaliyet kârı veya zararı (*) 
Dönem zararı (*) 
Bilanço zararı (*) 
Füzyon: 
Dönem zararı (*) 
Bilanço zararı (*) 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 
% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 

2000 

35.000 
28.958 
53.323 
54.184 
3.805 

140.296 
86.496 

287 
10 

20.311 

44 

79.493 
88.353 

8.483 
2.737 

19.184 
3.130 

723 
251 
810 

2.139 
31.327 

2.088 
710 

5.124 
527 

22.066 
875 

5.780 
14.909 
19.237 
16.338 

48 
10.272 
24.862 
32.352 

226 
5.326 

2001 

76.000 
41.000 
21.196 

120.740 
30.197 

198.767 
131.660 

1.671 
70 

20.311 

44 
41 

122.048 
135.122 

13.304 
4.251 

32.646 
2.030 
1.357 

262 
769 

2.043 
38.227 

3.109 
1.008 
7.059 

769 
28.059 

1.191 

12.701 
24.950 
31.097 
18.043 

122 
(5.324) 
64.919 
97.272 

1.742 
7.068 

2002 

100.000 
97.497 
86.473 

152.095 
21.942 

363.491 
254.155 

1.233 
17 

70.137 

335 
2 

234.358 
314.483 

19.930 
5.202 

53.778 
1.277 

821 
248 
748 

2.389 
47.667 

4.553 
1.532 

10.292 
1.162 

32.821 
1.461 
1.369 

31.689 
78.916 

109.233 
95.673 

186 
2.107 

39.421 
153.292 

801 
7.869 

2003 (*) 

5.572.289 
5.381.040 

142.032 
181.089 
20.952 

856.744 
703.955 

101 
2 

230.498 
2.171 

22.905 

259.869 
234.489 

25.440 
2.086 

33.999 
3.092 
3.832 

200 
674 

1.601 
74.901 

5.453 
2.526 

11.636 
1.794 

57.978 
3.775 

10.557 
57.486 
82.310 

122.196 
119.501 

8.204 
50.708 

207.799 

7.931 
883.196 

2004 

1.796.857 
1.755.267 

45.911 
22.151 
16.758 

158.579 
110.106 

227 
22 

565.934 
20.668 
4.293 

44.829 
73.191 

8.243 
3.155 

2 
215 

11 
118 
373 
860 

50.972 

3.316 
2.342 
7.004 
1.565 

23.178 
2.246 

7.227 
(2.802) 

4.424 
4.424 

292 
(19.765) 
414.848 

1.834.683 

306.991 
1.314.104 

Son iki 
yıl farkı 

(3.775.432) 
(3.625.773) 

(96.121) 
(158.938) 

(4.194) 
(698.165) 
(593.849) 

126 
20 

335.436 
18.497 

(18.612) 

(215.040) 
(161.298) 

(17.197) 
1.069 

(33.997) 
(2.877) 
(3.821) 

(82) 
(301) 
(741) 

(23.929) 

(2.137) 
(184) 

(4.632) 
(229) 

(34.800) 
(1.529) 

(50.259) 
(85.112) 

(117.772) 
(115.077) 

(27.969) 
364.140 

1.626.884 

299.060 
430.908 

(*) 2003 yılı değerleri enflasyon düzeltmesi işlemleri sonucu elde edilen değ. 
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II- İDARİ BÜNYE 
Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. (TÜGSAŞ), 25.12.1953 tarih ve 4/2006 sayılı Bakanlar Kurulu 

kararı ile Azot Sanayii T.A.Ş. unvanı ile kurulmuş, 60 sayılı KHK ve 2929 sayılı Kanunla Türki
ye Kimya Sanayii Kurumuna, bağlı ortak statüsünde bağlanmıştır. 18.6.1984 tarihinde yürürlüğe 
giren 233 sayılı KHK ile sermayesinin tamamı Devlete ait bir İktisadi Devlet Teşekkülü hüviyeti
ni kazanmış ve yeni ana statüsü 9.11.1984 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konul
muştur. 

TÜGSAŞ ana statüsüne göre, ülke tarımı için gerekli her türlü basit, karışık ve bileşik gübre
leri üretmek, temin etmek ve satmak, yurt savunması için patlayıcı maddelerin esasını teşkil eden 
derişik nitrik asidi ve teknik amonyum nitratı üretmek, sanayiinin her dalında kullanılan azot bile
şiklerini sağlamak ve ana statü ile verilen diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü kılınmıştır. 

Şirket kendisine verilen görevleri yine özelleştirme kapsam ve programında olan 4 adet bağlı 
ortaklığı eliyle yerine getirirken; bu bağlı ortaklıklardan İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. (2002 
yılında TÜGSAŞ'a bağlanmıştır.) 18.3.2004 tarihinde, Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. 24.2.2004 tari
hinde, Samsun Gübre Sanayii A.Ş. 4.7.2005 tarihinde blok satış suretiyle özelleştirilmiş, Kütahya 
Gübre Sanayii A.Ş.'nin üretim tesisleri de varlık satışı suretiyle 18.10.2004 tarihinde özelleştiril
miş ve Şirketin denetim tarihi (Ağustos-2005) itibariyle üretim birimi kalmamıştır. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24.8.2005 tarih ve 10799 sayılı yazısı ile; "ÖYK'nın 
13.6.2005 tarih, 71 sayılı Kararı ve 4046 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde tüzel kişili
ğin sona erdirilmesine yönelik olarak; 

- Şirketin çıkarılacak devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte Sümer 
Holding A.Ş. (HOLDİNG) ile birleştirilerek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine, 

- Şirkette 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan işçilerin (geçici işçiler dahil) her türlü 
haklarıyla birlikte herhangi bir işleme gerek kalmaksızın HOLDİNG'e devredilmesine, 

- Birleşme sonucu tüm personele ilişkin düzenlemelerin ilgili mevzuat çerçevesinde HOL
DİNG tarafından gerçekleştirilmesine, 

- Bu karar gereğince gerçekleştirilecek devir ve birleşmelerle ilgili her türlü işlemin ilgili mev
zuat çerçevesinde HOLDİNG ve Şirket tarafından yerine getirilmesine," 

ÖİB'nin 22.8.2005 tarih ve 1225 sayılı oluruyla karar verildiği bildirilmiştir. Bu karar üzerine 
Şirket Yönetim Kurulu 29.8.2005 tarih ve 18.83 sayılı kararıyla Şirket tüzel kişiliğinin sona erdi
rilmesini kararlaştırmış, 19.9.2005 tarihinde yayımlanan Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket tüzel ki
şiliği bu tarih itibariyle sona ermiştir. 

Şirketin özelleştirme kapsam ve programına alındığı 18.8.1998 tarihinden itibaren, personel 
kadro ve işlemleri 4046 sayılı Kanuna göre gerçekleştirilmektedir. 

2004 yılında, bağlı ortaklıklar ve teşekkül merkezinin program kadrosu 2.465 olarak belirlen
miş, yıl içinde Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. ve İGSAŞ'ın özelleştirilmesi sonucu çalışan ortalama 
personel sayısı 1.351, yıl sonu çalışan personel sayısı ise 723 olmuştur. 2004 yılı sonunda çalışan 
723 personelin 170'i teşekkül merkezinde, 545'i 2 bağlı ortaklıkta, 4'ü Bölge Müdürlükleri, 4'ü de 
Didim Kampının kadrosunda istihdam edilmiştir. 2004 yılında teşekkül merkezi ve bağlı ortaklık
larda 54 memur, 157 sözleşmeli personel istihdam fazlası olarak tespit edilmiş ve Devlet Personel 
Başkanlığına bildirilmiştir. Yine 2004 yılında 137 işçinin iş akdi feshedilmiştir. 

2004 yılı sonu itibariyle TÜGSAŞ ve bağlı ortaklıklarında çalışan tüm personel için yapılan 
harcama toplamı geçen yıla göre % 45,5 oranında 42,6 trilyon lira azalarak 51 trilyon lira olarak 
gerçekleşmiştir. 
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III- MALI BÜNYE 
2004 yılında Şirket'in varlık ve kaynaklan, geçen yıla göre %78,9 oranında 255.057.998 mil

yon lira azalarak 68.062.281 milyon lira olmuştur. 
TÜGSAŞ'ın 2003 yılı konsolide bilançosunda yer alan İGSAŞ ve Gemlik Gübre Sanayii 

A.Ş.'nin 2004 yılı başında blok satış suretiyle özelleştirilmesi yanında Kütahya Gübre Sanayii 
A.Ş.'nin üretim tesislerinin varlık satışı suretiyle özelleştirilmesi, Samsun Gübre Sanayii A.Ş.'de 
de özelleştirme çalışmaları nedeniyle üretimin durdurulması sonucu tasfiye süreci hızlanan Şir
ket'in 2004 yılı varlık ve kaynakları geçen yıla göre % 78,9 oranında azalmıştır. 

Şirket kaynaklarının % 14 oranında 9.532.781 milyon lirası uzun % 18,5 oranında 12.618.200 
milyon lirası kısa süreli yabancı kaynak ve % 67,5 oranında 45.911.300 milyon lirası öz kaynak ni
teliğindedir. 

Şirket varlıklarının % 22,4 oranında 15.265.983 milyon lirası dönen varlıklara, % 77,6 oranın
da 52.796.298 milyon lirası duran varlıklara ait bulunmaktadır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Türkiye Gübre Sanayii A.Ş.'nin 2004 yılı ilk konsolide İşletme Bütçesinde toplam 554,7 tril

yon lira toplam harcama ödeneği tesis edilmiştir. 2004 yılı başında bağlı ortaklıklar İGSAŞ ve 
Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.'nin blok satış suretiyle özelleştirilmesi yanında yıl içinde ortaya çıkan 
ihtiyaçlara göre yapılan revize bütçe ile ödenek 115,8 trilyon liraya düşürülmüştür. 

2004 yılı sonu itibariyle gerçekleşen konsolide toplam giderler geçen yıla göre % 74,8 oranın
da 314,1 trilyon lira azalarak 105,8 trilyon lira olmuştur. Toplam harcama miktarında programın 
ilk durumuna göre % 80,9, revize programa göre % 8,7 oranında noksan gerçekleşme görülmüştür. 

Şirketin alımları bir önceki yıla göre % 82,7 oranında 215 trilyon lira azalarak 44,8 trilyon li
ra olarak gerçekleşmiştir. 

2004 yılı alımlarının % 67,6 oranında 30,3 trilyon lirasını bağlı ortaklıkların üretiminin ham
maddeleri oluşturmuştur. 

2003 yılında Gemlik ve İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.'lerin üretimleriyle birlikte Topluluğun 
toplam gübre üretimi 1.406.280 Ton düzeyinde gerçekleşmiş ve bunun % 30'u oranına karşılık 
olan 419.245 Ton'u Kütahya ve Samsun Şirketleri tesislerinde üretilmişti. 2004 yılında ise söz ko
nusu kuruluşların toplam üretimi 163.851 Ton'da kalmıştır. Gerçekleşmeler kurulu kapasiteye gö
re % 18 oranına kadar düşerken, bir önceki döneme göre de % 61 oranında küçülmüştür. 

Kuruluşların bir önceki dönem toplam 1.593.006 Ton olan gübre satışları bu yıl % 86 oranında 
azalarak 229.576 Ton'a düşerken, ticari gurupta yer alan gübre satışları da 9.886 Ton'a inmiştir. 

V- YATIRIMLAR 
Tamamı idame yenileme yatırımları kapsamında olmak üzere toplam 1.090 milyar lira olan 

topluluğun yatırım ödeneğinden yıl içerisinde 227 Milyar lira harcama yapılmış olup, bunun nak
di ve fiziki gerçekleşmesi de % 21 oranında kalmıştır. 

Toplam harcamaların 127 Milyar lirası Kütahya Şirketinde kalanı da Samsun Şirketinde yapıl
mıştır. Samsun Gübre Sanayii A.Ş.'ne tahsis edilen 330 Milyon liranın 60 Milyar lirası daha son
ra TÜGSAŞ Topluluğunun Haziran ayında gerçekleştirilen planlama kurulu toplantısında Kütahya 
Gübre Sanayii A.Ş.'nin "Doğal Gaz Dönüşüm Prpjesi"ne aktarılmış ve bu suretle Şirket'in toplam 
yatırım ödeneği 270 milyar liraya düşürülmüştür. 

Şirketlerin özelleştirme uygulamaları nedeniyle içerisinde bulunduğu koşullar itibarıyla yatı
rım harcamaları, zorunluluk arz eden projelerin gerçekleştirilmesi için yapılmış bulunmaktadır. Ni
tekim Samsun Şirketi yatırım harcamaları, 01/07/2004 tarihinde yürürlüğe giren 'Uluslararası Ge-
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mi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Code)' uyarınca Liman Tesisinde gerekli olan düzenle
meler için yapılmış ve bu amaçla hazırlanan plan çerçevesinde gerçekleştirilen güvenlik çalışma
ları için toplam 100 milyar lira sarf edilmiştir. 

VI- BAĞLI ANONİM ŞİRKETLER VE İŞTİRAKLER 
A- BAĞLI ANONİM ŞİRKETLER 
TÜGSAŞ'ın işletme olarak faaliyet gösteren üretim birimlerinden Kütahya, Samsun, Gemlik 

1.7.1987 tarihi itibariyle, Elazığ 18.12.1990 tarihi itibariyle bağlı ortaklık haline dönüştürülmüştür. 
Elazığ Gübre anayi A.Ş. ÖYK'nın 18.4.2000 tarih ve 2000/28 sayılı kararıyla ana teşekkülle 

birleştirilmiş ve tüzel kişiliği sona erdirilmiştir. 

ÖYK'nın 15.4.2002 tarih ve 2002/19 sayılı kararıyla İGSAŞ'ta Şirketin bağlı ortaklığı haline 
getirilmiştir. 

ÖYK'nın 23.1.2004 tarih ve 2004/8 sayılı kararı ile İGSAŞ'ta bulunan kamu hissesinin "Sa
tış Yöntemi" ile blok olarak 100.500.000 ABD Doları bedelle Yıldız Entegre Ağaç Sanayi 
A.Ş.'ne satılması kararlaştırılmış ve satış sözleşmesi 18.3.2004 tarihinde imzalanarak devir ger
çekleştirilmiştir. 

ÖYK'nın 23.1.2004 tarih ve 2004/9 sayılı kararı ile Gemlik Gübre Sanayi A.Ş.'de bulunan ka
mu hissesinin "Satış Yöntemi" ile blok olarak 83.100.000 ABD Doları bedelle YILYAK Yakıt Pa
zarlama A.Ş.'ne satılması kararlaştırılmış ve satış sözleşmesi 24.2.2004 tarihinde imzalanarak de
vir gerçekleştirilmiştir. 

Yukarıda belirtilen işlemlerle 2004 yılı sonu itibariyle TÜGSAŞ'ın bağlı ortaklık sayısı 2'ye 
düşmüştür. 

Bağlı anonim şirketlerin son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgeler
de gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 
SAMSUN GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birik.amortismanı 
Yatınmlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımlann gerçekleşme oranı (Nakdi) 
Tüm alım tutan 
Başlıca üretim miktarı: 
-NP ve NPK (kompoze) 
-DAP 
- Sülfat asidi 
- Fosfat asidi (I+II) 

Tüm üretim tutan (üretim maliyetleri) 
Üretim kapasitesi: 
- NP ve NPK (kompoze) 
-DAP 
- Sülfat asidi 
- Fosfat asidi (I+II) 

Kapasiteden yararlanma oranı: 
- NP ve NPK (kompoze) 
-DAP 
- Sülfat asidi 
- Fosfat asidi (I+II) 
Üretim verimliliği: 
- NP ve NPK (kompoze) 
-DAP 

Net satış tutan 
Stoklar: 
İlk madde ve malzeme 
Yan mamuller 
Mamuller 
Ticari mallar 
Diğer stoklar 

Memur (Ortalama) 
Sözleşmeli (Ortalama) 
İşçi (Ortalama) 
Personel için yap.tüm.gid. 
Cari yıla ilişkin: 
Memurlar için yapılan giderler 
Memur başına aylık ortalama gider 
Sözleşmeliler için yapılan giderler 
Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
İşçiler için yapılan giderler 
İşçi başına aylık ortalam gider 
Döneme ilişkin vergi ve yasal 
yükümlülükler 
Tahakkuk eden vergi 
GSYİH' ya katkı (üretici fiyat) 
GSYİH' ya katkı (alıcı fiyat) 
GSMH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Faaliyet kârı (öz kaynaklar yönünden) 
Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) 
Zararlılık 
Ekonomik kârlılık 
Faaliyet kârı veya zaran 
Dönem kân veya zararı 
Bilanço kârı veya zaran 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
Milyar TL 

Ton/Yıl 
Ton/Yıl 
Ton/Yıl 
Ton/Yıl 

Milyar TL 

Ton/Yıl 
Ton/Yıl 
Ton/Yıl 
Ton/Yıl 

% 
% 
% 
% 

Ton/Saat 
Ton/Saat 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 
% 
% 

MilyarTL 
MilyarTL 
MilyarTL 

2000 

5.000 
5.000 

12.224 
16.998 
1.858 

36.279 
24.152 

140 
21 

32.248 

174.719 
134.000 
81.825 
89.361 
32.537 

300.000 
304.000 
214.500 
194.560 

58 
48 

38,0 
46 

43 
37 

39.517 

4.321 
2.709 
3.778 

514 
216 
20 

127 
472 

6.522 

171 
713 
760 
499 

5.383 
950 

2.444 
2.315 
2.764 
2.294 

43 

(3.749) 
(5.692) 
(5.692) 

2001 

5.000 
5.000 

49.286 
14.791 
55.795 
39.734 

773 
67 

48.418 

191.500 
110.000 
14.210 
63.330 
42,738 

300.000 
304.000 
214.500 
194.560 

47 
43 
7.0 
33 

38 
34 

64.818 

7.224 
4.166 
4.834 
2.030 
1.273 

23 
130 
487 

8.901 

276 
100 

1.127 
723 

7.481 
1.280 

4.799 
(5.104) 

2.638 
1.651 

(160) 
(20.268) 
(25.959) 

2002 

13.300 
7.859 

65.538 
9.094 

86.789 
66.434 

476 
40 

73.658 

274.990 
47.000 
33.360 
92.760 
84,273 

292.500 
264.000 
188.100 
172.800 

64 
69 

18.0 
54 

42 
38 

77.885 

7.883 
5.126 

10.161 
60 
80 
22 

132 
467 

10.507 

401 
1.520 
1.636 
1.041 
8.436 
1.548 

11.334 
(1.705) 

9.628 
5.483 

(12.828) 
(27.096) 
(53.055) 

2003(*) 

281.509 
268.822 
53.059 
6.863 
5.015 

103.565 
81.941 

5 
31 

63.509 

212.215 
92.600 

78.554 
71.564 

292.500 
264.000 
188.100 
172.800 

48 
48 

45 

40 
36 

83.866 

7.155 

6.274 
62 

2.306 
23 

130 
437 

16.724 

526 
1.828 
2.015 
1.291 

10.700 
2.292 

9.986 
2.846 

12.831 
12.831 

(8.836) 
(24.328) 

(215.844) 

2004 

318.715 
313.885 
36.153 
4.927 

743 
133.714 
104.497 

100 
37 

25.871 

108.444 
10.711 

24.492 
25.252 

292.500 
264.000 
188.100 
172.800 

16 
14 

14 

33.076 

6.535 

3.156 
215 

11 
17 

103 
343 

14.722 

558 
2.735 
2.219 
1.795 

10.161 
2.468 

(7.062) 

(11.192) 
(42.635) 

(277.825) 

Son iki 
yıl farkı 

37.206 
45.063 

(16.906) 
(1.936) 
(4.272) 
30.149 
22.556 

95 
6 

(37.638) 

(103.771) 
(81,889) 

(54.062) 
(46.312) 

(32) 
(34) 

(31) 

(40) 
(36) 

(50.790) 

(620) 

(3.118) 
153 

(2.295) 
(6) 

(27) 
(94) 

(2.002) 

32 
907 
204 
504 

(539) 
176 

(9.986) 
(9.908) 

(12.831) 
(12.831) 

(20.028) 
(66.963) 

(493.669) 
(*) 2003 yılı değerleri enflasyon düzeltme işlemleri sonucu elde edilen değerlerdir. 
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Toplu bilgiler 
KÜTAHYA GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 

Sermaye (*) 
Ödenmiş sermaye (*) 
Öz kaynaklar (*) 
Yabancı kaynaklar (*) 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) (*) 
Maddi duran varlıklar birik.amortismanı (*) 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) 
Tüm alım tutarı 
Başlıca üretim miktarı: 
- Amonyum nitrat (%26N Prill) 
- Polietilen torba 
Tüm üretim tutarı (üretim maliyetleri) 
Üretim kapasitesi: 
- Amonyum nitrat (%26N Prill) 
- Polietilen torba 
Kapasiteden yararlanma oranı: 
- Amonyum nitrat (%26N Prill) 
- Polietilen torba 

Üretim verimliliği: 
- Amonyum nitrat (%26N Prill) 

Net satış tutarı 
Stoklar (*): 
- İlk madde ve malzeme 
- Yarı mamuller 
- Mamuller 
- Ticari mallar 
- Diğer stoklar 

Memur (Ortalama) 
Sözleşmeli (Ortalama) 
İşçi (Ortalama) 
Personel için yap.tüm.gid. 
Cari yıla ilişkin: 
Memurlar için yapılan giderler 
Memur başına aylık ortalama gider 
Sözleşmeliler için yapılan giderler 
Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
İşçiler için yapılan giderler 
İşçi başına aylık ortalam gider 
Döneme ilişkin vergi ve yasal yükümlülükler 
Tahakkuk eden vergi 
GSYİH' ya katkı (üretici fiyat) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyat) 
GSMH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Faaliyet kârı (öz kaynaklar yönünden) 
Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) 
Ekonomik kârlılık 
Zararlılık 
Faaliyet zararı (*) 
Dönem zararı (*) 
Bilanço zararı (*) 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
Milyar TL 

Ton/Yıl 
Bin adet 

Milyar TL 

Ton/Yıl 
Bin adet/Yıl 

% 
% 

Ton/Saat 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 
Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 
% 

MilyarTL 
MilyarTL 
MilyarTL 

2000 

3.000 
3.000 

21.501 
5.699 

343 
8.843 
6.657 

-

11.763 

172.005 
24.049 
17.396 

338.000 
55.000 

51.0 
44 

35 
21.803 

728 
9 

5.244 
2.616 

446 
26 
76 

777 
8.986 

214 
686 
519 
569 

7.704 
826 

525 
1.267 
(807) 
(807) 

1.015 
5.380 
7.237 

10.816 

2001 

3.000 
3.000 

40.694 
20.542 
6.185 

12.058 
8.547 

354 
99 

19.168 

176.865 
17.125 
27.803 

338.000 
55.000 

52.0 
31 

36 
28.972 

1.403 
56 

10.902 

48 
27 
74 

727 
13.013 

313 
965 
710 
800 

10.487 
1.202 

767 
4.881 
2.608 

2.607.599 

6.526 
16.006 
26.822 

2002 

19.900 
19.900 

37.524 
13.160 
3.637 

17.441 
11.801 

345 
63 

19.748 

185.000 
18.929 
30.310 

290.400 
37.750 

65.0 
53 

35 
32.650 

2.434 
26 

12.067 

43 
26 
73 

659 
13.377 

469 
1.504 
1.007 
1.225 

11.874 
1.687 

443 
5.562 
5.119 
6.017 

7.053 
11.588 
38.410 

2003 (*) 

220.009 
196.618 
34.870 
21.444 

1.856 
75.918 
43.023 

96 
14 

23.460 

152.500 
13.985 
34.370 

290.400 
35.750 

53.0 
39 

21 
43.095 

2.647 

8.873 

151 
27 
69 

524 
24.044 

673 
2.077 
1.296 
1.564 

12.721 
2.059 

1.067 
3.937 
2.873 
2.873 

9.350 
21.182 

163.194 

2004 

247.219 
229.239 

19.570 
11.870 
1.200 
7.152 
2.200 

-

13.818 

80.730 

26.151 

290.400 
35.750 

28 

40.582 

1.704 

20 
61 

274 
23.347 

545 
2.272 
1.309 
1.789 
9.781 
2.974 

4.911 
(31.658) 
(28.648) 
(28.648) 

8.573 
65.223 

242.755 

Son iki 
yıl farkı 

27.210 
32.621 

(34.870) 
(1.874) 
11.870 
(656) 

(68.766) 
(40.823) 

-

(9.642) 

(71.770) 
(13.985) 
(8.219) 

(25) 
(39) 

(21) 
(2.513) 

(943) 

(8.873) 

(7) 
(8) 

(250) 
(697) 

0 
(128) 

195 
13 

225 
(2.940) 

915 

3.844 
(35.595) 
(31.521) 
(31.521) 

(777) 
44.041 
79.561 

(*) 2003 yılı değerleri enflasyon düzeltme işlemleri sonucu elde edilen değerlerdir. 



TUGSAŞ'ın bağlı ortaklıklarının esas ve ödenmiş sermayeleri ile Şirket tarafından taahhüt 
edilen ve ödenen sermaye tutarları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Bağlı ortaklığın unvanı Esas Kuruluşun 
sermayesi taahhüt ettiği Ödenen Ödenmemiş 
Milyon TL Milyon TL Milyon TL Milyon TL 

Kütahya Gübre Sanayii A.Ş. 247.219.489 247.219.489 229.239.066 17.980.423 

Samsun Gübre Sanayii A.Ş. 318.714.560 318.714.560 313.884.533 4.830.027 

Toplam 565.934.049 565.934.049 543.123.599 22.810.450 

Kütahya Gübre Sanayii A.Ş.'nin esas sermayesi 85 trilyon lira olup enflasyon düzeltmesi farkı 
ile esas sermaye 247,2 trilyon liraya yükselmiştir. Aynı şekilde esas sermayesi 100 trilyon lira olan 
Samsun Gübre Sanayii A.Ş.'de de enflasyon düzeltmesi ile sermaye tutarı 318,7 trilyon liraya 
ulaşmıştır. 

- Kütahya Gübre Sanayi A.Ş.: 

Kütahya Gübre Sanayii Anonim Şirketi, 25.12.1953 tarih, 4/2006 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararıyla bir "Kamu İktisadi Teşekkülü" statüsünde oluşturulan Azot Sanayii T.A.Ş.'nin ilk 
işletmesi olarak kurulmuştur. 

Şirket, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 18/08/1998 tarih, 98/58 sayılı kararıyla özelleştirme 
kapsam ve programına alınmıştır. Bu kararla öngörülen Şirket'in 1,5 yıllık dönem içerisinde 
özelleştirmenin gerçekleştirilememesi üzerine anılan Kurulun 25.02.2000 tarih, 2000/15 sayılı 
Kararıyla süre uzatımına gidilmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca, diğer bağlı ortaklıklar Gemlik ve Samsun Gübre Sanayii 
A.Şirketleri ile birlikte Kütahya Gübre Sanayii A.Ş.'nin blok satış yoluyla özelleştirilmesi için 
2000 yılında ihaleye çıkılmış, diğerlerine teklif verilmesine karşın Şirket için bir teklif alına
mamıştır. 

Daha sonra Kütahya Gübre Sanayii A.Ş.'ye ait belirli varlıkların "Varlık Satışı" yöntemiyle 
özelleştirilmesini teminen 18.06.2004 tarihinde Ö.İ.Başkanlığınca tekrar ihaleye çıkılmıştır. Alınan 
nihai tekliflerin arasında en yüksek teklifi 10.740.000 ABD Dolar bedelle, İGSAŞ-İstanbul Gübre 
Sanayii A.Ş.'yi de blok satış yöntemiyle satın alan Yıldız Entegre Ağaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. 
vermiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 30.09.2004 tarih, 2004/99 sayılı kararıyla da Şirket'in satışa 
çıkartılan varlıklarının en yüksek teklifi veren Yıldız Entegre Ağaç Sanayii A.Ş.'ye ihale şartları 
belgesinde yer alan hususlar çerçevesinde satılması onaylanmıştır. 

Bu durum üzerine anılan alıcı firma Ö.İ. Başkanlığına yaptığı yazılı başvuruyla ihale şartlan 
belgesinin "13. Teklif Bedeli ve Ödeme Şartları" maddesinin peşin ödeme seçeneğine göre ödeme 
yapacağını bildirmiştir. Bu itibarla varlıkların satış bedeli olan 10.740.000 ABD Dolanndan % 10 
indirim yapılmış ve 9.666.000 Dolar alıcı firma tarafından peşin olarak ödenmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun yukanda verilen karanna istinaden Ö.İ. Başkanlığı ile Yıldız 
Entegre Ağaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. arasında 18.10.2004 tarihinde 6 maddeden oluşan 'Varlık 
Satış Sözleşmesi' yapılarak ihale belgesinde yer alan Şirket varlıklarının satışı gerçekleştirilmiş 
bulunmaktadır. 

ÖİB'nın 27.12.2004 tarih, 15688 yazısı eki ve ÖİB'nın 24.12.2004 tarih ve 2047 sayılı oluru 
ile verilen talimat nedeniyle, Şirket Yönetim Kurulunun 17.3.2005 tarih 3.9 sayılı kararı ile 
31.3.2005 tarihi itibariyle Şirket tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi kararlaştınlmış, karar 31.3.2005 
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tarih ve 6272 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Şirketin 31.3.2005 tarihi 
itibariyle çıkardığı devir bilançosu ana teşekkül TÜGSAŞ Yönetim Kurulunun 16.9.2005 tarih ve 
22.88 sayılı kararı ile TÜGSAŞ bünyesine alınmıştır. 

Ekim-2004 tarihinde varlık satışı suretiyle esas üretim tesisinin devredilmesini takiben ihtiyaç 
fazlası işçi personelin iş akitleri feshedilmiş, yine memur ve sözleşmeli personelde diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilmiştir. Tüzel kişil
iğin sona erdirildiği Mart-2005 itibariyle ise Şirkette çalışan personel kalmamıştır. 

- Samsun Gübre Sanayi A.Ş.: 

Samsun Gübre Sanayii A.Ş., ülkenin azotlu ve fosfatlı gübre ihtiyacını karşılamak üzere; 
25.12.1953 tarih ve 4/2006 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Azot Sanayii T.A.Ş.'nin bir 
işletmesi olarak 1967 yılında kurulmuştur. 

Şirket, 1967-1985 yılları arasında Azot Sanayii T.A.Ş.'ne bağlı îşletme Müdürlüğü, 1.1.1985-
30.6.1987 tarihleri arasında Samsun Müessese Müdürlüğü olarak faaliyetini sürdürmüş, bu tariht
en itibaren de Samsun Gübre Sanayii A.Ş.'ne dönüştürülerek, TÜGSAŞ (Türkiye Gübre Sanayii 
A.Ş.)'nin bağlı ortaklığı haline getirilmiştir. 

Samsun Gübre Sanayii A.Ş.nin ilk gübre fabrikası TSP (Triple Süper Fosfat)nin temeli 1967 
yılında atılmış, 26.9.1970'de işletmeye alınmıştır. Bu fabrikanın kullanacağı Sülfirik Asiti üretmek 
üzere Sülfirik Asit Fabrikasının temeli 1968 yılında atılmış ve üretime 1971 yılında başlanmıştır. 

Ülkenin gelişen tarımına paralel olarak kimyevi gübre ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla 
ikinci kompleks DAP (Di Amonyum Fosfat) fabrikası 1974 yılında üretime geçmiştir. Ülke 
tarımının ihtiyacına uyarak TSP üreten fabrika 1991 yılında modifıye edilerek kompoze gübre 
üretebilecek hale getirilmiştir. 

Samsun Gübre Sanayii A.Ş.bünyesinde Sülfürik Asit, Fosforik Asit Tesisleri (Kesifleştirici 
üniteleri ile birlikte 2 adet), 2 adet gübre tesisi olmak üzere 5 fabrika bulunmaktadır. 

Samsun Gübre Sanayii A.Ş. tesislerinde; azot, fosfat ve potasyum elementlerinden ikisini ya 
da üçünü bir arada bulunduran çok besinli (kompoze) gübre üretimi yapılmaktadır. 

Şirket üretim tesislerinde kompoze gübre üretimi yanında, son yıllarda gerçekleştirilen modi
fikasyon çalışmaları ile DAP tesisinde de NP (azot, fosfat) ve NPK (azot, fosfat ve potasyum) kom
poze gübre üretimi mümkün kılınmıştır. 

Ülke genelinde 6 adet çok besinli gübre üretimi yapan işletme bulunmakta olup bu tesislerin 
yıllık toplam üretim kapasitesi 2.724 ton'dur. Şirket bu kapasitenin %19 oranında bir dilimine 
sahip bulunmaktadır. 

Şirket Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18.8.1998 tarih ve 98/58 sayılı kararı ile özelleştirme 
kapsam ve programına alınmış, 2000 ve 2003 yıllarında açılan ihaleler sonuçlandırılamamıştır. 

Bilahare Mart-2004'te yenilenen ihalede sırasıyla 54.150.000, 54.090.000, 50.000.000 ABD 
Doları teklif veren 3 firma da, 1 milyon ABD doları tutarındaki geçici teminatlarını yakarak alım
dan vazgeçmişlerdir. 

Şirketin özelleştirilmesi amacıyla 4.2.2005 tarihinde yeniden ihaleye çıkılmış ve 29.3.2005 
tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmeleri sonucu en yüksek teklif veren Toros Gübre ve Kimya 
Endüstrisi A.Ş.'ne 41.000.000 ABD Doları bedelle satılmıştır. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 
2.6.2005 tarih ve 2005/52 sayılı kararı ile Şirkette bulunan % 100 oranındaki kamu hissesinin 
"satış"yöntemiyle blok hisse satışı şeklinde özelleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bunun üzerine alıcı 
Toros Gübre Sanayii A.Ş. ile 4.7.2005 tarihinde hisse satış sözleşmesi imzalanmıştır. 
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B- İŞTİRAKLER: 

TUGSAŞ'ın iştiraklerinin esas ve ödenmiş sermayeleri ile Şirket tarafından taahhüt edilen ve 
ödenen sermaye tutarları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

İştirakler İştirakin TÜGSAŞ'ca 2004 sonunda Toplam kamu payı 

Esas Ödenen Taahhüt Ödenen Taahhüt Ödenen 
sermayesi sermayesi edilen edilen 
Milyon TL Milyon TL Milyon TL Milyon TL Milyon TL Milyon TL 

T. Kalkınma 
Bankası A.Ş. 150.000.000 150.000.000 286 286 150.000.000 150.000.000 
T. Arap Gübre A.Ş. 
(TAGAŞ) 220.220 220.220 4.292.820 4.292.820 4.292.820 4.292.820 
Toplam 150.220.220 150.220.220 4.293.106 4.293.106 154.292.820 154.292.820 

Şirketin T. Kalkınma Bankasında % 0,00028 oranında Türk-Arap Gübre A.Ş.de % 20 oranın
da iştiraki bulunmaktadır. Şirketin iştiraklerinde bulunan katılma payları 2004 yılında enflasyon 
düzeltmesine tabi tutulmuş ve toplam 4.3 trilyon lira olmuştur. İştiraklerden 2004 yılında kâr payı 
alınmamıştır. 

SONUÇ 
- Samsun Gübre Sanayii A.Ş.'nin 22.7.2005 tarihinde kendi Genel Kurulunda kabul edilen 

2004 yılı bilançosu ve 42.634.637 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 
- Kütahya Gübre Sanayii A.Ş.'nin 22.7.2005 tarihinde kendi Genel Kurulunda kabul edilen 

2004 yılı bilançosu ve 65.222.745 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 
- Türkiye Gübre Sanayii A.Ş.'nin 22.7.2005 tarihinde kendi Genel Kurulunda kabul edilen 

2004 yılı bilançosu 306.991.123 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 
Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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TÜGSAŞ-Türkiye Gübre Sanayii A.Ş'nin 

2004 yılı füzyon bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

I- Dönen varlıklar 
A- Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1 - Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 
1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E- Stoklar 
1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2- Verilen sipariş avansları 

F- Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları 
G- Diğer dönen varlıklar 
Dönen varlıklar toplamı 

11- Duran varlıklar 
A- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karş. (-) 
3- İştirakler 
4- İştiraklere sermaye taahhüdü (-) 
5- İştiraklere sermaye payı değer düşüklüğü karş. (-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ortaklıklara sermaye taahhüdü (-) 
8- Bağlı ortaklık serm.payı değer düşüklüğü karş. (-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 
10- Diğer mali duran varlıklar değer düş. karş. (-) 

D- Maddi duran varlıklar 
1- Maddi duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avansları 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1- özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş tükenme payları (-) 
3- Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 
H- Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 

Aktif (varlıklar) toplamı 

2003 
Milyon TL 

3.771.199 

798.928.348 

(55.499.386) 

17.213.280 

(2.753.590) 

463.445 

810 

35.240.851 

18.193 

252.696 

36.916 

480 

747.200.161 

14.459.690 

16.567 

35.012..911 

761.676.898 

797.689.809 

2004 
Milyon TL 

(1.516) 

4.293.105 

565.934.049 

(22.810.450) 

17.712.879 

(3.409.353) 

147.700 

64.260 

23.237.557 

3.585 

124.393 

14.777 

480 

547.416.705 

,,/.' 

14.303.526 

29.263 

23.592.272 

561.749.974 

585.342.246 
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TÜGSAŞ-Türkiye Gübre Sanayii A.Ş'nin 
2004 yılı füzyon bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A- Mali borçlar 

B- Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 

C- Diğer borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 

D- Alınan avanslar 

E- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 

F- Borç ve gider karşılıklan 

1- Dönem kan vergi ve diğer yasal yüküm.karşılıklan 

2- Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yüküm.(-) 

3- Kıdem tazminatı karşılığı 

4- Maliyet ve gider karşılığı 

5- Diğer borç ve gider karşılıklan 

G- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklan 

H- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A- Mali borçlar 

B- Ticari borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

C- Diğer borçlar 

1- Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D- Alınan avanslar 

E- Borç ve gider karşılıklan 

1- Kıdem tazminatları karşılıklan 

2- Diğer borç ve gider karşılıktan 

F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuklan 

G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 

III- Öz kaynaklar 

A- ödenmiş sermaye 

1 - Sermaye 

2- Ödenmemiş sermaye (-) 

3-Enflasyon farkı 

B- Sermaye yedekleri 

1- Hisse senetleri ihraç primleri 

2- Hisse senetleri iptal karlan 

3- M.D.V. yeniden değerleme artışı 

4- İştirakler yeniden değerleme artışı 

5- Sermaye yedekleri 

C- Kar yedekleri 

1-Yasal yedekler 

2- Statü yedekleri 

3- Olağanüstü yedekler 

4- Diğer kar yedekleri 

5- Özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar karlan 

E- Geçmiş yıllar zararlan (-) 

F- Dönem net kan (zaran) 

Öz kaynaklar toplamı 

Pasif (Kaynaklar) toplamı 

2003 

Milyon TL 

6.007 

300.000.000 

(191.249.000) 

1.294.285.663 

68.380.210 

86.768.509 

595.120 

1.217.800 

1.265.649 

784.693 

10.261.785 

6.007 

5.919 

1.403.036.663 

108.563.822 

(883.196.368) 

159.011.981 

10.273.711 

628.404.117 

797.689.809 

2004 

Milyon TL 

25.954 

300.000.000 

(41.589.882) 

1.496.856.721 

9.693.727 

145.381 

351.125 

705.402 

327.586 

9.337.880 

25.954 

2.959 

1.755.266.839 

123.589.394 

(1.007.112.878) 

(306.991.123) 

11.223.221 

9.366.793 

564.752.232 

585.342.246 
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TUGSAŞ-Türkiye Gübre Sanayii A.Ş'nin 2004 Yılı Füzyon Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

I- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kân veya zaran 

K- Dönem kan vergi ve diğ. yasal yüküm.karş.(-) 

Dönem net kârı veya zaran 

2003 

Milyon TL 

17.863.773 

17.863.773 

(17.863.773) 

3.537.944 

(406.608) 

(8.541.031) 

16.362 

(2.537.190) 

(5.409.695) 

(7.930.523) 

(7.930.523) 

2004 

Milyon TL 

19.279.894 

19.279.894 

(19.279.894) 

23.295.279 

(30.620.388) 

(14.813.693) 

28.813 

(284.881.134) 

(22.138.802) 

(306.991.123) 

(306.991.123) 
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Kütahya Gübre Sanayii A.Ş'nin 

2004 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

I- Dönen varlıklar 

A- Hazır değerler 

B- Menkul kıymetler 

1 - Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 

C- Ticari alacaklar 

1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 
D- Diğer alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 
E- Stoklar 

1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2- Verilen sipariş avansları 

F- Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkuktan 

G- Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 

II- Duran varlıklar 

A- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B- Diğer alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 

2- Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karş. (-) 
3- İştirakler 

4- İştiraklere sermaye taahhüdü (-) 
5- İştiraklere sermaye payı değer düşüklüğü karş. (-) 

6- Bağlı ortaklıklar 

7- Bağlı ortaklıklara sermaye taahhüdü (-) 
8- Bağlı ortaklık serm.payı değer düşüklüğü karş. (-) 

9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali duran varlıklar değer düş. karş. (-) 

D- Maddi duran varlıklar 

1- Maddi duran varlıklar (brüt) 

2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 

4- Verilen sipariş avansları 
E- Maddi olmayan duran varlıklar 

1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 

3- Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1- Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 

2- Birikmiş tükenme paylan (-) 

3- Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 
H- Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 

Aktif (varlıklar) toplamı 

2003 

Milyon TL 

75.434.619 

(43.023.327) 

482.710 

616.452 

1.342.411 

8.369.785 

11.671.045 

72.657 
1.277.206 

32.894.002 

209.700 

23.349.556 

33.103.702 

56.453.258 

2004 

Milyon TL 

7.151.951 

(2.199.787) 

270.480 

75.625 

11.706 

1.704.292 

63.525 
622.101 

4.952.164 

144 

2.747.729 

4.952.308 

7.700.037 
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Kütahya Gübre Sanayii A.Ş'nin 
2004 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C- Diğer borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
D- Alınan avanslar 
E- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
F- Borç ve gider karşılıkları 

1 - Dönem kan vergi ve diğer yasal yüküm.karşılıklan 
2- Dönem kannın peşin ödenen vergi ve diğer yüküm.(-) 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Maliyet ve gider karşılığı 
5- Diğer borç ve gider karşılıkları 

G- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklan 
H- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C- Diğer borçlar 

1 - Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D- Alınan avanslar 
E- Borç ve gider karşılıklan 

1- Kıdem tazminatlan karşılıklan 
2- Diğer borç ve gider karşılıklan 

F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuklan 
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 

III- Öz kaynaklar 
A- Ödenmiş sermaye 

1 - Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Enflasyon farkı 

B- Sermaye yedekleri 
1 - Hisse senetleri ihraç primleri 
2- Hisse senetleri iptal karlan 
3- M.D.V. yeniden değerleme artışı 
4- İştirakler yeniden değerleme artışı 
5- Sermaye yedekleri 

C- Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar karlan 
E- Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F- Dönem net kan (zaran) 
Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (Kaynaklar) toplamı 

2003 

Milyon TL 

46.817 

85.000.000 

(23.390.717) 

135.008.981 

4.551.115 

254.245 

4.524.345 

707.553 

314.030 

11.185.532 

46.817 

196.618.264 

1.445.551 

(163.194.194) 

21.536.820 

46.817 

34.869.621 

56.453.258 

2004 

Milyon TL 

56.942 

85.000.000 

(17.980.423) 

162.219.489 

4.286 

19.221.459 

15.350 

104.391 

167.591 

56.942 

229.239.066 

1.645.546 

(177.531.849) 

(65.222.745) 

19.513.077 

56.942 

(11.869.982) 

7.700.037 
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Kütahya Gübre Sanayii A.Ş'nin 2004 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kân veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

1- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kân veya zaran 

K- Dönem kan vergi ve diğ. yasal yüküm.karş.(-) 

Dönem net kârı veya zararı 

2003 

Milyon TL 

43.154.367 

(59.498) 

43.094.869 

(40.538.991) 

(11.906.309) 

661.518 

(215.962) 

(1.855.936) 

746.356 

(1.167.775) 

2.555.878 

(9.350.431) 

(10.760.811) 

(11.182.230) 

(11.182.230) 

2004 

Milyon TL 

32.159.460 

(13.002) 

32.146.458 

(28.099.507) 

(12.619.578) 

1.456.991 

(9.997.790) 

(1.200.394) 

367.621 

(47.276.546) 

4.046.951 

(8.572.627) 

(18.313.820) 

(65.222.745) 

(65.222.745) 
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Samsun Gübre Sanayii A.Ş'nin 

2004 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

I- Dönen varlıklar 
A- Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1- Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C- Ticari alacaklar 

1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E- Stoklar 
1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2- Verilen sipariş avansları 

F- Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları 
G- Diğer dönen varlıklar 
Dönen varlıklar toplamı 

II- Duran varlıklar 
A- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B- Diğer alacaklar 
1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karş. (-) 
3- İştirakler 
4- İştiraklere sermaye taahhüdü (-) 
5- İştiraklere sermaye payı değer düşüklüğü karş. (-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ortaklıklara sermaye taahhüdü (-) 
8- Bağlı ortaklık serm.payı değer düşüklüğü karş. (-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 
10- Diğer mali duran varlıklar değer düş. karş. (-) 

D- Maddi duran varlıklar 
1- Maddi duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avansları 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1- Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan (-) 
3- Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 
H- Diğer duran varlıklar 
Duran varlıklar toplamı 
Aktif (varlıklar) toplamı 

2003 
Milyon TL 

126.550.326 

(94.816.578) 

911.444 

865.955 

8.780.413 

15.797.546 

1.832.719 

171 

7.773 

31.733.748 

28.188.077 

31.741.692 

59.929.769 

2004 
Milyon TL 

(510.271) 

133.714.183 

(104.496.655) 

432.589 

3.290 

9.771 

9.917.680 

111.232 

1.387.705 

88 

29.217.528 

11.862.267 

29.217.616 

41.079.883 
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Samsun Gübre Sanayii A.Ş'nin 
2004 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

]- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C- Diğer borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
D- Alınan avanslar 
E- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
F- Borç ve gider karşılıktan 

1- Dönem kan vergi ve diğer yasal yüküm.karşılıklan 
2- Dönem kannın peşin ödenen vergi ve diğer yüküm.(-) 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Maliyet ve gider karşılığı 
5- Diğer borç ve gider karşılıkları 

G- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklan 
H- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C- Diğer borçlar 

1- Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D- Alınan avanslar 
E- Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatlan karşılıkları 
2- Diğer borç ve gider karşılıktan 

F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuklan 
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 

III- Öz kaynaklar 
A- Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Enflasyon farkı 

B- Sermaye yedekleri 
1- Hisse senetleri ihraç primleri 
2- Hisse senetleri iptal karlan 
3- M.D.V. yeniden değerleme artışı 
4- İştirakler yeniden değerleme artışı 
5- Sermaye yedekleri 

C- Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar karlan 
E- Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F- Dönem net kan (zaran) 
Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (Kaynaklar) toplamı 

2003 
Milyon TL 

90.537 

100.000.000 
(12.687.138) 
181.508.807 

785.532 

317.124 

2.024.328 
859.459 

2.785.896 

7.774 

90.537 

268.821.669 

81.337 

(215.843.887) 

6.772.339 

98.311 

53.059.119 
59.929.769 

2004 

Milyon TL 

109.046 

100.000.000 
(4.830.027) 

218.714.560 

3.789.226 
81.070 

313.975 

14.503 
619.412 

109.046 

313.884.533 

92.593 

(235.189.838) 
(42.634.637) 

4.818.186 

109.046 

36.152.651 

41.079.883 
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Samsun Gübre Sanayii A.Ş'nin 2004 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

i 
Brüt satış kân veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zaran 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gid. ve zar.(-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

I- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kân veya zaran 

K- Dönem kan vergi ve diğ.yas.yük.karş.(-) 

Dönem net kân veya zararı 

2003 

Milyon TL 

83.866.328 

(57.040) 

83.809.288 

(77.631.094) 

(15.014.107) 

7.459.220 

(217.848) 

(5.014.565) 

381.344 

(18.100.555) 

6.178.194 

(8.835.913) 

(6.609.106) 

(24.328.317) 

(24.328.317) 

2004 

Milyon TL 

33.133.106 

(56.935) 

33.076.171 

(32.883.763) 

(11.384.481) 

2.362.131 

(14.473.336) 

(743.425) 

106.448 

(18.694.382) 

192.408 

(11.192.073) 

(24.046.703) 

(42.634.637) 

(42.634.637) 
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SAYI: 57 
TÜRKİYE SELÜLOZ VE KÂĞIT FABRİKALARI A.Ş.'NİN 2004 YILINA AİT HESAP 

VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 25.04.2006 tarihli 14 üncü Birleşiminde Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrika

ları A.Ş.'nin 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Bü
yük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili ola
rak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuru
luş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü 
olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I - TOPLU BAKIŞ 
Kültür ve sanayi alanındaki kullanım yeri itibarıyla insanlığın en önemli ihtiyaç maddelerin

den biri de kâğıttır. Bu nedenle kâğıt sanayiinin gelişmesi, bir ülkenin sınai ve kültürel gelişmesi 
ile paralellik arz etmektedir. Bu yönüyle kâğıt tüketimi bir uygarlık ölçüsü olarak kabul edilmek
tedir. Nitekim yılda kişi başına düşen kâğıt-karton tüketimi bütün dünyada ülkelerin sosyal, eko
nomik ve kültürel açıdan gelişmişlik düzeyinin önemli göstergelerinden biridir. 

Türkiye'de modern anlamda ilk kâğıt üretimi, Cumhuriyet döneminde 1933 yılında uygulan
masına başlanılan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ile gündeme gelmiştir. Bu bağlamda 1934 yılın
da Sümerbank'a bağlı olarak "Sümerbank Selüloz Sanayi Müessesesi" kurulmuş, Müessese, 1955 
yılında çıkarılan 6550 sayılı Kanun ile "Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi SEKA" un
vanı ile yeniden yapılandırılarak müstakil bir iktisadi devlet teşekkülü haline getirilmiştir. 

Kâğıt-karton üretimi yapıp, bu mamullerin satışı için ticari faaliyette bulunmak esas amacıy
la kurulan SEKA'nm daha önce 620 bin ton/yıl olan üretim kapasitesinin % 55'i oranında 343 bin 
ton/yıl'lık kısmı 2004 yıl sonu itibariyle özelleştirilmek suretiyle elinden çıkmıştır. İzmit İşletme
sinin de 14.5.2005 tarihi itibariyle kapatılarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devredilmesinden 
sonra 122 bin ton/yıl'lık bir kâğıt-karton üretim kapasitesi daha SEKA'nın elinden çıkmış ve bün
yede sadece 155 bin ton/yıl üretim kapasitesine sahip Akdeniz İşletmesi kalmıştır. Böylece, kuru
luşundan 1980'li yıllara kadar kâğıt-karton üretimini tekel olarak sürdüren SEKA'nın kâğıt-karton 
üretimindeki payı 1980 yılında % 66'ya, 1990 yılında % 56'ya, 2000 yılında % 29'a ve 2004 yı
lında ise % 1,4'e gerilemiştir. 

SEKA, 1997 yılında 233 sayılı KHK'ye tabi ve 28 Ekim 1984 tarih ve 18559 sayılı Resmi Ga
zetede yayınlanan Ana Statüsü dahilinde yönetilen bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak faaliyetle
rini sürdürmekte iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun, 06.12.1997 tarih ve 97/54 sayılı kararı ile 
özelleştirme kapsamına; 15.07.1998 tarih ve 98/51 sayılı kararı ile de özelleştirme programına alın
mış, 24.11.1998 tarihinde de Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) unvanı ile anonim 
şirket statüsüne dönüştürülmüştür. Buna göre; değerlendirmesi yapılarak işlemleri tamamlanan Ba
lıkesir, Kastamonu, Bolu, Dalaman, Afyon, Çaycuma ve Ardanuç işletmeleri ile ilgili olarak ihale
ye çıkılmış ve bu ihale sonucunda Bolu işletmesi özelleştirme yüksek kurulunun 20.07.2000 tarih
li kararı ile satılmış ve buna ait sözleşme 03.08.2000 tarihinde imzalanarak işletme alıcısına dev
redilmiştir. Öte yandan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 08.02.2000 tarih ve 892 sayılı oluru ile, 
Orman Ürünleri Sanayii, A.Ş.'nin (ORÜS) SEKA ile birleştirilmesine karar verilmiş ve yapılan ça
lışmalar sonucunda birleşme gerçekleştirilmiştir. 
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Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 18.01.2001 tarih ve 20 sayılı kararı ile de Dalaman İşletme
sinin satışı onaylanmış ve anılan işletme 30.03.2001 tarihinde yeni sahibine devredilmiştir. 

2003 ve 2004 yılları SEKA açısından özelleştirmenin hız kazandığı yıllar olmuştur. Nitekim 
sırası ile Afyon İşletmesi 05.06.2003, Balıkesir İşletmesi 24.06.2003, Çaycuma İşletmesi 
30.06.2003 Aksu İşletmesi 24.10.2003, Kastamonu İşletmesi 06.11.2003, Karacasu İşletmesi 
15.4.2004, Akkuş İşletmesi 17.12.2004 ve Ardanuç İşletmesi de 6.5.2005 tarihi itibarıyla devredi
lerek özelleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Öte yandan SEKA İzmit İşletmesi varlıkları 18.4.2005 
tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devredilerek faaliyetine son verilmiştir. 

24.6.2003 tarihinde alıcısına devredilen Balıkesir İşletmesinin satış işlemleri hususunda Bur
sa 2 nci İdare Mahkemesince "yürütmenin durdurulmasına" karar verilmiş ve bu karara idarece bir 
üst mahkeme olan Bursa Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yapılan itiraz reddedilmiştir. Daha son
ra T.C. Bursa 2 nci İdare Mahkemesi 15.10.2003 tarihinde, Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üze
re dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir. T.C. Bursa 2 nci İdare Mahkemesinin dava konu
su işlemin iptaline karar vermesinden sonra; davalı sıfatıyla Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığı ve davalı idare yanında müdahil olarak da Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş., 
Danıştay 10 uncu Dairesi nezdinde kararın temyizi ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava aç
mıştır. Danıştay 10 uncu dairesi; 7.5.2004 tarihinde 2004/5297 esas sayılı kararıyla temyiz dilek
çesinde ileri sürülen hususlar, temyizen incelenen kararın yürütülmesinin durdurulmasını gerekti
recek nitelikte görmediğinden yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiştir. T.C. 
Bursa 2 nci İdare Mahkemesince 15.10.2003 tarihinde alınan satışın iptali kararının temyizi için 
Danıştay'da açılan davanın 2004 yılı sonu itibariyle devam ettiği anlaşılmıştır. 

Öte yandan SEKA Akdeniz İşletmesi'nin Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 13.5.2003 tarih ve 
2003/29 sayılı kararı ile 109,9 milyon ABD Doları karşılığı özelleştirilmesine karar verilmiş ancak 
teklif sahibi firma Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından tanınan süre içerisinde sözleşmeyi 
imzalamadığından teminatı irat kaydedilmiştir. İkinci yüksek teklifi veren firma da süresi içinde 
sözleşmeyi imzalamadığından onun da teminatı irat kaydedilmiş ve ihale iptal edilmiştir. 

SEKA'ya ait Taşucu tersane alanının 49 yıl süre ile işletme hakkı da Özelleştirme Yüksek Ku
rulunun 13.8.2003 tarih ve 2003/47 sayılı kararı ile devredilmiş, devir sözleşmesi 15.9.2003 tari
hinde imzalanmıştır. 

ÖİB'nin 22.08.2005 tarih ve 1225 sayılı oluru gereğince, 19.09.2005 tarihinde çıkartılan de
vir bilançosu üzerindeki tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte Sümer Holding A.Ş. ile birleştiri
lerek tüzel kişiliğ sona erdirilen SEKA'nın son beş yıllık faaliyet sonuçlarına ilişkin toplu bilgiler 
ve son iki yıldaki değişmeler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

- 824 - i- CILT 



Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü gelirleri 
Başlıca alım miktarı (kağıtlık odun) 
Tüm alım tutarı 
Başlıca üretim miktarı (kağıt karton) 
Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) 
Üretim kapasitesi (kağıt-karton) 
Kapasiteden yararlanma oranı (kağıt-karton) 
Başlıca satış miktarı (kağıt-karton) 
Net satış tutan 
Stoklar: 
İlk madde ve malzeme 
Yarı mamuller 
Mamuller 
Ticari mallar 
Diğer stoklar 
Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
Memurlar için yapılan giderler 
Memur başına aylık ortalama gider 
Sözleşmeliler için yapılan giderler 
Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
İşçiler için yapılan giderler 
İşçi başına aylık ortalama gider 
Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal 
yükümlülükler 

Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) 
Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) 
İktisadi kârlılık 
Zararlılık (öz kaynak yönünden) 
Faaliyet kârı veya zararı 
Dönem zararı 
Bilanço zararı 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
Milyar TL 
Milyar TL 

BinM3 
Milyar TL 

Bin Ton 
Milyar TL 

Bin Ton 
% 

Bin Ton 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 
% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

2000 

175.000 
130.500 
60.904 
34.327 
5.609 

129.857 
88.009 

1.866 
26 

329 
140 

1.371 
97.327 

455 
184.939 

620 
73 

437 
153.581 

24.981 
4.583 
9.307 

0,2 
10.018 

272 
904 

5.624 
78.862 

2.307 
707 

5.601 
516 

63.692 
944 

657 
50.888 
51.545 
51.608 

63 
(26.793) 
(45.954) 

(121.018) 

2001 

175.000 
171.899 
55.918 
58.598 
13.971 

147.409 
94.538 

1.306 
26 

973 
230 
851 

103.226 
332 

188.287 
545 
61 

341 
184.811 

22.468 
3.957 
6.589 

0,1 
6.152 

241 
778 

4.827 
95.460 

2.856 
988 

6.850 
734 

74.315 
1.283 

644 
72.335 
72.978 
73.256 

70 
(19.110) 
(59.227) 

(180.245) 

2002 

175.000 
175.000 

160.582 
33.952 

203.148 
120.852 

5.281 
64 

879 
369 
804 

133.274 
268 

217.545 
545 
49 

265 
205.820 

24.662 
4.811 

14.001 
0,2 

9.720 
210 
626 

4.172 
108.003 

3.938 
1.563 
9.121 
1.157 

81.161 
1.572 

1.156 
85.847 
87.004 
87.269 

(19.919) 
(97.400) 

(277.645) 

2003 

450.000 
367.457 

91.380 
34.809 

115.679 
68.315 

2.276 
384 

1 
31.057 

91 
93.479 

545 
17 
96 
99 

12.565 
1.566 

10.039 
0,1 
52 

175 
475 

2.749 
161.983 

4.036 
1.922 
8.444 
1.481 

72.587 
2.200 

3.021 
56.201 
59.222 
59.222 

(13.552) 
(161.019) 
(438.664) 

2004 

450.000 
442.799 
35.318 
39.008 
5.003 

122.237 
72.024 

46 
3 

2.679 
858 
59 

12.471 
26 

30.312 
277 

9 
28 
21 

5.230 
3.071 
6.076 

3.599 
110 
266 

1.252 
49.606 

3.675 
2.320 
6.535 
1.691 

39.396 
2.236 

1.732 
13.290 
15.022 
15.295 

29.600 
28.993 

(467.657) 

Son İki 
yıl farkı 

75.342 
35.318 

(52.372) 
(29.806) 

6.558 
3.709 

46 
3 

403 
474 

58 
(18.586) 

(65) 
(63.167) 

(268) 
(8) 

(68) 
(78) 

(7.335) 
1.505 

(3.963) 
(0,1) 

3.547 
(65) 

(209) 
(1.497) 

(112.377) 

(361) 
398 

(1.909) 
210 

(33.191) 
36 

(1.289) 
(42.911) 
(44.200) 
(43.927) 

43.152 
190.012 

(28.993) 

Artış 
veya 
azalış 
%'si 

21 

(57) 
(86) 

6 
5 

18 
123 

5.800 
(60) 
(71) 
(68) 
(49) 
(47) 
(71) 
(79) 

(58) 
96 

(39) 

6.821 
(37) 
(44) 
(54) 
(69) 

(9) 
21 

(23) 
14 

(46) 
2 

(43) 
(76) 
(75) 
(74) 

(318) 
(118) 

7 
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Kâğıt-karton üretimi yapıp, bu mamullerin satışı için ticari faaliyette bulunmak esas amacıy
la kurulan SEKA'nın 620 bin ton/yıl olan üretim kapasitesinin % 55'i oranında 343 bin ton/yıl'lık 
kısmı 2004 yıl sonu itibariyle özelleştirilmek suretiyle elinden çıkmıştır. İzmit İşletmesinin de 
14.5.2005 tarihi itibariyle kapatılarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devredilmesinden sonra 
122 bin ton/yıl'lık bir kâğıt-karton üretim kapasitesi daha SEKA'nm elinden çıkmış ve bünyesin
de sadece 155 bin ton/yıl üretim kapasitesine sahip Akdeniz İşletmesi kalmıştır. SEKA'nın 
ÖİB'nin 22.08.2005 tarih ve 1225 sayılı oluru gereğince Sümer Holding A. Ş. ile birleştirilmesi so
nucunda Akdeniz İşletmesi de faaliyetlerini Sümerbank A.Ş. bünyesinde sürdürmektedir. 

Akdeniz İşletmesinin de 2004 yılında finansman darboğazı nedeniyle odun ilk maddesi temin 
edilememesine bağlı olarak, 2005 yılında ise odun ilk maddesi temin edilmesine rağmen yılın ilk 
üç ayı hariç talep yetersizliğine bağlı olarak duruşa geçmesi nedeniyle SEKA bünyesinde kapasite 
kullanım oranı oldukça düşmüştür. Nitekim 2004 yılında kapasiteden yararlanma oranı % 9 düze
yinde gerçekleşmiştir. 

Teknolojinin eskiliği, işçilik ve enerji giderlerinin yüksekliği, kaliteli odun ilk maddesi temi
nindeki zorluk, ithalattaki koruma oranlarının düşüklüğü gibi yapısal sorunlarının yıllardır sürüyor 
olması SEKA'nın kârlı ve verimli çalışmasına engel teşkil etmiş ve SEKA 2004 yılını da 29,0 tril
yon lira dönem zararıyla kapatmıştır. 

SEKA faaliyetlerinin yıllardır zararlı olmasında etken olan yapısal sorunlardan önemli görü
lenleri ise; 

- Yıllardır modernizasyonu yapılmayan, hızlan düşük, tampon genişlikleri az ve dolayısıyla 
birim maliyet içindeki enerji ve genel giderleri yüksek eski makinelerle üretim yapılması, 

- Teknolojinin eski oluşundan kaynaklanan kalite düşüklüğü ve maliyet yüksekliği sorunları, 
ithalatta uygulanan koruma oranlarının düşürülmesi, etkin bir pazarlama politikasının yerleştirile-
memiş olması gibi etkenler, 

- Orman Genel Müdürlüğü'nden temin edilen orman emvalinin genellikle kâğıt üretimine el
verişli olmaması nedeniyle kalite düşüklükleri olması, kâğıtlık odun ihtiyacının dış piyasadan te
mininde ise finansman zorlukları yaşanması SEKA fabrikalarının bir kısmının kuruluş aşamasın
daki teknolojilerinin ucuz ilk maddeler olan eski kâğıt ve yıllık bitki kullanımına uygun olmaması 
nedeniyle yüksek maliyetli ithal selüloz kullanma zorunluluğu, 

- İşçilik giderlerinin, özel sektördeki kâğıt üreticilerine göre daha yüksek olması, 

- Ticari bir liman niteliğinde olan SEKA Taşucu Limanının yıllardır ekonomiye kazandırıla-
mayışı, 

- 15 Temmuz-1998 tarihinden, Sümerbank A.Ş.ile birleştirildiği 22.08.2005 tarihine kadar ya
şanan özelleştirme sürecinin yarattığı belirsizlik ortamının çalışanlar üzerinde yarattığı olumsuz et
kiler, 

şeklinde sıralanabilir. 

II- İDARİ BÜNYE 
Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları A.Ş (SEKA), 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir iktisadi devlet teşekkülü iken, 15.07.1998 ta
rihinde Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile özelleştirme programına alınarak, 4046 sayılı Özel
leştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna tabi, anonim şirket statüsünde bir kuruluş haline dönüştürül
müştür. 
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SEKA denetim bakımından 4046 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince, sermayesindeki 
kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların 
Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesi Hakkında Kanun ile 72 sayılı Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu Hakkında KHK'ye tabi olarak faaliyet göstermiştir. 

SEKA personelinden memur statüsünde olanlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, söz
leşmeli statüsünde olanlara 527 sayılı KHK, her iki statüde olanlara 5434 sayılı T.C Emekli San
dığı Kanunu, işçi statüsünde olanlara 4587 sayılı İş Kanunu, 506 sayılı SSK Kanunu, 2821 sayılı 
Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş-Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile bunların ek ve 
değişiklikleri uygulanmaktadır. SEKA özelleştirme programına alınmasıyla 4046 sayılı özelleştir
me uygulamalarının düzenlenmesine dair Kanunun personelle ilgili hükümlerinin uygulanmasına 
da başlanmıştır. 

Kuruluşun sevk ve idaresinde ayrıca Kuruluşu ilgilendiren Bakanlar Kurulu Kararları, Yük
sek Planlama Kurulu Kararlan, Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararları ve Yönetmelikler uygulan
mıştır. 

SEKA 15.07.1998 tarihinde özelleştirme programına alınıp, 4046 sayılı kanuna tabi bir kuru
luş haline getirildiğinden sözleşmeli personel kadrolarıyla ilgili düzenlemeler 527 sayılı KHK hü
kümlerine göre yürütülmeye başlanılmıştır. 4046 sayılı Kanunun 22. nci maddesine göre de ayrı
lan personelin kadrosu iptal edilmiştir. 2003 yılında 2.203 olan memur ve sözleşmeli personel 
program kadro sayısı, 2004 yılında özelleştirme ve emeklilik nedeniyle ayrılanlar neticesinde 
1.735 kişinin kadrosunun iptal edilmesiyle 473'e düşmüştür. 

2004 yılı sonu itibariyle memur program kadro sayısı 38'i işletme müdürlüklerinde 37'si Ge
nel Müdürlükte olmak üzere 75'dir. Sözleşmeli personel program kadrosu ise 348'i işletme müdür
lüklerinde 50'si de Genel Müdürlük'te olmak üzere 398'dir. 

Şirketin 2003 yılında 4.248 olan işçi norm kadrosu 2004 yılında 1.408 kişiye düşerken, prog
ram kadro sayısı bir önceki yıla göre 53 adet azaltılarak 1.376 olarak tespit edilmiştir. 

SEKA'da 2004 yıl sonu itibariyle çalışan toplam personel sayısı bir önceki yıla göre % 26,5 
oranında 513 kişi azalarak 1.420 olarak gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde 36 personel girişine karşın 
549 personel çıkışı olmuştur. Yıl sonu itibariyle çalışan toplam personelin % 4,3'ü oranında 61'i 
memur, % 14,9'u oranında 212'si sözleşmeli personel, % 80,8'i oranında 1.147'si işçi olarak istih
dam edilmiştir. 

III- MALİ BÜNYE 
Kuruluşun kaynak ve varlıkları bir önceki yıla göre % 8,4 oranında 6.833 milyar lira azalış 

göstererek 74.326 milyar liraya düşmüştür. Geçen yıl öz kaynaktan yoksun şekilde kapatılmışken, 
2004 yıl sonunda sermaye düzeltmesi olumlu farkının etkisiyle 35.318 milyar lira tutarında öz kay
nak oluşmuştur. 

Kaynakların % 28,2'si oranında 21.428 milyar liralık kısmı dönen varlıklara, % 71,2 oranın
da 52.898 milyar liralık kısmı da duran varlıklara bağlanmıştır. Dönen varlıklarda geçen yıla göre 
meydana gelen 10.017 milyar liralık azalış özelleştirme nedeniyle oldukça küçülen Kuruluşun ala
cak ve stoklarındaki azalıştan, duran varlıklarındaki yükseliş ise enflasyon düzeltmesinden ileri 
gelmiştir. 

Geçen yıl Şirket varlıklarının tamamı yabancı kaynaklarla karşılanmış iken, 2004 yıl sonu iti
bariyle Şirket varlıklarının % 52,5'i yabancı kaynaklarla karşılanır duruma gelmiştir. Bu durum; 
özelleşmeye bağlı olarak SEKA'nın küçülmesi dolayısıyla kaynak ihtiyacının azalması yanında 
2004 yılında Orman Genel Müdürlüğüne olan 35,0 trilyon lira tutarındaki faiz borcunun silinmesi 
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ve birikmiş olan 22,9 trilyon liralık ana para borcunun da ödenmemiş sermayeden karşılanmak su
retiyle ÖİB tarafından ödenmesi nedeniyle yabancı kaynakların bu ölçüde azalmasından ileri gel
miştir. 

Yıllardır eskimiş ve demode makinelerle üretim yapılması nedeniyle, kalite ve maliyet yönün
den rekabet avantajı elde edilememesi, eski makinelerin emek yoğun olması, işçilik giderlerinin 
sektördeki diğer kuruluşlara göre yüksekliği, finansman darboğazına bağlı olarak kullanılan yaban
cı kaynak yükü gibi olumsuz etkenler kârlı çalışmaya imkân vermediğinden dönem sonuçları sü
rekli zararlı olmuş, kuruluş kaynak üretmekten ziyade kaynak tüketir bir hal almıştır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Yönetim Kurulu'nun 14.11.2003 tarih ve 20/215 sayılı kararı ile kabul edilen işletme bütçesi
ne göre; işçi, memur ve sözleşmelilerden oluşan 1.849 personelin istihdamı sağlanarak 51,5 trilyon 
lira ödemede bulunulacağı, 119,8 trilyon lira tutarında alım gerçekleştirileceği, 180.000 ton kâğıt-
karton üretimi sağlanarak, bu üretim için 155,7 trilyon lira tutarında harcama yapılacağı, satışı ya
pılan 180.800 ton kâğıt-kartondan 163,7 trilyon lira net satış hasılatı elde edileceği, 2004 yılı faali
yetleri sonucunda 1,5 trilyon liralık yatırım harcamasıyla birlikte 193,0 trilyon lira tutarında finans
man ihtiyacı doğacağı ve neticede 23,3 trilyon lira dönem zararı meydana geleceği programlanmış
tır. Ancak yıl içindeki ekonomik değişimler sebebiyle işletme bütçesinin revizesi cihetine gidilmiş
tir. Yönetim Kurulunun 19.11.2004 tarih ve 13/139 sayılı kararı ile revize edilen bütçede 2004 yı
lı faaliyetlerinin 66,7 trilyon lira zararla sonuçlanacağı varsayılmıştır. 

Şirketin 2004 yılı faaliyetleri sonucunda ise; yıl sonu itibariyle 1.420 kişi olan personel için 
41,9 trilyon lira tutarında harcama yapılmış, 12,5 trilyon liralık alım gerçekleştirilmiş, 25.757 ton 
kâğıt-karton üretimi karşılığında 30,3 trilyon lira tutarında üretim harcaması yapılmış, satışı yapı
lan 28.305 ton kâğıt-kartona karşılık, 21,2 trilyon lira net satış hasılatı elde edilmiş, 2004 yılı fa
aliyetleri sonucunda 73,3 trilyon lira tutarında finansman ihtiyacı ortaya çıkmış ve 29,0 trilyon li
ra dönem zararı meydana gelmiştir. 

SEKA son yıllarda kaynak yaratmaktan ziyade kaynak tüketir bir hüviyete bürünmüştür. Kay
nak ihtiyacı ise sermaye ödemeleriyle karşılanmaktadır. Nitekim SEKA'ya özelleştirme programı
na alındığı 15.07.1998 tarihinden 2004 yılı sonuna kadar 462,9 trilyon lira tutarında sermaye öde
mesi yapılmıştır. 

SEKA'nın odun ilk maddesine dayalı üretim yapan kâğıt fabrikalarından Akdeniz İşletmesi 
hariç öteki işletmeleri özelleştirildiğinden odun ilk maddesi alım ve tüketimi de oldukça azalmış
tır. Nitekim geçmiş yıllarda 1.500.000 m3 civarında odun ilk maddesi tedariki yapılıp, üretimde 
kullanılırken bu rakam, SEKA'nın özelleştirme sürecine girmesiyle birlikte 2000 yılından itibaren 
düşüşe geçmiştir. Nitekim, 2003 yılında 1.027 m3 kâğıtlık odun tedariki yapılmışken, duruşta olan 
Akdeniz İşletmesinin üretime alınma sürecinin başlatıldığı 2004 yılı sonlarında 58.577 m3 kâğıtlık 
odunun tesellümü yapılıp, bunun 10.041 m3'lük kısmı Akdeniz İşletmesine nakledilmiştir. Söz ko
nusu odunlar için 4,2 trilyon lira ödeme yapılmıştır. 

2004 yılında SEKA İşletmelerinin ihtiyacı olarak çeşitli tür ve kaynaklardan 4.750 ton selü
loz bağlantısı yapılmış, tolerans sınırları dahilinde 4.864 tona ulaşan bağlantı miktarının tamamı 
2004 yılında teslim alınmıştır. Söz konusu selüloz alımı için 3,7 trilyon lira ödemede bulunulmuş
tur. 

2004 yılında SEKA bünyesinde kalan Akdeniz ve İzmit işletmelerinden yalnızca İzmit İşlet
mesinde üretim yapılmıştır. Toplam 25,8 bin ton üretimin 4,9 bin tonu yazı ve tab kâğıdı, 5 bin to
nu sargılık kâğıt 15,8 tonu da karton olarak gerçekleştirilmiştir. 2004 yılında kapasiteden yararlan
ma oranı % 9'da kalmıştır. Üretimin azlığı, çoğu işletmelerin özelleştirilmesinin yanında, kalan iş-
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letmelere yeterli miktarda idame ve yenileme yatırımı yapılmaması nedeniyle, kalite ve maliyet yö
nünden piyasadaki diğer üretici firmalarla ve ithal ürünlerle rekabet imkânlarının kalmamasından 
ileri gelmiştir. 

Bir yandan TL'nin değer kazanması nedeniyle ithal kâğıtlarla rekabetin zorluğu ve Orman Ge
nel Müdürlüğüne olan borçlar nedeniyle odun temin edilememesi, diğer yandan özelleştirme çalış
maları nedeniyle devreye girmek için fazla çaba gösterilmemesi ve harcama yapılmak istenmeme
si nedenleriyle Akdeniz İşletmesi 2004 yılı içinde çalışmamıştır. 2005 yılı Şubat ayında devreye 
alınan fabrikada Mart ayı sonuna kadar 9.394 ton kâğıt üretimi yapılmış, Mart ayı sonunda talep 
azlığı nedeniyle işletmede üretime ara verilmiştir. 

2004 yılında 30,3 trilyon lira tutarındaki maliyet giderleri toplamının tamamı İzmit İşletmesi 
üretimine aittir. 2004 yılında Akdeniz İşletmesi mamul üretimi yapmamış, ancak yıl sonuna doğ
ru, devreye girme hazırlıkları çerçevesinde yan mamul yonga üretmiştir. Bu nedenle, 2003 yılın
dan 2004 yılına devreden 474,1 milyar liralık 6.632 m3 yonga stoku 2004 yılı sonu itibariyle 2,2 
trilyon lira değerinde 19.505 m3'e yükselmiş, yarı mamul yonga stoku 1,4 trilyon lira değerinde 
12.873 m3 artmıştır. İzmit İşletmesi yarı mamulleri de 100 milyar lira tutarında artış göstermiştir. 
Bunların dışında, 2003 yılında özelleştirilen Kastamonu İşletmesinde kalan 5,8 milyar liralık ken
dir selülozu da İzmit İşletmesine getirtilmiştir. Böylece, 2004 yılında yarı mamul stoklarındaki ar
tış 1,5 trilyon liraya ulaşmıştır. 

1934 yılında Sümerbank'a bağlı olarak kurulan Selüloz Sanayi Müessesesinin 1955 yılında 
yeniden yapılandırılması sonucu kurulan SEKA, ülke kâğıt piyasasında uzun yıllar tekel olarak fa
aliyet göstermiş, ancak, 1980'li yılların ortalarından itibaren özel sektör üreticilerinin devreye gir
mesi ve 1996 yılından itibaren de koruma oranlarının Gümrük Birliği çerçevesinde AB ve EFTA 
ülkeleri için % 1 Mer seviyesine, diğer ülkeler için de çok düşük seviyelere çekilmesinin ithalatı ko
laylaştırması nedeniyle bu özelliğini büyük ölçüde kaybetmiş ve bazı işletmelerin özelleştirilmesi 
sonucunda kâğıt piyasasındaki payı ve gücü önemli ölçüde azalmıştır. 

Son yıllarda SEKA'nm pazarlama faaliyetleriyle ilgili olarak bünyedeki temel sorunlar, üre
tim teknolojisinin eskiliği ve üretim maliyetlerinin yüksek olmasından ileri gelmiştir. Üretim üni
telerinin çoğunluğunda makine ve diğer yardımcı tesisler 25 yıl ve daha öncesinin teknolojisine gö
re kurulmuştur. Bu tesislerde yüksek maliyetlerle üretim yapılmaktadır. Üretim maliyet ve kalite
sini olumsuz yönde etkileyen unsurlardan biri de üretimde kullanılan birkısım ham maddenin iste
nilen kalitede olmayışıdır. Maliyet, fiyat ve kalite yönünden yaşanan sorunların çözümlenebilmesi 
için üretim tesislerinin iyileştirilmesine yönelik yenileme yatırımlarının yapılması yanında, isteni
len kalitede hammadde tedariki yapılması gerekli görülmekle birlikte, son yıllarda uygulanan özel
leştirme ve KİT yatırım politikaları nedeniyle kâğıt sektörü yatırımları için SEKA'ya kaynak tah
sisi yapılamamakta, birçoğu acil hale gelen idame yatırımları dahi gerçekleştirilememiştir. 

Pazarlama ile ilgili darboğazlardan biri de SEKA mamullerine karşı, piyasada oluşan talebin 
fiyat esnekliğinin yüksekliği ve kâğıt fiyatlarının tespit edilmesinde ithal kâğıt fiyatlarının belirle
yici rol oynamasıdır. 

Ülke kâğıt piyasasındaki müşteri gruplarının kolaylıkla dış piyasaya yönelmeleri nedeniyle; 
maliyet-fıyat ve kalite yönünden ithal ürünler ile rekabetin zorlaştığı son yıllarda aralıklı olarak 
üretimin durdurulması cihetine gidilmiştir. 

Netice itibarıyla; rekabetin yoğun olduğu mevcut piyasa şartlarında, düşük kaliteli, yüksek 
maliyetli SEKA ürünlerine talebin artması konjonktüre bağlı bulunmaktadır. Bu arada, 2003 ve 
2004 yıllarında yaşanan yoğun özelleştirmelerden sonra, SEKA kâğıt- karton piyasasındaki etkin
liğini de büyük ölçüde kaybetmiştir. 
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2004 yılında 28.305 ton düzeyinde 21,2 trilyon liralık kâğıt-karton satışı gerçekleştirilmiş, ge
çen yıla göre miktar yönünden % 71 oranında 67.706 ton ve net satış tutan yönünden % 79 oranın
da 78,2 trilyon lira azalış meydana gelmiştir. 

2004 yılında gerçekleştirilen 28.305 ton kâğıt-karton satış miktarının; % 53,4 oranında 15.105 
tonunu kartonlar, % 22,7 oranında 6.438 tonunu yazı tabı kâğıdı, % 18,9 oranında 5.350 tonunu 
sargılık kâğıtlar, % 4,8 oranında 1.369 tonunu gazete kâğıdı ve % 0,2 oranında 43 tonunu da kraft 
torba kâğıdı teşkil etmiştir. 

Söz konusu satışlar sonucu elde edilen 21,2 trilyon liralık net satış tutarının; % 38,6 oranında 
8,2 trilyon liralık kısmı kartonlar, % 34,6 oranında 7,3 trilyon liralık kısmı yazı tabı kâğıdı, % 22,3 
oranında 4,7 trilyon liralık kısmı sargılık kâğıtlar, % 4,3 oranında 938,8 milyar liralık kısmı gaze
te kağıdı, % 0,2 oranında 45,3 milyar liralık kısmı kraft torba kâğıdına ilişkindir. 

İzmit İşletmesinde yazı tabı kâğıdı, sargılık kâğıt ve karton üretilmiştir. Ancak, işletmede üre
tim hızı düşük, üretim genişliği az, düşük kapasiteli ve eski makinelerle üretim yapılması ürün ka
lite ve maliyetlerini olumsuz etkilemiştir. Kalite düşüklüğü ile ürüne talebin azalması sonucu işlet
me düşük kapasite ile çalışmak zorunda kalmış ve maliyetler daha da yükselmiştir. Bu nedenle, iş
letmenin üretimi arttıkça zararı da artmıştır. 

Akdeniz İşletmesinde uygulanan satış fiyatları değişken giderleri dahi karşılayamadığından bu 
fiyatlarla da satış yapılamamış ve stoklar yükseldiği için üretim durdurulmuştur. 

Kâğıt-karton türleri itibarıyla tüm ürünlerin satış miktarında geçen yıla göre azalma meydana 
gelmiştir. Bu azalma 2005 yılında daha da artmış ve işletmelerde sipariş yokluğu nedeniyle uzun 
süreli duruşlara gidilmek zorunda kalınmıştır. 

V- YATIRIMLAR 
2004 yılı yatırım programında SEKA için 1,5 trilyon lira ödenek ayrılmış, devam eden proje

lerde nakdi ve fiziki gerçekleşme sağlanamamış, idame yenileme yatırımlarında ise 46 milyar lira
lık yatırım harcaması yapılarak % 4 oranında nakdi ve fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 

VI- MÜESSESE, BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLER 
SEKA Genel Müdürlüğü işletme faaliyetlerini, 2003 yılma kadar 3'ü ORÜS'ten devir alınan, 

tüzel kişiliği haiz olmayan 10 işletme ile sürdürmüştür. 2003 ve 2004 yılları SEKA açısından özel
leştirmenin hız kazandığı yıllar olmuştur. Nitekim sırası ile Afyon İşletmesi 05.06.2003, Balıkesir 
İşletmesi 24.06.2003, Çaycuma İşletmesi 30.06.2003, Aksu İşletmesi 24.10.2003, Kastamonu İş
letmesi 06.11.2003, Karacasu İşletmesi 15.4.2004, Akkuş İşletmesi 17.12.2004 ve Ardanuç İşlet
mesi de 6.5.2005 tarihi itibarıyla devredilerek özelleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Öte yandan 
SEKA İzmit İşletmesi varlıkları 18.4.2005 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devredile
rek faaliyetine son verilmiştir. 

2004 yılında SEKA Genel Müdürlüğü bünyesinde yalnızca İzmit ve Akdeniz işletmeleri kal
mıştır. 

SEKA'nın sermayelerine iştirak ettiği Mannesmann Boru Endüstrisi T.A.Ş.'de % 1,191, Se-
curity Papers Ltd. (Pakistan'da) % 10,0 ve Sanayi Nakliyat A.Ş.'de % 0,01 oranında hissesi bulun
maktadır. 

Mannesmann Boru Endüstrisi T.A.Ş.'de SEKA iştirak hisselerinin Sümer Holding A.Ş. hisse
leri ile birleştirilerek satışı hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nm 20.01.2003 tarih 443 sa
yılı yazısı ile Sümer Holding A.Ş.'ye yetki verilmiştir. Söz konusu hisselerin satışına dair, 
31.03.2003, 07.07.2003 ve 28.08.2003 tarihli ihalelerde teklif gelmemesi, 05.12.2003 tarihli ihale
de 2 teklif bulunmasına rağmen tekliflerin değer tespit komisyon rakamları altında kalması nede-
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niyle ihaleler iptal edilmiş ve 06.09.2004 tarihli ihalede de hiç teklif gelmemesi sebebiyle sonuç 
alınamamıştır. Şirketin 25.11.2004 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında 
şirketin infisahı yoluyla Borusan Birleşik Boru Fabrikaları A.Ş. tarafından devir alınması kararı 
alınmıştır. Şirket sermayesi 9.450 milyar liraya çıkarılmıştır. Mannesman Boru Endüstrisi A.Ş.'nin 
2003 yılı kârı bir önceki yıla göre % 197,9 oranında 13,2 trilyon lira artarak 19,9 trilyon lira ola
rak gerçekleşmiştir. 2003 yılı kâr dağıtımından SEKA'ya 584,6 milyar lira temettü ayrılmıştır. 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nm 26.07.2005 tarih 9719 sayılı yazılarında Borusan Mannesmann 
Endüstrisi A.Ş.'deki hisselerin Borsa'da satış imkânlarının araştırıldığı ve kısa sürede satışın ger
çekleştirileceği hususu SEKA'ya bildirilmiştir. 

1965 yılında, banknot kâğıdı üretmek için Bölgesel İşbirliği Programı (RCD) anlaşması gere
ğince Pakistan'da kurulmuş olan Security Papers Ltd.'nin esas sermayesi 19,7 trilyon lira, öden
miş sermayesi ise 6,2 trilyon liradır. SEKA adı geçen şirkete Bakanlar Kurulu'nun 05.07.1967 ta
rih ve 6/8402 sayılı kararı ile % 10 oranında iştirak etmiş ve adına düşen sermayenin tamamını öde
miştir. Security Papers Ltd. (Pakistan) 2004 yılında 4,7 trilyon lira dönem kârı elde etmiş ve SE
KA'ya 273 milyar lira temettü isabet etmiştir. 

Diğer bir iştirak olan Sanayi Nakliyat A.Ş. 1957 yılında taşımacılık yapılması amacıyla 5 mil
yon lira sermaye ile kurulmuştur. SEKA'nın şirket sermayesindeki payı % 10 oranında iken müte
akip yıllarda yapılan sermaye artımlarında rüçhan hakkını kullanmaması sonucu % 0,01 'e düşmüş
tür. Faaliyet alanı SEKA'nın faaliyet alanı dışında olan şirketin tasfiye işlemleri devam etmektedir. 

Bu üç iştirakin sermaye durumları, ödenen sermaye tutar ve payları 2004 yılı sonu itibariyle 
olduğu şekilde bir değişiklik olmaksızın 19.09.2005 tarihi itibariyle Sümerbank A.Ş.'ye devredil
miştir. 

VII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırıl

mıştır: 
1- Bünyesinde üretim ünitesi olarak sadece Akdeniz İşletmesi kalan ve kâğıt piyasasındaki 

fonksiyonunu kaybeden SEKA'nın, bu tesisinin de bir an önce özelleştirilerek tasfiye edilmesi, 
2- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 

yerine getirilmesi. 
SONUÇ 
Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları A.Ş.'nin; 18 Nisan 2005 tarihindeki kendi genel kuru

lunda kabul edilen 2004 yılı bilançosu ve 28.992.573 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir 
tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabnkalan A.Ş.(SEKA) 
2004 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

I-DÖNEN VARLIKLAR 
A- Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı 
C- Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri rceskontu(-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 
1 -Alacak senetleri reeskontu(-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E- Stoklar 
1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyeti 
0- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuk. 
H- Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II-DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari alacaklar 

1 -Alacak senetleri recskontu(-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B- Diğer alacaklar 
1 -Alacak senetleri recskontu(-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karş.(-) 
3- İştirakler 
4- İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5- İştirakler sermaye payları değ.düşüklüğü karş.(-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ort.sermaye paylan değ.düşüklüğü karş.(-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali duran varlıklar değer düş.karş. (-) 
D- Maddi duran varlıklar 

1 - Maddi duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avansları 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1 - Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş tükenme payları (-) 
3- Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuk. 
H- Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 
NAZIM HESAPLAR 

Önceki dönem 
Milyon TL. 

3.819.139 

612.413 
1.732.876 

1.095.823 
24.215.585 

11.976 

2.276.103 

115.679.074 
68.314.983 

53.523 
53.523 

1.664.006 
2.382.000 

3.206.726 

637.053 

. 24.227.561 

433.274 
271.672 

3.554 

544 

2.276.103 

47.364.091 

69.470 

32.822.292 

49.713.762 
82.536.054 

291.300.454 

Cari dönem 
Milyon TL. 

1.238.848 

588.722 
2.016.590 

1.909.964 
17.808.235 

167.788 

2.678.629 

122.236.747 
72.024.138 

53.523 
53.523 

1.788.035 
173.000 

650.126 

106.626 

17.976.023 

192.366 
1.379.133 

3.010 

3.152 

2.678.629 

50.212.609 

-

22.265.309 

52.897.400 
75.162.709 

478.154.551 
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Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.(SEKA) 
2004 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

I-K1SA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A- Mali borçlar 

B- Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu(-) 

C- Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu(-) 

D- Alınan avanslar 

E- Yıllara yaygın inşaat ve onanm hakedişleri 

F- Ödenecek vergi ve yükümlülükler 

G- Borç ve gider karşılıkları 

1 - Dönem kân vergi ve diğer yasal yük.karşılıklan 

2- Dönem kârının peşin ödenen vergi ve diğ.yük.(-) 

3- Kıdem tazminatı karşığı 

4- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 

I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A- Mali borçlar 

B- Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu(-) 

C- Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu(-) 

D- Alınan avanslar 

E- Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıkları 

2- Diğer borç ve gider karşılıkları 

F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 

G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

III- ÖZ KAYNAKLAR 

A- Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 

2- Ödenmemiş sermaye (-) 

3- Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 

4- Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları 

B- Sermaye yedekleri 

1 - Hisse senedi ihraç primleri 

2- Hisse senedi iptal kararlan 

3- M.D.V.yeniden değerleme artışlan 

4- İştirakler yeniden değerleme artışlan 

5- Diğer sermaye yedekleri 

C- Kâr yedekleri 

1-Yasal yedekler 

2- Statü yedekleri 

3- Olağanüstü yedekler 

4- Özel yedekler 

5- Diğer kâr yedekleri 

6- Özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar kârlan 

E- Geçmiş yıllar zararlan(-) 

F- Dönem net kân (zaran) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

NAZIM HESAPLAR 

Önceki dönem 

Milyon TL. 

24.462.176 

3.137.583 

450.000.000 

82.543.280 

2.395.478.512 

37.873.428 

189.604 

31.629.809 

2.705.583 

1.232.373 

28.555.055 

24.462.176 

1.020.707 

8.074 

1 

3.137.583 

5.926 

2.762.935.232 

38.063.032 

(2.650.200.894) 

(161.018.603) 

(10.221.233) 

(10.221.233) 

89.613.777 

3.143.510 

92.757.287 

(10.221.233) 

82.536.054 

291.300.454 

Cari dönem 

Milyon TL. 

2.760.896 

450.000.000 

7.200.681 

2.780.133.486 

42.828.404 

212.320 

6.095.666 

666.502 

489.638 

28.901.439 

911.665 

11.177 

2.760.896 

6.844 

3.222.932.805 

43.040.724 

(3.201.662.074) 

(28.992.573) 

35.318.882 

35.318.882 

37.076.087 

2.767.740 

39.843.827 

35.318.882 

75.162.709 

478.154.551 
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Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.(SEKA) 

2004 Yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış zararı 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F- Diğer faaliyet, olağan gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyet, olağan gider ve zarar.(-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 

İ- Olağan dışı gelir ve kârlar 

J- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem zararı 

K- Dönem kân, ver.ve dığ.yas.yük. karşılıklan. (-) 

Dönem net zararı 

Önceki dönem 

Milyon TL. 

118.160.936 

4.844.026 

113.316.910 

99.672.077 

3.633.458 

1.772.302 

21.753.401 

13.772.011 

141.346.798 

13.644.833 

27.196.404 

(13.551.571) 

(33.443.816) 

(161.018.603) 

(161.018.603) 

Cari dönem 

Milyon TL. 

27.464.176 

2.302.911 

25.161.265 

39.221.783 

10.817.827 

2.283.347 

4.992.321 

26.466.935 

29.401.703 

(14.060.518) 

15.539.446 

(29.599.964) 

(26.057.805) 

(28.992.573) 

(28.992.573) 
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SAYI: 58 
TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 
01.01.2003-06.05.2003 DÖNEMİNE AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 

KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 26.10.2005 tarihli 5 inci Birleşiminde Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü'nün 01.01.2003-06.05.2003 dönemine ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkın
daki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu de
netim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, 
KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sıra
sında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I - TOPLU BAKIŞ 
Türkiye'de demir çelik sektörünün yasal temeli 1926 yılında Demir Çelik Sanayiinin tesisine 

dair 786 sayılı yasa ile atılmıştır. İlk Demir Çelik Fabrikası MKEK tarafından 1932 yılında Kırık
kale'de kurulmuştur. 1939 yılında Sümerbank'ın bünyesinde müessese olarak Karabük Demir ve 
Çelik Fabrikaları üretime başlamıştır. 

Karabük Demir Çelik Fabrikaları, merkezi Karabük olmak üzere 1955 yılında 200 milyon li
ra sermaye ile kurulan Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. 1938 
yılında Etibank tarafından işletmeye alınan, Divriği Madenleri Müessesesi de 1955 yılında TDÇİ 
Genel Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. TDÇİ'nin de iştiraki ile 1960 yılında yassı ürün üretmek üzere 
ikinci entegre tesis konumunda Ereğli Demir Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) kurulmuştur. 1975 yı
lında TDÇİ bünyesinde faaliyette bulunmak üzere uzun ürün amaçlı İskenderun Demir Çelik Fab
rikaları Müessesesi (İSDEMİR) işletmeye alınmıştır. 

TDÇİ bünyesinde faaliyet gösteren Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları 1976 yılında Bakan
lar Kurulu Kararı ile müessese haline getirilmiş, 1979 yılında kurulan Hekimhan ve Attepe Maden
leri Müesseseleri ile birlikte TDÇİ'nin müessese sayısı 5'e yükselmiştir. TDÇİ'nin iştiraki olarak 
1977 yılında kurulan GERKONSAN A.Ş.'deki Hazine hisselerinin TDÇİ'ne devredilmesiyle 
GERKONSAN A.Ş. 1982 yılında teşekkülün bağlı ortaklığı olmuştur. 1995 yılında Attepe Maden
leri Müessesesi'nin kapatılması ile TDÇİ'nin müessese sayısı 4'e düşmüştür. 

Dört müessese ve bir bağlı ortaklık olarak çalışmalarını sürdüren TDÇİ'nin dört müessesesi 
Yüksek Planlama Kurulu'nun 10.9.1993 tarih ve 93/T-65 sayılı kararı ile bağlı ortaklığa dönüştü
rülmüştür. 

5.4.1994 tarihli Ekonomik Önlemler Uygulama Planı'nda KİT'lerle ilgili belirtilen önlemlere 
istinaden Karabük Demir Çelik Fabrikaları Müessesesi'nin ekonomik ve teknolojik ömrünü dol
durduğu, eskiyen teknoloji ile rekabet edebilirliğinin kalmadığı dikkate alınarak, özelleştirileme-
mesi durumunda üretimin durdurulması, istenmesi halinde işçilerin tesisleri devir alabilmeleri ka
rarlaştırılmış, ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 30.12.1994 tarih ve 94/16 sayılı kararı ile özel
leştirme kapsamına ve doğrudan özelleştirme programına alınarak 1 (Bir) TL bedelle Karabük De
mir ve Çelik A.Ş. (KARDEMİR)'e devredilmiş ve TDÇİ bünyesinden ayrılmıştır. 

Türkiye'de Demir Çelik sektöründe kamu sermayesine dayalı tesislerin özelleştirilmesi kap
samında, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2.3.1998 tarih ve 98/20 sayılı kararı ile İSDEMİR A.Ş. 
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özelleştirme kapsam ve programına alınmış bilahare Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 8.2.2001 ta
rih ve 2001/8 sayılı kararı ile İSDEMİR A.Ş.'nin ERDEMİR T.A.Ş.'ne devredilmesi uygun görü
lerek hukuku ve fiili devir işlemi 31.1.2002 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 12.10.1999 tarih 99/66 sayılı kararıyla özelleştirme kapsam 
ve programına alman GERKONSAN A.Ş. de TDÇİ bünyesinden ayrılmış bünyede bağlı ortaklık 
olarak DİV-HAN A.Ş. kalmıştır. 

1995 yılından itibaren bünyesinden ayrılan bağlı ortaklık ve müesseselerle esas faaliyet alanı 
demir çelik üretiminden uzaklaşan TDÇİ'nin; fonksiyonlarını büyük ölçüde yitirdiği işletme faali
yetlerinden doğan finansman açığının ticari bankalardan karşılanmasının açığın daha da büyüme
sine neden olduğu, rödevans gelirleri dışında başka bir geliri bulunmadığı, özelleştirme programı
na alınarak finansman açığının giderilmesinin özelleştirme fonuna önemli ölçüde mali külfet geti
receği ve mevcut durumunda önemli bir gelişme sağlanamayacağı gerekçe gösterilerek, TDÇİ'nin 
tasfiye edilmek amacıyla bağlı ortaklığı DİV-HAN A.Ş. ile birlikte özelleştirme kapsam ve prog
ramına alınması ve Özelleştirme işlemlerinin 18 ay içinde tamamlanması Özelleştirme Yüksek Ku
rulu'nun 5.1.2001 tarih ve 2001/2 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Ancak, özelleştirme işlem
leri kararda belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilememiş ve bu süre Özelleştirme Yüksek Kuru
lu'nun 27.6.2002 tarih 2002/39 sayılı karan ile 5.7.2002 tarihinden itibaren iki yıl daha uzatılmış
tır. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 5.1.2001 tarih ve 2001/2 sayılı kararıyla özelleştirme kapsam 
ve programına alınan TDÇİ Genel Müdürlüğü 4046 sayılı kanunun 20/A maddesine istinaden bu 
kanuna uygun Ana Sözleşmesi hazırlanarak Anonim Şirkete dönüştürülmüş ve sermayesi 250 tril
yon olarak belirlenmiştir. 

Bağlı ortaklık statüsünde faaliyetini sürdürmekte olan DİV-HAN A.Ş. hisselerinin tamamı 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nm 3.10.2002 tarih ve 911 sayılı onayı ile TDÇİ A.Ş. bünyesinden 
çıkarılmış ve DİV-HAN A.Ş. ile TDÇİ A.Ş. arasında hukuki bir bağ kalmamıştır. TDÇİ A.Ş.'nin 
6.5.2003 tarihi itibariyle sermayelerine çok küçük paylarla katıldığı Türkiye Kalkınma Bankası, 
Tüdemsaş, Tülomsaş ve Tüvesaş olmak üzere dört iştiraki bulunmaktadır. 

Son bağlı ortaklığı DİV-HAN A.Ş.'nin de ayrılması ile doğrudan kendisi tarafından yapılan 
herhangi bir üretim faaliyeti kalmayan TDÇİ A.Ş.'nin Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 3.1.2003 
tarih ve 2003/1 sayılı karan ile uhdesinde bulunan 18 adet maden sahasından 14 tanesinin DİV-
HAN A.Ş.'ye bilabedel devredilmesine, TDÇİ A.Ş. DİVHAN A.Ş. arasında 3.10.2002 tarihi itiba
riyle tespit edilecek cari hesap bakiyesinin ve işleyecek kanuni faizlerinin TDÇİ uhdesinde bırakıl
masına, oluşan meblağın TDÇİ A.Ş. zarar hesaplanna alınmasına, TDÇİ'nin tasfiyesine, TDÇİ 
A.Ş.'nin tasfiye işlemlerinin Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesine ve TDÇİ A.Ş. borç
larının Fon'dan karşılanmasına karar verilmiştir. 

Bilahare Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 7.4.2004 tarih 2004/25 sayılı karan ile TDÇİ borç
larının Fon'dan karşılanmasına dair 3.1.2003 tarih ve 2003/1 sayılı kararının 7 nci maddesinin (e) 
bendi iptal edilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu' nun 3.1.2003 tarih ve 2003/1 sayılı Karannda yer alan 14 adet 
maden sahasının Divhan A.Ş.'ye bilabedel devir işlemleri üzerlerinde bulunan haciz kararları dö
nem içerisinde gerçekleştirilememiştir. Divhan A.Ş.'nin 4.3.2004 tarihinde sonuçlanan ihalesi ne
ticesi Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 7.4.2004 tarih ve 2004/30 sayılı Kararı ile 15.4.2004 tari
hinde imzalanan Hisse Satış Sözleşmesi ile Erdemir T.A.Ş.'ne satışı gerçekleştirilmiştir. Bahse ko
nu 14 adet maden sahasının ruhsatları üzerindeki devre mani hacizlerin kaldırılması neticesi ruh-
satlann 6.10.2004 tarihi itibariyle, özelleştirme sonrası Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ola
rak unvan değişikliğine giden şirkete devir işlemleri tamamlanmıştır. 
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4.10.1978 tarihinde kabul edilen 2172 sayılı kanun ile devletçe işletilecek demir madeni saha
ları içerisinde yer alan ve 10.6.1983 tarihinde kabul edilen 2840 sayılı kanun ile de ruhsatları TDÇİ 
A.Ş. uhdesinde kalan ve halen rödavans sözleşmeleri ile madencilik faaliyetlerine devam edilen 4 
adet maden sahasının da devir işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için yasal düzenleme yapılması 
gündeme gelmiş ve 5.6.2004 tarih 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
5177 sayılı Kanunun Geçici Madde 7 bendi ile 2840 sayılı Kanunun eki listedeki demir ruhsatları 
4046 sayılı Kanuna göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilir hükmü getirilmiş
tir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 3.1.2003 tarih ve 2003/1 sayılı Kararı ile tasfiyesine karar 
verilen Şirket tarafından, Türk Ticaret Kanununun 438 inci maddesi gereği Türk Ticaret Sicili Ga
zetesinde TDÇİ A.Ş.'nin tasfiyesine dair gerekli duyuruların ve tescilin yapıldığı, 6.5.2003 tarihli 
tasfiye bilançosu hazırlanarak tasfiye sürecine ilişkin çalışmalara başlanıldığı görülmüştür. 

Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 
Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 

Finansman giderleri 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar birikmiş amor. 

Yatınmlar için yapılan nakdi ödemeler 

Yatırımlann gerçekleşme oranı (nakdi) 

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye 

Bağlı ortaklıklar temettü geliri 

İştiraklere ödenen sermaye 

İştirakler temettü geliri 

Başlıca alım miktan 

Tüm alım tutan 

Başlıca (mal ve hizmet) üretim mik.: 

-Pelet 

Tüm üretim tutarlan (tüm üretim mal.) 

Üretim kapasitesi (pelet) 

Kapasiteden yararlanma oranı (pelet) 

Üretim verimliliği 

Başlıca satış miktarları 

Net satış tutan 

Stoklar: 

-İlk madde ve malzeme 

-Yan mamuller 

-Mamuller 

-Ticari mallar 

-Diğer stoklar 

Memur (ortalama) 

Sözleşmeli (ortalama) 

İşçi (ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin 

-Memurlar için yapılan giderler 

-Memur başına aylık ortalama giderler 

-Sözleşmeliler için yapılan giderler 

-Sözleşmeli başına aylık ortalama gid. 

-İşçiler için yapılan giderler 

-İşçi başına aylık ortalama giderler 

Dönem karına iliş.ver.ve diğ.yasal yük. 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYH'ya katkı (üretici fiyatlanyla) 

GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 

GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

Faaliyet karlılığı (öz kay.yönünden) 

Mali karlılık (Öz kay.yönünden) 

Ekonomik karlılık 

Zararlılık 

Faaliyet kan veya zaran 

Dönem zaran 

Bilanço zaran 

Ölçü 
Milyar TL 

Milyar TL 

% 
Milyar TL 

Bin ton 

Milyar TL 

Bin ton 

Milyar TL 

Bin ton 

% 
Ton/işçi 

Bin ton 

Milyar TL 

Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyon TL 

Milyar TL 

Milyon TL 

Milyar TL 

Milyon TL 

Milyar TL 

% 
% 
% 
% 

Milyar TL 

1999 
125.000 

125.000 

(61.917) 

24.341 

29.217 

19.089 

4.019 

4.329 

81 

4.499 

0,5 

3.466 

852 

23.651 

1.300 

66 

5.782 

816 

25.363 

1.053 

1.871 

1.955 

43 

102 

570 

1.205 

12.629 

659 

538 

2.838 

415 

8.613 

596 

4.440 

12.991 

14.936 

14.936 

378 

821 

33.097 

155.415 

2000 
150.000 

139.309 

94.565 

54.332 

38.915 

24.861 

8.589 

40 

2 

4.500 

0,5 

6.098 

948 

38.560 
1.300 

73 

5.800 

927 

35.022 

1.692 

2.079 

3.133 

59 

104 

560 

1.180 

20.454 

906 

726 

3.754 

559 

15.266 

1.078 

6.829 

28.096 

31.074 

31.074 

(2.012) 

46.771 

202.186 

2001 
250.000 

139.309 

207.052 

152.640 

68.177 

22.016 

11.527 

40 

3 

4.500 

0,7 

9.418 

856 

38.974 
1.300 

66 

754 

44.673 

1.935 

3.321 

10.923 

3 

278 

82 

473 

1.065 

29.911 

1.063 

1.080 

5.185 

913 

19.483 

1.524 

21.440 

45.079 

55.857 

54.688 

4.406 

102.668 

304.854 

2002 
250.000 

250.000 

85.738 

34.628 

23.734 

1.004 

925 

0,7 

23 

3.262 

31 

69 

12 

2.205 

642 

1.775 

1.120 

2.111 

258 

1.793 

1.089 

2.922 

6.883 

6.883 

(790) 

45.188 

285.748 

1.1.2003-
6.5.2003 

250.000 

250.000 

85.281 

83.231 

495 

447 

0,7 

7 

1.291 

30 

57 

11 

879 

292 

2.435 

393 

1.725 

93.002 

2.114 

102 

(47.550) 

(47.449) 

(47.449) 

209 

47.494 

333.242 
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TDÇI A.Ş. 1.1.2003-6.5.2003 dönemi içerisinde uhdesindeki maden sahalarından Attepe , Fe-
rizli ve Karakuz demir madeni sahalarının işletmeciliğini özel madencilik firmaları ile, Deveci de
mir madeni sahasının işletmeciliğini Divhan A.Ş. ile Tavas manganez sahasının işletmeciliğini ise 
Erdemir A.Ş. ile imzalanan rödavans sözleşmeleri çerçevesinde yaptırarak madencilik faaliyetleri
ni sürdürmüştür. 

Türkiye'nin üç entegre demir çelik tesisinin yıllık demir cevheri ihtiyaçları kurulu kapasite
leri dikkate alındığında yaklaşık 9-10 milyon ton civarında olup, bunun yaklaşık % 50'si yurt 
içinden karşılanmaktadır. Türkiye demir madenciliğinin önündeki en büyük sorun demir cevheri 
yataklannın rezerv ve tenor yönünden yetersiz oluşudur. Potansiyel rezervler ile sorunlu cevher 
yataklarına gerekli çözüm getirilmediği, demir cevheri aramalarına devam edilmediği takdirde 
cevher açığı daha da büyüyecek ve Türkiye 12-15 yıl içerisinde tamamen dışa bağımlı hale gele
cektir. 

Tasfiye işlemlerinin gereği olarak 6.5.2003 tarihinde tasfiyesine başlanılan Şirketin tasfiye sü
recinin bir an önce tamamlanabilmesi için Sivas, Karabük ve Kayseri illerinin muhtelif köy mahal
le ve mevkilerindeki arazileri ile aktifte kayıtlı binek araçları ile demirbaş, makine ve cihazlardan 
öncelikle atıl vaziyette bulunanların bilahare personel ve iş yükü azalmasına bağlı olarak atıl duru
ma düşecek olanların bedeli mukabili satışlarının en kısa sürede yapılması gerekmektedir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 3.1.2003 tarih 2003/1 sayılı kararı doğrultusunda; TDÇİ 
A.Ş.'de tasfiye işlemlerine başlanılmakla birlikte, ülkede tasfiye işlemlerinin 10-15 yıl gibi uzun 
sürelerde yapıldığı, tasfiye halindeki kuruluşlarda çalışan personel için yapılan giderlerin devam 
ettiği bu giderlerin önemli rakamlara ulaştığı dikkate alınarak TDÇİ A.Ş.'nin tasfiyesine yönelik 
işlemlerin bir an önce sonuçlandırılması büyük önem arz etmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 

5.1.2001 tarih ve 2001/2 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile bağlı ortaklığı DİV
HAN A.Ş. ile birlikte özelleştirme kapsam ve programına alınan TDÇİ A.Ş.'nin Ana Sözleşmesi 
4046 sayılı kanuna uygun hale getirilerek 18.4.2001 tarihinde 250 trilyon lira sermayeli sermaye
sinin tamamı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait tek ortaklı bir anonim şirket haline getirilmiş
tir. Dönem içerisinde faaliyetlerini Türk Ticaret Kanunu ile 4046 kanun hükümlerine göre yürüten 
TDÇİ A.Ş. denetim açısından 72 sayılı KHK, 4046 ve 3346 sayılı Kanun Hükümlerine tabi bulun
maktadır. Aynca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 
2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 6245 sa
yılı Harcırah Kanununa tabi olmuştur. Bunlara ek olarak diğer ilgili mevzuat hükümleri, KİT Per
sonel Rejimi ile ilgili Genel Tebliğler uygulanmıştır. 

Bağlı ortaklık statüsünde bulunan DİVHAN A.Ş.'nin hisselerinin tamamı özelleştirmeden so
rumlu Devlet Bakanlığı'nm 3.10.2002 tarih ve 911 sayılı oluru ile TDÇİ A.Ş. bünyesinden çıkarıl
mış ve DİVHAN A.Ş. ile TDÇİ A.Ş. arasında hukuki bir ilişki kalmamıştır. Ayrıca Özelleştirme 
Yüksek Kurulu'nun 3.1.2003 tarih ve 2003/1 sayılı kararı ile TDÇİ A.Ş.'nin tasfiyesine ve tasfiye 
işlemlerinin Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

TDÇİ A.Ş. Yönetim Kurulu' nun 22.4.2003 tarih ve 14/38 sayılı kararı ile Şirket Ana Statü
süne uygun olarak yeniden yapılandırılmış ve yeni organizasyon şeması oluşturulmuştur. 

TDÇİ A.Ş.'nin karar organı olan Yönetim Kurulu 3 kişiden oluşmakta olup yürütme organı 
Genel Müdür ile 2 Genel Müdür Yardımcısı ve bağlı alt birimlerden oluşmaktadır. 

Şirkette 6.5.2003 tarihi itibariyle personel sayısı memur, sözleşmeli personel ve işçi olarak 
toplam 91 kişi olup 878,5 milyar lira personel harcaması yapılmıştır. 
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III- MALI BÜNYE 
Herhangi bir bağlı ortaklığı ve işletmesi kalmayan tasfiye halindeki şirketin varlıklarının 

% 86,4'ü dönen % 13,6'sı duran varlıklardan oluşmuş olup, dönen varlıklar içinde kısa sürede pa
raya çevrilebilir değerler toplamı aktif toplamının % 86,2'sini oluşturmaktadır. 

1989 yılından itibaren sürekli zarar eden şirketin 6.5.2003 tarihi itibariyle birikmiş zararı 
333,2 trilyon liraya ulaşmış ve bu zararın 83,2 trilyon liralık kısmı yabancı kaynaklara sirayet etti
ğinden öz kaynaklar tamamen yitirilmiş durumdadır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Son bağlı ortaklığı DİV-HAN A.Ş.'nin de 3.10.2002 tarihinde bünyeden ayrılmasıyla doğru
dan kendisinin yaptığı herhangi bir üretim faaliyeti kalmayan TDÇİ A.Ş. ruhsatları uhdesinde bu
lunan maden sahalarından Attepe, Ferizli, Karakuz demir madeni sahalarının işletmeciliğini özel 
madencilik firmaları ile, Deveci sahasının işletmeciliğini DİVHAN A.Ş. ile, Tavas manganez sa
hasının işletmeciliğini ise Erdemir A.Ş. ile imzalanan rödavans sözleşmeleri çerçevesinde yaptıra
rak faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Yukarıda belirtilen, rödavans sözleşmeleri ile işletmecilikleri yaptırılan maden sahalarında 
1.1.2003-6.5.2003 tarihleri arasında kış şartları nedeniyle üretim yapılmamış olup demir çelik fab
rikalarına sevkiyatlar stoklardan gerçekleştirilmiştir. 

Dönem içerisinde; Attepe sahasından îsdemir'e 20.834 ton kalibre 61.890 ton toz cevher 
Kardemir' e 142.751 ton kalibre 135.372 ton toz cevher, Deveci sahasından da Kardemir'e 
58.091 ton cevher sevk edilmiş olup rödavans sözleşmeleri çerçevesinde 1,3 trilyon liralık gelir 
elde edilmiştir. 

Dönem içerisinde şirketin gider bütçesi kapsamında yapmış olduğu harcamalar 2,6 trilyon li
ra olmuştur. Bu harcamaların % 1 'ini ilk madde ve malzeme giderleri, % 1 l'ini işçi ücret ve gider
leri, % 76'sim memur ve sözleşmeli personel ücret ve giderleri, % 10'unu dışarıdan sağlanan fay
da ve hizmetler, kalan % 2'lik bölümünü de vergi-resim ve harçlar ile amortisman ve tükenme pay
ları oluşturmuştur. 

V- YATIRIMLAR 

Tasfiye halinde bulunan şirkete 2003 yılı için sadece idame ve yenileme yatırımlarında kulla
nılmak üzere 100 milyar lira ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bu ödenek yıl içinde çıkabile
cek acil ihtiyaçlar faslı için ayrılmış olup bu kapsamda 1.1.2003-6.5.2003 tarihleri arasını kapsa
yan dönemde harcama yapılmadığı belirlenmiştir. 

VI- BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLER 
TDÇİ A.Ş.'nin 3.10.2002 tarihinde DİVHAN A.Ş.'nin bünyesinden ayrılması ile bağlı ortak

lığı kalmamış olup, dönem sonu itibariyle sermayesine cüz'i paylarla katıldığı T. Kalkınma Ban
kası A.Ş., TÜDEMSAŞ, TÜVESAŞ, TÜLOMSAŞ olmak üzere denetim içi dört iştiraki bulunmak
tadır. 

Faaliyet konusu her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yürütmek olan Türkiye 
Kalkınma Bankası A.Ş.'de 92 milyon lira, faaliyet konusu demir yolu malzemelerini üretmek olan 
TUDEMSAŞ'ta 120 milyon lira, faaliyet konusu, vagon tamiri ve yolcu vagonu imal etmek olan 
TÜVESAŞ'da 100 milyon lira faaliyet konusu, lokomotif vb. imal ve tamir etmek olan TÜLOM
SAŞ'ta 400 milyon lira olmak üzere 712 milyon liralık iştirak payı mevcuttur. 

VII- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 
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1- Tasfiyesine karar verilmiş olan TDÇİ A.Ş.'nin kamu üzerindeki mali külfetinin devam et
tiği, tasfiye işlerinin yıllarca devam etmesi halinde bu külfetin daha da artacağı dikkate alınarak 
tasfiye işlemlerinin TTK hükümlerine göre yürütülmesi ve en kısa zamanda sonuçlandırılarak tas
fiyenin tamamlanabilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulu
nulması, 

2- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerinde 
yerine getirilmesi, 

SONUÇ 
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş.'nin 14.4.2004 tarihindeki kendi genel kurulunda ka

bul edilen 1.1.2003-6.5.2003 dönemine ait bilançosu ve 47.493.976 milyon lira dönem zararı ile 
kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Tasfiye Halinde Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş. 1.1.2003 - 6.5.2003 Dönemi Bilançosu 

Önceki dönem 
Milyon TL 

I-DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1 -Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-YıIIara yaygın inşaat ve onanm maliyetleri 
G-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II-DURAN VARLIKLAR 

A-Ticari alacaklar 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşük, karş.(-) 
3-îştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-lştirakler sermaye paylan değer düşük, karş.(-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ort.sermaye paylan değer diiş.karş.(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değer düş.karş.(-) 

D-Maddi duran varlıklar 
1 -Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait gider ve gelir tahakkukları 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

50.741.102 

1.504.747 

10 

712 

1.003.614 
924.795 

9.300 
5.580 

214.595 
146.918 

29.912 
923.000 

486.036 

49.236.355 

10 

44.380 

3.412 

170.382 

712 

78.819 

3.720 

67.677 

65.507 

50.719.693 

390.229 
51.109.922 

Cari dönem 
Milyon TL 

1.481.806 

712 

494.948 
447.025 

9.300 
6.200 

214.595 
161.224 

3.595 
1.053.000 

552.120 

95.434 

572 

65.785 

3.412 

170.382 

712 

47.923 

3.100 

53.371 

225 

2.049.631 

1.770.506 

279.125 
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Tasfiye Halinde Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş. 1.1.2003 - 6.5.2003 dönemi bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem kan vergi ve diğ.yas.yüküm.karş. 
2-Dönem kar.peş.ödenen ver. ve diğ.yük.(-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkuklan 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCİ KAYN. TOP. 

Il-UZUN VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılıktan 
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahak. 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCİ KAYN. TOP. 
II1-ÖZ KAYNAKLAR 

A-Ödenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karlan 
3-MDV yeniden değerleme artışlan 
4-İştirakler yeniden değerleme artışlan 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlan 
E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F-Dönem net zaran(-) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMİ 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMİ 

Önceki dönem 
Milyon TL 

250.000.000 

1.115.217 
525 

3.939 

120 

5.030.117 
31.860 

36.192 

252.396 

8.285 

62.327.019 

18.047.169 

4.603 

250.000.000 

1.115.742 

4.059 

240.559.069 
45.188.451 

5.358.850 

80.378.791 

51.109.922 

Cari dönem 
Milyon TL 

250.000.000 

5.614 
525 

3.939 

120 

(34.627.719) 

4.700.973 
45.149 

25.974 

147.453 

62.301.368 

4.603 
18.055.409 

250.000.000 

6.139 

4.059 

285.747.520 
47.493.976 

2.049.631 

4.919.549 

80.361.380 

(83.231.298) 
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TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ A.Ş. (TDÇI A.Ş) 1.1.2003-6.5.2003 dönemi gelir tablosu 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KAR VEYA ZARARI 

F-DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GEL. VE 
KARLAR 

G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER VE 
ZARARLAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KAR VEYA ZARARI 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL 
YÜKÜM. 

KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET KAR VEYA ZARARI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

3.261.830 

3.261.830 

2.471.567 

516.176 

8.376.973 

23.733.727 

674.404 

15.058.594 

3.261.830 

790.263 

(30.804.261) 

(45.188.451) 

(45.188.451) 

Cari dönem 
Milyon TL 

1.291.757 

1.291.757 

1.082.354 

727.806 

41.037 

1.151.383 

49.541.531 

1.291.757 

209.403 

896.172 

(47.493.976) 

(47.493.976) 
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SAYI: 59 
TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 7.5.2003-
31.12.2003 DÖNEMİNE AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU 

DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 11.04.2006 tarihli 11 inci Birleşiminde Türkiye Demir ve Çelik İşletmele
ri Genel Müdürlüğü'nün 7.5.2003-31.12.2003 dönemine ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkın
daki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu de
netim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, 
KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sıra
sında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I - TOPLU BAKIŞ 

Yapısal temeli, ulusal sanayiinin kurulması ve dışa bağımlılıktan kurtarılması amacıyla 29 
Mart 1926 tarihinde Demir Sanayiinin Tesisine Dair 786 Sayılı kanunla atılan ülkemiz demir-çelik 
sanayiinde ilk demir-çelik fabrikası savunma sanayiine hizmet etmek amacıyla 1932 yılında Kırık
kale'de Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuştur. İlk entegre tesis ise maden 
kömürü havzasına yakın oluşu, demir yolu güzergahında bulunması ve jeopolitik konumu nedeniy
le 1937 yılında Karabük'de uzun ürün üretmek üzere Sümerbank'a bağlı bir müessese olarak ku
rulmuş ve 1939 yılında 150.000 ton çelik kapasitesi ile faaliyete geçmiştir. 

13.5.1955 tarih ve 6559 sayılı Kanun'la Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Türkiye Demir 
Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü adını almış ve aynı yıl bünyesine alınan Divriği Madenleri Mü
essesesi ile birlikte demir ve çelik sanayii ile demir cevheri madenciliğinin gelişmesine öncülük 
ederek ülke ekonomisine ve sanayiine büyük katkılar sağlamıştır. 

TDÇİ ülkemizin yassı ürün ihtiyacını karşılamak üzere 7462 Sayılı Yasa ile Kamu önderliğin
de anonim şirket statüsü ile kurulan ve ikinci entegre tesis olarak 1965 yılında üretime geçen Ereğ
li Demir ve Çelik Fabrikalarının kuruluşuna iştirak etmiş, ülkemizin üçüncü ve son entegre tesisi 
olan ve uzun ürün üretmek için kurulan İskenderun Demir ve Çelik Fabrikalarını ise 1975 yılında 
bünyesinde işletmeye almıştır. 

TDÇİ bünyesinde faaliyet gösteren Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları 1976 yılında Bakan
lar Kurulu Kararı ile müessese haline getirilmiş, 1979 yılında kurulan Hekimhan ve Attepe Maden
leri Müesseseleri ile birlikte TDÇİ'nin müessese sayısı 5'e yükselmiştir. TDÇİ'nin iştiraki olarak 
1977 yılında kurulan GERKONSAN A.Ş.'deki Hazine hisselerinin TDÇİ'ye devredilmesiyle 
GERKONSAN A.Ş. 1982 yılında teşekkülün bağlı ortaklığı olmuştur. 1995 yılında Attepe Maden
leri Müessesesi'nin kapatılması ile TDÇİ'nin müessese sayısı 4'e düşmüştür. 

TDÇİ Genel Müdürlüğü, Yüksek Planlama Kurulu'nun 10.9.1993 tarih ve 93/T-65 sayılı ka
rarı ile yeniden yapılandırılmıştır. Buna göre müessese olarak TDÇİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı 
olan İskenderun Demir Çelik, Divriği ve Hekimhan Madenleri Müessese Müdürlükleri, İskende
run Demir ve Çelik Fabrikası A.Ş. (İsdemir A.Ş.), Divriği Hekimhan Madenleri A.Ş. (Divhan A.Ş.) 
ile Gerkonsan A.Ş. bağlı ortaklık olarak TDÇİ A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. 

5.4.1994 tarihli Ekonomik Önlemler Uygulama Planı'nda KİT'lerle ilgili belirtilen önlemlere 
istinaden, Karabük Demir Çelik Fabrikaları Müessesesi'nin, ekonomik ve teknolojik ömrünü dol-
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durduğu, eskiyen teknoloji ile rekabet edebilirliğinin kalmadığı dikkate alınarak, özelleştirileme-
mesi durumunda üretimin durdurulması, istenmesi halinde işçilerin tesisleri devir alabilmeleri ka
rarlaştırılmış ve bu müessese, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 30.12.1994 tarih ve 94/16 sayılı 
kararı ile özelleştirme kapsamına ve doğrudan özelleştirme programına alınarak 1995 yılında un
vanı Karabük Demir Çelik Fabrikaları A.Ş.'ye dönüştürülmüş ve yine 1995 yılında kurulan KAR-
DEMİR A.Ş.'ye 1 TL bedelle devredilmiş olup, özelleştirme işlemi tamamlanmıştır. 

Ülke demir çelik sektöründe kamu sermayesine dayalı tesislerin özelleştirilmesi kapsamında, 
Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2.3.1998 tarih ve 98/20 sayılı kararı ile İSDEMİR A.Ş. özelleş
tirme kapsam ve programına alınmış bilahare Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 8.2.2001 tarih ve 
2001/8 sayılı kararı ile İSDEMİR A.Ş.'nin ERDEMİR T.A.Ş.'ne devredilmesi uygun görülerek hu
kuki ve fiili devir işlemi 31.1.2002 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 12.10.1999 tarih 99/66 sayılı kararıyla özelleştirme kapsam 
ve programına alınan GERKONSAN A.Ş.'de TDÇİ bünyesinden ayrılmış bünyede bağlı ortaklık 
olarak sadece DİV-HAN A.Ş. kalmıştır. 

1995 yılından itibaren bünyesinden ayrılan bağlı ortaklık ve müesseselerle esas faaliyet alanı 
olan demir çelik üretiminden uzaklaşan TDÇİ; fonksiyonlarını büyük ölçüde yitirdiği, işletme fa
aliyetlerinden doğan finansman açığının ticari bankalardan karşılanmasının açığın daha da büyü
mesine neden olduğu, rödevans gelirleri dışında başka bir geliri bulunmadığı, özelleştirme progra
mına alınarak finansman açığının giderilmesinin özelleştirme fonuna önemli ölçüde mali külfet ge
tireceği ve mevcut durumunda önemli bir gelişme sağlanamayacağı nedenleriyle Özelleştirme 
Yüksek Kurulu'nun 5.1.2001 tarih ve 2001/2 sayılı karan ile önce kalan son bağlı ortaklığı Divhan 
A.Ş. ile birlikte özelleştirme kapsam ve programına alınmış, daha sonra, Özelleştirme İdaresi Baş-
kanlığı'nın 3.10.2002 tarih ve 911 sayılı Olur'u ile ise Divhan A.Ş.'nin, özelleştirilebilmesini te
min amacıyla bu bağlı ortaklık TDÇİ A.Ş. bünyesinden çıkarılmıştır. 

Son Bağlı ortaklığı Divhan A.Ş.'nin de ayrılması ile doğrudan kendisinin yaptığı herhangi bir 
üretim faaliyeti de kalmayan TDÇİ A.Ş.'nin, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 3.1.2003 tarih 
2003/1 sayılı kararının 7 nci maddesi ile tasfiyesine, tasfiye işlemlerinin Şirket Yönetim Kurulu ta
rafından yerine getirilmesine, uhdesinde bulunan 18 maden sahasından 14 tanesinin Divhan 
A.Ş.'ne bilabedel devredilmesine, TDÇİ A.Ş. ve Divhan A.Ş. arasında 3.10.2002 tarihi itibariyle 
tespit edilecek cari hesap bakiyesinin ve işleyecek kanuni faizlerinin TDÇİ A.Ş. uhdesinde bırakıl
masına, oluşan meblağın TDÇİ zarar hesaplarına alınmasına, TDÇİ borçlarının Fon' dan karşılan
masına karar verilmiştir. 

Bilahare Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 7.4.2004 tarih 2004/25 sayılı Karan ile 3.1.2003 ta
rih 2003/1 sayılı Karannın 7 nci maddesinin (e) bendinde yer alan TDÇİ borçlarının Fon'dan kar
şılanması Karan iptal edilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 5.1.2001 tarih ve 2001/2 sayılı kararıyla özelleştirme kap
sam ve programına alınan TDÇİ Genel Müdürlüğü'nün, 4046 sayılı kanunun 20/A maddesine is
tinaden, bu kanuna uygun Ana Sözleşmesi hazırlanarak Anonim Şirkete dönüştürülmüş ve serma
yesi 250 trilyon olarak belirlenmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 3.1.2003 tarih ve 2003/1 sayılı Kararında yer alan 14 adet 
maden sahasının Divhan A.Ş.'ye bilabedel devir işlemleri bu sahaların üzerlerinde bulunan haciz 
kararları nedeniyle dönem içerisinde gerçekleştirilememiştir. Divhan A.Ş.'nin özelleştirilmesi 
amacıyla 4.3.2004 tarihinde yapılan ihale neticesi Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 7.4.2004 tarih 
ve 2004/30 sayılı Kararı ile 15.4.2004 tarihinde imzalanan Hisse Satış Sözleşmesi ile şirketin Er-
demir T.A.Ş.'ye satışı gerçekleştirilmiştir. Bahse konu 14 adet maden sahasının ruhsatları üzerin-
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deki devre mani hacizlerin kaldırılması neticesi ruhsatların 6.10.2004 tarihi itibariyle, özelleştirme 
sonrası Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. olarak unvan değişikliğine giden şirkete devir işlem
leri tamamlanmıştır. 

4.10.1978 tarihinde kabul edilen 2172 sayılı kanun ile devletçe işletilecek demir madeni saha
ları içerisinde yer alan ve 10.6.1983 tarihinde kabul edilen 2840 sayılı kanun ile de ruhsatları TDÇİ 
A.Ş. uhdesinde kalan ve halen rödavans sözleşmeleri ile madencilik faaliyetlerine devam edilen 4 
adet maden sahasının da devir işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için yasal düzenleme yapılması 
gündeme gelmiş ve 5.6.2004 tarih 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
5177 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi ile 2840 sayılı Kanunun eki listedeki demir sahası ruh
satlarının 4046 sayılı Kanuna göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirileceği hük
mü getirilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 3.1.2003 tarih ve 2003/1 sayılı Kararı ile tasfiyesine karar 
verilen Şirket tarafından, Türk Ticaret Kanununun 438 inci maddesi gereği Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde TDÇİ A.Ş.'nin tasfiyesine dair gerekli duyuruların ve tescilin yapıldığı, 6.5.2003 ta
rihli tasfiye bilançosu hazırlanarak tasfiye sürecine ilişkin çalışmalara başlanıldığı görülmüştür. 

Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Oz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortisman 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 
Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye 
Bağlı ortaklıklar temettü geliri 
iştiraklere ödenen sermaye 
iştirakler temettü geliri 
Başlıca alım miktarı 
Tüm alım tutan 

Ölçü 

Milyar TL 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Milyar TL 
% 

Milyar TL 
" 
" 
" 

Bin ton 
Milyar TL 

Başlıca (mal ve hizmet) üretim miktarları: 
-Pelet 

Tüm üretim tutarlan (tüm üretim maliyeti) 
Üretim kapasitesi (pelet) 
Kapasiteden yararlanma oranı (pelet) 
Üretim verimliliği 
Başlıca satış miktarlan 
Net satış tutan 
Stoklar: 
-ilk madde ve malzeme 
-Yan mamuller 
-Mamuller 
-Ticari mallar 
-Diğer stoklar 
Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin 
-Memurlar için yapılan giderler 
-Memur başına aylık ortalama giderler 
-Sözleşmeliler için yapılan giderler 
-Sözleşmeli başına aylık ortalama giderler 
-işçiler için yapılan giderler 
-işçi başına aylık ortalama giderler 
Dönem karına iliş. vergi ve diğer yasal yüküm. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYIH'ya katkı (üretici fıyatlanyla) 
GSYIH'ya katkı (alıcı fıyatlanyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Faaliyet karlılığı (öz kaynaklar yönünden) 
Mali karlılık (Öz kaynaklar yönünden) 
Ekonomik karlılık 
Zararlılık 
Faaliyet kan veya zaran 
Dönem zaran 
Bilanço zaran 

Bin ton 
Milyar TL 

Bin ton 
% 

Ton/işçi 
Bin ton 

Milyar TL 

" 
" 
" 
" 
" 

Kişi 
" 
11 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 

" 
" 
" 
" 
% 
% 
% 
% 

Milyar TL 
" 
" 

2000 

150.000 
139.309 
-
94.565 
54.332 
38.915 
24.861 

8.589 
40 
2 

4.500 
-

0,5 
-

6.098 

948 
38.560 

1.300 
73 

5.800 
927 

35.022 

1.692 
2.079 
3.133 

-
59 

104 
560 

1.180 
20.454 

906 
726 

3.754 
559 

15.266 
1.078 

-
6.829 

28.096 
31.074 
31.074 
-
-
-
-
(2.012) 
46.771 

202.186 

2001 

250.000 
139.309 
-

207.052 
152.640 
68.177 
22.016 
11.527 

40 
3 

4.500 
-

0,7 
-

9.418 

856 
38.974 

1.300 
66 

754 
44.673 

1.935 
3.321 

10.923 
3 

278 
82 

473 
1.065 

29.911 

1.063 
1.080 
5.185 

913 
19.483 

1.524 
-
21.440 
45.079 
55.857 
54.688 
-
-
-
-

4.406 
102.668 
304.854 

2002 

250.000 
250.000 
-
85.738 
34.628 
23.734 

1.004 
925 

-
-
-
-

0,7 
-

23 

-
-
-
-

-
3.262 

-
-
-
-
-

31 
69 
12 

2.205 

642 
1.775 
1.120 
2.111 

258 
1.793 

-
1.089 
2.922 
6.883 
6.883 

-
-
-

(790) 
45.188 

285.748 

1.1.2003-
6.5.2003 

250.000 
250.000 

85.281 
83.231 

-
495 
447 

-
-
-
-

0,7 
-

7 

-
-
-
-

-' 
1.291 

-
-
-
-
-

30 
57 
11 

879 

292 
2.435 

393 
1.725 

93.002 
2.114 

-
102 

(47.550) 
(47.449) 
(47.449) 
-
-
-
-

209 
47.494 

333.242 

7.5.2003-
31.12.2003 

250.000 
250.000 

108.207 
106.568 
31.367 

583 
544 

7 
0.07 

-
-

0,7 
-

16 

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

23 
39 
9 

1.553 

385 
2.390 

469 
1.718 

154.689 
2.148 

563 
220 
768 
768 

-
-
-
-

(1.264) 
23.343 

356.585 



TDÇİ A.Ş. 7.5.2003-31.12.2003 dönemi içerisinde uhdesindeki maden sahalarından Attepe, 
Ferizli ve Karakuz demir madeni sahalarının işletmeciliğini özel madencilik firmaları ile, Deveci 
demir madeni sahasının işletmeciliğini Divhan A.Ş. ile Tavas manganez sahasının işletmeciliğini 
ise Erdemir A.Ş. ile imzalanan rödavans sözleşmeleri çerçevesinde yaptırarak madencilik faaliyet
lerini sürdürmüştür. 

Türkiye'nin üç entegre demir çelik tesisinin yıllık demir cevheri ihtiyaçları mevcut kurulu ka
pasiteleri dikkate alındığında yaklaşık 9-10 milyon ton civarında olup, bunun yaklaşık 4-5 milyon 
tonu yurt içinden karşılanmaktadır. Bu miktarın da yılda yaklaşık 1 milyon tonu ruhsatları TDÇİ 
A.Ş. uhdesinde bulunan demir cevheri sahalarından üretilmektedir. Ülkede, demir madenciliğinin 
önündeki en büyük sorun, demir cevheri yataklarının rezerv ve tenor yönünden yetersiz oluşudur. 
Potansiyel rezervler ile sorunlu cevher yataklarına gerekli çözüm getirilmediği, demir cevheri ara
malarına devam edilmediği takdirde, cevher açığı daha da büyüyecek ve Ülke demir cevheri yö
nünden 12-15 yıl içerisinde tamamen dışa bağımlı hale gelecektir. 

Tasfiye işlemlerinin gereği olarak 6.5.2003 tarihinde tasfiyesine başlanılan Şirketin, tasfiye 
sürecinin bir an önce tamamlanabilmesi için Sivas, Karabük ve Kayseri illerinin muhtelif köy, ma
halle ve mevkilerindeki arazileri ile aktifte kayıtlı binek araçları ile demirbaş, makine ve cihazlar
dan, öncelikle atıl vaziyette bulunanların, bilahare personel ve iş yükü azalmasına bağlı olarak atıl 
duruma düşecek olanların bedeli mukabili satışlarının en kısa sürede yapılması gerekmektedir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 3.1.2003 tarih 2003/1 sayılı kararı doğrultusunda; TDÇİ 
A.Ş.'de tasfiye işlemlerine başlanılmakla birlikte, ülkede tasfiye işlemlerinin 10-15 yıl gibi uzun 
sürelerde yapıldığı, tasfiye halindeki kuruluşlarda çalışan personel için yapılan giderlerin devam 
ettiği bu giderlerin önemli rakamlara ulaştığı dikkate alınarak, TDÇİ A.Ş.'nin tasfiyesine yönelik 
işlemlerin bir an önce sonuçlandırılması büyük önem arz etmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 
5.1.2001 tarih ve 2001/2 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile bağlı ortaklığı DİV

HAN A.Ş. ile birlikte özelleştirme kapsam ve programına alınan TDÇİ A.Ş.'nin Ana Sözleşmesi 
4046 sayılı kanuna uygun hale getirilerek 18.4.2001 tarihinde 250 trilyon lira sermayeli, sermaye
sinin tamamı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait tek ortaklı bir anonim şirket haline getirilmiş
tir. Dönem içerisinde faaliyetlerini Türk Ticaret Kanunu ile 4046 kanun hükümlerine göre yürüten 
TDÇİ A.Ş. denetim açısından 72 sayılı KHK, 4046 ve 3346 sayılı Kanun Hükümlerine tabi bulun
maktadır. Ayrıca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 
2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 6245 sa
yılı Harcırah Kanununa tabi bulunmaktadır. Bunlara ek olarak diğer ilgili mevzuat hükümleri, KİT 
Personel Rejimi ile ilgili Genel Tebliğler uygulanmıştır. 

Bağlı ortaklık statüsünde bulunan DİVHAN A.Ş.'nin hisselerinin tamamı özelleştirmeden so
rumlu Devlet Bakanlığı'nın 3.10.2002 tarih ve 911 sayılı oluru ile TDÇİ A.Ş. bünyesinden çıkarıl
mış ve DİVHAN A.Ş. ile TDÇİ A.Ş. arasında hukuki bir bağ kalmamıştır. Ayrıca Özelleştirme 
Yüksek Kurulu'nun 3.1.2003 tarih ve 2003/1 sayılı karan ile TDÇİ A.Ş.'nin tasfiyesine ve tasfiye 
işlemlerinin Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

TDÇİ A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 22.4.2003 tarih ve 14/38 sayılı Kararı ile Şirket Ana Statü
süne uygun olarak yeniden yapılandırılmış ve yeni bir organizasyon şeması oluşturulmuştur. Bu or
ganizasyon şemasında mevcut bazı birimler kaldırılmış, bazıları birleştirilmiş ve yeni yapıya uy
gun olarak oluşan birimler tekrar düzenlenmiştir. 

TDÇİ A.Ş. Ana Sözleşmesine göre, şirketin yetkili organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, 
Denetim Kurulu ve Genel Müdürlükten oluşmuştur. 
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Şirkette ilgili dönemde 33'ü memur, 115'i sözleşmeli personel ve 7'si de işçi olmak üzere top
lam 155 personel çalıştırılması öngörülmüş olmasına karşın dönem içinde ortalama olarak 23'ü 
memur, 39'u sözleşmeli personel ve 9'u da işçi olmak üzere toplam 71 kişi çalışmıştır. 

Şirkette istihdam edilen tüm personel için 1 trilyon lirası cari yıl, 523,8 milyar lirası da geç
miş yılla ilgili olmak üzere toplam 1,6 trilyon liralık harcama yapılmıştır. Toplam personel harca
malarının % 34'ü esas ücretlere, % 15'i ek ödemelere, % 17'si sosyal giderlere, % 34'ü de geçmiş 
yıllarla ilgili ödemelere aittir. Çalışan personelin statüleri bakımından toplam personel harcaması
nın % 47'si memurlara, % 33'ü sözleşmeli personele, % 20'si de işçilere aittir. 

III- MALİ BÜNYE 
Bünyesinde herhangi bir ortaklık veya işletmesi kalmayan ve kendine ait maden sahalarını rö-

davans karşılığı özel şirketlere işlettirmekten başka bir işlevi bulunmayan T.D.Ç.I. A.Ş. hakkında 
Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından alınan 3.1.2003 tarih 2003/1 sayılı tasfiye kararı neticesi 
Şirket tarafından 6.5.2003 tarihinde tasfiyeye başlangıç bilançosu hazırlanmış olup tasfiye işlem
lerinin dönem sonunda tamamlanmaması nedeniyle 31.12.2003 tarihinde ara bilanço hazırlanmış
tır. Şirketin 7.5.2003-31.12.2003 dönemi ara bilançosunda yer alan varlıklarının % 77'si dönen, 
% 23'ü de duran varlıklardan oluşmuştur. Dönem bilançosunda yer alan kaynaklarının ise % 6603'ü 
yabancı kaynaklardan oluşmuş olup, şirketin öz kaynağı bulunmamaktadır. 

1989 yılından beri devamlı olarak zarar eden, herhangi bir işletmecilik faaliyeti kalmayan tas
fiye halindeki şirketin birikmiş zararı 31.12.2003 tarihi itibariyle 356.584.099 milyon liraya ulaş
mış ve bu zararın 106.567.527 milyon liralık kısmı yabancı kaynaklara sirayet ettiğinden öz kay
naklar tamamen yitirilmiş durumdadır. Şirketin bu haliyle varlığını devam ettirmesi ekonomik ge
reklerle bağdaşmadığı gibi, kamu kaynaklarının verimlilik ve kârlılık ilkelerine aykırı olarak tüke
tilmesine sebep olduğundan tasfiyeye ilişkin sürecin en kısa sürede tamamlanması önem arz et
mektedir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Tasfiye Halinde TDÇİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun 11.6.2003 tarih ve 17/51 sayı

lı kararıyla uygulamaya konulan 7.5.2003-31.12.2003 dönemi işletme bütçesinde dönem net zara
rının 28,4 trilyon lira olacağı öngörülmüş, ancak dönem sonunda 23,3 trilyon liralık dönem net za
rarı meydana gelmiştir. 

7.5.2003 - 31.12.2003 döneminde gerçekleşen Şirket giderlerinin % l'ini ilk madde ve mal
zeme giderleri, % 12'sini işçi ücret ve giderleri, % 69'unu memur ve sözleşmeli personel ücret ve 
giderleri, % 7'sini dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, % 4'ünü çeşitli giderler, % 2'sini vergi-
resim ve harçlar, % 4'ünü de amortisman ve tükenme payları oluşturmuştur. 

Son bağlı ortaklığı DİV-HAN A.Ş.'nin de 3.10.2002 tarihinde bünyeden ayrılmasıyla doğru
dan kendisinin yaptığı herhangi bir üretim faaliyeti kalmayan TDÇİ A.Ş. ruhsatları uhdesinde bu
lunan maden sahalarından Attepe, Ferizli, Karakuz demir madeni sahalarının işletmeciliğini özel 
madencilik firmaları ile, Deveci sahasının işletmeciliğini DİVHAN A.Ş. ile, Tavas manganez sa
hasının işletmeciliğini ise Erdemir A.Ş. ile imzalanan rödavans sözleşmeleri çerçevesinde yaptıra
rak faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Dönem içerisinde dört adet demir cevheri sahasından toplam 945.706 ton demir cevheri bir 
adet manganez sahasından da 21.000 ton manganez cevheri üretilmiş olup satışı gerçekleştirilen 
toplam 793.279 ton cevherden 2.805 milyar lira rödavans geliri elde edilmiştir. 

V- YATIRIMLAR 
TDÇİ A.Ş.'nin 2003 yılı yatırım programı 10.4.2003 tarih 25075 Mükerrer sayılı Resmi Ga

zetede yayımlanarak kesinlik kazanmıştır. Tasfiye halinde bulunan şirkete 2003 yılı için sadece 
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idame ve Yenileme yatırımlarında (idame Yenileme 2003.B.02.0010) kullanılmak üzere 100 mil
yar lira ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bu ödenek Yıl İçinde Çıkabilecek Acil İhtiyaçlar fas
lı için ayrılmış olup bu kapsamda yıl içerisinde 4.320 milyon lirası muhtelif mefruşat bedeli, 2.768 
milyon lirası 2 adet bilgisayar ve yazıcı bedeli olmak üzere toplam 7.088 milyon liralık harcama 
yapıldığı görülmüştür. 

VI- BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLER 

TDÇİ A.Ş.'nin 3.10.2002 tarihinde DİVHAN A.Ş.'nin bünyesinden ayrılması ile bağlı ortak
lığı kalmamış olup, dönem sonu itibariyle sermayesine cüz'i paylarla katıldığı T.Kalkınma Banka
sı A.Ş., TUDEMSAŞ, TÜVESAŞ, TULOMSAŞ olmak üzere denetim içi dört iştiraki bulunmakta 
iken Kakınma Bankasındaki hisseleri 22.7.2004 tarihinde İMKB de 226,34 milyon lira bedelle sa
tılmış, TUDEMSAŞ, TÜVESAŞ ve TULOMSAŞ iştirak payları ise Şirket Yönetim Kurulu'nun 
25.4.2005 tarih ve 10/32 sayılı Kararı ile 620 milyon lira nominal bedel üzerinden T.C. Devlet De
mir Yolları Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 

VII- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırıl
mıştır: 

1- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi, 

B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1- Tasfiyesine karar verilmiş olan TDÇİ A.Ş.'nin kamu üzerindeki mali külfetinin devam et
tiği, tasfiye işlerinin yıllarca devam etmesi halinde bu külfetin daha da artacağı dikkate alınarak 
tasfiye işlemlerinin TTK hükümlerine göre yürütülmesi ve en kısa zamanda sonuçlandırılarak tas
fiyenin tamamlanabilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulu
nulması, 

2- 3.1.2003 tarihi itibariyle tasfiye kararı alınan ve personel sayısı azaltılan TDÇİ A.Ş.'nin 
mevcut personel yapısıyla, rödavansla işletmeciliklerini yaptırdıkları sahalarda işletme projelerinin 
hazırlanması ve/veya kontrolü, yapılan üretimler, bunlara ilişkin periyodik yerinde topoğrafik öl
çümler, yapılan sevkiyatlara ait kantar fişleri ve sevk irsaliyeleri, fabrikalarla yapılan satış sözleş
meleri doğrultusunda hazırlanan hakedişlere göre düzenlenen faturalar ve bunlann birbirleri ile 
mukayese edilerek kontrolü konularında yeterli denetim ve kontrol imkânı kalmadığı dikkate alın
dığında, 5.6.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5177 sayı
lı kanunla özelleştirilmeleri mümkün hale gelen Attepe, Karakuz ve Deveci Maden Sahalarının en 
kısa sürede özelleştirilmelerini teminen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bu
lunulması. 

SONUÇ 
Tasfiye Halindeki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş.'nin 13.5.2004 tarihindeki kendi 

genel kurulunda kabul edilen 7.5.2003-31.12.2003 dönemine ait bilançosu ve 23.342.603 milyon 
lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Tasfiye Halinde Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş. 7.5.2003 - 31.12.2003 Dönemi Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

I-DONEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

ö 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1 -Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

1.481.806 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyetleri 
G-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkuklan 
H-Diğer dönen varlıklar 

DONEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II-DURAN VARLIKLAR 

A-Ticari alacaklar 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düş.karş.(-) 
3-lştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhütleri ( J 

712 

5-Iştirakler sermaye paylan değer düş.karş.(-) 
6-Bağlı ortaklıklar | 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 

nceki dönem 
vlilyon TL 

3.595 
1.053.000 

552.120 

95.434 

572 

65.785 

3.412 

170.382 

712 

8-Bağlı ortak.sermaye paylan değer düş.karş.(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar | 
10-Diğer mali duran varlıklar değer düş.karş.(-) 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatınmlar 
4-Verilen sipariş avanslan 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1 -Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Ozel tükenmeye tabi varlıklar 
I -Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

494.948 
447.025 

9.300 
6.200 

214.595 
161.224 

G-Gelecek yıllara ait gider ve gelir tahakkuklan 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMİ 

47.923 

3.100 

53.371 

225 

1.770.506 

279.125 
2.049.631 

( 

1.369.141 

712 

582.781 
544.094 

9.300 
7.440 

123.790 
99.032 

âri dönem 
vlilyon TL 

6.459 
949.700 

238.202 

28.057 

35.236 

5.745 

273.601 

712 

38.687 

1.860 

24.758 

35.746 

1.257.654 

381.109 
1.638.763 
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Tasfiye Halinde Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş. 7.5.2003 - 31.12.2003 dönemi bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 

Önceki dönem 
Milyon TL 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F-Odenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıktan 

1-Dönem kan vergi ve diğ. yasal yüküm.karş. 
2-Dönem kannın peşin öde. vergi ve diğ.yük.(-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar [ 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAK. TOPLAMI 

II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D-AIınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkuktan 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar | 

4.700.973 
45.149 

25.974 

147.453 

62.301.368 

18.055.409 
4.603 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK. TOPLAMI 
III-OZ KAYNAKLAR 

A-Odenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2-Odenmemiş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-MDV yeniden değerleme artıştan 
4-Iştirakler yeniden değerleme artışlan 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Ozel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlan 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net zaran(-) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMİ 

250.000.000 

5.614 
525 

3.939 

• 120 

250.000.000 

6.139 

4.059 

285.747.520 
47.493.976 

4.919.549 

80.361.380 

Cari dönem 
Milyon TL 

250.000.000 

11.989 
525 

3.939 

120 

(83.231.298) 
2.049.631| 

3.337.685 
33.713 

34.096 

71.580 

5.975 

92.987.295 

11.731.343 
4.603 

250.000.000 

12.514 

4.059 

333.241.496 
23.342.603 

3.483.049 

104.723.241 

(106.567.527) 
1.638.763 
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Tasfiye Halindeki Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri A.Ş. 7.5.2003-31.12.2003 dönemi gelir tablosu 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATİŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 

E-FAALIYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KAR VEYA ZARARI 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 

H-FINANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DONEM KAR VEYA ZARARI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

1.291.757 

1.291.757 

1.082.354 

727.806 

41.037 

1.151.383 

49.541.531 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK 

KARŞILIKLARI (-) 

DONEM NET KAR VEYA ZARARI 

1.291.757 

209.403 

896.172 

Cari dönem 
Milyon TL 

1.264.227 

9.812.527 

165.466 

31.367.268 

175.970 

534.139 

(47.493.976) 

(47.493.976) 

(1.264.227) 

(22.984.434) 

(23.342.603) 

(23.342.603) 
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SAYI: 60 
TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2004 YILINA 

AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 11.04.2006 tarihli 11 inci Birleşiminde Türkiye Demir ve Çelik İşletmele
ri Genel Müdürlüğü'nün 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonla
rın Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Ka
nun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında ku
ruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon 
Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz ta
rafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I - TOPLU BAKIŞ 
Türkiye'de demir çelik sektörünün yasal temeli 1926 yılında Demir Çelik Sanayiinin tesisine 

dair 786 sayılı yasa ile atılmıştır. İlk Demir Çelik Fabrikası Savunma Sanayine hizmet etmek ama
cıyla 1932 yılında Kırıkkale'de kurulmuştur. İlk entegre tesis olarak da Karabük Demir ve Çelik 
Fabrikaları, 1939 yılında Sümerbank'a bağlı bir müessese olarak uzun ürün üretmek üzere 150.000 
ton çelik kapasitesi ile üretime başlamıştır. 

Karabük Demir Çelik Fabrikaları 1955 yılında 200 milyon lira sermaye ile kurulan Türkiye 
Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. 1938 yılında Etibank tarafından iş
letmeye alınan, Divriği Madenleri Müessesesi de 1955 yılında TDÇİ Genel Müdürlüğü'ne bağlan
mıştır. TDÇİ'nin de iştiraki ile 1960 yılında yassı ürün üretmek üzere ikinci entegre tesis konumun
da Ereğli Demir Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) kurulmuştur. 1975 yılında TDÇİ bünyesinde faali
yette bulunmak üzere uzun ürün amaçlı İskenderun Demir Çelik Fabrikaları Müessesesi (İSDE-
MİR) işletmeye alınmıştır. 

TDÇİ bünyesinde faaliyet gösteren Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları 1976 yılında Bakan
lar Kurulu Kararı ile müessese haline getirilmiş, 1979 yılında kurulan Hekimhan ve Attepe Maden
leri Müesseseleri ile birlikte TDÇİ'nin müessese sayısı 5'e yükselmiştir. TDÇİ'nin iştiraki olarak 
1977 yılında kurulan GERKONSAN A.Ş.'deki Hazine hisselerinin TDÇİ' ne devredilmesiyle 
GERKONSAN A.Ş. 1982 yılında teşekkülün bağlı ortaklığı olmuştur. 1995 yılında Attepe Maden
leri Müessesesi'nin kapatılması ile TDÇİ'nin müessese sayısı 4'e düşmüştür. 

Dört müessese ve bir bağlı ortaklık olarak çalışmalarını sürdüren TDÇİ'nin dört müessesesi 
Yüksek Planlama Kurulu'nun 10.9.1993 tarih ve 93/T-65 sayılı kararı ile bağlı ortaklığa dönüştü
rülmüştür. 

5.4.1994 tarihli Ekonomik Önlemler Uygulama Planı'nda KİT' lerle ilgili belirtilen önlemle
re istinaden Karabük Demir Çelik Fabrikaları Müessesesi'nin ekonomik ve teknolojik ömrünü dol
durduğu, eskiyen teknoloji ile rekabet edebilirliğinin kalmadığı dikkate alınarak, özelleştirileme-
mesi durumunda üretimin durdurulması, istenmesi halinde işçilerin tesisleri devir alabilmeleri ka
rarlaştırılmış ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 30.12.1994 tarih ve 94/16 sayılı kararı ile özel
leştirme kapsamına ve doğrudan özelleştirme programına alınarak 30.3.1995 tarihinde 1 (Bir) lira 
bedelle Karabük Demir ve Çelik A.Ş. (KARDEMİR)' e devredilerek özelleştirilmiştir. Kardemir 
A.Ş.'nin özelleştirilmesi ile TDÇİ A.Ş. küçülme sürecine girmiş olup, Türkiye'de Demir Çelik sek
töründe kamu sermayesine dayalı tesislerin özelleştirilmesi kapsamında, Özelleştirme Yüksek Ku-
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rulu'nun 2.3.1998 tarih ve 98/20 sayılı kararı ile ISDEMIR A.Ş. özelleştirme kapsam ve programı
na alınmıştır. Bilahare Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 8.2.2001 tarih ve 2001/8 sayılı kararı ile 
İSDEMİR A.Ş.'nin ERDEMİR T.A.Ş.'ne 50 milyon dolar bedel karşılığı devredilmesi uygun gö
rülerek hukuku ve fiili devir işlemi 31.1.2002 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 12.10.1999 tarih 99/66 sayılı kararıyla özelleştirme kapsam 
ve programına alınan GERKONSAN A.Ş. yapılan ihale neticesi Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 
8.9.2003 tarih ve 2003/60 sayılı Kararı ile 3.015.000 dolar peşin bedelle 17.12.2003 tarihinde özel
leştirilmiş ve TDÇİ A.Ş. bünyesinde bağlı ortaklık olarak sadece DİV-HAN A.Ş. kalmıştır. 

Kardemir A.Ş. ve İsdemir A.Ş.'nin bünyesinden ayrılması ile demir çelik üretim faaliyetleri 
sona eren TDÇİ A.Ş. kalan tek bağlı ortaklığı DİV-HAN A.Ş. ile birlikte, Ana Statüsünde belirti
len demir çelik sanayii için lüzumlu maden cevherlerini ve yardımcı maddelerini aramak, işlet
mek ve bunları istihraç etmek veya ettirmek şeklinde tarif edilen madencilik faaliyetlerine devam 
etmiştir. 

1995 yılından itibaren bünyesinden ayrılan bağlı ortaklık ve müesseselerle esas faaliyet alanı 
demir çelik üretiminden uzaklaşan TDÇİ A.Ş.'nin; fonksiyonlarını büyük ölçüde yitirdiği işletme 
faaliyetlerinden doğan finansman açığının ticari bankalardan karşılanmasının açığın daha da büyü
mesine neden olduğu, rödavans gelirleri dışında başka bir geliri bulunmadığı, özelleştirme progra
mına alınarak finansman açığının giderilmesinin özelleştirme fonuna önemli ölçüde mali külfet ge
tireceği ve mevcut durumunda önemli bir gelişme sağlanamayacağı gerekçe gösterilerek, 
TDÇİ'nin tasfiye edilmek amacıyla bağlı ortaklığı DİV-HAN A.Ş. ile birlikte özelleştirme kapsam 
ve programına alınması ve Özelleştirme işlemlerinin 18 ay içinde tamamlanması Özelleştirme 
Yüksek Kurulu'nun 5.1.2001 tarih ve 2001/2 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Ancak, özelleş
tirme işlemleri kararda belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilememiş ve bu süre Özelleştirme Yük
sek Kurulu'nun 27.6.2002 tarih 2002/39 sayılı kararı ile 5.7.2002 tarihinden itibaren iki yıl daha 
uzatılmıştır. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 5.1.2001 tarih ve 2001/2 sayılı kararıyla özelleştir
me kapsam ve programına alınan TDÇİ Genel Müdürlüğü 4046 sayılı kanunun 20/A maddesine is
tinaden bu kanuna uygun Ana Sözleşmesi hazırlanarak Anonim Şirkete dönüştürülmüş ve serma
yesi 250 trilyon liraya yükseltilmiş olup tamamı ödenmiştir. 

Bağlı ortaklık statüsünde faaliyetini sürdürmekte olan DİV-HAN A.Ş. hisselerinin tamamı 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 3.10.2002 tarih ve 911 sayılı onayı ile TDÇİ A.Ş. bünyesinden 
çıkarılmış ve DİV-HAN A.Ş. ile TDÇİ A.Ş. arasında hukuki bir bağ kalmamıştır. Son bağlı ortak
lığı DİV-HAN A.Ş.'nin de ayrılması ile doğrudan kendisi tarafından yapılan herhangi bir üretim 
faaliyeti kalmayan TDÇİ A.Ş.'nin Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 3.1.2003 tarih ve 2003/1 sayı
lı kararı ile uhdesinde bulunan 18 adet maden sahasından 14 tanesinin DİVHAN A.Ş.'ye bilabedel 
devredilmesine, TDÇİ A.Ş. DİVHAN A.Ş. arasında 3.10.2002 tarihi itibariyle tespit edilecek cari 
hesap bakiyesinin ve işleyecek kanuni faizlerinin TDÇİ uhdesinde bırakılmasına, oluşan meblağın 
TDÇİ A.Ş. zarar hesaplarına alınmasına, TDÇİ'nin tasfiyesine, TDÇİ A.Ş.'nin tasfiye işlemlerinin 
Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesine ve TDÇİ A.Ş. borçlarının Fon'dan karşılanmasına 
karar verilmiştir. 

Bilahare Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 7.4.2004 tarih 2004/25 sayılı kararı ile TDÇİ borç
larının Fon'dan karşılanmasına dair 3.1.2003 tarih ve 2003/1 sayılı kararının 7 nci maddesinin (e) 
bendi iptal edilmiştir. 

5.1.2001 tarihinde özelleştirme kapsam ve programına alınan Divhan A.Ş.'nin 4.3.2004 tari
hinde sonuçlanan ihalesi neticesi Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 7.4.2004 tarih ve 2004/30 sayı
lı Kararı ile 15.4.2004 tarihinde imzalanan Hisse Satış Sözleşmesi ile 28,5 milyon dolar karşılığın
da Erdemir T.A.Ş.'ne satışı gerçekleştirilmiştir. 
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Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 3.1.2003 tarih ve 2003/1 sayılı Kararında yer alan ve Div-
han A.Ş.'ne bilabedel devredilmesi istenen 14 adet maden sahasının ruhsatları, 6.10.2004 tarihin
de, özelleştirme sonrası Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. olarak unvan değişikliğine giden Şir
kete devredilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 3.1.2003 tarih ve 2003/1 sayılı Kararı ile tasfiyesine karar 
verilen Şirket tarafından, Türk Ticaret Kanununun 438 inci maddesi gereği Türk Ticaret Sicili Ga
zetesinde TDÇİ A.Ş.'nin tasfiyesine dair gerekli duyurular ve tescilin yapılması ile 6.5.2003 tarih
li tasfiye bilançosu hazırlanarak Şirketin tasfiye sürecine ilişkin çalışmalara başlanılmıştır. 

Şirketin tasfiyesine yönelik olarak, 4.10.1978 tarihinde kabul edilen 2172 sayılı kanun ile dev
letçe işletilecek demir madeni sahaları içerisinde yer alan ve 10.6.1983 tarihinde kabul edilen 2840 
sayılı kanun ile de ruhsatları TDÇİ A.Ş. uhdesinde kalan ve halen rödavans sözleşmeleri ile ma
dencilik faaliyetlerine devam edilen 4 adet maden sahasının da devir işlemlerinin gerçekleştirile
bilmesi için yasal düzenleme yapılması gündeme gelmiş ve 5.6.2004 tarih 25483 sayılı Resmi Ga
zetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5177 sayılı Kanunun Geçici Madde 7 bendi ile 2840 sayılı 
Kanunun eki listedeki demir ruhsatları 4046 sayılı Kanuna göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ta
rafından özelleştirilir hükmü getirilmiştir. 

Öte yandan Şirketin Sivas İli sınırları içerisinde 1115 parselden oluşan 14.726.100 m2 tam ta
pulu, 138 parselden oluşan 1.627.662 m2 hisseli tapulu, Karabük İli sınırları içerisinde 13 parsel
den oluşan 122.318 m2 tapulu ve Kayseri İli sınırları içerisinde de 5 parselden oluşan 1.850 m2 ta
pulu arsa ve arazisi bulunmaktadır. Şirketin tasfiye işlemlerine yönelik olarak bu arsa ve arazilerin 
satılması gündeme gelmiş ve değer tespit çalışmalarının 2004 yılı içerisinde sonuçlandırılması ile 
satışa hazır hale getirilebilen arsa ve arazilerden öncelikle Sivas İli Tuzluhan Köyünde bulunan 54 
adet arsa ve arazinin satışı yönünde 28.2.2005 tarihinde ihaleye çıkılmıştır. Ancak yapılan ihale ne
ticesi sadece 2 arsaya muhammen bedellerinden oldukça düşük teklif gelmesi nedeniyle ihale iptal 
edilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 3.1.2003 tarih ve 2003/1 sayılı Kararıyla tasfiyesine karar 
verilen TDÇİ A.Ş.'nin Özelleştirme Yüksek Kurulunca alınan 4.5.2005 tarih ve 2005/50 sayılı Ka
rarla özelleştirme programındaki başka bir kuruluşla birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliğinin sona 
erdirilmesine, Kuruluşun tasfiyesini öngören 2003/1 sayılı Karann 7 nci maddesinin (c) ve (d) 
bentlerinin iptaline karar verilmiştir. 

TDÇİ A.Ş. 2004 yılı içerisinde madencilik faaliyetlerini uhdesinde kalan maden sahalarında 
rödavans sözleşmeleri çerçevesinde sürdürmüştür. 
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Kuruluşun son beş yıllık faalıyetlenne ait venler aşağıdaki çizelgede göstenlmıştır. 

Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amor. 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatınmlann gerçekleşme oranı (nakdi) 
Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye 
Bağlı ortaklıklar temettü geliri 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü geliri 
Başlıca alım miktan 
Tüm alım tutan 
Başlıca (mal ve hizmet) üretim mik.: 
-Pelet 

Tüm üretim tutarlan (tüm üretim mal.) 
Üretim kapasitesi (pelet) 
Kapasiteden yararlanma oranı (pelet) 
Üretim verimliliği 
Başlıca satış miktarlan 
Net satış tutan 
Stoklar: 
-İlk madde ve malzeme 
-Yan mamuller 
-Mamuller 
-Ticari mallar 
-Diğer stoklar 
Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin 
-Memurlar için yapılan giderler 
-Memur başına aylık ortalama giderler 
-Sözleşmeliler için yapılan giderler 
-Sözleşmeli başına aylık ortalama gid. 
-İşçiler için yapılan giderler 
-İşçi başına aylık ortalama giderler 
Dönem kanna iliş.ver.ve diğ.yasal yük. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYH'ya katkı (üretici fıyatlanyla) 
GSYH'ya katkı (alıcı fıyatlanyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Faaliyet karlılığı (öz kay .yönünden) 
Mali karlılık (Öz kay.yönünden) 
Ekonomik karlılık 
Zararlılık 
Faaliyet kan veya zaran 
Dönem zaran 
Bilanço zaran 

Ölçü 

Milyar TL 

Milyar TL 
% 

Milyar TL 

Bin ton 
Milyar TL 

Bin ton 
Milyar TL 

Bin ton 
% 

Ton/işçi 
Bin ton 

Milyar TL 

Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 

% 
% 
% 
% 

Milyar TL 

2000 

150.000 
139.309 

94.565 
54.332 
38.915 
24.861 

8.589 
40 
2 

4.500 

0,5 

6.098 

948 
38.560 

1.300 
73 

5.800 
927 

35.022 

1.692 
2.079 
3.133 

59 
104 
560 

1.180 
20.454 

906 
726 

3.754 
559 

15.266 
1.078 

6.829 
28.096 
31.074 
31.074 

(2.012) 
46.771 

202.186 

2001 

250.000 
139.309 

207.052 
152.640 
68.177 
22.016 
11.527 

40 
3 

4.500 

0,7 

9.418 

856 
38.974 

1.300 
66 

754 
44.673 

1.935 
3.321 

10.923 
3 

278 
82 

473 
1.065 

29.911 

1.063 
1.080 
5.185 

913 
19.483 
1.524 

21.440 
45.079 
55.857 
54.688 

4.406 
102.668 
304.854 

2002 

250.000 
250.000 

85.738 
34.628 
23.734 

1.004 
925 

0,7 

23 

3.262 

31 
69 
12 

2.205 

642 
1.775 
1.120 
2.111 

258 
1.793 

1.089 
2.922 
6.883 
6.883 

(790) 
45.188 

285.748 

2003 

3.942.912 
3.942.912 

108.207 
106.588 
31.367 

665 
611 

7 
0.07 

0,7 

16 

4.096 

23 
39 

9 
1.553 

385 
2.390 

469 
1.718 

154.689 
2.148 

563 
220 
768 
768 

(1.264) 
23.343 

356.585 

2004 

4.488.618 
4.488.618 

132.850 
131.242 
36.538 

485 
455 

-

17 

3.763 

18 
24 

7 
1.827 

967 
2.480 

593 
1.810 

195 
2.200 

637 
12.664 
13.302 
13.302 

1.246 
10.688 

4.771.944 

Son iki yıl 
farkı 

545.706 
545.706 

24.643 
24.674 

5.171 
(180) 
(156) 

1 

(333) 

(5) 
05) 
(2) 

274 

582 
90 

124 
92 

(154.494) 
52 

74 
12.444 
12.534 
12.594 

2.510 
(12.655) 

4.415.359 

Artış 
veya 

azalış % 
13 
13 

23 
23 
16 
27 
26 

• 

6 

(8) 

(22) 
(38) 
(22) 

18 

151 
4 

26 
5 

(99) 
2 

13 
5.656 
1.632 
1.632 

198 
1.541 
1.238 

*2003 rakamlan düzeltilmiş enflasyon değerlerine göre alınmıştır. 



TDÇİ A.Ş., ülkedeki demir cevherlerini aramak, işletmek, çelik üretimi gerçekleştirmek, üre
tilen ürünleri mamul ve yarı mamul olarak piyasaya arz etmek şeklinde madencilik faaliyetlerine 
devam etmekte iken Teşekkülün üretken işletmelerinin 1995 yılında başlayan özelleştirilmesi sü
reci içinde, Karabük Demir Çelik Müessesesi, İSDEMİR A.Ş., DİVHAN A.Ş., ve GERKONSAN 
A.Ş.'nin özelleştirilmesi ile doğrudan kendisinin yaptığı herhangi bir üretim faaliyeti kalmamış 
olan Teşekkülün tasfiye edilmesi, tasfiye işlemlerinin yönetim kurulunca yürütülmesi ve uhdesin
de bulunan 18 adet maden sahasından 14 tanesinin ruhsatı ile birlikte bedelsiz olarak DİVHAN 
A.Ş.'ne devredilmesi Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2003/1 sayılı kararıyla uygun görülmüştür. 

Bu karar uyarınca, Teşekkülün 14 maden sahası özelleşme sonrası unvanı Erdemir Madenci
lik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilen DİVHAN A.Ş.'ye bedelsiz olarak devredilmiştir. Söz 
konusu karar uyarınca Teşekkülün tasfiye işlemleri devam ederken yine Özelleştirme Yüksek Ku
rulu tarafından 2005 yılında alınan 4.5.2005 tarih ve 2005/50 sayılı kararla, TDÇİ A.Ş.'nin özel
leştirme programındaki başka bir şirketle birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi
ne, 2003/1 sayılı ÖYK kararının 7 nci maddesi (c) ve (d) bendlerinin iptal edilmesine karar veril
miştir. Bu karar doğrultusunda, Teşekkülün tasfiyesi ile ilgili çalışmalar durdurulmuş olup, özelleş
tirme programında bulunan başka bir kuruluşla birleştirilmesi beklentisi içine girilmiştir. 

Bu gelişmelerin sonucu olarak, TDÇİ A.Ş.'nin uhdesinde 4 maden sahası kalmış ve bu saha
larda rödavansla üretim yapılmaktadır. Ancak, personel sayısı azalmış ve tüzel kişiliğinin sona er
mesi beklentisi içine girmiş olan TDÇİ A.Ş.'nin, bu aşamada söz konusu maden sahalarında röda
vansla yapılan üretimleri sağlıklı bir şekilde kontrol ve denetim altında bulundurma imkânı da kal
mamıştır. Kaldı ki 5177 sayılı kanunla 3213 sayılı Maden Kanununda yapılan değişiklikle söz ko
nusu sahalann 4046 sayılı kanun esaslarına göre özelleştirilmesi imkân dahiline girmiştir. 

Yukarıda belirtildiği üzere Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı uyarınca, özelleştirme progra
mında bulunan başka bir kuruluşla birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliğinin sona ereceği beklentisi 
içine girmiş olan TDÇİ A.Ş.'nin, rödavansla işletilen maden sahaları sağlıklı bir kontrol ve dene
tim altında olmadığı gibi, bazı il sınırları dahilinde bulunan arazi ve arsaları da koruma ve göze
timden uzak bir halde bekletilmektedir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulunca 4.5.2005 tarihinde alınan kararla başka bir Şirketle birleştiril
mek suretiyle hükmü şahsiyetinin sona erdirilmesine karar verilmiş olan TDÇİ A.Ş.'nin mevcut 
durumu ile varlığını sürdürmesinin bir anlamı kalmadığı gibi, konu ile ilgili olarak alınmış olan ka
rarın uygulanmasının gecikmesi halinde kuruluşun kamu üzerindeki mali külfetinin giderek arta
cağı da bir gerçektir. Bu bakımdan; 

- Kuruluşun tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine dair 2005/50 sayılı Özelleştirme Yüksek Ku
rulu kararının biran önce uygulanarak TDÇİ A.Ş.'nin hukuki varlığına son verilmesi gereklidir. 

II- İDARİ BÜNYE 
Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 5.1.2001 tarih ve 2001/2 sayılı kararıyla özelleştirme kap

sam ve programına alınmış olan TDÇİ A.Ş.'nin üretim faaliyetinde bulunan tesislerinin tamamının 
özelleştirilmesiyle Teşekkülün herhangi bir üretim faaliyetinin kalmaması nedeniyle, Özelleştirme 
Yüksek Kurulu'nun 3.1.2003 tarih ve 2003/1 sayılı kararıyla, TDÇİ A.Ş.'nin uhdesinde bulunan 
14 adet demir ve manganez sahalarının Divriği Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne be
delsiz olarak devredilmesine ve Teşekkülün de tasfiyesine, tasfiye işlemlerinin ise yönetim kuru
lunca yürütülmesine karar verilmiştir. 

Bilahare Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 2005 yılında alınan 4,5.2005 tarih ve 
2005/50 sayılı kararla; TDÇİ A.Ş.'nin özelleştirme programındaki başka bir şirketle birleştirilmek 
suretiyle tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine, 2003/1 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının 
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7 nci maddesi (c ) ve (d) bentlerinin iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda Te
şekkülün tasfiye işlemleri durdurulmuş olup, özelleştirme programında bulunan başka bir kuruluş
la birleştirilmesi beklentisine girilmiştir. 

5.1.2001 tarih ve 2001/2 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile bağlı ortaklığı DİV-
HAN A.Ş. ile birlikte özelleştirme kapsam ve programına alınan TDÇİ A.Ş.'nin Ana Sözleşmesi 
4046 sayılı kanuna uygun hale getirilerek 18.4.2001 tarihinde 250 trilyon lira sermayeli sermaye
sinin tamamı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait tek ortaklı bir anonim şirket haline getirilmiş
tir. Dönem içerisinde faaliyetlerini Türk Ticaret Kanunu ile 4046 kanun hükümlerine göre yürüten 
TDÇİ A.Ş. denetim açısından 72 sayılı KHK, 4046 ve 3346 sayılı Kanun Hükümlerine tabi bulun
maktadır. Ayrıca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 
2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 6245 sa
yılı Harcırah Kanununa tabi olmuştur. Bunlara ek olarak diğer ilgili mevzuat hükümleri, KİT Per
sonel Rejimi ile ilgili Genel Tebliğler uygulanmıştır. 

TDÇİ A.Ş. özelleştirme kapsam ve programına alınmasını müteakip organizasyon yapısı Yö
netim Kurulu'nun 22.4.2003 tarih ve 14/38 sayılı karan ile Şirket Ana Statüsüne uygun olarak ye
niden oluşturulmuş olup, mevcut işlemler bu yapılanma dahilinde yürütülmektedir. 

TDÇİ A.Ş. Ana Sözleşmesine göre, şirketin yetkili organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, 
Denetim Kurulu ve Genel Müdürlükten oluşmuştur. 

TDÇİ A.Ş.'nin karar organı olan Yönetim Kurulu 3 kişiden oluşmakta olup yürütme organı 
Genel Müdür ile 2 Genel Müdür Yardımcısı ve bağlı alt birimlerden oluşmaktadır. 

III- MALİ BÜNYE 

Bünyesinde herhangi bir ortaklık veya işletmesi kalmayan ve kendisine ait maden sahalarını 
rödavans karşılığı özel şirketlere işlettirmekten başka bir işlevi bulunmayan şirketin 31.12.2004 yı
lı bilançosunda yer alan varlıklarının % 68'i dönen, % 32'si de duran varlıklardan, kaynaklarının 
ise % 82'si yabancı, % 18'i ise öz kaynaklardan oluşmuştur. Şirket bilançosundaki kaynak ve var
lıklar toplamı bir önceki yıla göre % 1,9 oranında azalarak 1.607.925 milyon lira olarak gerçekleş
miştir. 

1989 yılından beri devamlı zarar eden, her hangi bir işletmecilik faaliyeti de bulunmayan şir
ketin birikmiş zararları 31.12.2004 tarih itibariyle toplam 4.782.632.333 milyon liraya kadar yük
selmiş ve bu zararın 131.241.687 milyon liralık kısmı yabancı kaynaklara sirayet ettiğinden öz kay
naklar tamamen yitirilmiş durumdadır. Şirketin bu haliyle varlığını devam ettirmesi ekonomik ol
madığı gibi, kamu kaynaklannın verimlilik ve kârlılık ilkelerine aykın olarak tüketilmesine sebep 
olmaktadır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi'nin ve İsdemir A.Ş.'nin bünyeden ayrılması 
sonucu esas faaliyet alanı olan demir çelik üretiminden uzaklaşarak fonksiyonlarını büyük ölçüde 
yitiren TDÇİ A.Ş. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 5.1.2001 tarih ve 2001/2 sayılı kararıyla tas
fiye edilmek amacıyla özelleştirme kapsam ve programına alınmış, 3.10.2002 tarih ve 911 sayılı 
özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanlığı'nın Oluru ile TDÇİ A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan Divhan 
A.Ş.'nin hisseleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmiştir. Bilahare Özelleştirme Yüksek 
Kurulu'nun 4.5.2005 tarih ve 2005/50 sayılı Kararı ile TDÇİ A.Ş.'nin özelleştirme programındaki 
başka bir şirketle birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliğinin sona erdirilebilmesini teminen TDÇİ'nin 
tasfiyesi ile ilgili 3.1.2003 tarih ve 2003/1 sayılı Kararın 7 nci maddesinin c ve d bentlerinin iptal 
edilmesine karar verilmiştir. Mevcut durum itibariyle herhangi bir işletmecilik faaliyeti bulunma
yan ve uhdesindeki demir cevheri sahalarının rödavans karşılığı kiraya verilmesinden elde edilen 
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kira gelirleri dışında da başka bir geliri bulunmayan Şirketin finansman açıkları Özelleştirme İda
resi Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır. 

Şirketin 2004 yılı içerisinde gider bütçesi kapsamında yapmış olduğu harcamalar 2,24 trilyon 
lira olmuştur. Bu harcamaların % 51 'ini memur ve sözleşmeli personel ücret ve giderleri, % 22'si-
ni amortisman ve tükenme payları, % lO'unu dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri, % 8'ini 
işçi ücret ve giderleri, geriye kalan % 9'unu da diğer harcama kalemleri oluşturmuştur. 

Dönem içerisinde, rödavans sözleşmeleri ile işletmecilikleri yaptırılan maden sahalarından, 
Attepe sahalarında toplam 624.000 ton, Karakuz sahasında 77.532 ton, Çamdağ (Ferizli) sahasın
da 19.500 ton, Deveci sahasında 2.300 ton olmak üzere toplam 723.332 ton demir cevheri üretimi 
yapılmıştır. Tavas manganez sahasında da 3.000 ton manganez cevheri üretilmiştir. 

2004 yılı içerisinde Attepe sahasından, İsdemir ve Kardemir'e toplam 559.943 ton, Deveci sa
hasından İsdemir, Kardemir ve Erdemir'e toplam 453.000 ton, Karakuz sahasından ise İsdemir ve 
Erdemir'e toplam 52.000 ton olmak üzere toplam 1.064.943 ton demir cevheri sevk edilmiştir. 

TDÇİ A.Ş.'nin rödavans sözleşmeleri çerçevesinde işletmeciliklerini yaptırdıkları maden sa
halarından 2004 yılı içerisinde elde ettiği rödavans gelirleri ise 3,76 trilyon lira olmuştur. 

Türkiye' de entegre demir çelik tesislerinin kurulu kapasiteleri ile yıllık demir cevheri ihtiya
cı 9 milyon ton olup bu miktarın halen 4-5 milyon tonu yurtiçi kaynaklardan karşılanmaktadır. An
cak son yıllarda kaynak yetersizliği nedeniyle Türkiye demir cevheri potansiyelini tamamen orta
ya koyacak mahiyetteki etüt ve arama faaliyetleri durma noktasına gelmiştir. Hali hazırda işletilen 
sahalardaki demir cevheri rezervleri dikkate alındığında mevcut üretim kapasitesi ile 10-15 yıllık 
bir süre sonunda yurtiçi demir cevheri üretimi gittikçe azalarak sona erecektir. 

Demir cevheri, hurda, taş kömürü ve refrakter gibi hammaddeler yönünden büyük oranda dı
şa bağımlı olan ülkemiz demir çelik sektöründe dışa bağımlılığın azaltılabilmesi için yurt içinde 
üretilen veya üretilebilecek ikame hammaddeler konusunda yatırımlar öncelikle teşvik edilmelidir. 

Sanayiinin lokomotif sektörü olan demir çelik sanayiinin geliştirilmesi ve özellikle yassı ürün
ler ile hurda demir ithalatının asgariye indirilmesine yönelik tesis yatırımlarının gerçekleştirilmesi 
ve bu gelişmeye paralel olarak da entegre tesislerin artacak olan demir cevheri ihtiyaçlarının aza
mi ölçüde yurtiçi kaynaklardan karşılanması hususu Türkiye ekonomisi açısından hayati önem ta
şımaktadır. 

V-YATIRIMLAR 

Tasfiye halinde iken Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 4.5.2005 tarih 2005/50 sayılı Karan ile 
özelleştirme programındaki başka bir şirketle birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliğinin sona erdiril
mesine karar verilen Şirketin 2004 yılı içerisinde herhangi bir yatırım harcaması bulunmamaktadır. 

VI- BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLER 
3.10.2002 tarihinde DİVHAN A.Ş.'nin bünyesinden ayrılması ile bağlı ortaklığı kalmayan 

TDÇİ A.Ş.'nin 2004 yılı itibariyle Sermayesine cüz'i paylarla katıldığı T.Kalkınma Bankası A.Ş., 
TUDEMSAŞ, TÜVESAŞ, TULOMSAŞ olmak üzere denetim içi dört iştiraki bulunmakta iken 
Kalkınma Bankasındaki hisseleri 22.7.2004 tarihinde İMKB' de 226,34 YTL bedelle satılmıştır. 
Tülomsaş, Tüdemsaş ve Tüvesaş A.Ş. İştirak payları ise 25.4.2005 tarih ve 10/32 sayılı Şirket Yö
netim Kurulu Kararı ile toplam nominal bedel 620,00 YTL karşılığı TC Devlet Demiryolları Ge
nel Müdürlüğü'ne devredilmiştir. 

VII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerinde yerine getirilmesi 
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B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

1- Herhangi bir faaliyet alanı kalmamış bulunan ve mevcut haliyle hukuki varlığını sürdürme
si kamu zararına neden olan TDÇİ A.Ş.'nin uhdesinde bulunan dört maden sahası ile bazı il sınır
ları içindeki arazi ve arsalarının biran önce satış veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devir su
retiyle elden çıkarılması, öte yandan Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2005/50 sayılı kararı doğ
rultusunda kuruluşun tüzel kişiliğinin en kısa zamanda sona erdirilmesini teminen Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması, 

SONUÇ 
Türkiye Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.'nin 25.5.2005 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul 

edilen 2004 yılı bilançosu ve 10.687.907 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Türkiye Demir Çelik İşletmeleri A.Ş. 2004 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

l-DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

Önceki dönem 
Milyon TL 

1-Menkul kıymet, değer düşük, karşılığı 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

1.397.198 

1.369.141 

F-Yıllara yaygın inş. ve onarım maliyetleri 
G-Gelecek aylara ait gid. ve gel. Tahak. 
H-Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II-DURAN VARLIKLAR 

A-Ticari alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-İştirakler 
3-Diğer mali duran varlıklar 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Ozel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme payları (-) 
3-Verilen avanslar 

712 

582.781 
544.094 

9.300 
7.440 

123.790 
99.032 

G-Gelecek yıllara ait gid. ve gel. Tahak. 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

6.459 
949.700 

238.202 

28.057 

35.236 

5.745 

273.601 

712 

38.687 

1.860 

24.758 

35.746 

1.257.654 

381.109 
1.638.763 

Cari dönem 
Milyon TL 

1.394.497 

1.369.046 

266.412 

485.290 
455.507 

955.430 
-

108.928 

25.451 

15.740 

5.745 

217.052 

266.412 

29.783 

-

-

-

1.105.549 

518.992 
1.624.541 
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Türkiye Demir Çelik işletmeleri A.Ş. 2004 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 

Önceki dönem 
Milyon TL 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F-Odenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem karı vergi ve diğ. yasal yiiküm.karş. 

3.337.685 
33.713 

34.096 

71.580 

2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğ.yük.(-) 
H-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkuk. 
I-Diğer kısa vadel i yabancı kaynaklar | 

5.975 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 11.731.343 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkuk. 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar [ 

92.987.295 

11.731.343 

4.603 

-
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 

III-OZ KAYNAKLAR 
A-Odenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Odenmemiş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri 
3-MDV yeniden değerleme artışları 
4-Iştirakler yeniden değerleme artışları 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net zararı 

OZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMİ 

250.000.000 

11.989 
525 

3.939 

120 

250.000.000 

12.514 

4.059 

333.241.497 
23.342.603 

3.483.049 

104.723.241 

Cari dönem 
Milyon TL 

81.472.264 

81.300.524 

(106.567.527) 
1.638.7631 

570.011 
21.454 

27.571 

29.692 

129.144.714 

-
3.072.786 

4.488.617.858 

-

162.772.788 

4.771.944.426 
10.687.907 

648.728 

132.217.500 

131.241.687 
1.624.541 
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Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş. 2004 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI 

E-FAALIYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET ZARARI 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE 
KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE 
ZARARLAR(-) 

H-FINANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN ZARAR 

I-OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM ZARARI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

1.264.227 

9.812.527 

165.466 

31.367.268 

175.970 

534.139 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK 
KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET ZARARI 

(1.264.227) 

Cari dönem 
Milyon TL 

2.246.778 

27.378.256 

39.213 

36.538.132 

(22.984.434) 

1.263.197 

505.237 

(23.342.603) 

(23.342.603) 

(2.246.778) 

(11.445.867) 

(10.687.907) 

(10.687.907) 
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SAYI : 61 
DİVHAN DİVRİĞİ-HEKİMHAN MADENLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 2003 

YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 26.10.2005 tarihli 5 inci Birleşiminde DİVHAN Divriği Hekimhan Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.'nin 2003 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Tür
kiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun ge
reğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla il
gili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, 
Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından 
sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I - TOPLU BAKIŞ 

Divriği-Hekimhan madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. demir ve çelik üretiminin en önemli ham
maddesi olan demir cevheri madenciliği alanında üretim ve satış faaliyetinde bulunmaktadır. 

Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde de işletildiği bilinen Divriği maden yatak
larında Cumhuriyet döneminde 1938 yılında Etibank bünyesinde önceleri işletme olarak başlayan 
üretim çalışmaları daha sonra Divriği Madenleri Müessesesi unvanıyla sürdürülmüş, 1955 yılında 
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıyla Divriği Madenleri Mües
sesesi TDÇİ Genel Müdürlüğü bünyesine alınmıştır. 

1994 yılına kadar TDÇİ'nin bir müessesesi olarak faaliyet gösteren Divriği Madenleri Mües
sesesi, TDÇİ'nin yeniden yapılandırılması ile ilgili 10.9.1993 tarih ve 93/T-65 sayılı Yüksek Plan
lama Kurulu kararı uyarınca, TDÇİ bünyesinde 1979 yılında kurulan Hekimhan Madenleri Mües-
sesesi'nin bağlı işletme haline getirilip kendisine bağlanmasıyla 24.10.1994 tarihinde Divriği-He
kimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı bir bağlı ortaklık haline getirilmiştir. 

24.10.1994 tarihinden 4.1.2001 tarihine kadar bağlı ortaklık statüsüyle faaliyet göstermiş olan 
şirket Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 5.1.2001 tarih ve 2001/2 sayılı kararı ile TDÇİ'nin özel
leştirme kapsam ve programına alınmasıyla sermaye yapısı itibariyle TDÇİ'nin bağlı ortaklığı şek
linde özelleştirme kapsam ve programına dahil olmuştur. Bu şekilde 4046 sayılı Kanun hükümle
rine tabi olan şirketin ana sözleşmesi 15.6.2001 tarihinde yeniden düzenlenmiştir. Bilahare 4046 
sayılı Kanunun 4/f, g ve 20/A maddelerine istinaden Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 3.10.2002 
tarih ve 911 sayılı Oluru ile TDÇİ'ye ait şirket hisselerinin tamamı Özelleştirme İdaresi Başkanlı
ğına aktarılarak Divhan A.Ş., TDÇİ A.Ş. bünyesinden ayrılmıştır. Özelleştirme Yüksek Kuru
lu'nun 5.1.2001 tarih ve 2001/2 sayılı Kararında Şirket'in özelleştirilmesinin 18 ay içerisinde ta
mamlanması belirtilmiş ise de bu süre içerisinde özelleştirme işlemi tamamlanamamış ve Özelleş
tirme Yüksek Kurulu'nun 27.6.2002 tarih ve 2002/39 sayılı Kararıyla 5.7.2002 tarihinden itibaren 
özelleştirme işlemlerinin süresi 2 yıl uzatılmıştır. Ayrıca, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 
3.1.2003 tarih ve 2003/1 sayılı Kararı; 7/a maddesi ile ruhsatları TDÇİ A.Ş. uhdesinde bulunan ve 
bahse konu Karar eki listede ruhsat ve sicil numaralan ile cinsi belirtilen 14 adet maden sahasının 
DİVHAN A.Ş.'ne bilabedel devredilmesine, 7/b maddesi ile TDÇİ ve DİVHAN A.Ş. arasında 
3.10.2002 tarihi itibariyle tespit edilecek cari hesap bakiyesinin ve işleyecek kanuni faizlerinin 
TDÇİ uhdesinde bırakılmasına, oluşan meblağın TDÇİ zarar hesaplarına alınmasına, 7/f maddesi 
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ile bu karar gereğince gerçekleştirilecek her türlü işlemin ilgili mevzuat çerçevesinde idare'nin ko
ordinasyonunda TDÇİ ve DİVHAN A.Ş. tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

Merkezi Divriği olan Hekimhan'da da bir işletmesi bulunan şirket Divriği'deki A Kafa ma
den sahasından ürettiği % 55-56 tenörlü manyetit yapılı tuvönan cevheri 1985 ve 1986 yıllarında 
işletmeye alınmış olan konsantratör ve pelet tesislerinde işlemek, C plaseri stok sahasındaki artık 
toz cevherleri zenginleştirmek suretiyle % 67 Fe tenörlü pelet, % 60 Fe tenörlü sinterlik konsan
tre, % 62-63 Fe tenörlü zenginleştirilmiş toz cevher, ara ürün ve pelet keki, B Kafa maden saha
sından ürettiği % 55 Fe tenörlü hematit yapılı tuvönan cevheri parça cevher şeklinde, Deveci Ma
den Ocağında ise % 39 Fe tenörlü siderit yapılı tuvönan cevheri de parça cevher şeklinde satışa 
sunmaktadır. 

Divhan A.Ş.'nin 4,5 trilyon lira sermayeyi temsil eden % 100 kamu hissesinin blok olarak sa
tış yöntemi ile özelleştirilmesini ve üzerlerindeki hacizler nedeniyle TDÇİ A.Ş.'den devir işlemle
ri tamamlanamayan 14 adet maden sahasının kayıtları üzerinde bulunan hacizlerin kaldırılmasını 
müteakip bu sahaların işletme ruhsatlarının da devrini teminen son teklif verme tarihi 23.2.2004 
olan ihalesi neticesi Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 7.4.2004 tarih ve 2004/30 sayılı kararı ile 
DİVHAN A.Ş.'deki % 100 oranındaki kamu hissesinin 28.500.000 ABD $ bedelle en yüksek tek
lifi veren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (ERDEMİR)'e satılmasına ve ekli gerekçede yer 
alan 14 maden sahasının işletme ruhsatlarının DİVHAN'a devrine karar verilmiştir. Bu karar çer
çevesinde 15.4.2004 tarihinde DİVHAN A.Ş. satış sözleşmesi imzalanmıştır. 

15.4.2004 tarihi itibariyle devri yapılan Divhan A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 12.4.2004 tarih ve 
F/01 sayılı Kararıyla ihale şartnamesi gereği şirketin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına olan 89 tril
yon lira bakiye borcu ile iş akitleri feshedilecek olan işçilere ödenecek kıdem tazminatları tutarı 21 
trilyon liranın sermaye artırımına mahsup edilecek olması sebebiyle tamamı ödenmiş olan 4,5 tril
yon lira şirket sermayesinin 115 trilyon liraya yükseltilmesinin kararlaştırıldığı belirtilerek söz ko
nusu kararın onaylanması istenmiş ve bu karar kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'mn 
657 sayılı Oluru ile idarece belirlenen sermaye tutarının şirkete aktarılan borçların, sermaye tescil 
tarihi itibariyle hesaplanacak faizleri ile ihbar ve kıdem tazminatları ve toplu iş sözleşmesinden do
ğan diğer ödemeler tutarı ile ödenmiş sermaye tutarı toplamını aşan kısmının alıcıya ait olması kay
dıyla tamamı ödenmiş olan şirket sermayesinin 4046 sayılı Kanunun 4/f maddesine istinaden 116 
trilyon liraya yükseltilmesine karar verilmiş ve sermaye artırımı ile ilgili olarak Ana Sözleşme 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 12.4.2004 tarihli oluru ve 4046 sayılı Kanunun 20 nci madde
sinin (A) bendine istinaden onaylanarak değiştirilmiştir. 

- 8 6 7 - I. CİLT 



Kuruluşun son beş yıllı 

Toplu bakış 

Esas sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 
Finansman giderleri 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar (birikmiş amortisman) 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 

Tüm alım tutan 

Başlıca alım miktarı: 

-Tuvönan cevher (A+B) 
-Konsantre 
-Pelet 

Tüm üretim tutarları (üretim maliyeti) 

Üretim kapasitesi 

-Tuvönan cevher (A+B) 

-Konsantre 
-Pelet 

Kapasiteden yararlanma oranı : 
-Tuvönan cevher (A+B) 

-Konsantre 
-Pelet 

Üretim verimliliği 

Başlıca satış miktarı: 
-Parça cevher 

-Konsantre 
-Pelet 

Net satış tutan 
Stoklar: 

-İlk madde ve malzeme 

-Yan mamul 
-Mamul 
-Ticari mallar 

-Diğer stoklar 

Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 

İşçi (ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin 
-Memurlar için yapılan giderler 
-Memur başına aylık ortalama gider 

-Sözleşmeliler için yapılan giderler 
-Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 

-İşçiler için yapılan giderler 
-İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönem kanna iliş.vergi ve diğ.yasal yüküm 

Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fıyatlanyla) 

GSMH'ya katkı (alıcı fıyatlanyla) 

Faaliyet karlılığı (öz kaynaklar yönünden) 
Mali karlılık (Öz kaynaklar yönünden) 

Ekonomik karlılık 
Zararlılık 

Faaliyet kan veya zaran 

Dönem zaran 
Bilanço zaran 

c faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Ölçü 

Milyon TL 

" 

" 
" 
" 
" 

Milyon TL 

% 
Milyon TL 

Bin ton 
Bin ton 

Bin ton 
Milyon TL 

Bin ton 

Bin ton 
Bin ton 

% 
% 
% 

Ton/gün 

Bin ton 

Bin ton 
Bin ton 
Milyon TL 

Milyon TL 

" 
" 
" 
Kişi 

" 
" 

Milyon TL 

" 
" 
" 
" 
" 

Milyon TL 

" 
" 
" 
" 
% 
% 
% 
% 

Milyon TL 

" 
" 

1999 

4.500.000 

4.500.000 

34.951.234 

7.676.116 
10.096.448 

17.194.033 
3.475.600 

4.254.203 

88 
3.428.750 

2.338 
223 
852 

16.201.956 

4.500 
1.900 
1.300 

52 
12 
66 

5.782 

620 
198 
816 

16.326.527 

1.052.854 

1.065.791 
2.743.193 

42.866 

39 
336 

1.179 
10.726.696 

250.155 

535 
1.610.885 

399 
8.424.443 

595 

616.445 
12.103.717 
12.709.494 

12.709.494 

(201.235) 

(10.551.547) 
(16.741.818) 

2000 

4.500.000 

4.500.000 

52.839.575 
17.935.123 
6.715.242 

21.905.851 
7.726.387 

24.569 

90 
6.071.745 

2.534 
311 
948 

33.926.848 

4.500 
1.900 
1.300 

42 
16 
73 

5.800 

744 
268 
927 

28.650.774 

1.691.534 

2.065.991 
3.133.542 

58.551 

40 
332 

1.158 
17.780.433 

356.499 

743 
2.138.077 

537 
14.952.790 

1.076 

2.542.455 
23.497.526 
26.039.981 

26.039.981 

(895.979) 

(13.477.030) 
(30.218.848) 

2001 

4.500.000 

4.500.000 

93.551.287 

47.969.308 
27.372.608 

20.784.932 

10.367.755 

40.250 

8 
9.392.711 

2.358 
237 
856 

38.973.981 

4.500 

1.900 
1.300 

44 
12 
66 

5.084 

656 
204 
754 

42.751.953 

1.935.345 

3.310.084 
10.922.782 

281.636 

36 
328 

1.052 

26.193.511 

504.274 
1.167 

3.098.988 
787 

19.145.983 
1.517 

3.898.752 
37.027.239 
40.925.991 

40.196.724 

5.428.054 

(34.075.088) 
(64.293.936) 

2002 

4.500.000 
4.500.000 

128.388.100 

75.628.329 

20.937.228 

30.976.138 
16.338.134 

111.820 

6 
14.302.112 

1.922 
127 
753 

48.279.276 

4.500 
1.900 
1.300 

40 
6 

58 
4.892 

284 
99 

888 
51.531.331 

2.515.365 

5.663.313 
5.729.151 

89.072 

27 
221 
922 

28.227.277 

586.764 

1.811 

3.049.543 
1.150 

22.741.964 

2.055 

10.202.958 
24.946.003 
35.148.961 

34.787.708 

(6.461.892) 

(33.725.374) 
(98.019.310)1 

2003 

4.500.000 

4.500.000 

118.678.231 

54.908.433 
17.864.983 

38.088.908 
20.124.011 

17.366.793 

1.882 
269 
776 

57.070.613 

4.500 

1.900 
1.300 

40 
14 
60 

5.303 

244 
203 
745 

42.588.557 

3.198.516 
5.764.024 
7.318.564 

256.772 

24 
185 
770 

36.287.449 

599.860 
2.082 

3.124.661 

1.408 

26.134.223 
2.828 

237.050 
43.831.238 
43.831.238 
43.818.961 

(16.419.043) 

(16.560.758) 
(81.458.552) 

Son iki yıl farkı 

(20.719.896) 
(3.072.245) 

(7.112.770) 

3.785.877 

(111.820) 

(6) 
3.064.681 

(40) 
142 
23 

8.791.337 

8 
2 

411 

(40) 
104 

(143) 
(8.942.774) 

683.151 
100.711 

1.589.413 

167.700 

(3) 
(36) 

(152) 
8.060.172 

13.096 
271 

75.118 
258 

3.392.259 
773 

(9.965.908) 
18.885.235 
8.682.277 

9.031.253 

(9.957.151) 

50.286.132 
(16.560.758) 

Artış 
Azalış 

% 

(27) 

(15) 
23 
23 

(100) 

(100) 

21 

(2) 
112 

3 
18 

133 
3 
8 

(14) 

105 
(16) 
(17) 

27 
2 

28 

188 
(11) 
(16) 

(16) 
29 

2 
15 
2 

22 
15 
38 

98 
76 
25 
26 

154 
149 

(17) 
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ERDEMİR, İSDEMİR ve KARDEMİR A.Ş.'nin demir çelik üreticisi olarak Divhan A.Ş.'nin 
ürettiği cevherleri kullanabilecek en önemli müşteri konumunda olmalarına rağmen, ERDEMİR 
A.Ş.'ye hiç satış yapılamayıp, KARDEMİR A.Ş. ile yaşanan dava nedeniyle bu şirkete yapılan sa
tışların durdurulması, İSDEMİR A.Ş.'ye de demiryolu navlun bedelleri nedeniyle yapılan satışla
rın giderek azalması şirketin satışlarını doğrudan etkilemiş ve satış paralelinde üretim yapılır nok
taya gelinmiştir. KARDEMİR A.Ş.'nin içinde bulunduğu darboğazın aşılması yönünde yayınlanan 
8.7.2002 tarih ve 2002/4429 sayılı kararnamede bu şirketin Divhan A.Ş.'den cevher almasının önü 
açılmış olmasına rağmen satışlar istenilen seviyeye çıkarılamamıştır. 

Şirketin A kafa maden sahasında yer altı işletme yöntemi ile cevher çıkarılması için 7.2.2000 
tarih ve 2000/T-2 sayılı YPK kararı ile 2002 yılı fiyatları ile yeraltına yapılmış olan 35 trilyon lira 
civarında yatırımın biran önce geri kazanılması, tuvönan cevher ve nihai ürün maliyetlerinin düşü
rülmesi, cevher homojenliğinin sağlanması, açık ocağın ömrünün uzatılması, yeraltında açılmış 
olan boşluğun uzun süre kontrolsüz kalacak olmasının doğuracağı sakıncalara engel olunması ba
kımından konu ile ilgili YPK ve ÖİB kararları gereği de dikkate alınarak projeye işlerlik kazandı
rılıp uygulamaya geçilmesi zaruri görülmektedir. 

Divhan A.Ş.'de 1985 ve 1986 yıllarında devreye alınan konsantratör ve pelet tesisleri devre
ye alındıkları tarihten bu yana zaruri bakım ve onarımları dışında modernize edilemediğinden ve
rimli ve kaliteli üretim yapılabilmesi için başta fırın ve ızgara yakma sistemleri olmak üzere sürek
li çalışan bölümlerin modernizasyonu faydalı görülmektedir. 

2003 yıl sonu itibariyle Divriği bölgesinde A Kafa'da % 53,8 demir tenörlü 27,6 milyon ton, 
B Kafa'da % 54,9 demir tenörlü 9,7 milyon ton , Ekinbaşı'nda % 54 demir tenörlü 12 milyon ton 
olmak üzere toplam 49,3 milyon ton demir cevheri rezervi bulunmaktadır. Hekimhan Deveci'de ise 
% 38,8 demir tenörlü 46,4 milyon ton cevher (Siderit) bulunmaktadır. Divriği ve Hekimhan bölge
lerinde yarım kalan sondajların tamamlanması ile bölgede cevher potansiyeli bakımından ümitli 
görülen sahalardaki rezervlerin tespiti için cevher aramalarına devam edilmesi gerekmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 

5.1.2001 tarihinden itibaren bağlı bulunduğu TDÇİ A.Ş. ile birlikte özelleştirme kapsam ve 
programına alınan Divhan A.Ş. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın, 4046 sayılı kanunun 4/f, h ve 
20/A maddelerine dayanılarak 3.10.2002 tarih ve 911 sayılı onayı ile TDÇİ A.Ş.'deki hisselerinin 
tamamının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aktarılması ve bu yönde ana sözleşme değişikliği 
yapılmasıyla tek ortaklı A.Ş. hüviyetini devam ettirmiştir. Faaliyetlerini Türk Ticaret Kanunu ve 
4046 sayılı Kanun hükümlerine göre yürüten şirketin denetimi 3346 sayılı Kanun, 72 sayılı KHK 
ve 4046 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. Bu kanun ve kanun hükmünde ka-
rarnamelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla özel hukuk hükümlerine tabi olan şirkette ayrıca 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 2821 sayılı Sendi
kalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Ka
nunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. 

4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince istihdam fazlası olarak belirlenen personelin di
ğer kuruluşlara gönderilmesi, bir kısım kadrolann birleştirilmesi sonucunda boşalan kadroların ve 
halen boş olan kadrolann bir bölümünün de iptal edilmesi nedenleriyle şirket organizasyon şeması 
Yönetim Kurulu'nun 27.5.2002 tarih ve 07/53 sayılı kararıyla yeniden düzenlenmiş ve doğrudan ge
nel müdüre bağlı birimler ile Genel Müdür Yardımcılanna bağlı müdürlük sayıları azaltılmıştır. An
cak uygulama sürecinde karşılaşılan ve giderilmesi gereken hususlar olduğu gerekçe gösterilerek 
10.6.2003 tarih ve 06/91 sayılı Yönetim Kurulu Karan ile organizasyon şemasında değişiklik yapı
larak daha önce tek olan idari-mali-ticari genel müdür yardımcılığı idari ve mali-ticari olarak ikiye 
çıkarılmış ve daha önce birleştirilen müdürlükler tekrar ayrı müdürlük haline getirilmiştir. 
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5.1.2001 tarihinde özelleştirme kapsam ve programına alınan ve 15.4.2004 tarihine kadar bu 
statüde faaliyet gösteren şirketin yetkili organları Ana Sözleşmesinde genel kurul , yönetim kuru
lu ve denetim kurulu olarak belirtilmiştir. 

5.1.2001 tarihinde özelleştirme kapsam ve programına alınan şirkette personel azaltılmasına 
gidilmiş 2001 yılı sonu itibariyle 30 memur, 293 sözleşmeli personel, 963 işçi olmak üzere toplam 
1286 kişi olan personel sayısı 2003 yılı sonu itibariyle 21 memur, 181 sözleşmeli personel, 685 iş
çi olmak üzere toplam 887 kişiye düşmüştür. 

Şirkette 2003 yılında istihdam edilen tüm personel için 29,9 trilyon lirası cari yıl 6,4 trilyon 
lirası da geçmiş yılla ilgili olmak üzere toplam 36,3 trilyon liralık harcama yapılmıştır. Bu harca
manın % 2'si memurlara, % 9'u sözleşmeli personele, % 89'u da işçilere aittir. 

III- MALİ BÜNYE 
Şirketin 2003 yılındaki aktif büyüklüğü önceki döneme göre % 21 oranında 11 trilyon lira ar

tışla 63,7 trilyon lira olarak gerçekleşmiş, aktifin % 35'i dönen varlıklardan, % 65'i de duran var
lıklardan meydana gelmiştir. 

1989 yılından itibaren faaliyet dönemlerini zararla kapatan şirketin öz kaynaklan tamamen 
yitirilmiş olduğundan işletmecilik faaliyetleri yabancı kaynağa bağlı olarak sürdürülmüş , 2002 
yılı sonunda 98 trilyon liraya yükselmiş olan birikmiş zararın 75,6 trilyon liralık bölümü yabancı 
kaynaklara sirayet etmiştir. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 3.1.2003 tarih ve 2003/1 sayılı Ka
rarıyla TDÇİ A.Ş. ile Divhan A.Ş. arasında işleyen cari hesap bakiyesi ve kanuni faizlerden kay
naklanan 49,2 trilyon liralık borcun TDÇİ A.Ş. bünyesinde bırakılarak Divhan A.Ş. tarafından kâr 
kaydedilmesi ve bunun yanında önceki dönem gelir ve kârlar hesabında yer alan 12,8 trilyon li
ralık vergi borcu ve işlemiş kanuni faizlerinin 4811 sayılı Vergi Barışı Yasasıyla iptal edilerek kâr 
kaydedilmesi sonucu 2003 yılında yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 54,9 trilyon liraya düş
müştür. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Şirket 2003 yılında fiilen toplam 86,1 trilyon liralık harcama yapmıştır. Bu harcamaların 16,5 

trilyon lirası ilk madde ve malzeme giderleri, 26,1 trilyon lirası işçi ücret ve giderleri, 3,8 trilyon 
lirası memur ve sözleşmeli personel ücret ve giderleri, 24,3 trilyon lirası dışarıdan sağlanan fayda 
ve hizmet giderleri, 14,8 trilyon lirası amortisman ve tükenme payları kalan miktarı ise çeşitli gi
derler ile vergi resim ve harçlardır. 

2003 yılı içerisinde 195.690 m3'ü şirket 3.651.642 m"ü müteahhit eliyle olmak üzere toplam 
3.847.332 m3 dekapaja karşılık 15,8 trilyon liralık dekapaj harcaması yapılmıştır. Ocaklardan A ka
fadan 1.617.600 ton, Hekimhan'da da 264.479 ton olmak üzere toplam 1.882.079 ton tuvönan cev
her (manyetit ve siderit) üretilmiş, bu cevherlerin kırma, eleme, zenginleştirme ve pelet tesislerin
den geçirilmesi sonucunda Divriği'de 58.639 ton zengin toz cevher, 269.005 ton sinterlik konsan
tre, 776.516 ton pelet, Hekimhan'da ise 285.197 ton kırılmış siderit cevheri elde edilmiştir. Buna 
karşılık 244.246 ton parça cevher (Hekimhan), 53.077 ton zenginleştirilmiş toz, 203.455 ton kon
santre cevher ve 745.364 ton pelet ile bir kısım yan ürünler satılıp karşılığında 42,6 trilyon liralık 
net satış geliri elde edilmiştir. Satışların maliyetinin 50 trilyon lira olarak gerçekleşmesi ve 8,9 tril
yon liralık faaliyet giderlerinin etkisiyle 16,4 trilyon liralık faaliyet zararı oluşmuştur. 

Üretim miktarlarının program seviyesinde gerçekleşmemesine neden olan arıza, duruş ve iş
letme kayıplarının fazlalığı maliyetlerin yükselmesine neden olmaktadır. Şirketin finansman sıkın
tısı içerisinde olması, zaman zaman fuel-oil teminine engel olmuş ve elektrik kesintilerine yol aç
mış bu durumda bazı ünitelerin zorunlu olarak üretim dışı kalmasına neden olmuştur. Bu duruşlar 
üretim kayıplarına yol açarak maliyetleri yükseltmiştir. 
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Divhan A.Ş.'de pelet konsantre ve parça cevher olmak üzere üretilen ürünlerin pazarlama ve 
satışında son yıllarda hızlı bir düşüş yaşanmaktadır. 2000 yılında toplam 2,3 milyon ton satış ger
çekleştirilmiş iken satışların 2001 yılında 1,9 milyon tona 2002 yılında 1,6 milyon tona 2003 yı
lında ise 1,35 milyon tona düştüğü görülmektedir. 

V- YATIRIMLAR 
2003 yılı yatırım programında Divhan A.Ş. tarafından 3 adet projenin yürütülmesi öngörül

müş ve bunun için 2 trilyon liralık ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde bu üç proje kapsamında her
hangi bir harcama yapılmamıştır. 

SONUÇ 
DİVHAN Divriği Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1.12.2004 tari

hindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2003 yılı bilançosu ve 16.560.758 milyon lira dönem 
kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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DİVHAN-Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Tic.A.Ş. 
2003 yılı bilançosu 

Aktif(Varlıklar) 

I-DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karş. 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1 -Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyetleri 
G-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahak. 
H-Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II-DURAN VARLIKLAR 

A-Ticari alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değ. düş.karş.(-) 
3-İştirakler 
4-İştirakIere sermaye taahhütleri (-) 
5-İştirakler sermaye pay. değ.düş.karş.(-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhüt. (-) 
8-Bağlı ortak.ser.payları değ.düş.karş.(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlık.değ.düş.karş.(-) 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-VeriIen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1 -Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait gider ve gelir tahak. 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

16.163.505 

11.342.692 
114.244 

99 
13.961.924 

34.977 

30.976.138 
16.338.134 

49.636.768 
35.983.986 

2.451.355 
164.340 

4.820.813 

114.145 

13.996.901 

146.129 
693.190 

287 

14.638.004 

13.652.782 

39.383 
2.105.950 

22.386.873 

30.436.406 
52.823.279 

Cari dönem 
Milyon TL 

4.548.164 

713.623 
110.361 

99 
16.281.104 

256.772 

38.088.908 
20.124.011 

65.376.637 
49.915.746 

58.148 
117.098 

3.834.541 

110.262 

16.537.876 

187.556 
1.509.991 

7.920.899 

17.964.897 

15.460.891 

67.284 
355 

22.355.472 

41.414.326 
63.769.798 
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DİVHAN-Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Tic.A.Ş. 
2003 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 
2-Dönem karının peş.öde.ver.ve diğ.yük.(-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

KİSA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1 -Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıktan 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkuklan 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOP. 
III-OZ KAYNAKLAR 

A-Ödenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri 
1 -Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-MDV yeniden değerleme artışları 
4-İştirakler yeniden değerleme artıştan 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F-Dönem net zararı 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

816.585 

203.386 

4.500.000 

17.890.981 

1.914 

11.028.831 
4.361.935 

1.083.266 

43.508 

24.572.237 
816.585 

35.742.276 
695.951 

699.923 

49.201.796 

203.386 

4.500.000 

17.890.981 

1.914 

64.293.936 
33.725.374 

78.344.589 

50.105.105 

52.823.279 

Cari dönem 
Milyon TL 

390.000 

308.092 

4.500.000 

22.050.119 

(75.626.415) 

76.637.134 
7.825.570 

952.009 

47.467 

14.428.780 
390.000 

16.909.681 
880.699 

298.799 

308.092 

4.500.000 

22.050.119 

98.019.310 
16:560.758 

118.071.340 

606.891 

(54.908.433) 

63.769.798 
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DİVHAN-Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Tic.A.Ş. 
2003 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 

F-DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GİD.VE ZARAR.(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 

K-DÖNEM KARI VER.VE DİĞ.YASAL YÜKÜM. KARŞ.(-) 

DONEM NET ZARARI 

Önceki donem 
Milyon TL 

1.514.158 

51.531.331 

49.456.581 

8.536.642 

2.959.802 

2.687 

3.315.269 

1.112.337 

28.017.665 

53.045.489 

2.074.750 

(6.461.892) 

(6.820.046) 

(33.725.374) 

Cari dönem 
Milyon TL 

43.023.462 

434.905 

42.588.557 

50.085.848 

8.921.752 

9.294.143 

1.816.150 

17.877.260 

63.035.058 

19.655.990 

(33.725.374) 

(7.497.291) 

(16.419.043) 

(26.818.310) 

16.560.758 

16.560.758 
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SAYI : 62 
DİVHAN DİVRİĞİ-HEKİMHAN MADENLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 

1.1.2004-15.4.2004 DÖNEMİNE AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT 
KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 26.10.2005 tarihli 5 inci Birleşiminde DİVHAN Divriği-Hekimhan Sanayi 

ve Ticaret A.Ş.'nin 1.1.2004-15.4.2004 dönemine ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüs
leri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 
3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim 
sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT 
Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında 
Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I - TOPLU BAKIŞ 

Divriği-Hekimhan madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. demir ve çelik üretiminin en önemli ham
maddesi olan demir cevheri madenciliği alanında üretim ve satış faaliyetinde bulunmaktadır. 

Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde de işletildiği bilinen Divriği maden yatak
larında Cumhuriyet döneminde 1938 yılında Etibank bünyesinde önceleri işletme olarak başlayan 
üretim çalışmaları daha sonra Divriği Madenleri Müessesesi unvanıyla sürdürülmüş, 1955 yılında 
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıyla Divriği Madenleri Mües
sesesi TDÇİ Genel Müdürlüğü bünyesine alınmıştır. 

1994 yılına kadar TDÇİ'nin bir müessesesi olarak faaliyet gösteren Divriği Madenleri Mües
sesesi, TDÇİ'nin yeniden yapılandırılması ile ilgili 10.9.1993 tarih ve 93/T-65 sayılı Yüksek Plan
lama Kurulu kararı uyarınca, TDÇİ bünyesinde 1979 yılında kurulan Hekimhan Madenleri Mües-
sesesi'nin bağlı işletme haline getirilip kendisine bağlanmasıyla 24.10.1994 tarihinde Divriği-He
kimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı bir bağlı ortaklık haline getirilmiştir. 

24.10.1994 tarihinden 4.1.2001 tarihine kadar bağlı ortaklık statüsüyle faaliyet göstermiş olan 
şirket Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 5.1.2001 tarih ve 2001/2 sayılı kararı ile TDÇİ'nin özel
leştirme kapsam ve programına alınmasıyla sermaye yapısı itibariyle TDÇİ'nin bağlı ortaklığı şek
linde özelleştirme kapsam ve programına dahil olmuştur. Bu şekilde 4046 sayılı Kanun hükümle
rine tabi olan şirketin ana sözleşmesi 15.6.2001 tarihinde yeniden düzenlenmiştir. Bilahare 4046 
sayılı kanunun 4/f, g ve 20/A maddelerine istinaden Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 3.10.2002 
tarih ve 911 sayılı oluru ile TDÇİ'ne ait şirket hisselerinin tamamının Özelleştirme İdaresi Başkan
lığına aktarılması ile Divhan A.Ş., TDÇİ A.Ş. bünyesinden ayrılmıştır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 5.1.2001 tarih ve 2001/2 sayılı Kararında özelleştirme işle
minin 18 ay içerisinde tamamlanacağı belirtilmiş ise de özelleştirme işlemi tamamlanamamış ve 
Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2002/39 sayılı Kararıyla 5.7.2002 tarihinden itibaren süre 2 yıl 
uzatılmıştır. Ayrıca, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2003/1 sayılı kararı; 7/a maddesi ile ruhsat
ları TDÇİ A.Ş. uhdesinde bulunan ve bahse konu karar eki listede ruhsat ve sicil numaraları ile cin
si belirtilen 14 adet maden sahasının DİVHAN A.Ş.'ne bilabedel devredilmesine, 7/b maddesi ile 
TDÇİ ve DİVHAN A.Ş. arasında 3.10.2002 tarihi itibariyle tespit edilecek cari hesap bakiyesinin 
ve işleyecek kanuni faizlerinin TDÇİ uhdesinde bırakılmasına, oluşan meblağın TDÇİ zarar hesap-
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larına alınmasına, 7/f maddesi ile bu karar gereğince gerçekleştirilecek her türlü işlemin ilgili mev
zuat çerçevesinde idare' nin koordinasyonunda TDÇİ ve DİVHAN A.Ş. tarafından yerine getiril
mesine karar verilmiştir. 

Merkezi Divriği olan Hekimhan'da da bir işletmesi bulunan şirket Divriği'deki A Kafa maden 
sahasından ürettiği % 55-56 tenörlü manyetit yapılı tuvönan cevheri 1985 ve 1986 yıllarında işlet
meye alınmış olan konsantratör ve pelet tesislerinde işlemek, C plaseri stok sahasındaki artık toz 
cevherleri zenginleştirmek suretiyle % 67 Fe tenörlü pelet, % 60 Fe tenörlü sinterlik konsantre, 
% 62-63 Fe tenörlü zenginleştirilmiş toz cevher, ara ürün ve pelet keki, B Kafa maden sahasından 
ürettiği % 55 Fe tenörlü hematit yapılı tuvönan cevheri parça cevher şeklinde, Deveci Maden Oca
ğında ise % 39 Fe tenörlü siderit yapılı tuvönan cevheri de parça cevher şeklinde satışa sunmakta
dır. 

Divhan A.Ş.'nin 4,5 trilyon lira sermayeyi temsil eden % 100 kamu hissesinin blok olarak sa
tış yöntemi ile özelleştirilmesini ve üzerlerindeki hacizler nedeniyle TDÇİ A.Ş.'den devir işlemle
ri tamamlanamayan 14 adet maden sahasının kayıtları üzerinde bulunan hacizlerin kaldırılmasını 
müteakip bu sahaların işletme ruhsatlarının da devrini teminen 30.1.2004 tarihinde yapılan ihalesi 
neticesi Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 7.4.2004 tarih ve 2004/30 sayılı kararı ile DİVHAN 
A.Ş.'deki % 100 oranındaki kamu hissesinin 28.500.000 ABD $ bedelle en yüksek teklifi veren 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (ERDEMİR)'e satılmasına ve ekli gerekçede yer alan 14 
maden sahasının işletme ruhsatlarının DİVHAN'a devrine karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde 
15.4.2004 tarihinde Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. ile satış sözleşmesi imzalanarak DİV
HAN A.Ş.'nin özelleştirme işlemi tamamlanmıştır. 

15.4.2004 tarihi itibariyle devri yapılan Divhan A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 12.4.2004 tarih ve 
F/01 sayılı Kararıyla ihale şartnamesi gereği Şirketin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na olan 89 
trilyon lira bakiye borcu ile iş akitleri feshedilecek olan işçilere ödenecek kıdem tazminatları tuta
rı 21 trilyon liranın sermaye artırımına mahsup edilecek olması sebebiyle tamamı ödenmiş olan 4,5 
trilyon lira şirket sermayesinin 115 trilyon liraya yükseltilmesinin kararlaştırıldığı belirtilerek söz 
konusu kararın onaylanması istenmiş ve bu karar kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 
657 sayılı Oluru ile idarece belirlenen sermaye tutarının şirkete aktarılan borçların, sermaye tescil 
tarihi itibariyle hesaplanacak faizleri ile ihbar ve kıdem tazminatları ve toplu iş sözleşmesinden do
ğan diğer ödemeler tutarı ile ödenmiş sermaye tutarı toplamını aşan kısmının alıcıya ait olması kay
dıyla tamamı ödenmiş olan şirket sermayesinin 4046 sayılı Kanunun 4/f maddesine istinaden 116 
trilyon liraya yükseltilmesine karar verilmiş ve sermaye artırımı ile ilgili olarak Ana Sözleşme 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 12.4.2004 tarihli oluru ve 4046 sayılı Kanunun 20 nci madde
sinin (A) bendine istinaden onaylanarak değiştirilmiştir. 
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Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgec 

Toplu bakış 

Esas sermaye 

Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar (birikmiş amortis.) 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 

Tüm alım tutarı 
Başlıca alım miktarı: 
-Tuvönan cevher (A+B) 
-Konsantre 
-Pelet 

Tüm üretim tutarları (üretim maliyeti) 
Üretim kapasitesi 
-Tuvönan cevher (A+B) 
-Konsantre 
-Pelet 

Kapasiteden yararlanma oranı : 
-Tuvönan cevher (A+B) 
-Konsantre 
-Pelet 

Üretim verimliliği 
Başlıca satış miktarı: 
-Parça cevher 
-Konsantre 
-Pelet 

Net satış tutan 
Stoklar: 

-İlk madde ve malzeme 
-Yan mamul 
-Mamul 
-Ticari mallar 
-Diğer stoklar 

Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin 
-Memurlar için yapılan giderler 
-Memur başına aylık ortalama gider 

-Sözleşmeliler için yapılan giderler 
-Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
-İşçiler için yapılan giderler 
-İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönem kanna iliş.ver.ve diğ.yasal yüküm. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı fıyatlanyla) 

Faaliyet karlılığı (öz kaynaklar yönünden) 
Mali karlılık (Öz kaynaklar yönünden) 
Ekonomik karlılık 
Zararlılık 
Faaliyet kan veya zaran 

Dönem zaran 
Bilanço zaran 

Ölçü 

Milyon TL 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Milyon TL 

% 
Milyon TL 

Bin ton 
Bin ton 
Bin ton 

Milyon TL 

Bin ton 
Bin ton 
Bin ton 

% 
% 
% 

Ton/gün 

Bin ton 
Bin ton 
Bin ton 
Milyon TL 

Milyon TL 

" 
" 
" 
" 
Kişi 

" 
" 

Milyon TL 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Milyon TL 

" 
" 
" 
" 
% 
% 
% 
% 

Milyon TL 

" 
" 

1999 

4.500.000 
4.500.000 

34.951.234 

7.676.116 
10.096.448 
17.194.033 
3.475.600 

4.254.203 
88 

3.428.750 

2.338 
223 
852 

16.201.956 

4.500 
1.900 
1.300 

52 
12 
66 

5.782 

620 
198 
816 

16.326.527 

1.052.854 

1.065.791 
2.743.193 

42.866 

39 
336 

1.179 
10.726.696 

250.155 
535 

1.610.885 
399 

8.424.443 
595 

616.445 
12.103.717 
12.709.494 
12.709.494 

(201.235) 
(10.551.547) 
(16.741.818) 

2000 

4.500.000 
4.500.000 

52.839.575 
17.935.123 
6.715.242 

21.905.851 

7.726.387 

24.569 
90 

6.071.745 

2.534 
311 
948 

33.926.848 

4.500 
1.900 
1.300 

42 
16 
73 

5.800 

744 
268 
927 

28.650.774 

1.691.534 
2.065.991 
3.133.542 

58.551 

40 
332 

1.158 
17.780.433 

356.499 
743 

2.138.077 
537 

14.952.790 
1.076 

2.542.455 
23.497.526 
26.039.981 
26.039.981 

(895.979) 
(13.477.030) 
(30.218.848) 

2001 

4.500.000 
4.500.000 

93.551.287 

47.969.308 
27.372.608 
20.784.932 

10.367.755 

40.250 

8 
9.392.711 

2.358 
237 
856 

38.973.981 

4.500 
1.900 
1.300 

44 
12 
66 

5.084 

656 
204 
754 

42.751.953 

1.935.345 
3.310.084 

10.922.782 

281.636 

36 
328 

1.052 
26.193.511 

504.274 
1.167 

3.098.988 
787 

19.145.983 
1.517 

3.898.752 
37.027.239 
40.925.991 
40.196.724 

5.428.054 

(34.075.088) 
(64.293.936) 

e gösterilmiştir. 
2002 

4.500.000 
4.500.000 

128.388.100 

75.628.329 
20.937.228 
30.976.138 

16.338.134 

111.820 
6 

14.302.112 

1.922 
127 
753 

48.279.276 

4.500 
1.900 
1.300 

40 
6 

58 
4.892 

284 
99 

888 
51.531.331 

2.515.365 
5.663.313 
5.729.151 

89.072 

27 
221 
922 

28.227.277 

586.764 
1.811 

3.049.543 
1.150 

22.741.964 
2.055 

10.202.958 
24.946.003 
35.148.961 
34.787.708 

(6.461.892) 
(33.725.374) 
(98.019.310) 

2003 

4.500.000 
4.500.000 

118.678.231 
54.908.433 
17.864.983 
38.088.908 
20.124.011 

17.366.793 

1.882 
269 
776 

57.070.613 

4.500 
1.900 
1.300 

40 
14 
60 

5.303 

244 
203 
745 

42.588.557 

3.198.516 
5.764.024 
7.318.564 

256.772 

24 
185 
770 

36.287.449 

599.860 
2.082 

3.124.661 
1.408 

26.134.223 
2.828 

237.050 
43.831.238 
43.831.238 
43.818.961 

(16.419.043) 
(16.560.758) 
(81.458.552) 

Son iki yıl farkı 

(20.719.896) 

(3.072.245) 
(7.112.770) 

3.785.877 

(111.820) 

(6) 
3.064.681 

(40) 
142 
23 

8.791.337 

8 
2 

411 

(40) 

104 
(143) 

(8.942.774) 

683.151 
100.711 

1.589.413 

167.700 

(3) 
(36) 

(152) 
8.060.172 

13.096 
271 

75.118 
258 

3.392.259 
773 

(9.965.908) 
18.885.235 
8.682.277 
9.031.253 

(9.957.151) 
50.286.132 

(16.560.758) 

Artış 
Azalış% 

(27) 

(15) 
23 
23 

(100) 
(100) 

21 

(2) 
112 

3 
18 

133 
3 
8 

(14) 

105 
(16) 
(17) 

27 
2 

28 

188 
(11) 
(16) 

(16) 
29 

2 
15 
2 

22 
15 
38 

98 
76 
25 
26 

154 
149 

(17) 
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Şirketin özelleştirilmesi maksadıyla 30.1.2004 tarihinde yapılan ihale sonucunda elde edilen 
teklifler Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 1.4.2004 tarih ve 3013 sayılı yazı ile Özelleş
tirme Yüksek Kurulu'na sunulmuştur. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 7.4.2004 tarih ve 2004/30 sayılı Kararıyla; Divriği-Hekim-
han Madenleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de (DİVHAN) bulunan % 100 oranındaki kamu hissesinin 
satışı yöntemiyle ve 14 maden sahasının işletme ruhsatlarının devri suretiyle özelleştirilmesine iha
le ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar çerçevesinde, yapılan ihale kapsamında elde edi
len nihai teklifler ve değer tespit sonuçlarına göre, 28.500.000 ABD Doları bedelle en yüksek tek
lifi veren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'ne (Erdemir) ihale şartnamesi çerçevesinde satıl
masına, Erdemir' in satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini 
yerine getirmemesi halinde İdare' ye vermiş olduğu geçici teminatın irat kaydedilerek, 27.250.000 
ABD Dolan bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Park Enerji Yatırım Holding A.Ş.'ne ihale şart
namesi çerçevesinde satılmasına, Park Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin satış sözleşmesini imzala
maktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İdare'ye vermiş ol
duğu geçici teminatın irat kaydedilerek ihalenin iptaline karar vermiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun bu Kararına istinaden, satışa konu hisseler 28.500.000 ABD 
Doları bedelle en yüksek teklifi veren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'ne satılmış ve firma 
ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında 15.4.2004 tarihinde Hisse Teslim ve Tesellüm Tutana
ğı imzalanmak suretiyle özelleştirme işlemi tamamlanmıştır. 

SONUÇ 
Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 

7.4.2004 tarih ve 2004/30 sayılı Kararına istinaden 15.4.2004 tarihinde Ereğli Demir ve Çelik Fab
rikaları A.Ş.'ne devredilmek suretiyle özelleştirilmiş olup, devre ilişkin durum, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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DİVRİĞİ-HEKİMHAN MADENLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

HİSSE SATIŞ SÖZLEŞMESİ 
İşbu Hisse Satış Sözleşmesi Özelleştirme Yüksek Kurulunun 07.04.2004 tarih, 2004/30 sayı

lı kararına istinaden T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Ereğli Demir ve Çelik 
Fabrikaları T.A.Ş. arasında tanzim ve imza edilmiştir. 

Bu sözleşmede geçen tanımlardan; 
İDARE 

ŞİRKET 

ALICI 

HİSSE 

14 MADEN SAHASI 

4046 SAYILI 
KANUN 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığını. 

Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret AŞ "yi, 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ.'yi, 

İDARE'nm ŞİRKET'teki % 100 oranındaki hissesini. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 
A.Ş. uhdesinde bulunan maden sahaları işletme ruhsatlarının ŞİRKET'e 
bilabedel devredilmesine dair 03.01.2003 tarih ve 2003/01 sayılı kararına 
rağmen üzerlerindeki hacizler nedeniyle devir işlemleri henüz 
tamamlanamamış maden sahalarını, 

24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının 
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u 

ifade eder. 
MADDE 1: SÖZLEŞME KAPSAMI 
İşbu Hisse Satış Sözleşmesi, HİSSE'nin ALICI'ya satış ve devri ile 14 maden sahasının işlet

me ruhsatlarının ŞİRKET'e devrine ilişkin hükümleri kapsar. 
ŞİRKET, Hisse Satış Sözleşmesi tarihindeki mevcut durumu ile ALICI'ya devredilecektir. 
MADDE 2: SATIŞ BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI 

İDARE, HİSSE'yi 28.500.000.-ABD Doları bedelle ALICI'ya satmıştır. 
ALICI; 
a) Satış bedelinin % 70'i olan 19.950.000.-ABD Dolarını Hisse Satış Sözleşmesinin imza ta

rihinde peşin olarak ödemiştir. 

b) Satış bedelinin % 30'una tekabül eden, vadeye bağlanan 8.550.000.-ABD Dolarını Hisse 
Satış Sözleşmesinin imza tarihini izleyen 1. yılın sonunda, Hisse Satış Sözleşmesinin imza tarihi
ne karşılık gelen günde, bakiye anapara borcuna LİBOR oranından uygulanacak vade farkıyla bir
likte ödeyecektir. 

c) Peşinat ve bakiye borç ödemelerini, ABD Doları olarak ÎDARE'nin T.C. "Ziraat Bankası 
Merkez Şubesi/ANKARA nezdindeki Özelleştirme Satış Gelirleri 321502 No'Iu ABD Doları he
sabına yapacaktır. 

d) Peşinat, ve bakiye borç ödemelerini, ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası ABD Doları 
Döviz Satış Kuru üzerinden Türk Lirasına çevirmek suretiyle de yapabilecektir. Bu durumda tak
sit tutarını ÎDARE'nin T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi/ANKARA nezdindeki Özelleştirme Sa
tış Gelirleri 282487 No'lu Türk Lirası hesabına yatıracaktır. 

Vade farkı hesaplamalarında LİBOR oranı, bakiye borcun ödendiği tarihteki Londra piyasa
sında geçerli olan LİBOR oranlarının ortalamasıdır. LİBOR oranı olarak ödeme tarihindeki Reu-
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ters LİBO sayfasında 14:30 Türkiye saati itibariyle 12 aylık (1 yıllık) dönem için bankaların ilan 
ettikleri faiz oranlarının ortalaması ile bulunacak faiz oranı esas alınacaktır. 

ALICI tarafından yapılan her ödemede, Ödeme tarihi olarak, yukarıda belirtilen hesaplara gi
riş tarihi esas alınacaktır. ALICI'nın bankaların havale veya EFT sistemlerinden kaynaklanabilecek 
aksaklıklar hususunda tüm tedbirleri alması gerekli olup, ilgili hesaplara bu gibi nedenlerle geç in
tikal eden tutarlar (anapara+vade farkı) için ABD Doları bazında LİBOR oranında gecikme faizi 
uygulanacaktır. Ödemelere ilişkin vade tarihinin resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödeme res
mi tatili takip eden ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilecektir. 

Vadeye bağlanan tutarların vadesinde veya erken ödenmesi halinde vade farkı tutarı; 

Ana para x LİBOR x Gün Sayısı 
Vade farkı tutan = 

360 

formülüne göre hesaplanacaktır. 
Vade tarihinden önce yapılacak ödemeler anaparaya mahsup edilecek olup, ödeme tarihinden 

itibaren yapılacak vade farkı hesaplamalarında bakiye anapara tutarı esas alınacaktır. Vadesinde 
ödenmeyen vade farkı tutarları; anapara borcu kalmış olması halinde anaparaya ilave edilecek, ana
para borcu kalmamış olması halinde ise anapara olarak işlem görecektir. 

ALICI tarafından bakiye borcun (anapara+vade farkı) vadesinde ödenmemesi durumunda, 
ödenmeyen tutarlara ödeme gününe veya teminatın nakde çevrilerek irat kaydedileceği güne kadar 
geçen süre için ABD Doları bazında LİBOR oranında gecikme faizi ile ABD Doları bazında aylık 
% 1 oranında ceza-i şart uygulanacaktır. 

Ceza-i şarta kıst-el yevm uygulanmaz. 
ALICI, vadeye bağlanan borcun ödenmesini teminen, Hisse Satış Sözleşmesinin imza tarihin

de, sataş bedelinin vadeye bağlanan tutarı ile bu tutarın ABD Dolan bazında LİBOR oranındaki 
vade farkının vadesinde ödenmemesi durumunda, vade tarihinden ödeme tarihine ve teminatın 
nakde çevrilmesine kadar işleyecek ABD Doları bazında LİBOR oranındaki gecikme faizi ile ABD 
Dolan bazında aylık % 1 oranında ceza-i şartın ödeneceğini taahhüt eden, İDARE lehine, konusu 
da belirtilerek düzenlenmiş gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz banka ke
sin teminat mektubu/mektupları vermiştir. 

ALICI'nın vadeye bağlanan borcu ile gecikme faizi ve ceza-i şartın ödenmesini gerekli kılan 
hallerin gerçekleşmesi halinde bütün bu ödemelerin yapıldığına dair belgelerle birlikte İDARE'ye 
başvurmasını müteakip, teminat mektubunun ödenen anapara ve vade farkı tutarına tekabül eden 
kısmı İDARE'ce serbest bırakılacaktır. 

ALICI tarafından bu maddede belirtilen yükümlülüklere uyulmaması durumunda; vadeye 
bağlanan borcun ödenmesini teminen alınan teminat mektubunun, o güne kadar ödenmesi gereken 
tutarlara tekabül eden kısmı (LİBOR oranındaki gecikme faizi ile ceza-i şartı da kapsayacak şekil
de) nakde çevrilerek tahsil edilecektir. 

MADDE 3: ÇALIŞANLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

a) ŞİRKET'teki nakle tabi personel, 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi çerçevesinde diğer ka
mu kurum ve/veya kuruluşlarına nakledilecektir. 

b) 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi çerçevesinde nakledilecek personelin atamalannın yapı
lıp eski kurumlarıyla ilişkilerinin kesilip yeni kurumlarında göreve başlayacakları tarihe kadar ge
çecek nakil sürecinde eski kadro veya pozisyonlarına ilişkin aylık ücret, varsa ikramiye, ücrete 
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bağlı diğer mali haklar, sosyal hak ve yardımlar (harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri ve ölüm 
yardımı) Özelleştirme Fonundan karşılanmak üzere, ŞİRKET tarafından ödenecektir. ŞİRKET'çe 
yapılacak ödemeler, ödeme belgelerinin İDARE'ye verilmesini ve verilen belgelerin İDARE tara
fından onaylanmasını müteakip 30 gün içerisinde İDARE'ce ŞİRKET'e ödenecektir. 

Nakle tabi personelin nakil sürecinde hak kazanması halinde alacağı kıdem tazminatı, hisse
leri özelleştirilen ŞİRKET tarafından ödenir. 

c) Nakle tabi personelden nakil sürecinde emekli olan ve nakli kabul etmeyerek ŞİRKET'te 
kalıp, Emekli Sandığı ile ilgilerini devam ettirenlerden emekli olacakların emeklilik taleplerinin 
onaylanmasından ŞİRKET sorumlu olup, T.C. Emekli Sandığınca ilgilisine ödenecek emekli ikra
miyeleri, makam, görev ve temsil tazminatları ile ölüm yardımı ödenmesini takip eden iki ay içe
risinde faturası karşılığında Hazine tarafından TC. Emekli Sandığı'na ödenir. 

Hisse Satış Sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ŞİRKET'te İş Kanunlarına tabi 
olarak çalışan kapsam içi personelin (geçici personel dahil) satış sözleşmesinin yürürlüğe girdiği 
tarihten önceki döneme ait ücret ve ikramiyeleri ile bunların farkları 2004 yılı hariç daha önceki 
senelere ilişkin kullanılmamış izin ücretleri ve farklarını ödeme yükümlülüğü İDARE'ye ait ola
caktır. 

d) Nakle tabi personelin nakil süreci içindeki sağlık kurumlarına sevk işlemleri, sağlık raporu 
ve benzeri sağlık işlemlerini yerine getirme yükümlülüğü ŞİRKET'e ait olacaktır. 

e) ALICI nakle tabi personelin nakil işlemleri sonuçlanıp, ilişkileri kesilinceye kadar İDA-
RE'nin istediği her türlü bilgi ve belgeyi zamanında gönderecektir. 

f) ALICI, ŞİRKET'te çalışan İş Kanunlarına tabi kapsam içi personel ile nakil olmayıp ALI-
Cl'nın muvafakatiyle ŞİRKET'te kalan nakle tabi personelin kanunlardan doğan haklarının koru
nacağını ve ödeneceğini, emeklilik talebinde bulunan personelin emeklilik taleplerinin onaylana
cağını, kıdem tazminatı tutarlarının yasalar çerçevesinde güvence altına alınacağını ve ödeneceği
ni, emeklilik ile ilgili işlemlerin hesaplanmasında ilgili kanunlara göre yaşlılık veya malullük ay
lığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiler için kamu kurumlarında geçen hizmet sürelerinin 
toplamının dikkate alınacağını, ŞİRKET'te kalıp Emekli Sandığı ile ilişiğini devam ettiren perso
nelin emekli olmadan iş akdinin feshi halinde birikmiş tutarların ilgiliye ödeneceğini ve yapılacak 
ödemelerin hiçbir şekilde İDARE'ye rücu edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

g) ŞİRKET'te İş Kanunlarına tabi olarak çalışan kapsam içi personelin tümünün mevzuattan 
ve toplu iş sözleşmesinden doğan kıdem ve ihbar tazminatları tutarı ŞİRKET tarafından ödenmiş
tir. ALICI, kapsam içi statüde çalışan personelin iş akitlerinin feshedilerek tazminatlarının öden
mesi nedeniyle İş Kanunlarından ve diğer mevzuattan doğabilecek her türlü mali yükümlülük ve 
yasal sorumlulukları karşılamayı, idari para cezalarım ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder, yapı
lacak bu ödemeler için hiçbir şekilde İDARE'ye rücu edilemeyecektir. 

h) ALICI, İş Kanunlarından doğabilecek tüm yasal sorumluluklar, mali yükümlülükler ve ida
ri para cezaları ile tazminatları ödeme yükümlülüğünün ŞİRKET'e ait olacağını ve ödeneceğini, bu 
ödemeler nedeniyle kendisinin veya ŞİRKET'in İDARE'ye hiçbir surette başvuramayacağını ve rü
cu etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Toplu İş Sözleşmesinin bağıtlanmasından doğabile
cek kıdem ve ihbar tazminatlarına ilişkin farklar ile diğer mali yükümlülüklerden kaynaklanan 
farklar ALICI tarafından ödenecektir. Yapılacak bu ödemeler için hiçbir şekilde İDARE'ye rücu 
edilemeyecektir. 

i) Bu maddede belirtilmiş olan ALICI ve ŞİRKET'e ait yükümlülükler, satışa konu hisselerin 
temadi eden devir hallerinde de geçerli olacaktır. ALICI, bu devre ilişkin olarak yapılacak sözleş-
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melerde de kendisinin İDARE'ye karşı olan tüm yükümlülüklerinin devir alan kişiye geçeceği hu
susunda İDARE lehine bu hükmü tesis ettirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

j) ŞİRKET'e ait lojmanlarda oturan tüm personel, iş bu sözleşmenin imza tarihinden itibaren 
en geç dört ay içerisinde lojmanları boşaltacaktır. Lojmanlarda oturan personelin lojmanları boşalt
masına kadar geçen sürede kira, elektrik, su ve yakıt ihtiyacının Hisse Satış Sözleşmesi imza tari
hinden önceki şartlarda sağlanması ALICI tarafından devam ettirilecektir. Ancak bu sürenin sonun
da lojmanları boşaltmayanlar için ALICI kanuni yollara müracaat etmekte serbesttir. 

MADDE 4: YATIRIM 
ALICI, ŞİRKET'in kapasite kullanımını artırmak ve işgücü verimini yükseltmek amacıyla kı

sa dönemde yenileme, modernizasyon, darboğaz giderme; orta ve uzun dönemde ise cevher kalite
sinin artırılması, zenginleştirilmesi ve yeni cevher sahalarının işlenmesine yönelik 6 milyon ABD 
Dolarlık yatırım, iş bu Sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç 1 yıl içerisinde başlatmayı ta
ahhüt eder. Bu yatırımın garanti altına alınması için ALICI'dan 3.000.000.- (Üç milyon) ABD 
Doları tutarında kayıtsız şartsız, süresiz, gayri kabili rücu, ilk talepte ödemeli ve istenildiğinde pa
raya çevrilebilir kesin teminat mektubu alınmıştır. İDARE tarafından, yatırımların gerçekleştirilme 
durumuna göre teminat mektubu ALICI'ya iade edilecektir. 

MADDE 5:14 MADEN SAHASI 
Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş. uhdesinde bulunan 

maden sahaları işletme ruhsatlarının ŞİRKET'e bilabedel devredilmesine dair 03.01.2003 tarih ve 
2003/01 sayılı kararına rağmen üzerlerindeki hacizler nedeniyle devir işlemleri henüz tamamlana
mamış maden sahaları işletme ruhsatları, tasfiye halindeki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş. 
nezdinde yapılacak girişimler neticesinde, devre mani hususların ortadan kaldırılmasını müteakip 
ŞİRKET'e devredilecektir. 

MADDE 6: DEVİR VE TESLİM 
Hisse Satış Sözleşmesinin imzalanmasını müteakip satışa konu hisse senetleri ve/veya hisse 

senedi yerine geçen ilmühaberler İDARE tarafından ALICI'ya devir ve teslim edilir. 
MADDE 7: DİĞER HUSUSLAR 

a) ALICI, ŞİRKET faaliyetleriyle ilgili olarak zaman zaman yetkili makam ve kuruluşların, 
gerek ŞİRKET faaliyetlerinin, gefekse Türkiye'deki özelleştirme programının denetimi için öngö
rülen genel kurallara uygun olarak talep edecekleri bilgi ve belgelerin (üretim, satış, personel, ya
tırım, kâr/zarar, vs.) Hisse Satış Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 6 (altı) aylık periyot
lar halinde" 1 (bir) yıl süre ile İDARE'ye verilmesini sağlayacaktır. 

İDARE'ce ŞİRKET'in faaliyetlerinin denetimi için gönderilecek elemanlara her türlü evrakı 
incelemeleri, gerekli gördükleri zaman ilgili kişilerden bilgi ve belge almaları hususlarında yardım
cı olunacak, bu çalışmalar için kendilerine gerekli ortam sağlanacaktır. 

Ayrıca Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun ŞİRKET'in kamuda geçen süresini de
netlemek için yapacağı çalışmalara izin verilecek ve bu çalışmalara ait denetim ile ilgili giderler 
ALICI tarafından ödenecektir. ALICI bu yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde beher du
rumda 5.000 (beş bin) ABD Doları ceza ödeyecektir. ALICI, bu ödemenin garanti altına alınma
sı için İDARE lehine, konusu da belirtilerek düzenlenmiş 30.000 (otuz bin) ABD Doları tutarın
da, gayri kabil i rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz banka kesin teminat mektubu 
vermiştir. 

ŞİRKET'in faaliyetleri ile ilgili olarak İDARE elemanlarınca düzenlenecek inceleme raporla
rına, raporda belirtilecek süre içerisinde cevap verilecektir. 
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Yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmediği beher durum için tespit edilen 5.000.-
(beşbin) ABD Dolan tutarındaki ceza sözkonusu teminat mektubundan tahsil edilecektir. Belirti
len dönemlerde istenilen raporlar İDARE'ye teslim edildikçe ALICI'nın isteği üzerine teminatın 
döneme tekabül eden miktarı serbest bırakılır. 

b) ŞİRKET'te kalan arşiv malzemesi ve arşivlik malzemenin muhafaza edilmek üzere Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi ile arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme niteliği ta
şıyan "kanuni bekleme süresi olan evrakın" mevzuatta belirtilen süreler zarfında, gerektiğinde yet
kililere kullandırılmak üzere muhafaza edilmesi ALICI tarafından sağlanır. 

c) ŞİRKET ile firmalar, şirketler, kuruluşlar veya diğer üçüncü kişiler arasında yapılan anlaş
malarda devredilemeyeceği belirtilen her türlü teknik yardım, mühendislik ve lisans anlaşmaları ile 
bunlara ilişkin bilgi ve doküman hiç bir şekilde, ALICI'ya devredilmeyecektir. ALICI, anlaşmala
ra göre kullanılmaması gereken bilgi ve belgeleri kullanamayacağı gibi gizliliğine uyulması gere
kenlerin gizliliğine de uymak zorundadır. ALICI, bu madde hükmünde belirtilen hususları kabul, 
beyan ve taahhüt eder. 

d) Hisse Satış Sözleşmesinin imza tarihi itibariyle, ŞİRKET tarafından önceden alınmış olan 
siparişler ile ilgili yükümlülükler ALICI'ya devredilecektir. ALICI, ŞİRKET tarafından Hisse Sa
tış Sözleşmesinin imza tarihinden önce alınmış olan siparişleri (ve bu siparişlere bağlı üretimleri 
gerçekleştirebilmek için ŞİRKET tarafından -ilk madde, malzeme, yarı mamul vb. satıcıları ile-
sözleşme veya protokole bağlanmış sipariş bağlantılarını) yapılan sözleşmeler veya protokoller 
çerçevesinde tamamlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

e) Hisse devir ve teslim tarihinden sonra kamu tarafından yapılması gereken her türlü çalış
ma için ALICI tarafından geçici yer tahsisi, ŞİRKET'te çalışma izni verilmesi gibi kolaylıklar 
gösterilir. 

f) ALICI, ŞİRKET'in faaliyetleriyle ilgili olarak daha önce alınmamış, ancak kamu kurum, ku
ruluş ve diğer otoritelerden alınması gerekli izinleri almakla yükümlüdür. ALICI, bu konudaki her 
türlü sorumluluk ve yükümlülüğün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

g) ALICI ihale konusu ŞİRKET'i devraldığı tarihten önceki döneme ilişkin olarak yapılmış 
olan her türlü işlem ve kayıtlara intikal etmemiş tüm alacaklar, borç ve yükümlülüklerden sorum
lu olup bu hususlar ile ilgili İDARE'yi ilzam edecek hiç bir başvuru ve rücu hakkının bulunmadı
ğını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI'nın ŞİRKET bilançosu ile ilgili geriye dönük hiçbir baş
vuru ve rücu hakkı yoktur. Bu yükümlülük, hisselerin temadi eden devir hallerinde de geçerli ola
caktır. ALICI, bu devre ilişkin olarak yapılacak sözleşmelerde de İDARE'ye karşı olan tüm yüküm
lülüklerinin devir alan kişiye geçeceği hususunda İDARE lehine hüküm tesis ettirmeyi kabul, be
yan ve taahhüt eder. 

h) ALICI'nın işbu sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, öngörülen ödeme yükümlülük
lerinin yanı sıra bu sözleşme maddelerinde yer alan taahhütlerinden doğan yükümlülüklerini de 
kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde, İDARE uğrayacağı her türlü zararın genel hü
kümler çerçevesinde tazminini talep edebilecektir. 

i) İDARE tarafından belirlenen sermaye artırım tutarının, İDARE'nin İhale Şartnamesinde üst
lenmeyi taahhüt ettiği, ŞİRKET'in İDARE'ye olan borçları faizleriyle birlikte, iş akdi feshedilen 
kapsam içi personele ödenen kıdem - ihbar tazminatları, sakatların devir tarihine kadar hesaplana
cak kıdem tazminatları tutarları ve Toplu İş Sözleşmesinden doğan ödemeler ile Ödenmiş sermaye 
tutarı toplamını aşan kısmı ALICI'ya aittir. 

MADDE 8 : Tarafların tebligat adresleri şu şekildedir. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Caddesi No:80 06600 
Kurtuluş/ANKARA 

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 
Uzunkum Caddesi No: 7 67330 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK 

MADDE 9 : Tarafların tebligat adresinde meydana gelebilecek değişiklikler 10 (on) gün için
de karşı tarafa bildirilmediği takdirde tarafların belirtilen adreslerine yapılacak tebligatlar geçerli 
sayılacaktır. 

MADDE 10 : Devir ve Teslim Protokolü ile İhale Şartnamesi bu" sözleşmenin ayrılmaz bir 
parçası olup, devir ve teslim işlemi gerçekleştikten sonra bu sözleşmenin eki addolunur. 

MADDE 11 : İşbu Hisse Satış Sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflar hususunda Ankara Mah
keme ve İcra Daireleri yetkilidir. 

MADDE 12 : İşbu Hisse Satış Sözleşmesi taraflarca iki nüsha olarak 15.04.2004 tarihinde im
zalanmış olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK Ereğli Demir ve Çelik 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Fabrikaları 
T.A.Ş. Adına 
Adına 

Metin KILCI A. Kerim DERVIŞOGLU Recai BERBER 
1 Başkan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı 

Yönetim Kurulu Üyesi 
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DİVRİĞİ-HEKİMHAN MADENLERİ 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

MERKEZİ: DİVRİĞİ 

Ana Sözleşmesi 13.04.2004 tarihinde özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanarak 
14.04.2004 tarih ve 6029 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. 

SERMAYESİ : 116.000.000.000.000 TL. 

MUVAKKAT HİSSE SENEDİ İLMÜHABERİ 

Belge No.: 01 
Şirketin sermayesi 116.000.000.000.000 TL. olarak 14.04.2004 tarihinde 6029 Sicil sayı ile 

tescil edilmiştir Sermaye beheri 1.000 TL. itibari kıymetinde 116.000.000.000. adet nama yazılı 
hisseden müteşekkildir. 

İşbu ilmühaber, Şirketin sermayesinin bedeli mukabilinde 116.000.000.000 adet ve 
136.000.000.000.000 TL'lik hisseden aşağıda belirtilen tutar kadar hissenin, 4046 sayılı Kanuna 
İstinaden Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Şirketin özelleştirilmesi hakkında verdiği 
07/04/2004 tarih ve 2004/30 sayılı kararı üzerine T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlı
ğının sahibi olduğu ve ileride verilecek nama yazılı hisse senetleriyle değiştirilmek üzere Türk Ti
caret Kanununun 411. Maddesi, Şirket Ana Sözleşmesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğin
ce verilmiştir. 

Divriği-Hekimhan Madenleri 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yönetim Kurulu Adına 

Mehmet TUÇ 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Genel Müdür 

APEL ÖDEMELERİ 

Apel No. Ödenen Sermaye Tutarı (TL) Yetkili İmzalar 
1 116000.000.000.000 TL 
Bu ilmühaber Şirket defterinde Ziya Gökalp Cad. No.: 80 06600 Kurtuluş/ANKARA 
adresinde mukim T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlıdır. 

Divriği-Hekimhan Madenleri 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yönetim Kurulu Adına 

Mehmet TUÇ 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Genel Müdür 
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15.4.2004 tarihinde Uzunkum No.: 7 67330 T.C. 
Karadeniz BAŞBAKANLIK 

Ereğli adresinde mukim Ereğli Demir ve ÖZELLEŞTİRME İDARESİ 
Çelik Fabrikaları T.A.Ş. adına ferağ edilmiştir. BAŞKANLIĞI 

Metin KİLCİ 

Başkan 
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SAYI : 63 
GERKONSAN GEREDE ÇELİK KONSTRÜKSİYON VE TEÇHİZAT FABRİKALARI 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 1.1.2003-17.12.2003 DÖNEMİNE AİT HESAP VE 
İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 26.10.2005 tarihli 5 inci Birleşiminde Gerede Çelik Konstrüksiyon ve Teç

hizat Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GERKONSAN)'in 1.1.2003-
17.12.2003 dönemine ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Bü
yük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili ola
rak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuru
luş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü 
olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I - TOPLU BAKIŞ 
Gerede Çelik Konstrüksiyon ve Teçhizat Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GERKONSAN) 

Bakanlar Kurulu'nun 10.10.1976 tarih 7/12829 sayılı kararıyla, kuruluş sermayesinin % 49'u 
TDÇİ Genel Müdürlüğü, % 20'si DESİYAB, % 20'si Demir Çelik İşçileri Yatırım Fonu, % 10'u 
ERDEMİR A.Ş., % 9'u Bolu İl Özel İdaresi, % 0,1'i Temelkur Yapı Sanayi A.Ş. tarafından karşı
lanarak özel hukuk hükümlerine tabi bir iştirak olarak 100 milyon liralık sermaye ile kurulmuştur. 

Yaklaşık 2000 dönüm arazi üzerinde çelik konstrüksiyon, teknolojik teçhizat, vinç ve galva
nizli çelik konstrüksiyon imal etmek, mekanik ve ısıl işlemlerini yapmak, makine ve parçalarını 
imal etmek, imal ettiği mal ve teçhizatın montajını yaparak müteahhit veya taşeron sıfatıyla ihale
li işler almak veya yaptırmak amacıyla kurulan şirketin kapasitesi, başlangıçta değişik üretim tür
lerinde 119.000 ton/yıl olarak tespit edilmişse de öngörülen yatırımların gerçekleştirilmemesi, gal
vanizli çelik yatırımından da vazgeçilmesi sonucu 5.000 ton/yıl çelik konstrüksiyon, 100 ton/yıl 
teknolojik teçhizat olarak belirlenmiştir. 

1980 yılında yapılan ilk sermaye artırımında sermayesinin % 57,7'si Hazine'ye geçen şirket 
yürürlükten kalkmış bulunan 2929 sayılı Kanun gereğince Hazine hisselerinin TDÇİ uhdesine ak
tarılması ile TDÇİ'nin sermaye payının % 86,7'ye ulaşması üzerine 2.11.1983 tarihinde bağlı or
taklık haline dönüştürülmüş, 1999 yılına kadar 233 sayılı KHK kapsamında TDÇİ'nin bağlı ortak
lığı olarak faaliyet göstermiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 12.10.1999 tarih ve 99/66 sayılı kararı ile TDÇİ'nin serma
ye payının (2 trilyon liralık sermayede % 99,9 oranında 1.998.853 milyon liralık hissesi) özelleş
tirme kapsam ve programına alınması sonucu 4046 sayılı Kanun ve bu kanuna göre yeniden dü
zenlenmiş ana statüsü hükümlerine göre faaliyet göstermeye başlamıştır. Özelleştirme kapsam ve 
programına alındığında 2 trilyon lira olan şirket sermayesi müteakip defalar artırılmış ve 16.5.2003 
tarihinde yapılan olağan genel kurulda da 15 trilyon liraya çıkarılmıştır. 

Standart bir üretimi bulunmayan ve tamamen sipariş esasına göre çalışan şirket, büyük tonaj
lı imalatlar gerçekleştirmiş olmasına rağmen, çelik konstrüksiyon ve teknolojik teçhizat imalatı ya
pan çok sayıda özel kuruluşla rekabet koşulları içerisinde çalışmak zorunda kalınması ve maliyet
leri karşılayabilecek fiyatlarla sipariş alınamaması sonucu faaliyetini ilk madde ve malzeme gider
leri ile personel giderlerinden belli bir kazanım elde edilmesi yaklaşımıyla, piyasa işçilik fiyatları 
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da dikkate alınarak belirlenen fıyatlandırma sistemine göre sürdürmüştür. Ancak kapasite düzeyin
de sipariş temin edemediğinden çok düşük düzeydeki kapasite kullanımları ile çalışılması sonucu, 
yıllardan beri dönem sonuçlarının zararla kapanması kaçınılmaz olmuştur. 

Faaliyet konusu ile ilgili yeterli sayıda makine ve teçhizata sahip olan şirket büyük sanayi ku
ruluşlarının bulunduğu illere yakın bir bölgede olması ve ulaşım sorununun olmaması büyük bir 
avantaj iken, çelik konstrüksiyon ve teknolojik teçhizat imalatı yapan çok sayıdaki özel kuruluşla 
maliyetlerin yüksekliği nedeniyle rekabet edememiş, Türkiye'de yaşanmakta olan deprem olgusu 
da dikkate alınarak yapılarda çelik malzeme kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yapılan ta
nıtım ve bilgilendirme çalışmalarından da beklenen sonuç alınamamıştır. 

GERKONSAN A.Ş.'nin son 5 yıla ait faaliyetleri ile ilgili toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
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Toplu bakış 

Sermaye 

Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar (birikmiş amortisman) 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 
Başlıca alım miktan: 
Tüm alım tutan 

Başlıca üretim miktarları: 
-Çelik Konstrüksiyon 
-Teknolojik Teçhizat 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) 

Üretim kapasitesi: 
-Çelik Konstrüksiyon 
-Teknolojik Teçhizat 

Kapasiteden yararlanma oranı: 
-Çelik Konstrüksiyon 
-Teknolojik Teçhizat 

Üretim verimliliği (Çelik konstrüksiyon) 

Başlıca satış miktan 
Net satış tutan 

Stoklar: 
-İlk madde ve malzeme 

-Yan mamuller 
-Mamuller 
-Ticari mallar 
-Diğer stoklar 
Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin 
-Memurlar için yapılan giderler 
-Memur başına aylık ortalama gider 
-Sözleşmeliler için yapılan giderler 
-Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
-İşçiler için yapılan giderler 
-İşçi başına aylık ortalama gider 
Dönem kanna ilişkin vergi ve diğer yasal 
yüküm. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fıyatlanyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Faaliyet karlılığı (öz kaynaklar yönünden) 
Mali karlılık (Öz kaynaklar yönünden) 
Ekonomik karlılık 
Zararlılık (Öz kaynaklar yönünden) 
Faaliyet zararı 

Dönem zaran 
Bilanço zaran 

Ölçü 

Milyon 
TL 

Milyon 
TL 
% 

Ton 
Milyon 

TL 

Ton 
Ton 

Milyon 
TL 

Bin ton 
Bin ton 

% 
% 

Kg/işgün 
ü 

Ton 
Milyon 

TL 

Milyon 
TL 

Kişi 

Milyon 
TL 

Milyon 
TL 

% 
% 
% 
% 

Milyon 
TL 

1998 

2.000.000 

1.512.947 
657.426 
291.576 

1.666.277 
1.086.032 

16.829 

34 

90.984 

4.246 
76 

930.253 

5.000 
100 

85 
46 

7.986 

4.626 
921.820 

27.488 

16.531 
3.441 

9 
61 

175 
609.335 

39.406 
365 

150.314 
209 

412.468 
203 

165.258 
128.310 
167.180 
167.180 

86 
282.808 

565.009 
1.279.742 

1999 

2.000.000 

2.000.000 
478.305 

2.798.068 

40.054 
2.356.375 
1.506.686 

16.038 

22 

593.938 

5.367 
65 

1.666.727 

5.000 
100 

107 
65 

20.329 

1.685 
468.302 

59.902 

55 

491 
8 

60 
163 

1.149.140 

61.417 
640 

246.964 
343 

832.861 
426 

9.752 
390.949 
400.701 
400.701 

147 
448.227 

967.574 
2.247.316 

2000 

6.000.000 

4.704.630 
1.487.649 

368.796 

52.837 
3.530.892 
2.219.033 

18.757 

13 

596.396 

2.180 
27 

1.604.066 

5.000 
100 

44 
27 

8.257 

1.935 
2.913.732 

59.971 

19.330 
1.072 

9.846 
8 

59 
153 

1.859.884 

76.318 
909 

318.406 
450 

1.396.310 
761 

13.606 
1.366.603 
1.380.209 
1.380.209 

220 
1.187.840 

2.162.052 
4.409.368 

2001 

9.000.000 

6.796.733 
1.568.298 

783.287 

21.795 
4.959.945 
3.076.311 

564.034 

1.270 
23 

1.063.080 

5.000 
100 

25 
23 

4.819 

1.310 
815.414 

73.158 

13.719 9 
55 

137 
2.654.146 

135.721 
1.257 

445.891 
676 

1.740.633 
1.059 

34.310 
1.283.562 
1.317.872 
1.317.872 

175 
1.176.953 

2.666.114 
7.075.482 

2002 

9.000.000 

9.000.000 
1.186.241 
2.517.965 

267.039 
6.756.002 
3.863.697 

259.189 

817 
4 

623.921 

5.000 
100 

16 
4 

3.094 

817 
945.450 

69.789 

8.949 9 
51 

126 
3.126.308 

201.218 
1.863 

639.764 
1.045 

2.037.228 
1.347 

27.668 
1.526.029 
1.553.697 
1.553.697 

116 
1.480.128 

3.644.078 
10.719.560 

Son iki yıl 
farkı 

2.203.267 
(382.057) 
1.734.678 

245.244 
1.796.057 

787.386 

(304.845) 

(453) 
(19) 

(439.159) 

(9) 
(19) 

1.725 

(493) 
130.036 

(5.369) 

(4.770) 
(4) 

(11) 
472.162 

65.497 
606 

193.873 
369 

296.625 
288 

(6.642) 
242.467 
235.825 
235.825 

59 
307.175 

977.964 
3.644.078 

Artış 
veya 

azalış % 

32 
(24) 
221 

1.125 
36 
25 

(54) 

(36) 
(83) 
(41) 

(36) 
(83) 
(36) 

(38) 
16 

(7) 

(35) 
(7) 
(8) 
18 

48 
48 
43 
54 
17 
27 

(19) 
19 
18 
18 

(34) 
26 

36 
51 
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Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 12.10.1999 tarih ve 99/66 sayılı Kararıyla Şirket'in bir yıl 
içerisinde özelleştirilmesi öngörülmüş ancak belirtilen sürede özelleştirilmenin yapılamaması so
nucu bu süre Kurul'un 22.10.2000 tarih ve 2000/84 sayılı Kararıyla önce 22.11.2001 tarihine ka
dar bilahare 22.11.2001 tarih ve 2001/71 sayılı Karan ile de 31.12.2003 tarihine kadar uzatılmış
tır. 22.11.2000 ve 22.11.2001 tarihlerinde yapılan süre uzatımlarına rağmen çıkılan ihalelerden so
nuç alınamadığından, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 13.5.2003 tarih ve 2003/26 sayılı kararı ile 

- GERKONSAN San. ve Tic. A.Ş.'nin faaliyetinin durdurularak, şirkette çalışan işçilerin ya
salardan ve toplu iş sözleşmesinden doğan hak ve tazminatlarının şirket tarafından ödenerek iş akit
lerinin fesh edilmesine, 

- Yapılan en az iki ihale sonucunda uygulanan ihale usullerinden sonuç alınamadığından, 4046 
sayılı Kanun'un 18 inci maddesinin C/c bendi gereğince "Belirli istekliler arasında kapalı teklif 
usulü" rte ihaleye çıkılmasına karar verilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun bu kararı, Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.5.2003 tarih ve 
7/34 sayılı kararı ile uygulamaya konulmuş, memur ve sözleşmeli personelden 33 kişi istihdam 
fazlası olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bildirilmiş işçi personelin ise tazminatları ödene
rek iş akitleri fesh edilmiştir. 

Bilahare son teklif verme tarihi 10.7.2003 olarak belirlenen ihale neticesi Özelleştirme Yük
sek Kurulu'nun 8.9.2003 tarih 2003/60 sayılı kararıyla şirketin 3.500.000 ABD Doları bedelle en 
yüksek teklifi veren TÖREM Ortak Girişim Grubuna , bu gerçekleşmediği takdirde 3.450.000 
ABD Doları bedelle ikinci en yüksek teklifi veren ALBAYRAK Turizm Seyahat İnşaat Tic. 
A.Ş.'ne bu da gerçekleşmediği takdirde 3.350.000 ABD Doları bedelle üçüncü sıradaki TEKNO-
TES-Oral BAYTOK Ortak Girişim Grubuna ihale şartları çerçevesinde satılmasına, bu sıraya gö
re satış işleminin gerçekleştirilememesi halinde GERKONSAN A.Ş.' nin satış ihalesinin iptal edil
mesine , karar çerçevesinde varlık satış sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine geti
rilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 

Bu çerçevede Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 8.9.2003 tarih ve 2003/60 sayılı Kararı'na is
tinaden Gerkonsan A.Ş.'deki İdare'ye ait hisseler 17.12.2003 tarihinde Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığı ile TEKNOTES Mühendislik İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında imzalanan his
se devir sözleşmesi ile alıcı firmaya 3.350.000 ABD Doları bedel üzerinden Firmanın ihale tutarı
nı peşin ödemesi nedeniyle ihale sözleşmesi şartları çerçevesinde %10 indirim yapılarak 3.015.000 
ABD Doları peşin bedel karşılığında teslim edilerek özelleştirme işlemi tamamlanmıştır. 

SONUÇ 

GERKONSAN - Gerede Çelik Konstrüksiyon ve Teçhizat Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 8.9.2003 tarih ve 2003/60 sayılı Kararına istinaden 17.12.2003 
tarihinde Teknotes Mühendislik İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne devredilerek özelleştiril
miş olup, devre ilişkin durum, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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GERKONSAN-GEREDE ÇELİK KONSTRÜKSİYON VE 
TEÇHİZAT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

HİSSE SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

İşbu Hisse Satış Sözleşmesi Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 08/09/2003 tarih ve 2003/60 sa
yılı Kararına istinaden T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile TEKNOTES A.Ş. ara
sında tanzim ve imza edilmiştir. 

Bu sözleşmede geçen tanımlardan; 
İDARE : T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı, 
ALICI : TEKNOTES Mühendislik İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.'yi, 
ŞİRKET : GERKONSAN/Gerede Çelik Konstrüksiyon ve Teçhizat Fabrikaları Sanayi ve 

Ticaret A.Ş.'yi, 

HİSSE : İDARE'ye ait ŞİRKET'deki % 99,99 oranındaki 15.182.023.829.571 .-00000 (On-
beş trilyon yüzsekseniki milyar yirmiüç milyon sekizyüz yirmidokuz binbeşyüz yetmişbir) TL no
minal değerdeki ödenmiş tutarda hisse veya bu hisseleri temsil eden belgeyi, 

ifade eder. 
MADDE 1 
Bu hisse satış sözleşmesi, ihale ilanında ve tanıtım dokümanında belirtilen, İDARE'ye ait ŞİR

KET'deki HİSSE'nin ALICI'ya satış ve devrine ilişkin hükümleri kapsar. 
MADDE 2 
İhale İlanı ve İhale Şartları Belgesinde de belirtildiği üzere 3.350.000.- (üç milyon üçyüzelli-

bin) ABD Doları tutanndaki ihale bedelinin peşin ödenmesi nedeniyle % 10 indirim uygulanması 
sonucu İDARE ŞİRKET'teki HİSSE'sini işbu sözleşmede belirtilen şartlarda 3.015.000.-(Üç mil
yon onbeş bin) ABD Doları peşin bedelle ALICI'ya satmıştır. 

MADDE 3 

ALICI, satış bedelinin tamamı olan 3.015.000.- (Üç milyon onbeş bin) ABD Doları'nı sözleş
me imza tarihinde, T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi/ANKARA nezdindeki Özelleştirme Satış 
Gelirleri 321502 No'lu ABD Doları hesabına yatırmıştır. 

MADDE 4 
a) ŞİRKET'deki nakle tabi personel 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde diğer 

kamu kurum veya kuruluşlarına nakledilecektir. Buna ilişkin iş ve işlemler ŞİRKET tarafından ye
rine getirilecek ve ALICI bunun için ŞİRKET'e her türlü kolaylığı gösterecektir. 

b) 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince nakle tabi personelin diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına nakil işlemi sonuçlanıp ŞİRKET ile ilişkilerinin kesileceği tarihe kadar geçecek sü
redeki aylık ücret, sosyal hak ve yardımlar ile her türlü özlük hakları (ölüm yardımı, sağlık yardı
mı, nakil harcırahı ve benzeri) ŞİRKET tarafından ilgililere zamanında ödenecek ve bu ödemeler 
bilahare Özelleştirme Fonundan ŞİRKET'e aktarılacaktır. 

c) Nakte tabi personelin nakil süreci içerisinde sağlık kurumlarına sevk işlemleri, sağlık rapo
ru ve benzeri sağlık işlemleri İDARE adına ŞİRKET tarafından yapılacaktır. Bütçe Uygulama Ta
limatı Tedavi Giderleri Yönetmeliğine uygun sağlık giderleri ŞİRKET kaynakları ile karşılanacak 
ve bilahare Özelleştirme Fonundan ŞİRKET'e aktarılacaktır. 

d) Nakle tabi personelden, nakil hakkını kullanmaktan imtina ederek ALICI'nın muvafakati ile 
ALICI adına ŞİRKET'de çalışmayı sürdürecek olanlardan emekli olanların, Emekli Sandığı öde
melerini (diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreler dahil, emekli ikramiyesi, makam, gö-
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rev ve temsil tazminatı, emekli ölüm yardımı v.b.) karşılama yükümlülüğü ALICI'ya ait olacaktır. 
ALICI, bu personele ilişkin emekliye sevk onayını ve buna ilişkin diğer işlemleri yerine getirme
yi taahhüt etmektedir. ALICI, bu ödemeler ile ilgili olarak kendisinin veya ŞİRKET'in hiç bir şe
kilde İDARE'den veya Özelleştirme Fonu'ndan talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

e) ALICI, nakle tabi personelin nakil işlemleri sonuçlanıp, ilişkileri kesilinceye kadar IDA
RE'nin istediği her türlü belge ve bilgiyi zamanında gönderecektir. 

f) ŞİRKET, ALICI'ya işçisiz olarak devredilecektir. ALICI ile sözleşmenin imzalandığı tarih
ten önce ŞİRKET'de çalışmış olan personelin toplu iş sözleşmelerinden ve diğer yasalardan doğan 
alacakları ile Toplu İş Sözleşmesinin bağıtlanmasından doğabilecek kıdem ve ihbar tazminatlarına 
ilişkin farklar İDARE tarafından ilgililere ödenecektir. 

g) ALICI daha önce GERKONSAN'dan ayrılan veya iş akitleri fesh edilen işçilerin işe alımı
na öncelik vermek hususunda iyi niyet gösterecektir. 

h) Satış sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 4046 sayılı Kanun gereğince nakle ta
bi personelin atamalarının yapılıp ŞİRKET ile ilişiklerinin kesileceği tarihe kadar geçecek sürede 
çalışma düzeni ve şekli İDARE ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından düzenlenecektir. 

MADDE 5 
ŞİRKET'e ait lojmanlarda oturan personel, sözleşme tarihinden itibaren en geç dört ay içeri

sinde lojmanları boşaltacaklardır. Lojmanlarda oturan personelin sözleşme tarihinden sonra loj
manları boşaltmasına kadar geçen sürede kira, elektrik, su ve yakıt ihtiyacının sözleşme tarihinden 
önceki şartlarla sağlanması ALICI tarafından devam ettirilecektir. 

MADDE 6 

a) ALICI, ŞİRKET'in ülke ve bölge ekonomisine katkısını sürdürmesi için satışa konu var
lıklar üzerinde, fiili teslim tarihini izleyen mali yıl başından itibaren en az üç yıl süreyle SINAİ 
ÜRETİM yapmakla zorunlu olup, hangi alanda üretim yapılacağı hususu ALICI'nın tasarrufunda 
olacak ve üretim konusu, sözleşme imza tarihini İzleyen 6 ay içinde yazılı olarak İDARE'ye bil
dirilecektir. 

Bu üretimden elde edilecek net satış hasılatı + mamul madde stokunun fiili teslim tarihini 
izleyen mali yıl başından itibaren üç yıl süre ile her mali yılın sonunda hesaplanacak üç yıllık 
toplam değeri asgari 10.000.000.-ABD Doları olacaktır. Üçüncü mali yılın sonunda gerçekleşen 
net satış hasılatı + mamul madde stoku değerinin tespitinde, İDARE'nin de uygun göreceği bir 
bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan yıllık mali tablolardaki rakamlar esas alınacak 
ve net satış hasılatının ABD Doları cinsinden karşılığı Merkez Bankası yıllık ortalama döviz sa
tış kurları, mamul madde stoku değerinin ABD Doları cinsinden karşılığı da Merkez Bankası yıl 
sonu döviz satış kurları üzerinden hesaplanacaktır. Bağımsız denetim firmasının ücreti ALICI'ya 
ait olacaktır. 

Üçüncü mali yılın sonunda gerçekleşen net satış hasılatı + mamul madde stoku değerinin ta
ahhüt edilen asgari değerin altında kalması halinde ALICI eksik kalan miktarın % 7'si oranında ce
zai şart ödemeyi kabul eder. 

ALICI bu taahhüdün garantisi olarak 700.000.-ABD Doları tutarında, kayıtsız şartsız, süresiz, 
gayrikabili rücu, ilk talepte ödemeli ve istendiğinde paraya çevrilebilir banka kesin teminat mek
tubunu İDARE'ye verecektir. 

b)Bu süreç içerisinde ALICI üretim ile ilgili İDARE tarafından talep edilecek her türlü bilgi, 
belge akışını sağlayacaktır. İDARE bu bilgi ve belgeler ile ŞİRKET mahallinde her türlü denetim 
yapma ve yaptırma yetkisini haizdir. 
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c) ALICI üretim yükümlülüğünü tamamen yerine getirmeden ŞİRKET hisselerinin yüzde 51 
(yüzde ellibir)'ini hiç bir surette üçüncü şahıs ve kuruluşlara satamaz ve/veya devredemez. 

MADDE 7 
ALICI, ŞİRKET'in faaliyetleri ile ilgili olarak, zaman zaman yetkili makam ve kuruluşlara, 

gerek ŞİRKET'in faaliyetlerinin denetimi, gerekse Türkiye'deki Özelleştirme Programının deneti
mi için öngörülen genel kurallara uygun olarak talep edecekleri bilgi ve belgeleri (Üretim, satış, 
personel, yatırım, kâr/zarar, v.s.), sözleşme tarihinden itibaren, 6 (altı) aylık periyotlar halinde, 3 
(üç) yıl süresince İDARE'ye verilmesini sağlayacaktır. 

İDARE'ce ŞİRKET'in faaliyetlerinin denetimi için gönderilecek elemanlara her türlü evrakı 
incelemeleri, gerekli gördükleri zaman ilgili kişilerden bilgi ve belge almaları hususlarında yardım
cı olunacak, bu çalışmalar için kendilerine gerekli ortam sağlanacaktır. Ayrıca Yüksek Denetleme 
Kurulunun ŞİRKET'in kamuda geçen süresini denetlemek için yapacağı çalışmalara ilişkin dene
tim ile ilgili giderler ALICI tarafından ödenecektir. ALICI bu yükümlülüklerini yerine getirmedi
ği taktirde her dönem 5.000 (Beşbin) ABD Doları ceza ödeyecektir. Bu ödemenin garanti altına 
alınması için ALICI, sözleşme imza tarihinde 30.000 (Otuzbin) ABD Doları tutarında İDARE'ce 
kabul, edilecek, İDARE lehine, ABD Doları cinsinden, kayıtsız şartsız, süresiz, gayrikabili rücu, 
ilk talepte ödemeli ve istenildiğinde paraya çevrilebilir kesin teminat mektubu verecektir. Belirti
len dönemlerde istenilen raporlar İDARE'ye teslim edildikçe, ALlCI'nın isteği üzerine teminatın 
döneme tekabül eden miktarı serbest bırakılacaktır. 

ŞİRKET'in faaliyetleri ile ilgili olarak İDARE elemanlarınca düzenlenecek İnceleme Rapor
larına, raporda belirtilecek süre içerisinde cevap verilecektir. 

MADDE 8 

ALICI, tarafından ŞİRKET'te kalan arşiv malzemesi ve arşivlik malzemenin muhafaza edil
mek üzere Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi ile arşiv malzemesi veya arşivlik 
malzeme niteliği taşımayan "kanuni bekleme süresi olan evrakın" mevzuatta belirtilen süreler zar
fında, gerektiğinde yetkililere kullandırılmak üzere muhafaza edilmesi sağlanır. 

MADDE 9 

HİSSE devri İDARE tarafından ALICI ile sözleşme imzaladıktan sonra devir ve teslime dair 
protokolün imzalandığı tarih itibariyle gerçekleşir. İDARE HİSSE'nin devir teslime ilişkin proto
kolün imzalanmasından sonra ortaklar pay defterinde gerekli düzeltmenin yapılması için 
ŞİRKET'e bildirimde bulunacaktır. 

MADDE 10 

ALICI, ihale konusu ŞİRKET HİSSE'sini devir aldığı tarihten önceki döneme ilişkin olarak 
yapılmış olan her türlü işlem ve kayıtlara intikal etmemiş olan tüm alacaklar, borç ve yükümlülük
lerinden sorumlu olup bu hususlar ve ŞİRKET bilançosu ile ilgili geriye doğru İDARE'yi ilzam 
edecek hiçbir başvuru ve rücu hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu yükümlü
lük HİSSE'lerin temadi eden devir hallerinde de geçerli olacaktır. ALICI, bu devre ilişkin olarak 
yapılacak sözleşmelerde de ALlCI'nın İDARE'ye karşı olan tüm yükümlülüklerinin devir alan ki
şiye geçeceği hususunda İDARE lehine hüküm tesis ettirmeyi kabul ve taahhüt eder. 

MADDE 11 

ALICI sözleşmenin imza tarihinde ŞİRKET kayıtlarını inceleyerek HİSSE'yi satın aldığını bu 
nedenle bu sözleşmenin imza tarihine kadar ŞİRKET'te İDARE'ye ait hisseyi temsilen görev ya
pan Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin sorumluluğunu gerektirecek bir durum olmadığını be
yan ve kabul etmiştir. 
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MADDE 12 
HİSSE'lerin devir teslim tarihinden sonra kamu tarafından yapılması gereken her türlü çalış

ma için ALICI tarafından geçici yer tahsisi, ŞİRKET'de çalışma izni verilmesi gibi kolaylıklar gös
terilecektir. 

MADDE 13 

Tarafların tebligat adresleri şu şekildedir. 

T.C. BAŞBAKANLIK 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Cd. No.:80 

06600 Kurtuluş/ANKARA 

Tel.: (312) 430 45 60 

TEKNOTES A.Ş. 

Kız kulesi Sokak No. : 38 06700 

Gaziosmanpaşa/ANKARA 

Tel.: (312) 446 34 14-446 43 51 

Fax:(312)446 37 50-446 01 13 

MADDE 14 
ALICI'nın tebligat adresinde meydana gelebilecek değişiklikler 10 (on) gün içinde İDARE'ye 

bildirilmediği taktirde, belirtilen adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır. 
MADDE 15 

HÎSSE devir ve teslim protokolü bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, devir ve teslim 
işlemi gerçekleştikten sonra bu sözleşmenin eki addolunur. 

MADDE 16 

İşbu hisse satış sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflar hususunda Ankara Mahkeme ve İcra 
Daireleri yetkilidir. 

MADDE 17 

İşbu hisse satış sözleşmesi taraflarca iki nüsha olarak 17/12/2003 tarihinde imzalanmış olup, 
aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Hisse Devir ve Teslim Protokolü aynı tarih itibariyle imzalanmıştır. 

Ekler: 

Ek-1) Hisse Senedi Geçici İlmühaberi. 

Ek-2) Hisse Devir Teslim Protokolü. 

T.C. BAŞBAKANLIK TEKNOTES 
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ Mühendislik İnşaat Taahhüt 

BAŞKANLIĞI Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
Adına Adına 

Metin KİLCİ 
Başkan 

Oral BAYTOK 
Yön. Kur. Bşk. 

Mehmet KÖK 

Genel Müd.Yrd. 
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HİSSE DEVİR TESLİM PROTOKOLÜ 
"Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.09.2003 tarih ve 2003/60 sayılı Kararı ile GERKON-

SAN-Gerede Çelik Konstrüksiyon ve Teçhizat Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki T.C. Başba
kanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın % 99,99 oranındaki hisselerin satılması ile ilgili olarak; 

Hisse Senedi İlmühaberinin devir ve teslim protokolüdür. 

Devir Edilecek Hisse Senedi İlmühaberi 

Hisse Adedi Hisse Tutarı (TL) 

15.182.023.829 15.182.023.829.571 

İşbu protokol 17/12/2003 tarihinde 2 nüsha olarak düzenlenerek taraflarca imzalanmıştır. 

DEVREDEN DEVİR ALAN 

T.C. TEKNOTES 

BAŞBAKANLIK Özelleştirme Mühendislik İnşaat Taahhüt Ticaret 

İdaresi Başkanlığı ve Sanayi A. Ş. 

Adına Adına 

Metin KİLCİ Oral BAYTOK 
Başkan Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet KOK 
Genel Müdür Yardımcısı 
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GERKONSAN-GEREDE ÇELİK KONSTRÜKSİYON VE TEÇHİZAT FABRİKALARI 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

MERKEZİ: Gerede/BOLU 
Ana Sözleşmesi 04/01/2000 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, 22.02.2000 

tarihinde de GERKONSAN - Gerede Çelik Konstrüksiyon ve Teçhizat Fabrikaları San. ve Tic. 
A.Ş. (Şirket) tarafından onaylanarak, 11/06/2003 tarih ve 5817 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gaze
tesinde yayımlanmıştır. 

SERMAYESİ: 15.000.000.000.000.-TL 

MUVAKKAT HİSSE SENEDİ İLMÜHABERİ 

Belge No.: 07 
Şirketin sermayesi 15.000.000.000.000,-TL olarak 05.06.2003 tarihinde 276 sicil sayı ile tes

cil edilmiştir. Sermaye beheri 1.000,-TL itibari kıymetinde 15.000.000.000 adet nama yazılı hisse
den müteşekkildir. 

İşbu ilmühaber Şirketin sermayesinin bedeli mukabilinde 15.000.000.000 adet ve 
15.000.000.000.000,-TL'lik hisseden aşağıda belirtilen tutar kadar hissenin, 4046 sayılı Kanuna is
tinaden Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Şirketin özelleştirilmesi hakkında verdiği 
12.10.1999 tarih ve 99/66 sayılı Kararı üzerine TC. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
nın sahibi olduğu ve istendiğinde verilecek nama yazılı hisse senetleriyle değiştirilmek üzere Türk 
Ticaret Kanununun 411. Maddesi, Şirket Ana Sözleşmesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gere
ğince verilmiştir. 

GERKONSAN-Gerede Çelik Konstrüksiyon ve 
Teçhizat Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. 

Yönetim Kurulu Adına 

Bahattin UZUN Ahmet BADEM 
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APEL ÖDEMELERİ 

Apel No. Ödeme Tarihi Ödenen Sermaye Tutarı (TL) Yetkili İmzalar 

2 14.10.2003 64.650.000.000,-TL 

30.10.2003 85.000.000.000,-TL 

Toplam 149.650.000.000,-TL 

Bu İlmühaber Şirket defterinde Ziya Gökalp Cad. No: 80 06600 Kurtuluş/ANKARA 
adresinde mukim T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlıdır. 

GERKONSAN-Gerede Çelik Konstrüksiyon 
ve Teçhizat Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. 

Yönetim Kurulu Adına 

17.12.2003 tarihinde Kızkulesi Sok. No.: 38 T.C. 
06700 GOP/ANKARA BAŞBAKANLIK 

adresinde mukim TEKNOTES Müh. İnş. Taah. ÖZELLEŞTİRME İDARESİ 
Ticaret ve Sanayi A.Ş. adına ferağ edilmiştir. BAŞKANLIĞI 

Metin KİLCİ 
Başkan 
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GERKONSAN-GEREDE ÇELİK KONSTRÜKSİYON VE TEÇHİZAT FABRİKALARI 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
MERKEZİ: Gerede/BOLU 

Ana Sözleşmesi 04/01/2000 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, 22.02.2000 
tarihinde de GERKONSAN-Gerede Çelik Konstrüksiyon ve Teçhizat Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. 
(Şirket) tarafından onaylanarak, 11/06/2003 tarih ve 5817 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesin
de yayımlanmıştır. 

SERMAYESİ : 15.000.000.000.000,-TL 

MUVAKKAT HİSSE SENEDİ İLMÜHABERİ 

Belge No. : 01 
Şirketin sermayesi 15.000.000.000.000.-TL olarak 05.06.2003 tarihinde 276 sicil sayı ile tes

cil edilmiştir. Sermaye beheri 1.000,-TL itibari kıymetinde 15.000.000.000 adet nama yazılı hisse
den müteşekkildir. 

İşbu ilmühaber, Şirketin sermayesinin bedeli mukabilinde 15.000.000.000 adet ve 
15.000.000.000.000,-TL'lik hisseden aşağıda belirtilen tutar kadar hissenin, 4046 sayılı Kanuna is
tinaden Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Şirketin özelleştirilmesi hakkında verdiği 
12.10.1999 tarih ve 99/66 sayılı Kararı üzerine TC. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
nın sahibi olduğu ve ileride verilecek nama yazılı hisse senetleriyle değiştirilmek üzere Türk Tica
ret Kanunu'nun 411. Maddesi, Şirket Ana Sözleşmesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince 
verilmiştir. 

GERKONSAN-Gerede Çelik Konstrüksiyon ve Teçhizat Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. Yöne
tim Kurulu Adına 

APEL ÖDEMELERİ 

Apel No. Ödeme Tarihi Ödenen Sermaye Tutarı (TL-) Yetkili İmzalar 

1 14.784.073.635.127.-TL 

Bu İlmühaber Şirket defterinde Ziya Gökalp Cad. No.: 80 06600 Kurtuluş/ANKARA 
adresinde mukim T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlıdır. 

GERKONSAN-Gerede Çelik Konstrüksiyon ve 
Teçhizat Fabrikaları San. ve Ticaret A.Ş. 

Yönetim Kurulu Adına 

17.12.2003 tarihinde Kızkulesi Sok. No.: 38 T.C. 
06700 GOP/ANKARA BAŞBAKANLIK 

adresinde mukim TEKNOTES Müh. înş. Taah. ÖZELLEŞTİRME İDARESİ 
Ticaret ve Sanayi A.Ş. adına ferağ edilmiştir. BAŞKANLIĞI 

Metin KİLCİ 
Başkan 
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GERKONSAN-GEREDE ÇELİK KONSTRÜKSİYON VE TEÇHİZAT FABRİKALARI 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

MERKEZİ: Gerede/BOLU 
Ana sözleşmesi 04.01.2000 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, 22.02.2000 

tarihinde de GERKONSAN-Gerede Çelik Konstrüksiyon ve Teçhizat Fabrikaları Sanayi ve Tica
ret A.Ş. (Şirket) tarafından onaylanarak, 12.12.2003 tarih ve 5945 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Ga
zetesinde yayımlanmıştır. 

Sermayesi: 15.500.000.000.000.-TL. 
MUVAKKAT HİSSE SENEDİ İLMÜHABERİ 

Belge No.: 08 
Şirketin sermayesi 15.500.000.000.000.-TL olarak 09.12.2003 tarihinde 276 sicil sayı ile tes

cil edilmiştir. Sermaye beheri 1,000.-TL. itibari kıymetinde 15.500.000.000 adet nama yazılı his
seden müteşekkildir. 

İşbu ilmühaber, Şirketin sermayesinin bedeli mukabilinde 15.500.000.000 adet ve 
15.500.000.OOO.OOO.-TL.'lık hisseden aşağıda belirtilen tutar kadar hissenin, 4046 sayılı Kanuna isti
naden Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Şirketin özelleştirilmesi hakkında verdiği 12.10.1999 
tarih ve 99/66 sayılı kararı üzerine T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nm sahibi oldu
ğu ve ileride verilecek nama yazılı hisse senetleriyle değiştirilmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 
411. Maddesi, Şirket Ana Sözleşmesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince verilmiştir. 

GERKONSAN-Gerede Çelik Konstrüksiyon ve 
Teçhizat Fabrikaları San. ve Ticaret A.Ş. 

Yönetim Kurulu Adına 

APEL ÖDEMELERİ 

Apel No. Ödeme Tarihi Ödenen Sermaye Tutarı (TL) Yetkili İmzalar 

14.11.2003 248.300.194.444.-TL. 
12.12.2003 

Bu İlmühaber Şirket defterinde Ziya Gökalp Cad. No.:80 06600 Kurtuluş/ANKARA adresin
de mukim T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlıdır. 

GERKONSAN-Gerede Çelik Konstrüksiyon ve 
Teçhizat Fabrikaları San. ve Ticaret A.Ş. 

Yönetim Kurulu Adına 

17.12.2003 tarihinde Kızkulesi Sok. No.: 38 T.C. 

06700 GOP/ANKARA BAŞBAKANLIK 
adresinde mukim TEKNOTES Müh. İnş. Taah. ÖZELLEŞTİRME İDARESİ 
Ticaret ve Sanayi A.Ş. adına ferağ edilmiştir. BAŞKANLIĞI 

Metin KİLCİ 
Başkan 
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SAYI : 64 

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2004 YILINA AİT 

HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 05.04.2006 tarihli 9 uncu birleşiminde Et ve Balık Kurumu Genel Müdür
lüğünün 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük 
Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denet
lenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak ha
zırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş ta
rafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü ola
rak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

Et ve Balık Ürünleri A.Ş.; 1950'li yıllarda et endüstrisinin sağlayacağı ekonomik sonuçlarının 
yanı sıra üreticiden malın alınarak kesilmesi, stoklanması ve özellikle kış aylarında büyük yerle
şim yerlerinin et açığının giderilmesi amacıyla, 28.08.1952 tarih ve 3/15597 sayılı Bakanlar Kuru
lu Kararı eki K/871 sayılı Koordinasyon Kurulu kararıyla 01.01.1953 tarihinde "Et ve Balık Kuru
mu" unvanıyla 01.01.1953'de faaliyete geçmiştir. Kuruluş sermayesi 40 milyon lira iken, 
09.11.1984 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ana Statüsünde sermaye 30 milyar liraya yüksel
tilmiş, ayrıca T.C. Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığı ilgili Bakanlık olarak belirlenmiştir. 

20.05.1992 tarih ve 92/3088 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 3291 sayılı Kanunun 13'üncü 
maddesine göre Kurumun özelleştirilmesine karar verilmiştir. 27.05.1992 tarih ve 21240 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan özelleştirme kararıyla kurumun unvanı "Et ve Balık Ürünleri Anonim 
Şirketi" olarak değiştirilmiş ve yeni ana statüsü, YPK'nın 22.01.1993 tarih ve 93/2 sayılı kararı ile 
kabul edilerek, 19.02.1993 tarihli T. Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. 

Şirket sermayesi; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 24.03.2003 tarih ve 282 sayılı oluru ile 
önce 160 trilyon liradan 220 trilyon liraya,daha sonrada Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 
22.10.2003 tarih ve 1373 sayılı oluru ile 300 trilyon liraya çıkarılmıştır. Son sermaye artırımı 
07.11.2003 tarih ve 5923 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Sermayenin 270 trilyon 
lirası ödenmiş, 30 trilyon lirası ödenmemiştir. 

1- KURULUŞUN AMACI 

2004 yılı itibariyle Şirketin amaç ve faaliyet konuları; 

Kasaplık hayvanlarla, et, balık ve kümes hayvanlarının satın alınması, kesilmesi, gerektiğin
de ithal edilmesi, işleyerek mamul hale getirilmesi, yan ürünlerinin üretilmesi ve bunların muhafa
za edilmesi, iç ve dış piyasalarda satılması fonksiyonlarına göre; 

Yurt içinde ve yurt dışında; 

- Tesisler kurmak, satın almak, kiralamak ve bunlarla ilgili taahhüt ve müşavirlik hizmetleri
ni yapmak veya yaptırmak, 
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- Gerekli her türlü malzemeyi temin ve tedarik etmek, makine, ekipman, tesisat, yedek parça, 
alet-edevat ve donanım imalat, ihracat ve ticaretini yapmak, 

- Firmalarla lisans, teknik beceri (Know-how) ve her türlü sınai maliyete dair anlaşmalar yapmak, 
yurt içinde ve yurt dışında kendi faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları, yapmak, 

- Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili her türlü taşımacılığı yapmak, depolar tesis etmek, soğuk 
depoculuk hizmetleri yapmak, 

- İlgili mevzuat hükümleri dahilinde her türlü tahvil ve menkul kıymetler çıkartmak, 

şeklindedir. 
Şirketin Bakanlıkla irtibatlandırılmasını takiben hazırlanan ancak henüz yürürlüğe girmeyen 

ana statüsünün amaç ve faaliyet konuları (1. ve 4.) maddelerinde özetle; "Şirketin hayvancılık ko
nularında müdahale alımları yapması, hayvan üretici ve yetiştiricilerin desteklenmesi" gibi Kuru
mun bugünkü yapısı ile uygun olmayan düzenlemeler mevcuttur. Şirketin özelleştirme kapsamın
da ve A.Ş. statüsündeki görev ve faaliyet konuları daha çok kârlılık ve verimlilik esaslarına uygun, 
et sektöründe alım, üretim, satış ve ticari faaliyet ağırlıklı iken; taslak ana statüde Tarım ve Köyiş-
leri Bakanlığının konusu olması gereken "hayvancılığın, hayvan üreticilerinin ve yetiştiricilerinin 
desteklenmesi" şeklindeki görevlere öncelik verilmiştir. Şirketin mevcut; idari, mali, teknik ve iş
letmecilik yapısı itibariyle ana statü taslağındaki faaliyetleri yürütmesi son derece zor olacaktır. 

II- TOPLU BİLGİLER 

Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'nin 2004 yılı faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler, son 5 yılın gerçek
leşmeleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki toplu bakış çizelgesinde gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Sermaye olumlu farkı 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Yab.kay.sir.eden zar. 

Finansman gid. 

Maddi dur.var. (Ed.değ.) 

Maddi dur.var. Bir.amort. 

Vatırımlar için yapılan nakdi ödemeler. 

yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 

İştiraklere ödenen sermaye 

İştirakler temettü gelirleri 

Başlıca alım miktarı 

Tüm alım tutarı 

Başlıca üretim miktarı (Göv.et.beyaz et dahil) 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) 

Üretim kapasitesi (Gövde etler) 

Kapasiteden yararlanma oranı 

Başlıca satış miktarı (Gövde, parça.kanatlı) 

Net satış tutarı 

Stoklar 

-ilk madde ve malzeme. 

-Mamuller 

-Diğer stoklar 

Memur (ortalama) 

Sözleşmeli (ortalama) 

İşçi (ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 

- Memurlar için yapılan giderler 

- Memur başına aylık ortalama giderler 

- Sözleşmeliler İçin yapılan giderler 

- Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 

- İşçiler için yapılan giderler 

• İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYH'ya katkı (üretici fiat.) 

GSYH'ya katkı (alıcı fiat) 

GSYH'ya katkı alıcı fiyatlarıyla 

Faaliyet kârlılığı (Öz kay.yön.) 

Mali kârlılık (Oz.kay.yon.) 

Iküsadi kârlılık 

Zararlılık 

Faaliyet kârı veya zararı 

Dönem zararı 

Bilanço zararı 

Ölçü 

Milyar TL. 

• 

• 

" 
" 
• 
• 

• 
Milyar TL. 

% 
Milyon TL 

" 
Ton 

Milyar TL. 

Ton 
Milyar T l . 

Ton 

% 
Ton 

Milyar TL. 

Milyar TL. 

Milyar TL. 

Milyar TL 

Kişi 

Kişi 

Kişi 

Milyar TL. 

Milyar TL. 

Milyon TL. 

Milyar TL. 

Milyon TL. 

Milyar TL. 

Milyon TL. 

Milyar TL. 

Milyar TL. 

Milyar TL. 

Milyar TL. 

Milyar TL. 

% 
% 
% 
% 

Milyar TL. 

Milyar TL. 

Milyar TL 

2000 

125.900 

125.900 

49.861 

28.767 

7.004 

11.787 

5.800 

280 
58 

1.352 

237 

22.880 

39.060 

19.352 

63.435 

143.375 

14 

20.298 

51.158 

388 
4.327 

12 

123 
379 

1.752 

23.286 

1.359 

921 
2.643 

581 
19.258 

916 

2.612 

6.845 

6.845 

6.485 

(12.742 

(21.546 

162.155 

2001 

160.000 

145.771 

-

54.963 

14.256 

5.795 

17.273 

7.815 

1.592 

91 
105.924 

43.161 

102.032 

36.832 

127.533 

122.250 

23 
33.509 

122.615 

755 
14.717 

117 

114 
387 

1.620 

23.381 

1.590 

1.162 

3.451 

743 
18.339 

943 

7.172 

24.085 

24.085 

24.085 

(891 

(3.805 

(165.733 

I 
2002 

160.000 

160.000 

10.410 

29.915 

• 

1.596 

26.649 

12.369 

566 

100 
109.363 

304 

49.792 

163.230 

42.476 

190.429 

136.250 

28 
45.707 

202.097 

1.029 

5.277 

140 

109 
370 

1.535 

34.957 

2.611 

1.996 

4.769 

1.074 

23.155 

1.257İ 

12.375 

15.884 

15.884 

15.884 

11 
7 

(14.962 

1.143 

(164.590 

2003 

300.000 

23.125 

1.046.972 

57.166 

26.792 

• 

1.226 

81.327 

31.228 

97 
3 

49.999 

• 

28.798 

160.546 

25.394 

199.784 

110.098 

23 
24.064 

149.276 

839 
15.278 

376 

77 
251 

1.172 

44.688 

2.917 

3.158 

5.238 

1.739 

25.835 

1.837 

8.782 

(13.540 

(13.540 

(13.540 

72 
(47.587 

(61.782 

(1.226.331 

2004 

300.000 

269.995 

1.225.568 

63.791 

9.415 

• 

78.320 

29.464 

488 
90 

49.999 

-
14.765 

104.115 

13.044 

129.179 

98.375 

13 
13.563 

116.635 

763 
13.588 

402 

66 
209 
909 

35.218 

2.223 

2.807 

4.548 

1.814 

23.592 

2.163 

7.102 

7.256 

7.256 

7.256 

44 
(23.880 

(42.172 

(1.395.748 

Son iki yıl 
farkı 

• 

38.870 

178.596 

6.625 

(17.377) 

• 

(1.226) 

(3.007) 

(1.764) 

391 
87 

(14.031) 

(56.431) 

(12.350) 

(70.605; 

(11.723) 

(10) 

(10.501 

(32.641) 

(76 
(1.690 

26 

OD 
(42 

(263 

(9.470 

(694 

(351 

(690 

75 
(2.243 

326 

(1.680 

20.796 

20.796 

20.796 

(28 
23.707 

19.61C 

Artış 
veya 
azalış 

% 

17 
17 

12 
(65) 

• 

(4) 

(e; 
403 

2.90C 

• 

(49) 

(35: 

(49) 

(35) 

(11) 

(44) 

(44) 

(22) 

(9) 
(11! 

7 

(14) 

(17] 

(22) 

(2i; 

(24; 

(11) 

(13; 

(4) 

(9) 
18 

(19) 

154 
154 
154 

• 

• 

• 

(39) 

50 
32 

(169.417)1 14 
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Başbakanlığın 25.05.2001 tarih ve 2001/27 sayılı genelgesi çerçevesinde, askeri birlikler ve 
bazı kamu kurumlarının Şirketten tekrar et almaları sonucu 2002 yılında kısmen düzelen işletme
cilik faaliyetleri; 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Kanunu uyarınca askeri birlik
lerin ve kamu kuruluşlarının serbest piyasa koşullarında et alımına başlaması nedeniyle, 2003 yı
lından itibaren daralmaya başlamıştır. Cari yılda ise 2003 yılına göre hayvan alımları % 33, et üre
timi % 34 oranında düşmüştür. Beyaz et üretiminde önemli olan Sincan tavuk kombinasının "2004 
yılında satılabileceği" gerekçesiyle 6 aylık ve yıllık beyaz et ihalelerine girememesi sonucu tavuk 
alım, üretim ve satışı son derece azalmıştır. 

Şirketin zaten sınırlı olan et sektöründeki payı Kamu İhale Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle 
birlikte daha da azalmış olup, Şirketin alım, üretim ve pazarlama faaliyetlerinin et sektörü üzerin
de kayda değer bir etkisi ve önemi kalmamış, et sektördeki payı % l'lere kadar inmiştir. 

Şirket ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında yapılan yazışmalar üzerine 2004 yılında 
Sincan et ve tavuk kombinasının beyaz et ihalelerine girememesi sonucu; işletmenin beyaz etle il
gili üretim ve pazarlama faaliyetlerinde ciddi boyutlarda daralma meydana gelmiş, bir çok perso
nel atıl kalmış, 2004 yılında bu işletmeden (92) işçi, (15) memur-sözleşmeli personel başka birim
lere nakledilmiştir. 2003 yılına göre cari yılda; kanatlı alım miktarı % 87 oranında, beyaz et üretim 
miktarı % 92 oranında, beyaz et satış miktarı % 69 oranında düşmüştür. Beyaz et satış hasılatı 2,3 
trilyon liradan 758 milyar liraya gerilemiştir. Tüm satış hasılatı içindeki beyaz et payı % 10,3'den 
% 2,5'e düşmüştür. 

2004 yılı özelleştirme çalışmalarıyla ilgili olarak; 
-15.01.2004 tarih ve 2004/12 sayılı kararla; EBÜ'ye 4046 sayılı Kanunun 4.maddesinin son 

fıkrasına göre verilen yetki çerçevesinde Şirket tarafından gerçekleştirilen ve Şirket yönetim kuru
lunca onaylanan ihaleler sonucu; iştiraklerden Yasataş A.Ş.'ye ait bazı varlıkların (Adana, Mersin, 
Ankara/Altındağ'da bulunan) satışı onaylanmıştır, 

-19.01.2004 tarih ve 2004/03 sayılı kararla; yine aynı yetki çerçevesinde (4046/4.son sayfa) 
yapılan ihaleler sonucu Manisa Kombinası lojmanlarının ihale sonuçları uygun bulunmuştur, 

-10.02.2004 tarih ve 2004/05 sayılı kararla; Şirketin (Ankara merkez ve İstanbul/Ataköy'de 
bulunan) lojmanları ile (Erzincan/Çayırlı, Mardin'de ki arsalar) bazı arsaların satış ihaleleri onay
lanmıştır, 

-03.05.2004 tarih ve 2004/21 sayılı kararla; Şirketin Manisa arsası ve Samsun soğuk hava de
posunun satış ihaleleri onaylanmıştır, 

-24.06.2004 tarih ve 2004/29 sayılı kararla; Şirketin lojmanları (Ankara, Manisa) ile Sincan 
arsasının satış ihaleleri uygun bulunmuştur, 

-24.06.2004 tarih ve 2004/30 sayılı kararla; Şirketin iştiraklerinden Yasataş A.Ş.'nin bazı var
lıklarının (Mersin'de bulunan) satış ihaleleri onaylanmıştır. 

Şirketin özelleştirilmesi 2004 yılında da tamamlanamamıştır. 
2003 yılı Şirket faaliyetlerinin incelendiği 17.02.2005 tarihli KİT Alt Komisyon toplantısın

da; "Şirketin özelleştirme dışına çıkartılmasında kamu yararı olmadığı, bu nedenle özelleştirme 
bünyesinde kalınarak, özelleştirmenin tamamlanmasının gerektiği" tespit edilerek, ayrıca 
03.05.2005 tarihli KİT Komisyonunda, "1994 yılından beri özelleştirilmesi gündemde olan Kuru
mun; özelleştirilme çalışmalarının durdurularak, herhangi bir bakanlıkla ilgilendirilmesinin kamu 
kaynakları üzerindeki yükünü daha da arttıracağından, tüm menkul, gayrimenkul ve işletmelerinin, 
çalışanlar mağdur edilmeden bir an önce satılması," şeklinde karar alınmış ve karar, 11.05.2005 ta
rih ve 4345 sayılı yazı ile, gereği için Başbakanlık Makamına, Maliye Bakanlığına, Özelleştirme 
Yüksek Kurulu Başkanlığına, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına gönderilmiş ise de; Şirket Özel-
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leştirme Yüksek Kurulunun 26.08.2005 tarih, 2005/104 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve 
programından çıkartılarak eski statüsüne iade edilmiş, 06.10.2005 tarih ve 25958 sayılı Resmi Ga
zetede yayınlanan kararla da Tarım ve Köyişleri Bakanlığıyla ilgilendirilmiştir. 

Şirketin İDT mevzuatına uygun olarak; kârlı ve verimli çalışma koşullarını oluşturması son 
derece zor gözükmektedir. 

Şirketle ilgili olarak (13) yılda bir dizi özelleştirme yapılmış ise de, şirketin tamamının satışı 
gerçekleştirilememiştir.Özelleştirme işleminin tamamlanamamasında; alınan tasfiye, satış-kapat-
ma kararlarının, yine aynı organlarca muhtelif nedenlerle iptal edilmiş olması da etkili olmuştur. 
Şirketin bazı kombinaları cari yılda da ekonomik olarak katma değer yaratmamakla birlikte faali
yetler de devam etmiştir. Şirketin durumu 4046 sayılı Özelleştirme Kanununun amaç ve ilkelerine 
de uygun olmayıp, fon kaynaklarının verimsiz kullanımı gündeme gelmiştir. Nitekim, Şirketin 
özelleştirme kapsam ve programına alındığı tarihten itibaren aktarılan kaynak tutarı 593.- milyon 
ABD Dolarına ulaşmıştır. 

Şirketin mevcut üretim ve pazar yapısı, istihdam sorunları nedeniyle özelleştirme kapsamın
dan çıkartılmasının, başka bir kurumla irtibatının sağlanmasının kârlılık ve verimliliğe bir katkısı 
olmayacaktır. Bu nedenle; Şirketin kamuya daha fazla yük olmamasını teminen; (yeni yatırımlar, 
tayinler, nakiller, ek organizasyonlar yapılmaksızın) acilen satılması, gerekirse belediyelere üretici 
birliklerine devredilmesi, mümkün değilse kapatılması zorunludur. 

III- İDARİ BÜNYE 
Merkez teşkilatı: 
Kuruluşun iş hacmindeki daralmaya karşılık; özellikle merkez teşkilatında, başta üst yönetim 

olmak üzere önemli bir küçülme sağlanamamıştır. 
Şirkette cari yılda (7) Yönetim Kurulu üyesi görevli iken özelleştirme idaresinin 07.09.2004 ta

rihli yazısı ile yönetim kurulu üye sayısı (5)'e indirilmiş, denetim kurulu üye sayısı da (3) den (2) ye 
çekilmiştir. Yönetim ve denetim kurulu üye sayılarının asgari sınırlara çekilmesi uygun olacaktır. Yıl 
içinde (4) olan Genel Müdür Yardımcısı kadrosu 17.12.2003 tarihinde (2) ye düşürülmüştür. 

2004 yılında Et ve Balık Ürünleri A.Ş. merkez ve taşra teşkilatı olmak üzere faaliyet göster
miştir. Merkez teşkilatı; Yönetim Kurulu, Genel Müdür, iki Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kuru
lu, Hukuk Müşavirliği ile 8 Daire Başkanlığı şeklinde, taşra teşkilatı ise 9 kombina, olarak faaliye
tine devam etmiştir. 

Şirket çalışma esaslarına göre tüm denetim, gözetim ve otokontrol yetkisi merkez teşkilatına 
ait olmakla birlikte, taşra teşkilatına şartlara göre alım, üretim ve pazarlama konularıyla ilgili ma
halli yetkiler verilmiştir. 

Şirket merkez teşkilatında 03.05.2005 tarih ve 10/48 sayılı yönetim kurulu kararı ile değişik
likler yapılmıştır. 

- Yatırımlar daire başkanlığı, üretim daire başkanlığı ile, 
- APK daire başkanlığı, personel daire başkanlığı ile, 
- Taşımacılık daire başkanlığı ve idare daire başkanlıkları ise ticaret daire başkanlığı ile bir

leştirilmiştir. 
Taşra teşkilatı: 
Şirket (6) et kombinası ve (1) işletme ile faaliyet göstermektedir. Adana, Bingöl, Diyarbakır, 

Erzurum, Sakarya, Van kombinaları ile Sincan et sanayii işletmesinde üretim yapılmaktadır. 
İşletme faaliyetlerini yürüten 6 kombina için; Ankara'da Genel Müdürlük şeklinde bir organi

zasyona ve personel istihdamına gerek bulunmamaktadır. 
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2004 yılında Şirket yönetim bakımından; 4046 sayılı Kanun, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanu
nu ile Ana Statü, Denetim bakımından 4046 ve 3346 sayılı kanunlar ile 72 sayılı KHK'ye tabi ola
rak faaliyet göstermiştir. 

2004 yılı sonu itibariyle Şirkette; 66 memur, 209 sözleşmeli, 909 işçi olmak üzere toplam 
1184 personel çalışmakta olup, 44,7 trilyon lira personel harcaması yapılmıştır. 

IV- MALİ BÜNYE 

Şirketin mali yapı zaafıyeti 2004 yılında da devam etmiştir. 

Varlıkların % 32'si dönen, % 68'i duran değerlerden meydana gelmektedir. 
Mali yapısının bozuk olması nedeniyle; mali sonuçları yetersiz olan Şirketin serbest piyasa 

şartlarında kaynak yaratması, rekabet koşullarına uygun faaliyet göstermesi, kârlı ve verimli bir iş
letmecilik yapması mümkün görülmemektedir. 

Şirket gerekli ve yeterli işletme sermayesine sahip değildir. Sermaye sürekli olarak artırılmak
ta ise de, öz kaynak yabancı kaynak dengesizliği düzeltilememiştir. 

1995 yılından itibaren öz kaynak sorununu ağır şekilde yaşayan şirketin; 

-Üretim ve kapasite kullanımı düşüklüğü, 
-İşçilik maliyetlerinin yüksek seyretmesi, 

-Üretimde ihtisaslaşmaya gidilmemesi, 
-Çağdaş et teknolojisine uyum sağlanamaması, gerekli yatırımların yapılamaması, 

-İhtiyacın üzerinde verimsiz ve mali külfet oluşturan üretim ve depolama kapasitesine sahip 
olması, 

-Pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilmemesi, neticesinde Pazar payının çok küçülmesi, 
-İşyerlerinde yetersiz kapasite kullanımı nedeniyle boş işçilik oluşması, 
-Özelleştirme çalışmalarından istenilen sonucun alınamaması, 
-Atıl kapasite ve yüksek personel ücretleri nedeniyle birim başına işçilik, personel ve sair mas

rafların sektördeki diğer firmalara göre yüksek olması, 

Zararı sürekli hale getirmektedir. 
V- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
1- Üretim maliyetleri 
Üretim türleri esas ve yan ürün olarak iki ana grupta toplanmaktadır. Yıl içinde kesilen hayvan

lardan 12.620 ton gövde et, 1.949 ton parça et ve 424 ton tavuk eti üretilmiştir. Geçen yıla nazaran 
gövde et üretiminde % 38, parça ette ise % 42, tavuk etinde ise % 92 oranında düşüş olmuştur. 

Özelleştirme çalışmalarından önce 2.230 bin adet olan büyükbaş teorik kesim kapasitesi 2004 
yılı itibariyle 705 bin adede düşmüştür. Yıl içinde büyükbaş kesimlerde kapasite kullanım oranı % 8, 
küçükbaş kesimlerde % 0,3 olmuştur. 

Et Kombinalarında hayvan kesim kapasitesi kullanımlarında olduğu gibi kırmızı et üretimin
de de kapasite kullanım oranı son derece yetersizdir. 

Kapasite kullanım oranının düşük olması; her kombinada mezbaha hizmetinin yapılmaması, 
taze et tüketimine eğilimin artması, 2678 sayılı kanuna istinaden özel ve resmi kuruluşlar ve bele
diyelerin kombina kurması, zaman zaman yurt dışından canlı veya et olarak kaçak girişlerin olma
sı, canlı hayvan temininde ve pazarlamada istikrarın sağlanamaması, özel sektörün pahalı nakliye 
nedeniyle uç noktalara Şirketin hizmet vermesi gibi nedenlerden ileri gelmektedir. 
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2004 yılında gövde sığır eti üretiminin maliyeti 8,3 milyon TL/kg., gövde koyun eti maliyeti 
7,9 milyon TL/kg., kümes hayvanı maliyeti de 4,1 milyon TL/kg. olmuştur. 

Maliyetleri olumsuz etkileyen en önemli faktörler kapasite kullanım oranının çok düşük dü
zeylerde gerçekleşmesi ve personel fazlalığına dayalı olarak yüksek istihdam gideri yapılmasıdır. 

2- Pazarlama 

Şirket 2004 yılında toplam 117 trilyon lira tutarında mamul satışı yapmıştır. Geçen yıla göre 
mamul satışları tutarında % 22 oranında düşüş olmuştur. 

2004 yılında gerçekleştirilen satışların; 

% 19' u Resmi Dairelere, 

% 58'i MSB'ye (Askeri Birliklere), 
%5'i KİT'lere 
% 2'si bayilere, 
% 16'sı piyasaya yapılmıştır. 

Adana, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya ve Van kombinalarında et üretimi yapan, Sin
can et sanayi işletmesinde tavuk eti ağırlıklı çalışan şirketin; hem üretim yerleri hem de müşteri ya
pısı (% 82'si Askeri birlikler, kamu kurumlan) itibariyle ülke veya bölge çapında et sektörünü yön
lendirmesi, etkilemesi, geniş tüketici kitlelerine ulaşması, sektörde rekabet yaratması söz konusu 
değildir. 

VI- YATIRIMLAR 

Şirket özelleştirme kapsam ve programında olduğundan, 2004 yılında da kayda değer bir ya
tırım yapılmamıştır. Yıl içinde 474 milyar liralık İdame ve Yenileme yatırımı gerçekleştirilmiştir. 

VII- BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLER 
Şirketin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. 2004 yılında, Süt Endüstrisi A.Ş.'den devreden iş

tiraklerden; Kars süt, Doğanşehir süt, Polsan süt ile Antalya mezbahası 31.12.2004 itibariyle şir
ket kayıtlarından çıkartılmıştır. 

Cari yıl sonu itibariyle mevcut olan Yasataş A.Ş. ile ilgili olarak da; 01.06.2005 tarih ve 6315 
sayılı T.Ticaret Sicili gazetesinde yayınlanan karar ile hükmü şahsiyeti sona ermiştir. 

VIII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır : 
1. Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1. On üç yıldan beri, 4046 sayılı Kanunun (3/e) maddesi çerçevesinde Özelleştirmesi tamam
lanamayan, gerekli yatırımlar yapılmadığından teknolojisini yenileyemeyen, yüksek maliyetle 
üretim yapan, et sektöründeki pazar payı % 1' lere düşen, özelleştirme sürecinde yaklaşık 593 mil
yon ABD doları karşılığı kaynak aktarılan, Kamuya olan yükü ve bilanço zararı her yıl artan Şir
ketin bir an önce satılarak tasfiye edilmesi, 

SONUÇ 
Et ve Balık Ürünleri Anonim Şirketi'nin 29.04.2005 tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul 

edilen 2004 yılı bilançosu ve 42.172.007 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'nin 2004 yılı Bilançosu 

AKTİF (VARLIKLAR) 

l-DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır Değerler 
B-Menkul Kıymetler 
1-Menkul kıymetler değer 
Düşüklüğü karşılığı (-) 
C-Ticari alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı {•) 
D-Diğer alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (•) 
E-Stoklar 
1-Stok değ.düş.kar.(-) 
2-Verilen sipariş avans. 
F-Yıll.yay.inş. Ve on.maliyeti 
G-Gel.ayl.ait.gid.ve gel.tah. 
H-Diğer dönen varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
ll-DURAN VARLIKLAR 
A-Ticari Alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu(-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 
B-Diğer Alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu(-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 
C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı men.kıy.değ.düşük kar.(-) 
3-iştirakler 
4-iştiraklere ser.tah.(-) 
5-lştiraklere sermaye paylan 
Değ.düş.kar.(-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ort.ser.tah.(-) 
8-Bağlı ort.ser.pay.diğer düş.kar.(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran variıkl.Değer.düş.kar.(-) 
D-Maddi duran varlıklar 
1 -Maddi duran varlıklar(Bürüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatınmlar 
4-Verilen sipariş avansları 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Kuruluş ve örgütlenme gideri 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 
F-Özel tükenmeye tabi varlıkl. 
I-Özeltük.tab.var.(brüt) 
2-Birikmiş tük.payları(-) 
3-Verilen avansları 
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir taha. 
H.Dİğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR )TOPLAMI 

Önceki dönem 

Milyon TL 

134.804 

47.688 

50.125 

(125) 

81.327.024 
(31.227.988) 

Milyon TL 

9.940.453 

5.640.267 

650.799 

16.724.940 

659.129 
130.657 

47.115 

50.000 

50.099.036 

27.377 

2.400 

Tümü 
Milyon TL 

33.746.245 

50.225.928 
83.972.173 

Cari dönem 

Milyon TL 

134.779 

47.688 

50.125 

(125) 

78.320.242 
(29.464.461) 

Milyon TL 

4.901.534 

3.193.872 

706.480 

14.753.003 

457.448 
131.545 

8.928 

50.000 

48.855.781 

22.095 

144.815 

Tümü 
Milyon TL 

24.143.882 

49.081.619 
73.225.501 
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Et ve Balık Ürünleri A.S.'nin 2004 yılı Bilançosu 

DA OÎC IV A VXI A V\ A D \ 
rAoır (KAYNAK.LAK) 

1-K1SA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 
1-Borç senedi reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 
1-Borç senedi reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inş.ve onarım hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 
1-Dönem karı ve diğer yasal yük.karşılıkları 
2-Dönem karının peşin öd. vergi ve diğer 
yükümlülükle^-) 
3-Maiiyet gider karşılıkları 
4-Diğer borç ve gid.Karşılıklan 
H-Gelecek ay.Ait gelirler ve gider tahak. 
I-Diğer kısa vad.yab.kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
TOPLAMI 
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali Borçlar 
B-Ticari Borçlar 
1-Borç senedi reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 
I -Borç senedi reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 
1-Kıdem tazminat karşılıkları 
2-Diğer borç ve gidkarşı. 
F-Gel.yıllara ait gelirler ve gider tahak. 
G-Diğer uzun vad.yab.kay. 
UZUN VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR 
TOPLAMI 
IH-ÖZ KAYNAKLAR 
A-Ödenmiş Sermaye 
1 -Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 
B-Sennaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primler 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-M.D.V.Yen.değ.artışı 
4-İştirakler yen.değ.artışı 
5-Diğer sermaye yedekleri 
C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 
D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları(-) 
F-Dönem net kan (zararı) 

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF ( KAYNAKLAR) TOPLAMI 

önceki dönem 

Milyon TL 

598.420 
277.808 

300.000.000 
68.874.679 

1.046.971.815 

5.400.274 

,- -Milyon TL 

5.879.202 
13.422.019 

1.949.377 

2.736.068 

1.406.957 
876.228 

482.273 

266 

52.931 

231.125.321 

1.046.971.815 

5.400.274 

(1.226.330.558) 
1.143.720 

umu 
Milyon TL 

26.752.124 

53.197 

57.166.852 
83.972.173 

Cari dönem 

Milyon TL 

413.956 

300.000.000 
30.004.679 

1.225.568.193 

6.147.619 

Milyon TL 

6.403.068 

835.644 

160.380 

1.339.660 
413.956 

83.743 

766 

52.931 

144.815 

269.995.321 

1.225.568.193 

6.147.619 

(1.395.748.588) 
(42.172.007) 

' 

..... .. lumu 
Milyon TL 

9.236.451 

198.512 

63.790.538 
73.225.501 
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Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'nin 2004 yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 
C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kân veya zararı 
E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 
F- Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve kârlar 
G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 
İ-Olağandışı gelir ve kârlar 
J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zararı 
K- Dönem kân vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıktan (-) 

Dönem net karı veya zaran 

Önceki dönem 
Milyon TL 

149.290.971 
14.916 
149.276.055 
183.570.408 

13.292.648 

1.050.075 

125 
1.225.887 

609.981 
14.629.459 

(34.294.353) 

(47.587.001) 

(47.762.938) 

(61.782.416) 

(61.782.416) 

Cari dönem 
Milyon TL 

116.636.698 
10.026 
116.626.672 
129.304.309 

11.202.442 

8.443.916 

9.154.560 

714.285 
18.295.569 

(12.677.637) 

(23.880.079) 

(24.590.723) 

(42.172.007) 

(42.172.007) 
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SAYI : 65 
ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.'NİN 2004 YILINA AİT 

HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 16.05.2006 tarihli 23 üncü Birleşiminde Eti Alüminyum A.Ş.'nin2004 

yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Mecli
since Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. 
Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından 
verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak günde
me getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
1968 yılında MTA tarafından Seydişehir'in Mortaş ve Doğankuzu bölgelerinde yapılan ara

malar sırasında üretime uygun miktar ve kalitede boksit rezervi bulunmuştur. Bu aşamada, Türki
ye'de alüminyum sanayiinin kurulması görevi, madencilikle iştigal eden Eti Maden İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğü'ne verilmiş ve böylece Seydişehir'de cevherden alüminyum üretecek tesislerin ku
rulması çalışmalarına başlanmıştır. 

13.10.1969 tarihinde alüminyum üretim tesislerinin temeli atılmış, 1979 yılına kadar Teşekkül 
bünyesinde grup başkanlığı olarak faaliyetini sürdüren tesisler, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür
lüğü Yönetim Kurulunun 15.03.1979 tarih ve 3562/44 sayılı kararları ile müessese haline dönüş
türülmüştür. Faaliyetlerine müessese olarak devam ederken yine Teşekkül Yönetim Kurulunun 
31.05.1995 tarih ve 4506/48 sayılı kararı ile 01.07.1995 tarihi itibariyle müessese unvanı kaldırıla
rak işletmeye dönüştürülmüş ve Kırka Boraks İşletmesi Müessesesine bağlanmıştır. 

Bakanlar Kurulu'nun 26.01.1998 tarih ve 98/10552 sayılı kararı uyarınca, 1998 yılında Eti-
bank Genel Müdürlüğü'nün Eti Holding A.Ş. unvanlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüne dönüştürül
mesi aşamasında Teşekkülün işletme ve müesseseleri de iştigal konularına göre anonim şirket şek
linde kurulan 6 bağlı ortaklık bünyesinde toplanmıştır. 

Bu yapılanma aşamasında, boksit madenlerini aramak, işletmek, boksitten hidrat ve alümina 
elde etmek, alüminyum sülfat ve bileşiklerini üretmek sıvı alüminyum döküm mamul ve alaşımla
rını üretmek, alüminyum profil levha ve folyo üretmek, bu amaçla gerekli olan tesisleri kurmak ve 
ürettiği mamulleri satmak veya sattırmak gibi amaçlarla Eti Alüminyum A.Ş. adı altında bir bağlı 
ortaklık kurulmuştur. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 20.12.2000 tarih ve 2000/92 sayılı kararı ile Eti Alüminyum 
A.Ş. özelleştirme kapsamına alınmış ise de, anılan kurulun 16.07.2001 tarih ve 2001/39 sayılı ka
rarıyla kapsamdan çıkarılarak eski statüsüne iade edilmiştir. 

Bilahare, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 13.8.2003 tarih ve 2003/49 sayılı kararıyla özel
leştirme kapsam ve programına alınan şirketteki, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve üst 
düzey yönetici dört gerçek kişiye ait sermaye paylarının tamamı Özelleştirme İdaresi Başkanlı
ğına devredilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun bu kararından yaklaşık 25 gün sonra 8.9.2003 tarih ve 
2003/53 sayılı kararıyla Oymapınar Barajı Hidroelektrik Üretim Tesisleri de özelleştirme kapsam 
ve programına alınmış ve Eti Alüminyum A.Ş.'ne devredilmiştir. 
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Şirketin özelleştirilmesi için çıkılan 17.6.2005 tarihli ihale sonunda ise, Özelleştirme Yüksek 
Kurulu'nun 2005/84 sayılı kararına istinaden, Şirketteki % 100 oranındaki kamu payının tamamı, 
düzenlenen 29.7.2005 tarihli Hisse Teslim Tesellüm Tutanağı ile alıcı firmaya devredilmiş ve şir
ketin özelleştirme işlemi tamamlanmıştır. 

Şirketin son beş yılına ait toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir. 

Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Mad. duran varlık.(edin. Değ.) 
Maddi duran varlık.birik, amort. 
Yatırım.için yapılan nakdi öde. 
Yatınm.gerçek.oranı (nakdi) 
Başlıca alım miktarı: 
Tüm alım tutarı 
Başlıca üretim miktarları: 
-Boksit cevheri 
-Kalsine alümina 
-Alüminyum sülfat 
-Sıvı alüminyum 
-Toplam döküm ürünleri 
-Toplam hadde ürünleri 
Üretim tutarı (üretim maliyeti) 
Kapasi.yararlanma oranları: 
Kalsine alümina 
Sıvı alüminyum 
Döküm ürünleri 
Hadde ürünleri 
Alüminyum sülfat 
İşçilik verimleri: 
Kalsine alümina 
Sıvı alüminyum 
Döküm ürünleri 
Hadde ürünleri 
Alüminyum sülfat 
Başlıca satış miktarı: 
Net satış tutan 
Stoklar: 
- İlk madde ve malzeme 
- Yan mamuller 
- Mamuller 
- Ticari mallar 
- Diğer stoklar 
Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (ortalamal 
Personel için yapıl.tüm gid. 
Cari yıla ilişkin: 
• Memurlar için yapılançı[der. 
- Memur başına aylık ort.gid. 
- Sözleşmeliler için yap. gid. 
- Sözleş başına aylık ort. Gid. 
- İşçiler için yapılan giderler 
- İşçi başına aylık ort. gider 
Dön.kar.iliş.ver.ve diğ. yas.yük. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyat.) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyat.) 
GSMH'ye katkı (alıcı fiyat) 
Faal.karlılığı (öz kayn.yön.) 
Mali karlılık (öz kaynak yön.) 
İktisadi karlılık 
Faaliyet karı veya (zararı) 
Dönem karı veya (zaran) 
Bilanço karı veya (zararı) 

Ölçü 

Milyon TL 
• 
• 
• 
• 

• 
" 

Milyon TL 

% 
Milyon TL 

Ton 

Milyon TL 

% 
% 
% 
% 
% 

Ton/yev 

" 
" 
" 
" 

Milyon TL. 

" 
" 
• 
" 
• 

Kişi 

" 
" 

Milyon TL. 

Milyon TL. 

" 
" 
• 
" 
" 

Milyon TL. 

" 
" 
" 
* 
% 
% % 

Milyon TL. 

" " 

2000 

25.000.000 
25.000.000 
52.561.287 
18.387.327 

78.042 
51.296.938 
19.089.489 
1.348.834 

40 

25.714.220 

436.702 
155.448 
31.500 
61.501 
63.943 
23.917 

80.690.180 

78 
103 
84 
35 
70 

8,72 
0,394 
0,991 
0,324 
4,455 

75.355.285 

8.403.414 
9.259.575 
7.146.843 

5.904 
174.414 

44 
507 

2.273 
28.597.567 

359.415 
681 

3.296.886 
542 

24.056.495 
882 

1.375.834 
2.684.256 

34.557.478 
35.819.004 
35.819.004 

6,0 
6,0 
4,6 

3.151.980 
3.133.746 
2.058.351 

2001 

25.000.000 
25.000.000 
67.634.116 
44.095.650 

678.167 
74.532.156 
26.733.235 
3.450.275 

61 

43.116.658 

230.514 
145.993 
20.370 
61.730 
63.689 
23.761 

120.549.499 

73 
103 
84 
34 
45 

8,201 
0,397 
0.984 
0,305 
2,987 

147.185.975 

16.806.214 
11.308.467 
7.090.769 

12.615 
331.717 

45 
509 

2.269 
39.568.015 

553.163 
1.024 

4.904.071 
803 

31.983.617 
1.175 

6.354.373 
4.848.110 

61.245.507 
66.093.617 
66.093.617 

22,0 
22,0 
14,4 

14.799.371 
14.886.193 
9.914.169 

2002 

42.750.000 
42.516.347 
61.531.305 
81.817.851 

750.973 
111.661.325 
40.364.239 
3.566.450 

28 

62.460.737 

275.092 
152.869 
21.910 
62.501 
64.340 
26.044 

182.202.163 

76 
104 
85 
38 
49 

8,816 
0,412 
1,032 
0,346 
3.181 

172.773.054 

20.359.868 
16.764.398 
6.265.742 

20.792 
311.639 

45 
509 

2.244 
56.454.034 

831.431 
1.540 

7.376.081 
1.208 

44.232.411 
1.643 

. 
1.999.979 

35.233.782 
37.233.761 
37.233.761 

. 

. . 
(26.486.644) 
(28.722.587) 
(28.722.587) 

2003 

42.750.000 
42.750.000 

130.521.152 
155.275.394 

1.549.966 
290.487.052 
96.895.349 
2.805.839 

10 

66.958.005 

346.958 
160.675 
21.560 
63.140 
64.843 
20.705 

194.889.207 

80 
105 
85 
30 
48 

8,940 
0,429 
1,107 
0,302 
3,207 

173.614.742 

21.843.663 
24.378.299 
6.523.938 

13.992 
218.242 

42 
494 

2.069 
83.878.846 

934.301 
1.854 

8.582.143 
1.448 

51.104.082 
2.058 

. 
2.221.511 

32.903.575 
35.125.086 
35.125.086 

. 

. . 
(33.692.597) 
(58.359.672) 
(43.490.477) 

2004 

151.705.361 
151.705.361 
295.554.873 

18.211.370 
8.547.885 

331.855.882 
121.321.536 

1.724.223 
32 

72.300.461 

348.414 
169.991 
10.920 
64.002 
66.702 
25.155 

156.104.210 

85 
107 
88 

. 34 
24 

11.306 
0,454 
1,313 
0,490 
1,734 

198.465.090 

20.075.721 
21.880.321 
19.840.854 

16.132 
5.915.202 

23 
413 

1.821 
61.240.493 

660.384 
2.393 

8.375.499 
1.690 

50.643.291 
2.317 

. 
14.646.211 

113.590.599 
128.236.810 
128.236.810 

13 
14 
47 

38.995.914 
38.473.890 
11.035.804 

Son iki yıl 
farkı 

108.955.361 
108.955.361 
165.033.721 

(137.064.024) 
6.997.919 

41.368.830 
24.426.187 
(1.081.616) 

22 

5.342.456 

1.456 
9.316 

(10.640) 
862 

1.859 
4.450 

(38.784.997) 

5 
2 
3 
4 

(24) 

2,366 
0,025 
0,206 
0,188 

(1,473) 

24.850.348 

(1.767.942) 
(2.497.978) 
13.316.916 

2.140 
5.696.960 

(19) 
(81) 

(248) 
(22.638.353) 

(273.917) 
539 

(206.644) 
242 

(460.791) 
259 

. 
12.424.700 
80.687.024 
93.111.724 
93.111.724 

. 

. . 
72.688.511 
96.833.562 
54.526.281 

Artış 
veya 

Aza.% 
255 
255 
126 
(88) 
451 

14 
25 

(38) 
220 

8 

1 
6 

(49) 
1 
3 

21 
(20) 

6 
2 
4 

13 
(50) 

26 
6 

19 
62 

(46) 

14 

(8) 
(10) 

(204) 
15 

2.610 
(45) 
(16) 
(12) 
(27) 

(29) 
29 
(2) 
17 
(1) 
13 
. 

559 
245 
265 
265 
. 
. . 
216 
166 
125 

Not: 2003 yılı rakamlarından enflasyon düzeltmesine tabi olanlar düzeltilmiş şekliyle alınmıştır. 

-911 - I. CİLT 



Doğadaki boksit madeninden sıvı alüminyum üretimi yapan Eti Alüminyum A.Ş. bu alanda 
ülkenin en önemli kuruluşudur. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün bağlı ortaklığı olarak 
faaliyetini yürütmekte iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 13.8.2003 tarih ve 2003/49 sayılı ka
rarı ile şirketin satış, kiralama, işletme hakkı devri ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruf yön
temlerinden biri veya birkaçının birlikte veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle özelleştirilmesi ama
cıyla kapsam ve programa alınarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesine alınmıştır. 

Bu kararı müteakip, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan maden ruh
satları da Eti Alüminyum A.Ş.'ye devredilmiştir. Bunun yanında şirket hissedarı olan Teşekkül ve 
Teşekkül'e mensup dört gerçek kişi payları da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredildiğin
den, sermayesinin tamamı anılan Başkanlığa ait tek ortaklı A.Ş. hüviyetine bürünmüştür. 

Dünya'daki benzeri alüminyum tesislerinde olduğu gibi, şirket tesisleri de üretim yapılabil
mek için yoğun elektrik enerjisine ihtiyaç duymaktadır. Tesislerde yılda yaklaşık 1,2 milyar kwh 
elektrik kullanılmaktadır. Görüldüğü üzere Eti Alüminyum A.Ş. ülke elektrik tüketiminin % l'ini 
tek başına kullanmaktadır. Şirketin satın aldığı elektrik bedeline % 40 indirimli fiyat tarifesi uygu
lana gelmiştir. Buna rağmen üretim harcamaları içerisinde elektrik gideri her zaman en büyük har
cama kalemini oluşturmuş ve zarar edilmesinde bu durum etken olmuştur. 

Şirketin özelleştirme kapsam ve programına alındığı tarihten yaklaşık üç hafta sonra, yine 
Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 8.9.2003 tarih ve 2003/53 sayılı kararıyla, Oymapınar Hidroelek
trik Santralı da özelleştirme kapsam ve programına alınarak Eti Alüminyum A.Ş.'ye bağlanmıştır. 
Anılan santral yılda ortalama 1,2 milyar kwh elektrik üretmektedir. Oymapınar Hidroelektrik Sant
ralından şirket kendi adına üretimde bulunabilmesi için gerekli olan Lisansı 14.11.2003 tarihinde 
almış, dolayısıyla bu tarihe kadar kullandığı elektrik bedelini TETAŞ'a ödemek zorunda kalmıştır. 
Bu nedenle Oymapınar Hidroelektrik Santralinin şirkete bağlanmasıyla 2003 yılı elektrik giderin
den yeterli tasarruf sağlanamamış, ucuz elektrik kullanılmasının faydası 2004 yılından itibaren gö
rülmeye başlanacaktır. 

Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirilmesi amacıyla 17.6.2005 tarihinde çıkılan ihale sonucun
da, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 25.7.2005 tarih ve 2005/84 sayılı kararıyla Şirketteki % 100 
oranındaki kamu payının tamamı düzenlenen 29.7.2005 tarihli satış sözleşmesi ile birinci sırada 
305.000.000 ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Ce-Ka İnşaat Makine Madencilik Petrol
cülük Turizm Nakliyat Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye ihale şartnamesi kapsamında peşin ödemede % 8 
oranında indirim yapılmak suretiyle 280.600.000 ABD Doları bedelle satılmıştır. Düzenlenen 
29.7.2005 tarihli Hisse Teslim Tesellüm Tutanağı ile de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Eti 
Alüminyum A.Ş.'deki hisselerinin tamamı alıcı firmaya devredilmiş ve şirketin özelleştirme işle
mi tamamlanmıştır. 

II- İDARİ BÜNYE 
Etibank'ın Bakanlar Kurulu'nun 26.1.1998 tarih ve 98/10552 sayılı kararı ile Eti Holding A.Ş. 

adı altında yeniden teşkilatlanmasına, müessese ve işletmelerinin de A.Ş. statüsüne dönüştürülme
sine karar verilmiş olup, bu karar doğrultusunda, Kırka Boraks İşletmesi Müessesesi'nin işletmesi 
olarak faaliyeti sürdürmekte olan Alüminyum İşletme Müdürlüğü'nün unvanı değiştirilerek Eti 
Alüminyum A.Ş.'ye dönüştürülmüş, düzenlenen Ana Sözleşmesi ise Yüksek Planlama Kurulu'nun 
16.03.1998 tarih ve 98/T-12 sayılı kararıyla onaylandıktan sonra, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
nin 26.03.1998 tarih, 4510 sayılı nüshasında yayınlanarak tüzel kişilik kazanmıştır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 20.12.2000 tarih ve 2000/92 sayılı kararı ile Eti Holding 
A.Ş.'nin özelleştirme kapsam ve programına alınmasıyla, bağlı ortaklık konumunda bulunan Eti 
Alüminyum A.Ş.'de özelleştirme kapsam ve programına alınmış ise de, kısa bir süre sonra Özel
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leştirme Yüksek Kurulu'nun 16.7.2001 tarih ve 2001/39 sayılı kararıyla eski konumuna iade edil
miştir. Bu sebeple şirket 7 aylık bir süre zarfında 4046 sayılı Kanuna tabi olarak çalışılmıştır. 

Bilahare, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 13.8.2003 tarih ve 2003/49 sayılı kararıyla Eti 
Alüminyum A.Ş. özelleştirme kapsam ve programına yeniden alınmıştır. Kararda, Eti Alüminyum 
A.Ş.'nin Eti Holding A.Ş.'ye olan borçlarından arındırıldıktan sonra, kullanımında bulunan ma
den ruhsatları da dahil olmak üzere tüm hak ve yükümlülükleriyle özelleştirme kapsam ve progra
mına alınmasına, şirketin satış, kiralama, işletme hakkı devri ve işin gereğine uygun sair hu
kuki tasarruflar yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle 
özelleştirilmesine ve özelleştirme işlemlerinin bir yıl içerisinde tamamlanmasına karar verilmiştir. 

Bu kararı müteakip, Eti Alüminyum A.Ş.'nin sermayesindeki Eti Holding A.Ş. paylan ile dört 
gerçek kişi paylarının tamamı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmiş olup, şirket 4046 sa
yılı Kanunun 20 nci maddesinin "c" bendinde, özelleştirme kapsam ve programına alınan kuruluş
ların, anonim şirkete dönüştürülmesinde T.Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin kuruluşuna iliş
kin hükümlerin uygulanmayacağının belirtilmiş olması nedeniyle % 100 sermayesi Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı'na ait bir A.Ş. hüviyeti kazanmıştır. 

Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme kapsam ve programına alınmasından kısa süre sonra, 
Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 8.9.2003 tarih ve 2003/53 sayılı kararıyla, Oymapınar Baraj Hid
roelektrik üretim tesisleri de özelleştirme kapsam ve programına alınarak Eti Alüminyum A.Ş.'ne 
devredilmesine karar verilmiştir. 

Oymapınar HES'in şirket bünyesine alınmasından sonra, Ana sözleşmedeki amaç ve faaliyet 
konularının sayıldığı 3 üncü maddesinde gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Şirketin denetimi 4046 sayılı Kanunun 11 inci maddesine istinaden, 72 sayılı Kanun Hükmün
de kararname ve 3346 sayılı Kanun kapsamında yapılmaktadır. 

2004 yılı sonu itibariyle şirkette 20 memur, 407 sözleşmeli personel ve 1.808 işçi olmak üze
re toplam 2.235 kişi çalışmaktadır. Dönem içerisinde tüm personele 61,2 trilyon lira harcama ya
pılmış olup, bu harcamaların 0,7 trilyon lirası memur, 8,7 trilyon lirası sözleşmeli personel ve 51,8 
trilyon lirası işçiler ile ilgilidir. 

III- MALİ BÜNYE 

Şirketin nominal sermayesi 151,7 trilyon lira olup, tamamı ödenmiştir. Şirketin sermaye hesa
bında ayrıca enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan 145,9 trilyon lira olumlu fark vardır. Dönem so
nu itibariyle öz kaynaklar 295,5 trilyon lira yabancı kaynaklar ise 18,2 trilyon lira olarak gerçek
leşmiştir. 

Önceki döneme göre öz kaynaklarda meydana gelen artış enflasyon düzeltmesinden ve Eti 
Holding A.Ş.'ye olan 108,9 trilyon lira borcun sermayeye ilavesinden kaynaklanmıştır. Bu borcun 
sermayeye ilavesi yabancı kaynakların bu tutar nedeniyle önemli ölçüde azalmasını sağlamıştır. 

Cari hesap borcunun bir bölümü ile ilgili olarak konu dava safhasına intikal etmiştir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Dönem içinde 348 bin ton boksit cevheri üretilmiş bu cevherin tesislerde işlenmesiyle 11 bin 
ton alüminyum sülfat, 64 bin ton da sıvı alüminyum üretilmiş olup, bu üretimler sonucunda önce
ki dönemden devreden stoklarında etkisiyle 67 bin ton döküm ürünü, 25 bin ton da hadde ürünü 
üretilmiştir. 

2004 yılında gerçekleşen satışlardan 198,5 trilyon lira net hasılat sağlanmış satış maliyetle
rinin 159,5 trilyon lira olarak gerçekleşmesiyle satış sonuçları 39 trilyon lira kârlı olmuştur. Di-
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ğer gider ve zararlarla gelir ve kârların etkisiyle dönem faaliyetleri 39,5 trilyon lira kârla sonuç
lanmıştır. 

Önceki dönem sonuçları 58,3 trilyon lira zararlı olan şirkette, 2004 yılında 39,5 trilyon lira dö
nem kârı elde edilmesinde en büyük etken, Oymapınar Hidroelektrik Üretim Tesislerinin şirkete 
devredilmesi sonucu enerji maliyetlerinde meydana gelen önemli ölçüdeki azalmanın yanında, per
sonel giderlerindeki azalma ve enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan kârlardır. 

V- YATIRIMLAR 

Şirketin 2004 yılı yatırım programında yer alan 5,4 trilyon liralık ödeneğe karşılık 1,7 trilyon 
lira harcama gerçekleşmiştir. Şirketin özelleştirme sürecinde bulunması nedeniyle tesislerde gerek
li olan yenileme yatırımlarına gidilmemiştir. 

SONUÇ 

Eti Alüminyum A.Ş.'nin, 05.05.2005 tarihinde kendi genel kurulunda kabul edilen 2004 yılı 
bilançosu ve 39.473.890 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Eti Alüminyum A Ş . 2004 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
l-DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karş. 
C-Tıcari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (•) 
2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avanslan 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
G-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahak. 
H-Diğer dönen varlıklar 

DONEN VARLIKLAR TOPLAMI 
ll-DURAN VARLIKLAR 

A-Ticari alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (•) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıym. değer düş.karş.(-) 
3-iştirakler 
4-lştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-lştirakler sermaye pay.değ.düş.karş.(-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri fc) 
8-Bağlı ortak.ser.paylan değer düş.karş.(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran var.değer düş.karş.(-l 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (_-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avanslan 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Ozel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Ozel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait gider ve gelir tahak. 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

15.109.52: 

64.75C 

53.493.913 
724.894 
209.115 

265.525.266 
96.895.349 
24.961.786 

300.873 
60.000 

11.281.633 
8.219.941 

817.67! 
7.852.00( 

15.044.77: 

8.162.7K 

52.978.134 

3.378 
3.122.324 

405 

193.591.703 

240.873 

3.061.692 

11.472.152 
52.489 

I 

) 

87.981.037 

208.419.314 
296.400.351 

Cari dönem 
Milyon TL 

8.926.96* 

34.3K 

62.052.876 
233.213 

5.908.567 

301.456.356 
121.321.536 
30.399.526 

342.509 
144.913 

14.361.949 
10.633.011 

435.25 
3.191.(XX 

) 8.892.65C 

4.970.35: 

67.728.23C 

1.688 
3.187.089 

3.934 

210.534.346 

197.596 

3.728.938 

15.073.501 
52.354 

) 

) 

88.406.261 

229.590.669 
317.996.930 
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Eti Alüminyum A.Ş. 2004 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
l-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (•) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F-Odenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıklan 

1-Dönem karı vergi ve diğer yasal yüküm.karş. 
2-Dönem karının peşin öde. vergi ve diğ.yük.(-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkuklan 
l-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 

II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılıklan 
2-Diğer borç ve gider karşılıklan 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkukları 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 
III-OZ KAYNAKLAR 

A-Odenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2-Odenmemiş sermaye (•) 
3-Sermaye düzeltmesi enflasyon farkı 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal kadarı 
3-MDV yeniden değerieme artışları 
4-lştirakler yeniden değerleme artıştan 
5-Diğer sermay_e_y_edekleri 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statüjedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net karı veya (zararı) 

OZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

114.70C 

1.153.771 

42.750.000 

124.307.313 

6.954.316 

26.165.756 

19.094.464 

542.238 

2.126.21 
114.70( 

2.051.19C 
4.213.672 

110.417.193 

1.153.771 

167.057.313 

6.954.316 

43.490.477 

„ 

) 

54.308.235 

111.570.964 

30.521.152 
96.400.351 

Cari dönem 
Milyon TL 

6.704.687 

151.705.361 

145.968.501 

7.916.815 

5.654.447 

1.400.494 

1.245.879 

2.298.61 

1.965.66i 
3.172.272 

6.704.687 

297.673.862 

7.916.815 

49.509.694 
39.473.890 

) 

15.737.370 

6.704.687 

295.554.873 
517.996.930 
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Eti Alüminyum A.Ş. 2004 yılı gelir tablosu 

• • •• • - ' 

Gelir ve giderler 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATİŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA (ZARARI) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA (ZARARI) 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA (ZARAR) 

l-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (•) 

DÖNEM KARI VEYA (ZARARI) 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET KARI VEYA (ZARARI) 

Önceki dönem 
Milyon TL 

173.614.742 

173.614.742 

187.004.897 

20.302.442 

2.376.062 

2.585.193 

66.024 

1.742.360 

26.134.280 

(13.390.155) 

(33.692.597) 

(33.967.752) 

(58.359.672 

(58.359.672 

Cari dönem 
Milyon TL 

198.465.533 

443 

198.465.090 

148.318.433 

11.150.743 

17.213.373 

442.366 

1.038.154 

17.331.185 

50.146.657 

38.995.914 

55.766.921 

39.473.890 

39.473.890 
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SAYI: 66 
ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.'NİN 1.1.2005-29.7.2005 DÖNEMİNE 

AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 
Komisyonumuzun 16.05.2006 tarihli 23 üncü Birleşiminde, Eti Alüminyum A.Ş.'nin 

1.1.2005-29.7.2005 dönemine ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Tür
kiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun ge
reğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla il
gili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, 
Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından 
sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
MTA tarafından Seydişehir'in Mortaş ve Doğankuzu bölgelerinde yapılan aramalar sırasında, 

1968 yılında, üretime uygun miktar ve kalitede boksit rezervi bulunmasını takiben, ülkede alümin
yum sanayiinin kurulması görevi verilmiş olan Etibank Genel Müdürlüğü (Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü) tarafından Seydişehir'de cevherden alüminyum üretecek tesislerin kurulması 
çalışmalarına başlanmıştır. 

Alüminyum üretim tesislerinin temeli 13.10.1969 tarihinde atılmış olup, 1974 yılında ilk sıvı 
alüminyum elde edilmiştir. Tesisler Teşekkül bünyesinde grup başkanlığı olarak faaliyetini sürdür
mekte iken, 15.03.1979 tarih ve 3562/44 sayılı Teşekkül Yönetim Kurulu Kararı ile müessese ha
line dönüştürülmüştür. Teşekkül Yönetim Kurulunun 31.05.1995 tarih ve 4506/48 sayılı kararı ile 
ise 1.7.1995 tarihi itibariyle müessese unvanı kaldırılan alüminyum üretim tesisleri işletmeye dö
nüştürülerek Kırka Boraks İşletmesi Müessesesine bağlanmıştır. 

Bakanlar Kurulu'nun 26.1.1998 tarih ve 98/10552 sayılı kararı ile ise Etibank Genel Müdür
lüğü, Eti Holding A.Ş. unvanı ile yeniden yapılanmış ve kendisine bağlı müessese ve işletmeler ise 
6 bağlı ortaklığa dönüştürülmüştür. 

Bu yapılanma aşamasında, boksit madenlerini aramak, işletmek, boksitten hidrat ve alümina 
elde etmek, alüminyum sülfat ve bileşiklerini üretmek, sıvı alüminyum döküm mamulü ve alaşım
larını, alüminyum profil levha ve folyo üretmek, bu amaçla gerekli olan tesisleri kurmak ve üretti
ği mamulleri satmak veya sattırmak gibi amaçlarla, alüminyum işletmesi, Eti Alüminyum A.Ş. un
vanını alarak, 1.5.1998 tarihinden itibaren faaliyetini bağlı ortaklık olarak sürdürmeye başlamıştır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 20.12.2000 tarih ve 2000/92 sayılı kararı ile Eti Alüminyum 
A.Ş. özelleştirme kapsamına alınmış ise de, anılan kurulun 16.7.2001 tarih ve 2001/39 sayılı kara
rıyla kapsamdan çıkarılarak eski statüsüne iade edilmiştir. 

Bilahare, yine Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 13.8.2003 tarih ve 2003/49 sayılı kararıyla 
özelleştirme kapsam ve programına alınan şirketteki, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve 
üst düzey yönetici dört gerçek kişiye ait sermaye paylarının tamamı Özelleştirme İdaresi Başkan-
lığı'na devredilmiştir. 

Şirketin Özelleştirme kapsam ve programına alınmasını takiben 8.9.2003 tarih ve 2003/53 sayı
lı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararıyla Oymapınar Barajı Hidroelektrik Üretim Tesislerinin özel
leştirme kapsam ve programına alınarak Eti Alüminyum A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiştir. 

23.9.2004 tarih ve 2004/89 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararıyla ise, 2003/53 sayılı 
karardaki "devredilmesi" ibaresinin önüne "İşletme Hakkının" ibaresinin eklenmesine ve Eti Alü
minyum A.Ş. hisselerinin özelleştirilmesine ilişkin hisse satış sözleşmesi tarihinden başlamak üze
re İşletme Hakkı süresinin 49 yıl ile sınırlandırılmasına karar verilmiştir. 
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Şirketin özelleştirilmesi amacıyla 17.6.2005 tarihinde yapılan ihale sonucunda, 25.7.2005 ta
rih ve 2005/84 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararıyla şirketteki % 100 oranındaki kamu 
payının tamamı 29.7.2005 tarihli Hisse Teslim Tesellüm Tutanağı ile alıcı firmaya devredilmiş ve 
Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme işlemi tamamlanmıştır. 

Şirketin son beş yılına ait toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Oz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Mad. duran variık.(edin. Değ.) 
Maddi duran varlık.birik, amort. 
Yatırım.için yapılan nakdi öde. 
Yatırım .gerçek.oranı (nakdi) 
Başlıca alım miktarı: 
Tüm alım tutarı 
Başlıca üretim miktarlan: 
-Boksit cevheri 
-Kalsine alümina 
-Alüminyum sülfat 
-Sıvı alüminyum 
-Toplam döküm ürünleri 
-Toplam hadde ürünleri 
Üretim tutarı (üretim maliyeti) 
Kapasi.yararlanma oranları: 
Kalsine alümina 
Sıvı alüminyum 
Döküm ürünleri 
Hadde ürünleri 
Alüminyum sülfat 
İşçilik verimleri: 
Kalsine alümina 
Sıvı alüminyum 
Döküm ürünleri 
Hadde ürünleri 
Alüminyum sülfat 
Başlıca satış miktan: 
Net satış tutarı 
Stoklar: 
- İlk madde ve malzeme 
- Yarı mamuller 
- Mamuller 
- Ticari mallar 
- Diğer stoklar 
Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
Işçilortalama) 
Personel için yapıl.tüm gid. 
Cari yıla ilişkin: 
- Memurlar için yapılan gider. 
- Memur başına ayhk ort.gjd. 
- Sözleşmeliler için yap. gid. 
- Sözleş başına aylık ort. Gid. 
- İşçiler için yapılan giderler 
- İşçi başına aylık ort. gider 
Dön.kar.iliş.ver.ve diğ. yas.yük. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyat.) 
GSYlH"ya katkı (alıcı fiyat.) 
GSMH'ye katkı (alıcı fiyat) 
Faal.kariıhğı (öz kayn.yön.) 
Mali karlılık (öz kaynak yön.) 
İktisadi karlılık 
Faaliyet karı veya (zararı) 
Dönem karı veya (zararı) 
Bilanço karı veya (zararı) 

Ölçü 

YTL 

YTL 

% 
YTL 

Ton 

YTL 

% 
% 
% 
% 
% 

Ton/yev 

" 
" 
" 
" 

YTL. 

• 

" 
" 
" 
" 

Kişi 

" 
" 

YTL. 

YTL. 

" 
• 
• 
" 
" 

YTL. 

" 
" 
" 
" 
% 
% 
% 

YTL. 

" 
" 

2000 

25.000.000 
25.000.000 
52.561.287 
18.387.327 

78.042 
51.296.938 
19.089.489 
1.348.834 

40 

25.714.220 

436.702 
155.448 
31.500 
61.501 
63.943 
23.917 

80.690.180 

78 
103 
84 
35 
70 

8,72 
0,394 
0,991 
0,324 
4,455 

75.355.285 

8.403.414 
9.259.575 
7.146.843 

5.904 
174.414 

44 
507 

2.273 
28.597.567 

359.415 
681 

3.296.886 
542 

24.056.495 
882 

1.375.834 
2.684.256 

34.557.478 
35.819.004 
35.819.004 

6,0 
6,0 
4,6 

3.151.980 
3.133.746 
2.058.351 

2001 

25.000.000 
25.000.000 
67.634.116 
44.095.650 

678.167 
74.532.156 
26.733.235 
3.450.275 

61 

43.116.658 

230.514 
145.993 
20.370 
61.730 
63.689 
23.761 

120.549.499 

73 
103 
84 
34 
45 

8,201 
0,397 
0,984 
0,305 
2,987 

147.185.975 

16.806.214 
11.308.467 
7.090.769 

12.615 
331.717 

45 
509 

2.269 
39.568.015 

553.163 
1.024 

4.904.071 
803 

31.983.617 
1.175 

6.354.373 
4.848.110 

61.245.507 
66.093.617 
66.093.617 

22,0 
22,0 
14,4 

14.799.371 
14.886.193 
9.914.169 

2002 

42.750.000 
42.516.347 
61.531.305 
81.817.851 

750.973 
111.661.325 
40.364.239 
3.566.450 

28 

62.460.737 

275.092 
152.869 
21.910 
62.501 
64.340 
26.044 

182.202.163 

76 
104 
85 
38 
49 

8,816 
0,412 
1,032 
0,346 
3.181 

172.773.054 

20.359.868 
16.764.398 
6.265.742 

20.792 
311.639 

45 
509 

2.244 
56.454.034 

831.431 
1.540 

7.376.081 
1.208 

44.232.411 
1.643 

-
1.999.979 

35.233.782 
37.233.761 
37.233.761 

-
-
-

(26.486.644) 
(28.722.587) 
(28.722.587 

2003 

42.750.000 
42.750.000 

130.521.152 
155.275.394 

1.549.966 
290.487.052 
96.895.349 
2.805.839 

10 

66.958.005 

346.958 
160.675 
21.560 
63.140 
64.843 
20.705 

194.889.207 

80 
105 
85 
30 
48 

8,940 
0,429 
1,107 
0,302 
3,207 

173.614.742 

21.843.663 
24.378.299 
6.523.938 

13.992 
218.242 

42 
494 

2.069 
83.878.846 

934.301 
1.854 

8.582.143 
1.448 

51.104.082 
2.058 

-
2.221.511 

32.903.575 
35.125.086 
35.125.086 

-
. 
-

(33.692.597 
(58.359.672 
(43.490.477 

2004 

151.705.361 
151.705.361 
295.554.873 

18.211.370 
8.547.885 

331.855.882 
121.321.536 

1.724.223 
32 

72.300.461 

348.414 
169.991 
10.920 
64.002 
66.702 
25.155 

156.104.210 

85 
107 
88 
34 
24 

11.306 
0,454 
1,313 
0,490 
1,734 

198.465.090 

20.075.721 
21.880.321 
19.840.854 

16.132 
5.915.202 

23 
413 

1.821 
61.240.493 

660.384 
2.393 

8.375.499 
1.690 

50.643.291 
2.317 

-
14.646.211 

113.590.599 
128.236.810 
128.236.810 

13 
14 
47 

38.995.914 
38.473.890 
11.035.804 

Son iki yıl 
farkı 

108.955.361 
108.955.361 
165.033.721 

(137.064.024) 
6.997.919 

41.368.830 
24.426.187 
(1.081.616) 

22 

5.342.456 

1.456 
9.316 

(10.640) 
862 

1.859 
4.450 

(38.784.997) 

5 
2 
3 
4 

(24) 

2,366 
0,025 
0,206 
0,188 

(1,473) 

24.850.348 

(1.767.942) 
(2.497.978) 
13.316.916 

2.140 
5.696.960 

(19) 
(81) 

(248) 
(22.638.353) 

(273.917) 
539 

(206.644) 
242 

(460.791) 
259 

-
12.424.700 
80.687.024 
93.111.724 
93.111.724 

-
-
. 

72.688.511 
96.833.562 
54.526.281 

Artış 
veya 

Aza. % 
255 
255 
126 
(88) 
451 

14 
25 

(38) 
220 

8 

1 
6 

(49) 
1 
3 

21 
(20) 

6 
2 
4 

13 
(50) 

26 
6 

19 
62 

(46) 

14 

(8) 
(10) 

(204) 
15 

2.610 
(45) 
(16) 
(12) 
(27) 

(29) 
29 
(2) 
17 
(1) 
13 

-
559 
245 
265 
265 
. 
. 
-
216 
166 
125 

Not: 2003 yılı rakamlarından enflasyon düzeltmesine tabi olanlar düzeltilmiş şekliyle alınmıştır. 
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Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 13.8.2003 tarih ve 2003/49 sayılı kararıyla, satış, kiralama, 
işletme hakkı devri ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemlerinden biri veya birka
çının birlikte veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle özelleştirme kapsam ve programına alınan şir
ketin işletmekte olduğu 7 adet maden sahasının ruhsatları 24.12.2003 tarihi itibariyle şirket uhde
sine geçmiştir. 

Şirketin, 2004 yılı sonu itibariyle 151.705.361,19 YTL olan tamamı ödenmiş sermayesi, dö
nem içerisinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 10.5.2005 tarih ve 6470 sayılı yazıları gereği, 
Şirkete bedelsiz olarak devri yapılan 17 adet toplam 2.033.027 m2 taşınmazın Değer Tespit Komis
yonunca belirlenen bedeli olan 510.008,81 YTL'nin sermayeye ilave edilmesi sonucunda 
152.215.370 YTL'ye yükselmiştir. 

Şirketin özelleştirilmesi amacıyla 17.6.2005 tarihinde yapılan ihale sonucunda alınan ve 
27.7.2005 tarih ve 25888 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 25.7.2005 tarih ve 2005/84 sayılı 
Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararında aynen; 

"Özelleştirme Yüksek Kurulunca; 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)'nin 14.7.2005 tarih ve 9251 sayılı yazısına istinaden, 

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)'nun 13.8.2003 tarih ve 2003/49 sayılı kararı ile özelleştirme 
kapsam ve programına alınan ve ÖYK'nın 6.4.2005 tarih ve 2005/45 sayılı Kararı ile özelleştiril
me yöntemi belirlenen Eti Alüminyum A.Ş. (Şirket)'de bulunan % 100 oranındaki idare hissesinin 
"satış" yöntemiyle blok hisse satışı şeklinde özelleştirilmesini teminen; ihale ilanı ve ihale şartna
mesinde belirtilen hususlar çerçevesinde İdare tarafından 17.6.2005 tarihinde yapılan ihalede nihai 
teklifler ve değer tespit sonuçları incelenerek; 

1. Şirketin % 100 hissesinin; 305.000.000 (Üçyüzbeşmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek 
teklifi veren Ce-Ka İnşaat Makine Madencilik Petrolcülük Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ce-Ka İnşaat Makine Madencilik Petrolcülük 
Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Hisse Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi 
veya İhale Şartnamesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 10.000.000 (on-
milyon) ABD Dolarlık teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 304.500.000 (Üçyüzdört mil-
yonbeşyüzbin) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye 
İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Hisse Satış 
Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya İhale Şartnamesinde belirtilen yükümlülüklerini 
yerine getirmemesi halinde 10.000.000 (onmilyon) ABD Dolarlık teminatının İdare lehine irat kay
dedilmesine, 290.000.000 (İkiyüzdoksanmilyon) ABD Doları bedelle üçüncü teklifi verin Nurol 
Enerji Üretim ve Pazarlama A.Ş.'ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nurol Enerji Üre
tim ve Pazarlama A.Ş.'nin Hisse Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya İhale Şart
namesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 10.000.000 (onmilyon) ABD 
Dolarlık teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 

2. Hisse Satış Sözleşmesi imzalanması ile Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında 
İdare'nin yetkili kılınmasına, 

karar verilmiştir." 
denilmektedir. 

Bu kararda yer alan, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 6.4.2005 tarih ve 2005/45 sayılı kara
rıyla, Şirkette bulunan % 100 oranındaki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hissesinin "satış" yönte
miyle blok hisse satışı şeklinde özelleştirilmesine karar verilmiş olduğundan, ihale sonucu alınan 
2005/84 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararına istinaden, Şirketteki % 100 oranındaki İdare 
hisselerinin tamamı düzenlenen 29.7.2005 tarihli satış sözleşmesi ile birinci sırada 305.000.000 
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ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Ce-Ka inşaat Makine Madencilik Petrolcülük Turizm 
Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, ihale şartnamesi kapsamında peşin ödemede % 8 oranında in
dirim yapılmak suretiyle 280.600.000 ABD Doları bedelle peşin olarak satılmıştır. Bunu takiben 
düzenlenen yine 29.7.2005 tarihli Hisse Teslim Tesellüm Tutanağı ile de Özelleştirme İdaresi Baş-
kanlığı'nın Eti Alüminyum A.Ş.'deki hisselerinin tamamı alıcı firmaya devredilmiş ve Şirketin 
özelleştirme işlemi tamamlanmıştır. 

Şirketin özelleştirme işlemi dönem içerisinde ve hisse satış yöntemiyle gerçekleştirildiğinden 
bilanço düzenlenmemiş olup, raporda diğer bölümlere yer verilmemiştir. 

SONUÇ 

Eti Alüminyum A.Ş., Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 25.7.2005 tarih ve 2005/84 sayılı ka
rarına istinaden 29.7.2005 tarihinde Ce-Ka İnşaat Makine Madencilik Petrolcülük Turizm Nakli
yat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmek suretiyle özelleştirilmesine ilişkin durum, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI 

TARİH : 25.7.2005 

KARAR NO : 2005/84 

KONU : Eti Alüminyum A.Ş.'deki İdare'ye ait % 100 oranındaki 

hissenin satışı. 

"Özelleştirme Yüksek Kurulunca; 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)'nin 14.7.2005 tarih ve 9251 sayılı yazısına istinaden, 
Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)'nun 13.8.2003 tarih ve 2003/49 sayılı kararı ile özelleştirme 
kapsam ve programına alınan ve ÖYK'nın 6.4.2005 tarih ve 2005/45 sayılı Kararı ile özelleştiril
me yöntemi belirlenen Eti Alüminyum A.Ş. (Şirket)'de bulunan % 100 oranındaki İdare hissesinin 
"satış" yöntemiyle blok hisse satışı şeklinde özelleştirilmesini teminen; ihale ilanı ve ihale şartna
mesinde belirtilen hususlar çerçevesinde İdare tarafından 17.6.2005 tarihinde yapılan ihalede nihai 
teklifler ve değer tespit sonuçları incelenerek; 

1. Şirketin % 100 hissesinin; 305.000.000 (Üçyüzbeşmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek 
teklifi veren Ce-Ka İnşaat Makine Madencilik Petrolcülük Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ce-Ka İnşaat Makine Madencilik Petrolcülük 
Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Hisse Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi 
veya İhale Şartnamesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 10.000.000 (on-
milyon) ABD Dolarlık teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 304.500.000 (Üçyüzdört mil-
yonbeşyüzbin) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye 
İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Hisse Satış 
Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya İhale Şartnamesinde belirtilen yükümlülüklerini 
yerine getirmemesi halinde 10.000.000 (onmilyon) ABD Dolarlık teminatının İdare lehine irat kay
dedilmesine, 290.000.000 (İkiyüzdoksanmilyon) ABD Doları bedelle üçüncü teklifi verin Nurol 
Enerji Üretim ve Pazarlama A.Ş.'ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nurol Enerji 
Üretim ve Pazarlama A.Ş.'nin Hisse Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya İhale 
Şartnamesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 10.000.000 (onmilyon) 
ABD Dolarlık teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 
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2. Hisse Satış Sözleşmesi imzalanması ile Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında 
İdare'nin yetkili kılınmasına, 

karar verilmiştir." 

Ek: Gerekçe (2 sayfa) 

Uye 
Ali BABACAN 
Devlet Bakanı 

Üye 
Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

Başkan 
Recep Tayyip ERDOĞAN 

Başbakan 
Üye 

Kemal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

Üye 
Ali COŞKUN 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

HİSSE TESLİM TESELLÜM TUTANAĞI 
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25.7.2005 tarih ve 2005/84 sayılı Kararı ile Eti Alüminyum 

A.Ş.'deki T. C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının % 100 oranındaki hisselerin sa
tılması ile ilgili olarak Hisse Senedi İlmühaberlerinin devir ve teslim protokolüdür. 

Devir Edilecek Hisse Senedi İlmühaberi: 

Hisse Adedi Hisse Tutarı (YTL) 
152.215.370 152.215.370 
İşbu Protokol 29.7.2005 tarihinde 2 nüsha olarak düzenlenerek taraflarca imzalanmıştır. 

DEVREDEN 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Adına 

DEVİR ALAN 
CE-KA İnşaat Madencilik Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. 

Adına 

Metin KJLCI 
Başkan 

Mehmet CENGİZ 
Yönetim Kurulu Başkanı 

- 9 2 2 - I. CİLT 



SAYI: 67 
KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.'NİN 2004 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 16.05.2006 tarihli 23 üncü Birleşiminde Karadeniz Bakır İşletmeleri 
A.Ş.'nin 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük 
Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, 
Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından 
sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

1-TOPLU BAKIŞ 

Karadeniz Bölgesindeki bakır madenlerinin işletilmesi, 1964 yılında Murgul Bakır İşlet
meleri Tesislerinin tevsii olarak Etibank'ça gündeme getirilmiştir. Murgul-Çakmakkaya, Küre-
Bakibaba bakır rezervlerinin işletilmesi esas alınarak hazırlanmış olan proje bir bütün olarak 
"Fizibilite Yapım ve Mühendislik Hizmetleri" 13.6.1967 tarihinde ihale edilmiştir. Ancak Projenin 
uygulanması aşamasında temin edilen dış kredinin özel statülü kuruluşlara verilebileceği ön 
şartının öne sürülmesi üzerine Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. unvanlı bir şirket kurulmuştur: 
Şirket Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmiş, ana sözleşmesi de Türkiye Ticaret Sicil 
Gazetesinin 28.5.1968 tarihli nüshasında yayınlanarak tüzel kişilik kazanmıştır. 233 sayılı K.H.K. 
nin yürürlüğe girdiği 18.6.1984 tarihinde Şirket aynı ticaret unvanı ile bağlı ortaklık statüsüne 
kavuşturulmuştur. 25.11.1993 tarihine kadar Etibank Genel Müdürlüğü'nün (Eti Holding A.Ş.) bir 
bağlı ortaklığı olarak faaliyetini sürdüren şirket aynı tarih ve 93/35 sayılı Yüksek Planlama Kurulu 
Kararı ile Özelleştirme kapsam ve programına alınarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bağlan
mış ve bağlı ortaklık statüsü sona ermiştir. 

Şirketin Eti Bakır A.Ş. ile birlikte özelleştirilmesi için 24.2.2004 tarihinde yapılan ihale sonu
cunda Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2004/23 sayılı kararına istinaden Samsun İşletmesi'ndeki 
izabe tesisleri ile bir kısım taşınmaz satılmış ve bu işletme tamamen kapatılmıştır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2004/109 sayılı kararıyla Şirketin Murgul İşletmesinin ka
patılmasına karar verilmiş ise de yine Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2005/40 sayılı kararı ile bu 
kapatma kararından vazgeçilerek, Murgul İşletmesinin varlık satış yöntemiyle özelleştirilmesine 
karar verilmiş olup, İşletmede üretim faaliyeti yeniden başlamıştır. 

Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin sayısal veriler aşağı
daki çizelgede gösterilmiştir. 
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Karadeniz Bakır işletmeleri A.Ş. Eti Holding A.Ş.'nin bir bağlı ortaklığı olarak, faaliyetini 
sürdürmekte iken, Yüksek Planlama Kurulunun 25.11.1993 tarih 93/35 sayılı kararıyla 
özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve bağlı ortaklık statüsü sona ermiştir. 24.11.1994 ta
rihinde yürürlüğe giren 4046 sayılı yasa ile de şirket Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bağlan
mıştır. Şirketin özelleştirilmesi amacıyla 1995 ve 2000 yıllarında iki kez ihaleye çıkılmış olmasına 
rağmen bu ihalelere gerek yurtiçi gerekse yurtdışından iştirak eden olmamıştır. 

Ancak, şirketin Eti Bakır A.Ş. ile birlikte özelleştirilmesi amacıyla 24.2.2004 tarihinde yapılan 
ihale sonucu Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2.4.2004 tarih ve 2004/23 sayılı kararıyla Eti Bakır 
A.Ş. hisselerinin blok satışı, KBİ'nin Samsun İşletmesinin ise varlık satışı suretiyle toplam 
33.000.000 ABD Dolan bedelle CE-KA İnşaat Madencilik Petrolcülük Turizm 
Nak.San.Tic.A.Ş.'ye satışı yapılmıştır. Bu satış bedelinin 11.121.000 ABD Dolarlık kısmın KBİ 
Samsun İşletmesinin varlık satışına aittir. 

Bu satış sonucu tamamen kapatılmış olan Samsun İşletmesinin idari sosyal binaları ile arazi 
ve arsaları şirketin mülkiyetinde kalmıştır. 

Öte yandan Murgul İşletmesi'nde ekonomik rezervin bitmiş olması, mevcut düşük tenörlü re
zervin işletilmesinin de yüksek maliyet gerektirmesi nedeniyle, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 
8.11.2004 tarih ve 2004/109 sayılı kararıyla, Murgul İşletmesi'nin kapatılmasına, işletmede çalışan 
kapsam içi personelin iş akitlerinin feshedilerek tazminat ve diğer haklarının ödenmesine, kapat
ma ve ödemelere ilişkin işlemlerin şirket (KBİ) tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

Bilahare, yine Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 6.4.2005 tarih ve 2005/40 sayılı kararıyla ise, 
2004/109 sayılı karardaki Murgul İşletmesinin kapatılması kararının iptaline, İşletmenin varlık 
satış yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilmiş olup, bu karar doğrultusunda Murgul 
İşletmesinde üretim faaliyetlerine yeniden başlanmıştır. 

Samsun İşletmesi izabe tesisleriyle bir kısım taşınmazın satılmasıyla bu işletmenin tamamen 
kapatılmış olduğu dikkate alınarak, Şirketin elindeki Samsun İşletmesi arazilerinin satışı ve 
Murgul İşletmesindeki mevcut cevherlerin alınması ile Şirketin tasfiye edilmesi gerekmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 

28.5.1968 yılında kurulan Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Türk Ticaret Kanunu hükümler
ine göre faaliyetlerini yürütmekte iken, 16.8.1984 tarihinde yürürlüğe giren 233 sayılı KHK kap
samına alınmak suretiyle Etibank Genel Müdürlüğünün bir bağlı ortaklığı haline getirilmiştir. 
Bilahare şirketin kamu hisselerinin 3291 sayılı yasa hükümlerine göre özelleştirilmek üzere 
Yüksek Planlama Kurulu'nun 25.11.1993 tarih ve 93/35 sayılı kararıyla şirket Özelleştirme İdare
si Başkanlığı'na (Kamu Ortaklığı İdaresi) devredilmiş ve bağlı ortaklık statüsü sona ermiştir. 3291 
sayılı yasanın Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesiyle şirketin özelleştirme çalışmalarına ara 
verilmiştir. 

Ancak 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle, bu kanunun geçici 11 
inci maddesi hükmü uyarınca şirket Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bağlanmış ve bu tarihten 
itibaren adı geçen idareye bağlı ve 4046 sayılı kanuna tabi olarak faaliyetlerini yürütegelmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 28.7.2000 tarih ve 2000/63 sayılı kararıyla; Karadeniz Bakır 
İşletmeleri A.Ş. ile Eti Bakır A.Ş.'nin birleştirilmesine veya birlikte özelleştirilmesine öncelik ve
rilmesi ve özelleştirme işlemlerinin bir yıl içinde tamamlanmasına karar verilmiştir. Yukarıda belir
tildiği üzere Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2.4.2004 tarih ve 2004/23 sayılı kararıyla Eti Bakır 
A.Ş. "Blok Satış" KBİ Samsun İşletmesi'nin İzabe Tesisleri de "Varlık Satışı" şeklinde özelleşti
rilmiş ve alıcı firmaya devir işlemleri tamamlanmış ve Samsun İşletmesi kapatılmıştır. 
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Bilahare, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2004/109 sayılı kararıyla Murgul İşletmesinin 
kapatılması karar verilmiş ancak yine Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2005/40 sayılı kararıyla 
Murgul İşletmesinin kapatılmasından vazgeçilmiş ve bu işletmenin varlık satış yöntemiyle 
özelleştirilmesine karar verilmiştir. 

Şirket Ana Sözleşmesinde yönetim kurulu üye sayısı 7, denetim kurulu üye sayısı ise 3 olarak 
belirlenmiş olup, şirketin tasfiye sürecinde olması nedeniyle 29.4.2005 tarihinde yapılan olağan 
genel kurulunda yönetim kurulu üye sayısı 3'e, denetim kurulu üye sayısı ise 1 'e indirilmiştir. 2004 
yıl sonu itibariyle şirkette 3'ü memur, 69'u kapsamdışı personel ve 459'u işçi olmak üzere toplam 
531 personel çalışmakta olup, tüm personele 36,1 trilyon liralık harcama yapılmıştır. Personel 
sayısı geçen yıla göre 419 kişi azalmıştır. 

III- MALİ BÜNYE 

Şirketin 2004 yıl sonu itibariyle nominal sermayesi 75 trilyon lira olup tamamı ödenmiştir. 
Aynı dönem itibariyle oluşan zararlar nedeniyle öz kaynaklar 40,8 trilyon lira olarak teşekkül 
etmiş, yabancı kaynaklar ise 33 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 2004 yılı faaliyetleri 
23,5 tril-yon lira zararla sonuçlanmış ve birikmiş zararları 36,9 trilyon lira olarak teşekkül etmiştir. 
Birikmiş zararlardaki önceki döneme göre azalma enflasyon düzeltme işlemlerinden kaynaklan
mıştır. Murgul İşletmesinde üretilen cevher tenorunun çok düşmesiyle üretilen bakır konsantresi 
maliyetlerinin yükselmesi ve izabe tesislerinin hammadde ihtiyacı olan bakır konsantresinin yur
tiçi ve yurtdışı piyasalardan dünya piyasa fiyatları üzerinden satınalınmak suretiyle karşılanması 
şirketin yüksek maliyetle çalışmasını zorunlu kılmış ve şirket zararlarının giderek artmasına 
neden olmuştur. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Şirketin Murgul İşletmesinde 2004 yılında ortalama % 0,61 Cu tenörlü 1.199 bin ton tuvönan 

cevher üretimi ve bu cevherlerin flotasyon tesislerinde zenginleştirilmesi sonucu 31,4 bin ton bakır 
konsantresi üretimi gerçekleştirilmiştir. 

2004 yılı içerisinde 12.4.2004 tarihi itibariyle satış ve devir işlemleri tamamlanan Samsun 
İşletmesinde bu tarih itibariyle İzabe Tesislerinde 59 bin ton bakır konsantresinin işlenmesiyle 6,2 
bin tonu fason olmak üzere 11,6 bin ton blister bakır ve 57 bin ton sülfürik asit üretilmiştir. 

V- YATIRIMLAR 
Şirketin 2004 yılı yatırım programı 1.900 milyar lira olarak öngörülmüş olup, bu ödenek kap

samında 14,7 milyar liralık harcama yapılmıştır. Samsun İşletmesi özelleştirilen, Murgul İşletmesi 
ise özelleştirme sürecinde bulunan ve işlettiği ocaklarda rezerv ömrü bitmek üzere olan şirkette, 
büyük proje kapsamında herhangi bir yatırım projesi sözkonusu değildir. 

VI- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi karar

laştırılmıştır : 1- Şirketin Murgul İşletmesi'nin kapatılmasını öngören 2004/109 sayılı Özelleştirme 
Yüksek Kurulu karanının yine ayni kurulun 2005/40 sayılı kararıyla iptal edilmesi sonucu üretim 
faaliyetinin başlamış olduğu dikkate alınarak, bu işletmedeki mevcut cevherlerin biran önce işlen
mesi suretiyle işletme faaliyetlerinin sonlandırılması, ayrıca kapatılan Samsun İşletmesinin şirket 
mülkiyetinde kalan ve koruma altında bulunmayan taşınmazlarının da en kısa sürede satılması 
suretiyle Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin tamamen tasfiye edilmesi konusunun Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı'na intikal ettirilmesi, 

2- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 
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SONUÇ 
Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin 29.4.2005 tarihinde kendi genel kurulunda kabul edilen 

2004 yılı bilançosu ve 23.551.536 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 

Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin 2004 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
l-DONEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avanstan 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
G-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları 
H-Dî er dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
ll-DURAN VARLIKLAR 

A-Ticari alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıpeöer 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düş.karş.(-) 
3-lştirakler 
4-lşBraklere sermaye taahhütleri (•) 
5-iştirakler sermaye payları değer düş.kaı?.{J 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortak.sermaye pay. değer düş.karşj-l 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mail duran varlıklar değer düş.karş.(-) 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar t ) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Ozel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme payları» 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait gider ve gelir tahakkuklan 
H-DIğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

26.5U 
4.071 

19.840.485 
5 

192 

453.269.042 
392.849.394 

2.305.076 
2.264.250 

20.896.951 
17.843.872 

1.273.43 
24.00( 

338.30i 

22.44i 

19.840.66S 

1.698.065 
2.766.482 

1.901.730 

165.183 

60.419.648 

40.826 

3.053.079 

34.526 
39.905 

) 

25.963.402 

65.654.897 
91.618.299 

Cari dönem 
Milyon TL 

28.67f 
4.071 

2.370.641 
7 

55 

232.542.571 
180.484.705 

2.507.489 
2.461.169 

23.123.332 
23.061.623 

3.180.233 

2.54 

24.60! 

2.370.68S 

85.076 
573.155 

15.414.254 

52.057.866 

46.320 

61.709 

112.280 

6.236.299 

67.692.429 
73.928.728 
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Karadeniz Bakır işletmeleri A.Ş.'nin 2004 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
l-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Tıcari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onanm hakedişleri 
F-Ğdenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem karı vergi ve diğer yasal yüküm.karş. 
2-Dönem karının peş.ödenen ver.ve diğ.yük.(-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıktan 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkuklan 
l-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 

II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
8-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkuklan 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 
III-OZ KAYNAKLAR 

A-Ödenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2-Odenmemiş sermaye (•) 
3-Sermaye düzeltme olumlu fark hesabı 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-MDV yeniden değerleme artışları 
4-lştirakler yeniden değerleme artışları 
5-Diğ7er sermayejedekleri 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlan 
E-Geçmişjıllarzararlan{^ 
F-Dönem net zararı 

OZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

75.000.000 

912.640.152 

1.411.492 

980.625 

9 

— 

7.601.750 

3.936.127 

64.957 

1.058.86 

788.56< 
5.00i 

63 

21.169.594 

987.640.152 

2.392.117 

33.038.902 

7 

) 

13.455.27f 

21.169.657 

56.993.367 
I 91.618.299 

Cari dönem 
Milyon TL 

75.000.000 

1.606.812 

1.116.324 

(i 

912.641 

16.726.653 

2.578 

736.292 

574.05* 

63 

14.206.081 

75.000.000 

2.723.136 

13.401.235 
J3.551.536) 

I 

18.952.219 

14.206.144 

40.770.365 
73.928.728 

- 928 - ı. CİLT 

http://13.455.27f


Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin 2004 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SAT1ŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ ZARARI 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET ZARARI 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (•) 

OLAĞAN ZARAR 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM ZARARI 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK 
KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET ZARARI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

52.930.42 

151.835 

52.778.587 

72.746.707 

11.032.804 

839.536 

3.096.593 

4.760.526 

8.518.600 

J 

19.968.120 

31.000.924 

33.257.981 

37.016.055 

37.016.055 

Cari dönem 
Milyon TL 

51.805.95 

150.96 

51.654.99 

65.443.828 

9.725.663 

12.872.630 

9.145.875 

5.880.395 

9.644.186 

3 

r 

13.788.837 

23.514.500 

19.787.745 

23.551.536 

23.551.536 
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SAYI : 68 

YASATAŞ TURİSTİK TESİSLER SANAYİ TİCARET NAKLİYAT İNŞAAT A.Ş'NİN 

2004 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 05.04.2006 tarihli 9 uncu Birleşiminde YASATAŞ Turistik Tesisler Sanayi 
Ticaret Nakliyat A.Ş'nin 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonla
rın Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Ka
nun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında ku
ruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon 
Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz ta
rafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

1- TOPLU BAKIŞ 

YASATAŞ Turistik Tesisler Sanayi Ticaret Nakliyat İnşaat A.Ş, ilkönce Türkiye Öğretmenler 
Bankası ve dört gerçek şahıs tarafından beş milyon lira sermaye ile 1977 yılında kurulmuş, 1996 
yılında sermaye beş milyar liraya (5.000.000 hisse her biri 1.000 TL) 17.11.2002 tarihinde yapı
lan olağanüstü genel kurul toplantısında 50 milyar liraya çıkarılmıştır. 

Şirketin maksat ve faaliyet konusu Ana Sözleşmede, "turizm işletmeciliği, nakliye işletmeci
liği, inşaat malzemesi ticareti, reklam ve ilan faaliyeti, kitap kırtasiye matbua ticareti, sınai ve ti
cari yatırım yapmak ve bunları gerçekleştirmek için hukuki, ticari, sınai iş ve işlemleri yapmak" 
olarak düzenlenmiştir. 

Şirketin merkezi İstanbul'dan Ankara'ya alınmıştır. 

YASATAŞ Turistik Tesisler Sanayi Ticaret Nakliyat İnşaat A.Ş.; Ticaret Siciline 17.08.1977 
tarih ve 36554 sayı ile tescil edilmiş, Ana Sözleşmesi 19.10.1977 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Ga
zetesi 'nde yayımlanmıştır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 12.10.1998 tarih 98/79 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam 
ve programına alınan Şirketin Ana Sözleşmesi; 4046 sayılı Kanunun 20/A maddesine istinaden, 
mezkur kanun hükümlerine uygun hale getirilmek üzere yeniden düzenlenmiş, Başkanlıkça 
22.11.1999 tarihinde onaylanmış, Şirketin 02.03.2000 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurul Kararı 
ile kabul edilen bu metin 13.04.2000 tarih ve 5023 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş
tir. Şirket amaçlarında değişiklik yapılmamış diğer maddeler de mezkur kanun hükümlerine göre 
düzenlenmiştir. Özelleştirme kapsam ve programına alınan şirket hisselerinin Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına devri yapılmış, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 10.09.2001 tarih ve 2001/50 sayılı 
kararı ile Şirket sermayesindeki Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait hisselerin nominal bedelleri 
üzerinden Et ve Balık Ürünleri A.Ş'ne devredilmesine karar verilmiştir. 

Şirketin mameleki içinde; Mersin'de soğuk ve kuru hava depoları, Adana'da arazi, Ankara 
Rüzgarlı Sokakta 55 adet mağaza ve bürolardan oluşan bir iş hanı bulunmakta iken, 2004 yılında 
bunlarda satılmıştır. 

Şirketin 2004 yılı faaliyet sonuçları geçen beş yılla birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Esas Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 

Finansman giderleri 

Net satış tutan 

İşçi sayısı (Ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 

işçiler için yapılan giderler 

İşçi başına aylık ortalama gider 
Dönem kârına ilişkin ver. ve diğer yas. 

Yüküm. 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİH'ya katkı (Üretici fiyatlarıyla) 

GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

Faaliyet kârlılığı (Öz kaynaklar yönünden) 

Mali kârlılık (Öz kaynaklar yönünden) 

Zararlılık (Öz kaynaklar yönünden) 

İktisadi Karlılık 

Faaliyet kârı veya zararı 

Dönem kân veya zararı 

Bilanço kan veya zaran 

Ölçü 

Milyon 
TL 

Kişi 
Milyon 

TL 

Milyon 
TL 

Milyon 
TL 

Milyon 
TL 

» 

« 

" 

" 
% 
" 
« 

« 
Milyon 

TL 

" 

«• 

2000 

5.000 

5.000 

148.076 

30.722 

17.502 

3.900 

-

113.416 

3 

27.997 

15.797 

439 

26.038 

-

57.571 

59.681 

59.681 

2.6 

49.5 

-

48.7 

30.512 

73.326 

120.131 

2001 

5.000 

5.000 

210.984 

185.509 

18.294 

4.318 

-

120.297 

3 

32.313 

16.584 

461 

95.443 

56.682 

195.282 

219.802 

219.802 

2.3 

96.6 

-

72.8 

6.939 

288.909 

264.468 

2002 

5.000 

5.000 

296.000 

52.000 

20.166 

5.161 

-

120.297 

3 

55.530 

25.649 

712 

44.385 

60.480 

40.963 

57.065 

57.065 

-
45.3 

-

38.5 

(567) 

133.993 

257.343 

2003 

70.263 

70.263 

151.050 

7.000 

76.134 

5.161 

-

111.643 

3 

67.063 

29.650 

824 

-

49.170 

(171.619) 

(128.534) 

(128.534) 

-
-

3 

. 

(79.662) 

(2.822) 

(12.440) 

2004 

79.988 

79.988 

29.000 

3.000 

12.240 

6.124 

-

54.633 

82.308 

14.788 

572 

-

1.866 

(130.122) 

(130.111) 

(130.111) 
-
" 

50 

. 

(67.715) 

(76.459) 

(150.570) 

Son iki 

yıl farkı 

9.725 

9.725 

(122.050) 

(4.000) 

(63.894) 

963 

-

(57.010) 

15.245 

(14.862) 

(252) 

-

(47.304) 

(41.497) 

1.577 

1.577 

-
-

47 

. 

(11.947) 

73.637 

138.130 

Artış 
veya 

azalış 

% 

14 

14 

(81) 

(57) 

(84) 

19 

-

(51) 

23 

(50) 

(31) 

-

(96) 

(24) 

1 

1 

-
-

1.567 

. 

(15) 

2.609 

1.110 

Şirket 1998 yılında özelleştirme programına alınmış ise de 2003 yılında yapılan satış ihalele
ri sonuçlandırılmamıştır.2004 yılında ise gayri menkullerin satış işlemleri tamamlanmıştır. 
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II- İDARİ BÜNYE 
A-Mevzuat 

YASATAŞ Turistik Tesisler Sanayi Ticaret Nakliyat İnşaat A.Ş. 1977 yılında beş milyon lira 
ile kurulmuş, 1996 yılında sermayesi beş milyar lira 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272'nci 
maddesinde anonim şirketler için 5 milyar lira olarak öngörülen asgari esas sermaye miktarı 50 
milyar liraya çıkarılması üzerine, Şirketin 17.12.2002 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul top
lantısında sermaye 50 milyar liraya yükseltilmiştir. 

Ana sözleşme ve tescile göre başlangıçta İstanbul olan Şirket merkezi 2003 yılında Anka
ra'ya alınmıştır. 

Amaç ve faaliyetleri içinde; turizm işletmeciliği, nakliye işletmeciliği, inşaat malzemesi tica
reti, reklam ve ilan işleri, kitap kırtasiye matbua ticareti, sınai ve ticari yatırım yapılması ve bun
ların gerçekleştirilmesi için hukuki, ticari, sınai iş ve işlemlerin yapılması yer almaktadır. 

Şirket, 17.08.1977 tarih ve 36554 sayı ile Ticaret Siciline tescil edilmiştir. 

Şirket, T.Halk Bankası'nın iştiraki iken (Sermayenin % 99.9'una sahip) 12.10.1998 tarih ve 
98/79 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alına
rak T.Halk Bankası'nın % 99.9 payı Özelleştirme İdareye devredilmiş, daha sonra Özelleştirme 
Yüksek Kurulunun 10.09.2001 tarih ve 2001/50 sayılı kararı ile Şirket sermayesindeki Özelleştir
me İdaresine ait hisseler, nominal bedelleri üzerinden Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'ne devredilmiştir. 

Şirket 1998 yılında özelleştirme programına alınmış ise de 2003 yılında yapılan satış ihalele
ri sonuçlandırılmamıştır.Bilahare Et ve Balık Ürünleri A.Ş'nin 4.9.2003 tarih ve 118 sayılı Yöne
tim Kurulu kararı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 30.09.2003 tarih ve 8788 sayılı talimatı 
ile şirketin varlık satışı şeklinde Et ve Balık Ürünleri A.Ş tarafından satışı uygun görülmüştür. Bu 
çerçevede 1.12.2003 tarihinde yapılan ihale Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 15.1.2004 tarih 
2004/2 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Buna göre arsa satışından toplam 259 milyon lira, Ankara 
Rüzgarlı sokaktaki iş hanının satışından 910 milyon lira olarak 1.169 milyon lira tahsil edilmiş-
tir.Daha sonra 10.6.2004 tarihinde yapılan ihalede de Mersin'deki soğuk hava deposu 860 milyon 
liraya, emtia deposu ise 861 milyon liraya peşin satılmış, bu ihalede Özelleştirme İdaresi Başkan
lığının 24.6.2004 tarih ve 30 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Bu şekilde Yasataş'ın gayri menkulle
rinin satış ve devir işlemleri bitirilmiş ve satışlardan toplam 2.890 milyon lira elde edilmiştir. 

Bu arada Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 31.1.2005 tarih ve 2005/24 sayılı kararı T.Halk 
Bankası Yardımlaşma Vakfına ait % 0,000190 oranında 95.000 Tl tahsilat bedelli hissesi Özelleş
tirme İdaresi Başkanlığınca devir alınmasına karar verilmiştir.Şirket Yönetim Kurulu'nun 7.4.2005 
tarihli kararı ile daha önce düzenlenmiş hamiline yazılı hisse senetleri iptal edilerek, yeni geçici il
mühaber düzenlenmesi karar vermiştir. Bu şekilde şirket sermayesinin % 100'ü kamulaştırılmıştır. 

İncelemeler sırasında (Temmuz 2005), Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 3.5.2005 tarih ve 
638 sayılı talimatıyla; şirket varlıklarının özelleştirildiği, 3 yönetim ve 1 denetim kurulu üyesi 
haricinde personel bulunmadığı, Yasataş A.Ş.nin bu şekilde varlığının devamı kaynak israfına 
neden olacağı belirtilerek, bilançoda yer alan aktif ve pasif hesaplarındaki tüm hak ve yükümlü
lükleri ile birlikte Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'ye intikali suretiyle birleştirilmesinin kararlaştırıl
dığı belirlenmiştir. 

Şirket hisse senetlerinde kamu payı % 50'nin üzerinde olması sebebiyle 3346 Sayılı Kanun 
hükümleri uyarınca Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetimi 1999 yılından itibaren TBMM KİT 
Komisyonunun 14.12.1992 tarihli kararı uyarınca başlamış, 4046 sayılı kanun uyarınca denetimler 
devam etmektedir. 
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Şirket Yönetim Kurulu kararlarında belirlenen iş ve hizmetler uyguladığı esaslar çerçevesin
de iş ve hizmetler, görevlendirilen yönetim kurulu üyesi tarafından yerine getirilmektedir. 

III- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

2004 yılında Şirketin üretim ve pazarlama faaliyeti bulunmamaktadır. 

Ankara ve Mersin'de bulunan taşınmazların kiraya verilmesi sonucu yıl içinde 54.633 milyon 
lira kira geliri elde edilmiştir. Şirketin 2004 yılındaki faaliyet gelirleri toplamı 122.348 milyon li
ra olmuştur.Ancak yıl içindeki kira gelirleri şirket giderlerini karşılayamadığından faaliyet zararı 
2004 yılında 67.715 milyon lira, dönem 76.459 milyon lira zararla kapanmıştır. 

SONUÇ 
YASATAŞ Turistik Tesisler Sanayi Ticaret Nakliyat İnşaat A.Ş'nin Özelleştirme İdaresinin 

6.5.2005 tarih ve 2005/08 sayılı kararıyla kabul edilen 2004 yılı bilançosu ve 76.458 milyon lira 
dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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YASATAŞ Turistik Tesisler Sanayi Ticaret Nakliyat İnşaat A.Ş'nin 2004 Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

1 - DÖNEN VARLIKLAR 
A - Hazır değerler 
B - Menkul kıymetler 
1- Menkul kıymetler değer 

düşüklüğü karşılığı ( - ) 
C - Ticari alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı ( - ) 
D- Diğer alacaklar 
1 - Alacak senetleri reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı ( - ) 
E- Stoklar 
1 - Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avanstan 
F- Yıllara yaygın inşaat onarım 

Maliyetleri 
G- Gelecek aylara ait giderler 

ve gelir tahakkukları 
H - Diğer dönen varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMİ 
II. DURAN VARLIKLAR 
A - Ticari alacaklar 
1 - Alacak senetler reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı ( - ) 
B - Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı ( - ) 

C - Malı duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıymetler değer 

düşüklüğü karşılığı ( - ) 
3 - İştirakler 
4- İştiraklere sermaye taah(-) 
5- iştirakler sermaye paylan değer 
düşüklüğü karşılığı ( - ) 

6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ortak, sermaye taah.(-) 
8 - Bağlı ortaklıklar sermaye paylan 

değer düşüklüğü karşılığı ( - ) 
9- Diğer mali duran varlıklar 
10- Diğer duran mali varlıklar değer 

düşüklüğü karşılığı ( - ) 
D - Maddi duran varlıklar 
1- Maddi duran varlıklar (Brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar ( - ) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avanslar 
E - Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklar(brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar ( - ) 
3- Verilen avanslar 
F - Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1- Özel tükenmeye tabi varlıklar(brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan ( - ) 
3- Verilen avanslar 
G- Gelecek yıllara ait giderler ve 

gelir tahakkukları 
H - Diğer duran varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 

2003 
Milyon TL 

36.856 
5.161 

68.071 

3.780 

6.715 
78.566 

3.527 

352 

31.695 

35.574 
114.140 

2004 
Milyon TL 

12.240 
6.124 

19.368 

3.964 

2.522 
25.584 

487 

6.116 

6.603 
32.187 
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YAŞAT AŞ Turistik Tesisler Sanayi Ticaret Nakliyat İnşaat A.Ş'nin 2004 Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
I - KISA VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 
1- Borç senetleri reeskontu ( - ) 

C - Diğer borçlar 
1 - Diğer senetleri reeskontu ( - ) 

D- Alınan avanslar 
E- Yıllara yaygın inşaat onanın 

Hak edişleri 
F- Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G- Borç ve gider karşılıktan 
1- Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıktan 
2- Dönem kannın peşin ödenen vergi 

ve diğer yükümlülükleri ( - ) 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gider karşılıktan 
H -Gelecek aylara ait gelirler ve gider 

Tahakkuktan 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAK 
TOPLAMI 
11. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 
1- Borç senetleri reeskontu ( - ) 
C- Diğer borçlar 
1 - Diğer borç senetleri reeskontu ( - ) 

D- Alınan avanslar 
E- Borç ve gider karşılıktan 
1- Kıdem tazminatı karşılıktan 
2- Diğer borç ve gider karşılıktan 
F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider 

Tahakkuktan 
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK 
TOPLAMI(l) 
YABANCİ KAYNAKLAR TOPLAMİ (1+11) 
III. ÖZ KAYNKALAR 
A- Ödenmiş sermaye 
1 - Sermaye 
2- ödenmemiş sermaye ( - ) 
B- Sermaye yedekleri 
1 - Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karian 
3- MDV yeniden değerleme artıştan 
4- Mali varlık değerleme artış fonu 
5-Maliyet artış fonu işi.hissesi 
6-G.menkul satış kazancı fonu 
7-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kâr yedekleri 
1- Yasa) yedekler 
2 - Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kâr yedekleri 
5- Özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar karian 
E- Geçmiş yıllar zararları ( - ) 
F- Dönem net kan veya zaran 
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF ( KAYNAKLAR) TOPLAMI 

2003 
Milyon TL 

7.529 

50.000 

11.533 

11.340 

36.560 

1.983 

1.753 

3.789 

7.525 

4 

4 

50.000 

11.533 

47.900 

(2.822) 
106.611 
114.140 

2004 
Milyon TL 

79.988 

27.156 

72.515 

3.094 

3.094 

3.094 

4 

4 
3.094 

79.988 

99.671 

(74.111) 
(76.459) 

29.089 
32.187 



YASATAŞ Turistik Sanayi Ticaret Nakliyat inşaat A.Ş. 

2004 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri(-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kân 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 

İ- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem zararı 

K- Dönem kân vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıklan (-) 

Dönem Net zaran 

Önceki dönem 

Milyon TL 

111.643 

111.643 

111.643 

191.305 

79.662 

77.164 

324 

2.822 

2.822 

2.822 

Cari dönem 

Milyon TL 

54.633 

54.633 

54.633 

122.348 

67.715 

13.611 

22.956 

76.458 

76.458 

76.458 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA 
BAĞLI KURULUŞLAR 
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SAYI : 69 

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU'NUN 2004 YILINA AİT HESAP 
VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 18.05.2006 tarihli 25 inci Birleşiminde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu'nun 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türki
ye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gere
ğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alman söz konusu denetim sırasında kuruluşla il
gili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, 
Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından 
sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) 22.08.1961 tarih ve 351 sayılı Ka
nun'la kurulmuştur. 

Kuruluş Kanununda Yurtkur'un amacı, yüksek öğrenim gençliğine gereğince kredi vermek, 
yurtlar yaptırmak ve yurt işletmesini sağlamak suretiyle Türk gençliğinin yüksek öğrenimlerini, 
sosyal ve kültürel gelişmesini kolaylaştırmak olduğu ifade edilmiştir. 

Yurtkur, kanunda belirtilen kuruluş amaçları doğrultusunda yüksek öğrenim gençliğine yöne
lik görev ve hizmetlerini, yurt işletmeciliğini yaparak yurt temini ve idamesini kapsayan yatırım 
faaliyetlerinde bulunarak ve öğrenim, katkı kredisi ödemeleri yaparak sürdürmektedir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumunun son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler, aşağıdaki çizel
gede gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler 

Kuruluş sermayesi 
Kuruluş sermayesine eklenen 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Verilen faizler 
Sabit kıymetler (edinme değeri) 
Sabit kıymetler birikmiş amortismanı 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımlann gerçekleşme oranı (Nakdi) 
öğrenim kredisi (önlisans-lisans9 
Başvuran öğrenci 
Yeni kredi alan öğrenciler 
Dönem içinde ödenen öğrenim kredisi (tümü) 
Dönem içinde tahsil edilen öğrenim kredisi(tümü) 
Yurt sayısı 
Yurt barındırma kapasitesi (yatak) 
Yurtlarda bannan öğrenci (ortalama) 
Yurtlarda yatak kapasitesine göre aylık ortalama maliyet 
Yurtlarda kalan öğrenci sayısına göre aylık ortalama maliyet 
Memur (ortalama) 
İşçi sayısı (ortalama) (sözleşmeli dahil) 
Cari yıla ilişkin: 
-Memurlar için yapılan tüm giderler 
-Memurlar başına yapılan aylık ortalama giderler 
-İşçiler için tüm giderler (sözleş. dahil) 
-İşçi başına yapılan aylık ortalama gider 
Personele yapılan tüm harcamalar 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlanyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 
Gelirler 
Giderler 
Dönem sonucu (gelir fazlası) 
Bilanço sonucu (gelir fazlası) 

ÖLÇÜ 

Milyon TL 

Milyon TL 
% 

Milyon TL 
Kişi 

Milyar TL. 

Adet 
Kişi 

Bin TL 
Bin TL 

Kişi 

Milyon TL 

• 

2000 

1.000 
66.977.108 

266.819.105 
60.372.855 

89.791 
104.281.535 

4.249.859 
31.986.172 

76 
25 

265.352 
123.793 
67.340 

1.361 
195 

180.771 
142.391 
31.622 
40.099 
5.793 

448 

22.389.018 
322 

4.877.156 
913 

27.266.174 
58.271 

138.565.659 
(33.273.401) 
189.761.449 
80.966.824 

108.794.625 
108.794.625 

2001 

1.000 
108.794.625 
455.372.586 
104.493.944 

12.025 
145.342.300 

7.104.768 
44.218.468 

88 
30 

282.283 
116.647 
133.469 

2.692 
193 

183.517 
148.519 
35.000 
49.000 
5.600 

400 

34.153.750 
477 

7.164.638 
1.482 

41.318.433 
75.683 

218.101.751 
(45.011.623) 
298.097.310 
122.882.672 
175.214.637 
175.214.637 

2002 

1.000 
175.214.637 
769.219.035 
154.637.257 

89.006 
219.160.588 

10.964.142 
73.019.317 

91 
45 

287.533 
150.826 
230.805 

3.437 
199 

188.741 
137.450 
71.300 
97.800 
5.835 

327 

53.401.217 
742 

5.734.807 
1.799 

59.136.024 
106.103 

354.582.164 
(72.484.504) 
481.988.458 
192.241.433 
289.747.025 
289.747.025 

2003 

1.000 
289.747.025 

1.176.883.595 
242.271.387 

27.114 
263.550.650 

16.072.435 
43.531.000 

87 
65 

345.387 
150.264 
362.775 

6.506 
198 

187.667 
143.669 
92.900 

121.400 
5.923 

287 

74.548.300 
1.049 

7.970.950 
2.322 

82.519.250 
253.190 

492.548.056 
(59.052.150) 
627.999.992 
226.954.778 
401.045.214 
401.045.214 

2004 

1.000 
606.281.469 

2.062.276.192 
42.482.754 

276.002. 
332.038.131 
23.525.994 
67.782.662 

90 
391.899 
155.503 
533.981 
20.969 

203 
192.511 
148.227 
119.400 
155.100 

6.205 
230 

110.230.159 
1.480 

7.655.063 
2.774 

117.885.822 
142.833 

761.360.265 
(72.873.489) 
999.115.627 
368.915.068 
630.200.559 
630.200.559 

Son iki yıl farkı 

316.534.444 
885.392.597 

(199.788.633) 
248.888 

68.487.481 
7.453.559 

25 
46.512 
5.239 

171.206 
14.463 

5 
4.844 
4.558 

26.500 
33.700 

282 
(57) 

35.681.859 
431 

(351.887) 
452 

35.365.972 
(110.357) 

268.812.209 
13.821.339 

371.115.635 
141.960.290 
229.155.345 
229.155.345 

Artış 
veya 
azalış % 

109.2 
75.2 
(82.5) 
917.9 

26 
46.4 

38.5 
13.5 
3.5 
47.2 
222.3 
2.5 
2.6 
3.2 
28.5 
27.8 
4.8 
19.9 

47.9 
41.1 
(4) 
19.5 
42.9 
43.6 
54.6 
23.4 
59.1 
62.6 
57.1 
57.1 



Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yüksek öğrenim gören öğrencilere kredi ve burs 
vermekte, yurtlar yaptırmak ve işletmek suretiyle Türk gençlerine yüksek öğrenimlerinde destek 
olmakta ve onların sosyal ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmaktadır. 

Yapılan incelemede tespit edilen ve geçmiş yıllara ait Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında 
da belirtilen 351 sayılı kanun hükümleri ile verimlilik ve tasarruf ilkeleriyle bağdaşmayan uygula
malar aşağıda paragraflar halinde belirtilmiştir. 

- Genel Kurul'un Şubat ve Ekim aylarında toplanmasını öngören 5'inci madde; mali yılın tak
vim yılıyla paralel hale getirilmesi nedeniyle işlevini kaybetmiş ve toplantıda uygulama sayısı bi
re indirilmiş, toplantı ayı da maddede belirtilen aylara bağlı kalmaksızın kasım ayına alınmıştır. 

- 351 sayılı Kanunun 6'ncı maddesinde; kadro cetvellerinin Yönetim Kurulu'nca kabulü ile Ge
nel Kurulca incelenip onaylanması, bilanço ve kesin hesaplarının mali yıl (1 Mart-28 Şubat tarihle
ri arasındaki bir yıllık süre) itibariyle düzenlenmesi hükme bağlanmıştır. Kurumun, 190 sayılı, Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkındaki KHK kapsamına alınması sonucunda, kadrolarla ilgili yukarıdaki 
hüküm işlerliğini kaybetmiştir. Ayrıca mali yılın takvim yılına dönüştürülmesi nedeniyle Kurumun 
hesap dönemi de 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasındaki bir yıllık süreye dönüştürülmüştür. 

- Yönetim Kurulunun teşkiline dair 7'nci madde ve genel müdürün toplantılara katılması 
hakkındaki 13'üncü madde hükümlerine göre genel müdür, genel kurul ve yönetim kurulu toplan
tılarına katılmakta, ancak oy kullanamamaktadır. Uygulamada, yönetim kurulu, Kurumun yürütme 
organı olan genel müdürün görüş ve önerilerini dikkate almadan da karar verebilmekte, hem karar 
hem yürütme organı niteliği taşıyabilmektedir. Bu durumda da alınan kararların uygulamalarla 
bağdaşıp bağdaşmadığı ya da uygulanabilirliği konusunda sorunlar yaşanmaktadır. 

- Kuruluş Kanunu'nun 10'uncu maddesinde yer alan genel müdür ve genel müdür yardımcıla
rının atanmasına ilişkin hükümler de, 2451 ve 3046 sayılı kanunlarla, Millî Eğitim Bakanlığının Teş
kilat ve Görevleri Hakkındaki 179 sayılı KHK'nin 58'inci maddesine göre işlerliğini kaybetmiştir. 

Kuruluş kadrolarının genel müdürlükçe hazırlanmasında, yönetim kurulu ve genel kurulun ona
yından sonra uygulanmasını hükme bağlayan Kuruluş Kanunu'nun 11'inci maddesi de, Kurumun 
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki KHK kapsamına alınması ile işlerliğini yitirmiştir. 

- Kurumun, uygulamadan kaynaklanan diğer önemli hizmet dalı ise "yurt yönetimi ve işlet-
mesi"dir. İnşası ve donatımı tamamlanan yurtların işletilmesinin üniversitelere devri; 351 sayılı 
Kanun'un amir hükmüne rağmen bugüne kadar sağlanamamış ve Kurum yurt işletme görevini üst
lenmek zorunda kalmıştır. 

- Kurum, yurt temini için, Bayındırlık Bakanlığınca inşası tamamlanan binalar dışında hazır 
bina satın alma ve kiralama yollarına da başvurmakta ve acil ihtiyaçları bu suretle karşılanmakta
dır. 351 Sayılı Kanun'un yurt temini ile ilgili 20, 21, 22'nci maddeleri ile 27'nci maddenin (a) fık
rası; hazır bina alımı ile bina kiralama suretiyle gayrimenkul edinilmesini içermemektedir. Acil 
yurt ihtiyacının karşılanması için Kurum'un bu yollara başvurma zorunda kaldığı görülmektedir. 

- Bayındırlık Bakanlığınca inşası ve donatımı tamamlanan yurtlarla, bu kanunla Kuruma inti
kal eden (Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıkları tarafından Kuruma intikal ettirilen) bütün yurtların 
işletilmek üzere Kurumca üniversitelere tahsis edilmesini öngören 22'nci madde ile yurt işlet
meleri için lüzumlu döner sermayenin Kurumca temin olunacağını hükme bağlayan 23'üncü mad
de bugüne kadar uygulanmamış ve yurt işletmeciliği Kurum'ca sürdürülmüştür. 

-Üniversitelerce yönetilecek yurtların işletilmesi için gerekli kadroların üniversitelerce ihdas 
edilmesine ve bu kadrolarda çalışan personelin ücretlerinin döner sermayeden ödenmesine dair 
24'üncü madde ile üniversitelerce bu yurtlarda kalan öğrencilerin sosyal ve kültürel eğitim ihtiyaç-
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larını sağlayacak her türlü tedbirin alınmasını hükme bağlayan 25'inci maddenin bugüne kadar uy
gulanması mümkün olmamıştır. 

- Kurum sermayesine ilişkin 27'nci madde; nominal sermaye esprisine uygun olarak belirlen
miş, ancak 28'inci maddede; kuruluş sermayesi tamamen ödendikten sonra, maddede sayılan ge
lirlerin sermayeye katılmasını hükme bağlamıştır. Başka bir değişle Kurum'un hem nominal ser
mayesi hem de bu sermayeyi aşan miktarda ve her yıl değişen ödenmiş sermayesi söz konusu ol
maktadır. Ayrıca Devlet Bütçesinden Kuruma tahsis edilen kaynakların, 28'inci maddenin (a) fık
rası ile, nominal sermayenin ödenmemiş kısmı için ve 10 yıl süreyle Devlet Bütçesine konulacak 
ödeneklerle sağlanması öngörülmektedir. Uygulamada ise Devlet Bütçesinden sağlanan kaynaklar 
sürekli hale gelmiş, nominal sermaye, ödenmiş sermayenin yanında sembolik bir meblağa dönüş
müş bulunmaktadır. Bu uygulamalarla Kurumun halihazırdaki sermaye oluşumu, 351 sayılı Kanun 
Hükmü ile bağdaşmamaktadır. 

- Kurum'un finansman ihtiyacının büyük bölümü Devlet Bütçesine konulan ödeneklerden kar
şılandığı için 30'uncu madde hükmü ile müsaade edilen uzun vadeli istikraz yapabilme yetkisini; 
kuruluşundan itibaren 43 yıl boyunca hiç kullanmamış ve bu maddelerinde işlerliği kalmamıştır. 

- Kuruluş Kanununun 35'inci maddesinin ilk paragrafı yıllık safı gelirlerin, yurt yapımı ve 
kredi fonuna % 50'şer oranında tahsisini esas almakla beraber bu oranın genel kurul kararı ile de
ğiştirilebilmesine imkân vermektedir. Ancak maddenin 2'nci paragrafında yer alan hüküm, toplam 
kredi tutarı ile yurt yapım harcamalarının ödenmiş sermaye miktarını aşamayacağını ve her birinin 
% 50 oranını geçmeyeceğini amir bulunmaktadır. Bu mevzuat, şartlara göre Kuruluş'un kredi tah
sisi ya da yurt yapımı için tercih yapmasına ve inisiyatif kullanmasına imkân vermemektedir. 

Yukarıda görüldüğü gibi, 48 maddeden oluşan 351 sayılı Kuruluş Kanununun ana görev ve 
fonksiyonları ile ilgili 12 maddesinin bir kısmının uygulanmadığı, bir kısmının Kurum faaliyetle
rini zorlaştırdığı, büyük bir bölümünün de ihtiva ettiği hükümler doğrultusunda uygulanmadığı 
dikkate alındığında, söz konusu kanunla Kurum faaliyetlerinin olması gereken şekilde ve etkinlik
te yürütülmesi mümkün olamamaktadır. 

11- İDARİ BÜNYE 

1- Teşkilatın yapısı: 
351 sayılı Kuruluş Kanununun ilgili hükümlerine göre Kurum, merkez ve taşra kuruluşları 

olarak teşkilatlanmıştır. Kurumun karar organı genel kurul ile yönetim kurulu, yürütme organı ise 
genel müdürlüktür. 

Kurum'un merkez teşkilatı genel müdür, iki genel müdür yardımcısı ile Teftiş Kurulu Baş
kanlığı, Hukuk Müşavirliği, İdari İşler Dairesi Başkanlığı, APK Dairesi Başkanlığı, Sivil Savunma 
Uzmanlığı, Büro Müdürlüğü, Kredi Dairesi Başkanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İş
lem Müdürlüğünden oluşmaktadır. Taşra teşkilatı ise 20 bölge müdürlüğü ve bunlara bağlı yurt mü
dürlüklerinden oluşmaktadır. 

Kurum'un teşkilatı ile personel kadroları, 190 sayılı KHK uyarınca 13.08.1994 tarihli ve 
18488 sayılı mükerrer resmi gazetede yayımlanan 18.07.1994 tarihli ve 84/8360 sayılı kararname 
ile düzenlenmiştir. 

2- Personel Durumu : 
2004 yılında Kurumda çalışan personel sayısı, geçen yıldakine göre ortalama olarak % 3,6 

oranında 225 kişi artarak 6.435'e, yılsonu itibariyle ise % 2,8 oranında 179 kişi artarak 6.536'ya 
yükselmiştir. 
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Bir önceki yıla göre, 2004 yılı sonu itibariyle çalışan memur sayısı 223 kişi artmış, buna kar
şılık işçi sayısı 43 kişi, sözleşmeli personel sayısı da 1 kişi azalmıştır. 

Boşalan işçi kadrolarına atama yapılmamakta ve ayrılan işçilerin hizmetleri, yardımcı hizmet
ler sınıfından personelle ve hizmet alımı suretiyle taşeron işçileri ile yürütülmektedir. 

2004 yılı sonu itibariyle hizmet alımı uygulamasıyla çalıştırılan taşeron işçileri sayısı ise ge
çen yıla göre 536 kişi azalarak 4.306 kişi olmuştur. 

8.082 adet olan toplam program kadro sayısının, 1.192'si memurlarda, 314'ü de işçilerde ol
mak üzere 1.506 adedinin boş olduğu görülmektedir. 

Yardımcı hizmetler sınıfından özellikle kaloriferci, bekçi, hizmetli, teknisyen kadrolarının çok 
yetersiz olduğu, bazı yurtlarda bir personelin hem kaloriferci, hem elektrikçi, hem de bekçi olarak 
görev yapmak zorunda kaldığı, bazı yurtlarda hizmet alımı suretiyle çalıştırılan temizlik işçilerinin 
yardımcı hizmetlerde görevlendirildikleri; bazı yurtlarda ise idari personelin yardımcı hizmetler
den bazılarını yapma durumunda kaldığı gözlenmektedir. 

Yurt hizmetleri günün 24 saatinde devamlılık arzetmektedir. Gündüz normal mesaisine devam 
eden personel, nöbetçi olduğu takdirde gecede yurtta kalmakta ve ertesi gün sabaha kadar olan tüm 
hizmet ve işlemlerden sorumlu bulunmaktadır. 

Öğrenim kredisi ve katkı kredisi (harç) işlemleri ise, gerek değerlendirme, gerekse tahsis, öde
me, tahsilat ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun'un uygulanma
sı bakımından, kredi, muhasebe, bilgi işlem ve Maliye Bakanlığı teşkilatı arasında koordinasyonu 
gerektiren ayrıntılı ve külfetli bir hizmet niteliğindedir. Bu nedenle de Kuruluş çalışanları arasında 
ayrılma temayülü süregelmektedir. 

Öte yandan 03.03.2004 tarih 5102 Sayılı Kanun'un Ek 5'inci maddesi ile 657 Sayılı Kanuna 
tabi personele ek ödeme yapılması imkânı sağlanmıştır. Emsal Kuruluşlarda bu tür ödemeler yıl
lar öncesinden yapılmış olunmasına rağmen, bu konuda Yurtkur personeli mağdur edilmiştir. 

5102 Sayılı Kanunla getirilen bu imkân, personel üzerinde olumlu etki yapmış, hizmet kalite
sinde ciddi gelişmeler olmuştur. 

Kurumda yaratılan bu olumlu durumun devamlılığının sağlanabilmesi ve hizmet kalitesinin 
daha da iyileştirilebilmesi için 351 Sayılı Kuruluş Kanununun günün ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde yeniden düzenlenmesi, öncelikle de boş kadrolara gerekli atamaların yapılması zorunlu gö
rülmektedir. 

Kurum personeli için 2004 yılında yapılan tüm harcamaların tutarı geçen yıla göre % 42,9 ora
nında 35.365.972 milyon lira artarak 117.885.222 milyon lira olmuştur. Bu harcamaların % 97,8 
oranında 115.252.366 milyon lirası cari yılla, %2,2 oranında 2.632.856 milyon lirası da geçmiş yıl
la ilgili bulunmaktadır. 

111- MALİ BÜNYE 
Kaynak ve varlıklar geçen yıla göre % 48 oranında 685.603.964 milyon lira artmıştır. Öz kay

naklar % 75 artarken, yabancı kaynaklar % 82 oranında azalmıştır. Öz kaynaklardaki artış, 1985-
2003 yıllarında Hazineden alınan ve yabancı kaynaklarda izlenen 205.236.255 milyon liralık kat
kı kredisinin bütçeye dahil edilmesi nedeniyle sermayeye ilavesi ile 2003 yılı hesap dönemini 
401.045.214 milyon lira gelir fazlası ile kapatması ve bu fazlalığın 2004 yılında sermayeye ilave 
edilmesi sonucu olmuştur. 

Yabancı kaynaklardaki azalış ise 1985-2003 yıllarında sonuna kadar Hazineden alınan katkı 
kredileri toplamı 205.236.255 milyon liranın bu hesaptan çıkarılarak sermayeye ilave edilmesin
den ileri gelmiştir. 
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Varlıklarda geçen yıla göre meydana gelen % 48 oranındaki artışın 523.211.823 milyon lirası 
duran varlıklarda, 25.848.171 milyon lirası ise dönen varlıklarda olmuştur. Duran varlıklardaki bü
yük oranda artışın nedeni, geçen yıla göre % 9 oranında artış gösteren maddi duran varlıklar edin
meleri ve % 58 oranında artan katkı kredisi ile öğrenim kredisi ödemelerindendir. 

Amacı, yüksek öğrenim gençliğine kredi vermek ve yurtlarda barındırmak suretiyle hizmet 
vermek olan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun en önemli kaynağı 351 sayılı Kanu
nun 27.ve 28.maddelerinde öngörülen gelirlerden ibarettir. Son yıllarda öğrenci sayısının artması 
ve yurtlardaki hizmet niteliğinin iyileştirmeye çalışılması, kredi dönüşlerinin uzun bir zaman sü
recinde olması ve bu sürede paranın büyük ölçüde değer kaybetmesi gibi nedenler kaynak ihtiya
cını artırmaktadır. Yurt hizmetlerinin Kanunda öngörüldüğü şekilde üniversitelerde yapılamayışı, 
kredi miktarına paralel olarak beslenme giderleri ile kapasite artırımına gidilmesi zorunluluğundan 
doğan kurum hizmetleri, tahsil edilen kredi taksitleri ve yurt ücretleri ile karşılanamaz duruma gel
miştir. Kurumun mali yapısını olumsuz yönde etkileyen bu gelişmeler, yeni kaynakların bulunma
sını ve sermaye kompozisyonunun uygulamadakine benzer hale getirilmesini gerekli kılmaktadır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Kurumun çalışma konularını öğrenim ve katkı kredisi işlemleri, öğrenci barındırma hizmetle
ri ile öğrenci beslenme ve serbest zamanlan değerlendirme etkinlikleri oluşturmaktadır. 

1- Öğrenim Kredisi İşlemleri: 

16.08.1961 tarih ve 351 sayılı Kanunun 14'üncü maddesinde, "Kurum memleket içinde yük
sek öğrenim gören ve bu Kanuna göre yapılacak yönetmelikle belirlenen esas ve şartlar içinde ye
terlilik ve ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere öğrenim kredisi verir." hükmü yer almıştır. 

2003-2004 öğrenim yılında Kuruma belge verip öğrenim kredisi başvurusunda bulunan top
lam 224.536 öğrencinin tamamına kredi tahsisi yapılmış, ancak, kredi tahsisi yapılan öğrenci sayı
sının % 71,9'u oranında 161.367 öğrenci yeni kredi kullanımına başlamıştır. Şartları uyan ve bel
gelerini tamamlayan öğrencilerin tümüne kredi verilmiştir. Kredi alan öğrenci sayısı geçen yılda-
kine göre % 4,5 oranında 7.020 kişi artmıştır. Öğrenim kredisi kullanımında çoğunluğu önlisans 
ve lisans öğrencileri oluşturmaktadır. 

1962-2005 yılları arasında geçen 43 öğretim döneminde, kümülatif olarak Kurumca kredi 
kontenjanı toplam 2.486.629 olarak belirlenmiş, buna karşılık toplam 4.087.414 öğrenci kredi baş
vurusunda bulunmuş, bu başvurulardan 2.667.44l'ine kredi tahsis edilmiş, ancak bunlardan belge
lerini tamamlayan ve şartları uyan 2.117.539 öğrenci kredi almıştır. 

Bazı yıllarda belirlenen kontenjanın üzerinde kredi tahsisi edildiğinden, toplam kredi tahsis 
edilen öğrenci sayısı, toplam kredi kontenjandan % 7,2 oranında daha fazla olmuştur. 

Aranan nitelikleri taşıyan ve belgelerini tamamlayıp Kuruma vererek kredi almaya başlayan 
toplam 2.117.539 düzeyindeki öğrenci sayısı, kredi başvurusunda bulunan öğrencilerin % 51,8'ini 
oluşturmaktadır. 

2005 yılı itibariyle Kurumdan öğrenim kredisi alan öğrenci sayısı toplamı, 2004 yılına göre 
% 2,7 oranında 14.286 kişi artarak 536.956 kişiye yükselmiştir. 

2- Katkı Kredisi İşlemleri : 

6.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı Kanunla verilen görev gereği Yurtkur, yüksek öğrenim gören 
öğrencilere öğrenci katkı payını (Harç) karşılayabilmeleri için katkı kredisi ödemesi yapmaktadır. 

Kuruluş Katkı Kredisi ödemelerini Hazine'ye faizsiz olarak borçlanmak suretiyle sağladığı 
kaynaktan karşılamaktadır. 
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1985-2005 yılları arasında geçen 20 öğretim döneminde, kümülatif olarak toplam 2.879.889 
öğrenci katkı kredisi başvurusunda bulunmuş, bu başvurulardan 2.193.830'una kredi tahsis edil
miş, ancak bunlardan belgelerini tamamlayan ve şartları uyan 1.585.662 öğrenci kredi almıştır. 

Kurumdan katkı kredisi alan öğrenci sayısı toplamı, 2004 yılında % 7,3 oranında 31.325 kişi artarak 
459.595 kişiye, 2005 yılında da % 4,7 oranında 21.380 kişi artarak 480.975 kişiye ulaşmıştır. 

3- Burs işlemleri: 
06.03.2004 tarih ve 25394 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 03.03.2004 tarih ve 5102 sayılı 

"Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun" ile yurt içinde yüksek öğ
renim gören öğrencilere burs ve kredi verilmesiyle ilgili esas ve usuller düzenlenmiştir. 

5102 sayılı Kanun hükümlerine göre, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının (Belediyeler hariç) 
yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi ve nakdi yardım adı altında herhangi bir ödeme yapma
ları yasaklanmıştır. 

Bu kurum ve kuruluşların, ilgili mevzuatları gereği burs ya da kredi verilmesini öngördükleri 
yüksek öğrenim öğrencilerini Yurtkur'a bildirmeleri gerekmektedir. Ancak, genel bütçeli ve katma 
bütçeli daireler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu dışında kalan kurum ve ku
ruluşlarca bildirilen öğrencilere ödeme yapılabilmesi için, gerekli meblağın bu kurum ve kuruluş
larca Yurtkurca belirlenen ödeme tarihinden en geç otuz gün öncesine kadar Kurum hesabına yatı
rılması gerekmektedir. 

Belediyeler tarafından yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi verilmesi veya nakdi yardım 
yapılması halinde, yapılan yardımların türü, miktarı ve kaç öğrenciye ne kadarlık süre için verildi
ğine ilişkin bilgilerin üçer aylık dönemler itibariyle Yurtkur'a bildirilmesi gerekmektedir. 

Buna göre; 01.01.2004 tarihinden 54.728 öğrenciye Kurumca burs ödenmiştir. Burs bedeli 
49.348 milyar TL olmuştur. 

4- Yurt Yönetimi ve İşletme Çalışmaları : 
Ülke genelinde yüksek öğrenim gören tüm öğrencilerin üniversite ayırımı yapılmadan yurt 

müracaatları değerlendirilmektedir. Belirlenen ücretler karşılığında yüksek öğrenim öğrencilerinin 
yurtlarda barınmaları sağlanmaktadır. Ayrıca sosyal devlet ilkesine uygun olarak yeterlikleri ve ih
tiyaçları tespit edilen öğrencilerle, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, Yetiştirme Yurtları 
ile vakıf yurtlarında barınarak yüksek öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin ücretsiz barın
ma ve beslenme ile şehit ve gazi çocukları ile Türk cumhuriyetleri ve diğer Türk toplulukları öğ
rencilerinin yurtlarda ücretsiz barınmaları sağlanmaktadır. 

Kurum 2004 yılında 192.511 yatak kapasiteli 203 yurdunda ortalama 148.227 öğrenci barın
dırmıştır. Geçen yıldakine göre yurt sayısı 5 adet, yatak kapasitesi 4.844 adet, ortalama barınan öğ
renci sayısı da 4.558 kişi artmıştır. 

Yurt yönetimi-işletme faaliyetleri ve yurt inşaatları ile ilgili olarak, 
- Aynı zamanda bir yatırım kuruluşu olan Yurtkur'un yurt yapımlarında hem işlerin bir an ev

vel bitirilmesi, hem de gereksiz fiyat artışlarının önlenmesini teminen fizibilitesinden projelendi
rilmesine, yurt yapımından kontrolüne ve teslimine kadar bütün safhalarda fonksiyonel olması, 

-Yüksek öğrenim gençliğinin barınma sorunlarının, çağın gereklerine uygun şekilde inşa edil
miş ve donatılmış yurtlar vasıtasıyla çözüme kavuşturulması için imkânlar dahilinde mevcut yurt
ların rehabilite edilmesi ve tüm yurtlarda karyolah yatak sistemine geçme çalışmalarının sürdürül
mesi, özellikle yatakhane, yemekhane, kantin, okuma salonları, banyo, tuvalet vb. bölümlerinin 
düzenlenmesinde asgari standartların tespit edilerek tüm yurtlarda fiziksel özellikler ve coğrafi 
farklılıklar dışında aynı standartların uygulanması, 

Gerekli görülmektedir. 
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5- Beslenme : 
Kurum yurtlarında barınan öğrencilerin akşam yemeklerine katkı olarak 2004 yılında 

1.250.000 lira ödenmektedir. Beslenme yardımı 3.1.2005 tarihinden itibaren 1.500.000 liraya 
çıkarılmıştır. 

Devletin koruması altındaki Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan gelen öğren
cilere ise 5.5 milyon lira olarak ödenen beslenme yardımı 1.1.2005 tarihinden itibaren 6 milyon li
raya çıkarılmıştır. 

Yurtkur'un 2004 yılında öğrencilere ödediği beslenme yardımının tutarı 21.656 milyar lira ol
muştur. 

6- Yurtlarda Sosyal ve Kültürel Faaliyetler : 
Yurtlarda kalan öğrencilerin, bedensel ve ruhsal yönden dengeli ve sağlıklı bir ortamda boş za

manlarını değerlendirmesine yönelik faaliyetler "Öğrenci Eğitim Faaliyetleri Yönergesi" doğrultu
sunda sürdürülmüştür. 

V- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun kuruluş kanunu olan 351 sayılı Kanunun ba

zı maddelerinin uygulanabilirliğinin kalmadığı, bir kısmının Kurum faaliyetlerinde kaynak ve iş
gücü kaybına sebep olduğu, neticede de mevcut mevzuatın Kurum faaliyetlerinin olması gereken 
şekilde ve etkinlikte yürütülmesine imkân vermediği gözlendiğinden, Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu kuruluş kanununun oluşan şartlara göre yeniden düzenlenmesi için gerekli giri
şimlerde bulunulması, 

2- Yurt temini ile yurt yönetimi ve işletme faaliyetleriyle ilgili olarak; 
- Yüksek öğrenim gençliğinin barınma sorunlarının, çağın gereklerine uygun şekilde inşa edil

miş ve donatılmış yurtlar vasıtasıyla çözüme kavuşturulması için imkânlar dahilinde mevcut yurt
ların rehabilite edilmesi ve tüm yurtlarda karyolalı yatak sistemine geçme çalışmalarının sürdürül
mesi, özellikle yatakhane, yemekhane, kantin, okuma salonları, banyo, tuvalet vb. bölümlerinin 
düzenlenmesinde asgari standartların tespit edilerek tüm yurtlarda fiziksel özellikler ve coğrafi 
farklılıklar dışında aynı standartların uygulanması, 

- Yurtlarda yüksek oranda atıl kapasite oluşumuna ve bu nedenle Kurumun yüksek maliyete 
katlanmasına meydan verilmemesi için yurt yapılacak yerlerin ve yatak kapasitelerinin belirlenme
si işlemlerinin ihtiyaç durumu ve önceliğine göre objektif kriterlere dayandırılması, gerekirse yurt 
yapılması yerine belirli bir gelir düzeyinin altındaki ailelerin çocuklarına daha yüksek burs veya 
kredi verilerek kira ve beslenme giderlerine katkıda bulunulması hususunun etüd edilmesi, 

3-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 
B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 
1- Aynı zamanda bir yatırım kuruluşu olan Yurtkur'un yurt yapımlarında hem işlerin bir an ev

vel bitirilmesi, hem de gereksiz fiyat artışlarının önlenmesini teminen fizibilitesinden projelendiril
mesine, yurt yapımından kontrolüne ve teslimine kadar bütün safhalarda fonksiyonel olması, bakım 
onarım işlerinin tamamının kurum tarafından yürütülmesi için gerekli düzenlemenin yapılması, 

SONUÇ 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun 15.07.2005 tarihindeki kendi Yönetim Kuru-

lu'nda kabul edilen 2004 yılı bilançosu ve 630.200.559 milyon lira gelir fazlası ile kapanan gelir 
ve gider hesabı, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
2004 yılı bilançosu 

A K T İ F H E S A P L A R 

1- DÖNEN VARLIKLAR 
A. Hazır değerler 

B. Menkul kıymetler 

C. Alacaklar 
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

D. Verilen Avanslar 
E. Stoklar 
F. Diğer Dönen Varlıklar 

Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II. DURAN VARLIKLAR 

A. Hazine Bonosu ve Tahviller 
B. Alacaklar 
C. Verilen Avanslar 
D. Müessese ve İştirak, Sermaye 

Payı 
Sermaye Yükümlülük. Borçlar (-) 

E. Maddi Duran Varlıklar 
Amortismanlar (-) 

F. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
Birikmiş Amortismanlar (-) 

G. öze l Tükenmeye Tabi Varlıklar 
Birikmiş Amortismanlar (-) 

H. Diğer Duran Varlıklar 
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
işletmeler Bağlantı Hesapları 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
GENEL TOPLAM (1 + II) 

NAZIM HESAPLAR 

Önceki Dönem 
Milyon TL. 

129.579.766 

4.873.719 
-530.747 

2.455.880 
165.352 

136.543.970 

1.240.738.588 

263.550.650 
-16.072.435 
2.989.318 
-1.712.970 

2.145.573 

1.491.638.724 
1.628.182.694 

731.652.370 

Cari Dönem 
Milyon TL. 

155.395.530 

3.560.063 
-517.889 

3.760.089 
194.348 

162.392.141 

1.914.370.038 

332.038.131 
-23.525.994 
3.208.717 
-2.305.215 

2.011.427 

2.225.797.104 
2.388.189.245 

1.132.531.810 

P A S İ F H E S A P L A R 

1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A. Alınan Krediler Kredi ve Tart. Taksit. 
B. Borçlar 
C. Alınan Avanslar 
D. Vergi, Resim, Harç ve Kesintiler 
E. Gider Tahakkukları 
F. Diğer Yabancı Kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAK. 

TOPLAMI 
II. UZUN VADELİ KAYNAKLAR 

A. Alınan Krediler 
B. Borçlar 
C. Alınan Avanslar 
D. Diğer Yabancı Kaynaklar 

İşletme Bağlantı Hesaplan 
UZUN VADELİ KAYNAKLAR TOPLAMI 
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ( M I ) 

III. ÖZ KAYNAKLAR 

A. ödenmiş Sermaye 
Esas sermaye 

- Nominal Sermaye 
- Nominal Sermayeye Eklenen 

Ödenmemiş Sermaye (-) 
B. Yeniden Değerleme Artışı 
C. Yedekler 
D. Özel Karşılıklar 
E. Gelirler 

Safi Dönem Geliri 
F. Zararlar 

Dönem Zararları (-) 
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
GENEL TOPLAMI (l+ll+lll) 

NAZIM HESAPLAR 

Önceki Dönem 
Milyon TL. 

29.395.420 

1.488.703 
2.341.618 
2.046.417 

35.272.158 

205.236.255 
58.547 

206.981.295 

412.276.097 
447.548.255 

708.467.611 

67.370.771 
3.750.643 
401.045.214 

1.180.634.239 
1.628.182.494 

731.652.370 

Cari Dönem 
Milyon TL. 

32.754.372 

2.436.240 
2.496.880 
1.758.084 

39.445.576 

135.858 

281.672.217 

281.808.075 
321.253.651 

1.314.749.080 

117.326.553 
4.659.402 
630.200.559 

2.066.935.594 
2.388.189.245 

1.132.531.810 



Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
2004 yılı gelir-gider hesabı 

Giderler 

l-Faaliyetlerle ilgili giderler: 
a-Memur giderleri 
b-Vergi resim, harç ve aidatlar 
c-İşletme giderleri 
d-Yönetim giderleri 
e-işçi giderleri 
f-Amortismanlar 
g-Silinen alacaklar 
h-Öğrenci beslenme giderleri 
ı-Kurum organları giderleri 
i-Sözleşmeli Personel Giderleri 
j-Burs Ödemeleri 

Toplam 1 

ll-Faaliyet dışı gider ve zararlar : 

Toplam l+ll 
Yedek akçe 
Safi dönem geliri 

Genel Toplam 

Önceki 
Dönem 

Milyon TL. 

75.539.383 
482.769 
110.504.290 
2.365.329 

7.978.364 

5.854.660 
69.177 
12.911.208 
29.901 
29.263 

215.764.344 

4.571.087 

220.335.431 
6.619.347 
401.045.214 

627.999.992 

Cari Dönem 
Milyon TL. 

111.395.599 
318.507 
112.349.138 
2.944.133 

7.646.162 
8.433.124 
133.666 
21.655.668 
34.526 
31.954 
49.348.350 
314.290.827 

4.668.460 

318.959.287 
49.955.781 
630.200.559 

999.115.627 

Gelirler 

I- Faaliyetlerle ilgili gelirler : 
a-Öğrenim kredisi ile ilgili gelirler 
b-Yurt işletme gelirler 
c-Kira gelirleri 
d-Katkı kredisi gelirleri 

Toplam I 
II- Faaliyet dışı gelirler : 

a-Faiz gelirleri 
b-Karşılıklardan kullanılmayan kısım 
c-Geçmiş yıllar gelirleri 
d-Arızı satış gelirleri 
e-Sayım ve tesellüm fazlaları 
f-Tazminat ve ceza gelirleri 
g-Devlet Bütçesinden sağlanan gelirler 
h-Alınan paylar 
ı-Yardım ve bağışlar 
i-Diğer gelir ve karlar 

Toplam II 

Genel toplam l+ll 

Önceki 
Dönem 

Milyon TL. 

10.475.615 
55.628.187 
1.484.332 
6.892.329 

74.480.463 

1.819.190 
12.371 
87.762 
15.087 
49.140 
81.776 
515.000.000 
35.092.834 
3.560 
1.357.809 

553.519.529 

627.999.992 

Cari Dönem 
Milyon TL. 

37.430.482 
67.040.962 
1.752.085 
21.768.931 

127.992.460 

1.173.483 
99.878 
112.317 
11.973 
25.615 
498.203 
833.790.000 
34.929.842 
94.981 
386.875 

871.123.167 

999.115.627 



BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞINA 
BAĞLI KURULUŞLAR 
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SAYI : 70 

İLLER BANKASI'NIN 2003 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 

KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 30.05.2006 tarihli 27 nci Birleşiminde İller Bankası'nın 2003 yılına ait 
hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince De
netlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tuta
nakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakan
lık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen ce
vaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getiri
len hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

1- TOPLU BAKIŞ 

1- Kuruluş Kanunu: 

İller Bankası faaliyetlerini; 13.6.1945 tarih ve 4759 sayılı İller Bankası Kanunu ile bu kanun
da değişiklik yapan 30.11.1989 tarih ve 3590 sayılı kanun gereğince hazırlanarak 9.3.1990 tarihin
de yürürlüğe giren İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre yürütmektedir. 

2- Bankanın amacı ve faaliyet konuları: 

- Ortak İdarelerin kendi kanunları gereğince yapmaya yetkili bulundukları mahalli kamu hiz
metleriyle ilgili tesisler, alt ve üst yapılar ve diğer işlerin yapılmasını kolaylaştırmak, şehir, kasa
ba ve köylerin kuruluş ve imarı yolundaki plan ve programların gerçekleşmesini desteklemek ama
cıyla bu idarelere, bu yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre kredi sağlamak, bu konularda ku
rulmuş ve kurulacak olan fonlardan tahsis yapmak, 

- Bakanlık Kuruluş Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere ortak idarelerin istemleri halinde 
harita, plan, proje, keşif ve etütleri yapmak veya yaptırmak, bu idarelerin vücuda getirecekleri te
sis ve yapılardan mahallince yaptırılmasına imkân olmayan veya Banka tarafından toplu olarak 
yaptırılmasında fayda bulunan, içmesuyu, kanalizasyon, arıtma ve sondaj işleri gibi alt ve üst yapı 
tesislerinden beşer yıllık kalkınma planları esas alınarak hazırlanan Banka yıllık yatırım program
larına girenleri yapmak veya yaptırmak, 

- İmkânlara göre, ortak idarelerin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının program dışı işleri
ni istemleri halinde ve finansmanı bu idarelerce karşılanmak üzere yapmak veya yaptırmak, 

- Bankadan alınan kredilerle yapılacak işlerinden yapım ve denetlemeleri Bakanlığa verilmiş 
olanlar dışında kalanların, isteme ve imkâna göre teknik kontrol ve denetlemesini üzerine almak, 

- Ortak idareler için gerekli olan her türlü makine, araç, gereç, malzeme ve eşyadan temin ede
bileceklerini bu idarelere istemleri halinde satmak veya kiralamak, 

- Ortak idarelerin Banka aracılığıyla sigorta ettirmek isteyecekleri her türlü araç, gereç ve di
ğer menkuller ile gayrimenkul mallarını sigorta ettirmek, 

- Yukarıda yazılı görevleri yapmak üzere her türlü araç ve malzemeyi temin etmek, Bankanın 
görevlerini yerine getirebilmek için gerekli tesisleri doğrudan doğruya kurmak ve kurulmuş ve ku
rulacak olan ortaklıklara gerekirse iştirak etmek, 
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- Ortak idarelerin ve diğer kurum ve kuruluşların istemleri halinde bunların ve ayrıca kanun
larla kurulmuş fonlardan Bankaya aktarılacak olanların veznedarlık hizmetlerini yapmak, 

- Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek, olarak sıralanmaktadır. 

- Banka, ayrıca; 2380 sayılı kanun gereği genel bütçe vergi hasılatından bünyesine aktarılan 
payların belediyelere ve özel idarelere dağıtılması görevini de yerine getirmektedir. 4759 sayılı İller 
Bankası Kanunu'nun 3822 sayılı kanunla değişik 19'uncu maddesine göre, Bankanın net kârının % 
55'i, kalkınmalarına yardımcı olmak üzere, her yıl belirli sayıdaki köylere dağıtılmaktadır. 

3- Toplu Bilgiler: 

İller Bankası'nın son 5 yıllık faaliyet sonuçlarına ilişkin verilerden seçilerek hazırlanmış olun 
toplu bilgiler ve bunlardan 2002 ile 2003 dönemlerine ait olanların karşılaştırmalı durumu aşağı
daki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler 

Esas Sermaye 
Ödenmiş Sermaye 
Özkaynaklar 
Yabancı Kaynaklar 
Verilen Faizler 
Sabit Kıymetler 
Birikmiş Amortismanlar 
Yatırımlar İçin Yapılan Nakdi Ödemeler 

Yatırımların Gerçekleşme Oram (nakdi) 
İştiraklere Ödenen Sermaye 
Dönemine İlişkin İştirakler Kar Payı 
Belediye Sayısı 
Krediler 
Fonksiyonel Krediler 
Fonksiyonel Olmayan Krediler 
Teminat ve Kefalet Mektupları 
Memur (ortalama) 
İşçi (ortalama) 
Cari Yıla İlişkin Memurlar İçin Yapılan 
Tüm Ödemeler 
Cari Yıla İlişkin Memurlar İçin Kişi 
Basma Aylık Ortalama Gider 
Cari Yıla İlişkin İşçiler İçin Yapılan 
Tüm Ödemeler 
Cari Yıla İlişkin İşçiler İçin Kişi 
Başına Aylık Ortalama Gider 
Personel İçin Yapılan Tüm Giderler 
Dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi 
Tahakkuk Eden Vergiler 
GSYİH'ya Katkı (Üretici Fiyatlarıyla) 
GSYİH'ya Katkı (Alıcı Fiyatlarıyla) 
GSMH'ya Katkı (Alıcı Fiyatlarıyla) 
Mali Karlılık (Özkaynaklar Yönünden) 
Ekonomik karlılık 
Dönem Kan 

Bilanço Kan veya Zararı 

Ölçü 

Milyar TL. 

Milyar TL. 

% 
Milyar TL. 

Milyon TL. 
Adet 

Milyar TL. 

Kişi 

Milyar TL. 

Milyon TL. 

Milyar TL. 

Milyon TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 

% 
% 

Milyar TL. 

1999 

43.200 
43.200 
80.100 

356.808 
65.699 
15.795 
3.061 

152.891 

104,3 
1.116 

168 
3.216 

387.007 
3.166 

24.440 
3.039 

911 

13.437 

368 

4.658 

426 
18.095 
21.168 
34.077 
37.753 
39.191 
39.168 

50,3 
24,3 

67.989 

40.307 

2000 

300.000 
186.568 
227.230 
538.468 

69.195 
26.953 

5.317 
329.502 

120,5 
1.066 

21 
3.216 

714.831 
4.287 

79.208 
3.079 

898 

19.587 

530 

7.693 

714 
27.320 
34.844 
48.585 
18.668 
21.364 
21.334 

50,7 
18,2 

115.273 

69.402 

2001 

900.000 
332.460 
493.635 

1.034.749 
187.279 
124.496 
64.601 

417.115 

114,2 
2.298 

71 
3.216 

919.600 
6.002 

56.292 
3.145 

883 

29.911 

792 

10.350 

977,0 
40.300 
92.583 

105.420 
4.204 
7.782 
7.819 

20,0 
18,7 

99.050 
( 

34.510) 

Enflasyona göre 
düzeltilmiş 

2002 

900.000 
406.814 

1.035.889 
301.045 

87 
151.928 
66.446 

359.204 

75,8 
7.763 

173.833 
3.215 

1.372.446 
9.185 

29.878 
3.006 

824 

43.016 

1.100 

13.181 

1.180 
56.239 

791.988 
88.953 
88.990 
90.826 
90.791 

43,2 
26,7 

510.545 

(1.914.794) 

Enflasyona 
göre 

düzeltilmiş 
2003 
900.000 
749.339 

1.600.961 
214.544 

20 
179.121 
76.462 

484.262 

77,2 
9.047 

2,8 
3.215 

1.641.319 
8.914 
3.853 
2.818 

795 

50.489 

1.500 

19.691 

2.100 
70.269 

115.715 
119.153 
95.043 
98.481 
98.464 

17,3 
15,3 

276.575 

(1.755.848) 

Son iki yıl 
farkı 

0 
342.525 
565.072 
(86.501) 

(67) 
(30.953) 

10.307 
125.058 

1 
1.284 

(161.708) 

268.873 
(271) 

(26.025) 
(188) 

(29) 

7.473 

400 

6.510 

920 
14.030 

(676.273) 
30.200 

6.053 
7.655 
7.673 

(26) 
(11) 

(233.970) 

(158.946) 

Artış 
Azalış 

% 
0,0 

84,2 
54,6 

(28,7) 
(77,0) 
(23,2) 

15,5 
34,8 

1,8 
16,5 

(93,0) 

19,6 
(0,03) 
(87,1) 

(6,3) 
(3,5) 

17,4 

36,4 

49,4 

78,0 
24,9 

(85,4) 
34,0 

6,8 
8,4 
8,5 

(60,0) 
(42,7) 
(45,9) 

1 (8,3) 



II- İDARİ BÜNYE 
1- Mevzuat: 
Belediyeler Bankası'nın bir devamı olarak 1945 yılında kurulan İller Bankası faaliyetlerini 

4759 sayılı İller Bankası Kanunu ve özel hukuk hükümlerine göre sürdürmektedir. 
4759 sayılı Kuruluş Kanununun 1. maddesinde, Banka'nın amacı; İl Özel İdareleriyle beledi

ye ve köy idarelerinin ve bu idarelerin kuracakları birliklerle, adı geçen idarelere bağlı, tüzel kişi
liği haiz olan veya olmayan ve katma bütçeli idareye kurumların imar işleriyle ilgili konularla uğ
raşmak olarak belirtilmiştir. 

İller Bankası'nın mevduat toplama ve bulundurma yetkisi olmamakla birlikte; birtakım faali
yetleri itibariyle de 4389 sayılı Bankalar Kanunu'na tabidir. 

Banka personeli özlük haklan bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5434 sayılı 
T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü hak
kındaki mevzuata tabidir. 

2- Teşkilat yapısı: 
İller Bankası teşkilatı; merkez teşkilatını meydana getiren Yönetim Kurulu ve Genel Müdür

lük Daire başkanlıkları, Şube Müdürleri ile taşra teşkilatını oluşturan Bölge Müdürlüklerinden 
oluşmaktadır. 

İller Bankası Kanunu'na göre, Genel Kurul baş harflerine göre 3 eşit gruba ayrılan illerin bi
rinci grupta İl Genel Meclisince, ikinci grupta Belediye Meclisince, üçüncü grupta ise Köy İhtiyar 
Meclisince kendi üyeleri arasından seçilip gönderilen birer üye ile, İçişleri, Millî Eğitim, Tarım ve 
Köyişleri, Bayındırlık ve İskân, Maliye, Sağlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları ve Hazine Müste
şarlığını temsil etmek üzere gönderilecek birer temsilciden oluşmaktadır. 

Banka işlemlerini denetleyen iki denetçiden biri Bayındırlık ve İskân Bakanı, diğeri de Ban
ka Genel Kurulu tarafından birer yıl için seçilmektedir. 

Genel Müdürlük, yapılan işlemlerin özelliklerine göre 16 Daire Başkanlığı ve Teknik Danış
ma Kurulu ile Savunma Uzmanlığı ve Şube Müdürlüklerinden meydana gelmiştir. 

Banka'nın taşra teşkilatı ise, 18 Bölge Müdürlüğünden oluşmaktadır. Bölge Müdürlüğü olan 
iller; İstanbul, Bursa, İzmir, Eskişehir, Antalya, Konya, Ankara, Adana, Kayseri, Gaziantep, Diyar
bakır, Elazığ, Van, Erzurum, Sivas, Samsun, Trabzon, Kastamonu'dur. 

Banka'nın mevduat toplayan şube teşkilatı bulunmamaktadır. 
3- Karar organı: 
Banka'nın karar organı Yönetim Kurulu olup, 1 Başkan ve 4 üye olmak üzere 5 kişiden 

oluşmaktadır. 
Bankanın Genel Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. 
Yönetim Kurulu Üyelerinden 3'ü Bayındırlık ve İskân Bakanı, l'i Maliye Bakanı tarafından 

önerilip, Maliye Bakanı ile Bayındırlık ve İskân Bakanının imzalarını taşıyan müşterek Kararna
me ile atanmaktadır. 

4- Personel durumu: 
Bankada, 2003 yılında 2818'i memur, 795'i işçi olmak üzere ortalama 3613 personel çalışmış

tır. Bankada norm kadro çalışması yapılmış olmakla birlikte, yeniden yapılanma çalışmaları nede
niyle uygulamaya konulamamıştır. 

Banka'da toplam personel için yapılan harcama bir önceki yıla göre 14.030 milyar lira artarak 
70.269 milyar liraya yükselmiş olup; bunun 50.506 milyar lirası memurlara, 19.742 milyar lirası 
işçilere 21 milyar lirası ise Denetçilere yapılmıştır. Kişi başına ayda düşen harcama toplamı me
murlarda 1,5 milyar, işçilerde 2,1 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 
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III- MALI BÜNYE 
İller Bankası'nın sadeleştirilmiş (konpanse edilmiş) bilançosuna göre varlık ve kaynaklarının 

toplamı 2002 yılına göre % 35.8 oranında 478.571 milyar lira fazlası ile 1.815.505 milyar lira ola
rak gerçekleşmiştir. 

Kaynaklar toplamı 1.815.505 milyar liranın; % 11.8 oranında 214.544 milyar lirası yabancı 
kaynaklara, % 88.2 oranında 1.600.961 milyar lirası öz kaynaklara ait bulunmaktadır. Öz Kaynakla
rın 749.339 milyar lirası ödenmiş sermayeye, 2.582.502 milyar lirası ödenmiş sermayenin enflasyon 
muhasebesine göre düzenlemede oluşan sermaye yedeklerine, 1.914.794 milyar lirası enflasyon mu
hasebesine göre düzeltilen geçmiş yıllar zararlarına, 16.641 milyar lirası kâr yedeklerine, 158.946 
milyar lirası dönem net kârına, 9.020 milyar lirası da diğer sermaye yedeklerine ait bulunmaktadır. 

Varlıklar toplamı 1.815.505 milyar liranın; % 28.8 oranında 522.921 milyar lirası hazır de
ğerler ve kısa sürede paraya çevrilebilir değerlere, % 71.2 oranında 1.292.584 milyar lirası da bağ
lı değerler ve uzun sürede paraya çevrilebilir değerlere ait bulunmaktadır. 

Bankanın 2003 yılı dönem kârı 276.575 milyar lira olup bu tutardan 117.629 milyar liralık kanu
ni yükümlülük payları düşüldüğünde, kuruluşun net kârı 158.946 milyar lira olarak gerçekleşmektedir. 

Bu verilere göre bankanın mali kârlılık oranı 2003 yılı sonuçlarına göre (öz kaynaklar yönün
de) % 17,3 olmuştur. Bu oran cari faiz hadlerinin altında gerçekleşmiştir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
1-Alımlar: 

Banka'nın faaliyet alanına giren içmesuyu, kanalizasyon, plan, proje, harita, yapı tesisleri ve son
daj gibi hizmetlerin yerine getirilmesinde ana unsurlardan birisi de, bu işler için gerekli olan makine, 
alet, araç ve gereçler ile diğer malzemenin tedariki kuruluşun alım faaliyetlerini oluşturmaktadır. 

Daha önce müteahhit firma tarafından temin edilen çeşitli projelerde kullanılan malzemelerin 
zaman içindeki fiyat artışları, Banka'nın iş hacmindeki artışlar, fiyatlardaki dengesizlikler, kredi 
faizlerinin yüksekliği sebepleriyle giderek müteahhit firmaların sermayesinin yetersiz hale gelme
si ve büyük alımlarda ortak idarelerin mali kapasitelerinin müsait olmaması gibi ekonomik sebep
ler yanında, gerekli malzemenin daha iyi nitelikte, daha kısa zamanda ve daha uygun fiyatla satın 
alınabilmesi, malzeme standardizasyonun sağlanması, iç ve dış ticaret ile gümrük rejiminde mey
dana gelen hızlı değişikliklerin yarattığı güçlüklerin aşılması gibi idari ve teknik bazı sebepler de 
dikkate alınarak, bu malzemelerin Banka'ca satın alınmasının daha isabetli olacağı kanaatine va
rılmış ve uygulama malzemelerin banka tarafından alınması uygulamasına geçilmiştir. 

Banka'nın 2003 yılında yaptığı toplam alımlar; 2002 yılına göre % 44,6 oranında 24.295 mil
yar lira azalarak 30.166 milyar lira olmuştur. 2003 yılı için 28.887 milyar lira olarak öngörülen 
malzeme alımları % 104.41 oranında gerçekleşmiştir. 

Bankanın müteahhitler aracılığı ile yürüttüğü projeler için; ağırlıklı olarak boru olmak üzere; 
2003 yılında yurtiçinden 30.166 milyon liralık malzeme satın alınmıştır. Malzeme alımlarını içme
suyu borusu, vana, sondaj malzemesi vb. inşaat malzemeleri oluşturmuştur. 

2- Fonlar: 
2380 Sayılı Belediye ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 

Hakkındaki Kanun'un 2 nci maddesi ile mahalli idareler payı olarak ayrılan ödeneğin Banka'ya in
tikali ve kanunda belirtilen süre ve esaslar dahilinde ilgili kuruluşlara Bankaca gönderilmesi dü
zenlenmiştir. 

2380 Sayılı Kanun'un 09.05.1984 tarih ve 3004 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesi ile değişik 
1 inci maddesi ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından belediye ve il özel idarelerine verilecek 
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olan oranlar ve bu meblağların ilgili kurumlara verilme esas ve usulleri yeniden düzenlenmiştir. 
Söz konusu yasa değişikliği ile Belediyeler Fonu ve Mahalli İdareler Fonu teşkil edilmiştir. Ancak 
03.03.2001 tarih ve 24335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4629 Sayılı Bazı 
Fonların Tasfiyesi Hakkındaki Karar'ın 3 üncü maddesi ile bu fonlar bütçe içine alınmış ve daha 
önce % 9,25 olan belediyeler payı %6'ya indirilirken % 1,7 olan il özel idareleri payı da % 1,12'ye 
indirilmiştir. Yasayla bu payların 2 nci madde hükümlerine göre aylık olarak hesaplanacağı, tahsil 
edilen ayı müteakip ay sonuna kadar İller Bankası'na yatırılacağı ve belirli esas ve usuller çerçe
vesinde ilgili kurumlarına intikal ettirileceği düzenlenmiştir. 

İller Bankası'na intikal ettirilen genel bütçe vergi gelirleri tahsilatlarının % 6'sı oranındaki 
belediyeler paylarının % 35'inin, 3030 Sayılı Kanun'un 18/a maddesi ve bu maddeye dayalı ola
rak çıkartılan 25.08.1984 tarih ve 18500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 84/8307 Sayılı Bakan
lar Kurulu Kararı ile 1987 yılından sonra Büyük şehir belediyelerine verileceği düzenlenmiştir. 

2003 yılında, bir önceki yıldan devreden 333.349.797 milyon lira ile 2003 yılı genel bütçe ver
gi tahsilatından sağlanan 2.920.323.106 milyon lira olmak üzere 3.253.672.903 milyon liradan 
2.970.452.787 milyon lirası belediyeler payı olarak ilgili belediyeler için tahakkuk ettirilmiş aynı 
yıl içinde 2.272.889.424 milyon lirası belediyelere gönderilmiş ve 283.220.116 milyon lirası mü
teakip yıla devretmiştir. 

Belediye payları 2003 yılında; önceki yıla nazaran % 13 oranında 345.067.677 milyon lira ar
tarak 2.970.452.787 milyon liraya ulaşmıştır. Bu miktarlardan 697.563.363 milyon lirası belediye
lerin borçlarına karşılık mahsup edilerek kalan 2.272.889.424 milyon lirası nakit olarak ödenmiş, 
283.220.116 milyon lirası da müteakip yıla devretmiştir. 

3- Mevduat ve Bankacılık İşlemleri: 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Banka'ya muhatap 19.11.1990 tarih, 52440 sayılı ya

zısı ile İller Bankası'nın kalkınma yatırım bankası statüsünde olduğu bildirildiğinden, bu tarihten 
itibaren bankaca mevduat kabul edilmediği gibi evvelce toplanan mevduat da tasfiye edilmiştir. 

Mevduat kabul etmeyen ve şubesi olmayan Banka, tüzüğünde izin verilenler dışında kalan ti
cari bankacılık işlemleri ile de uğraşmamaktadır. 

4- Krediler: 
Banka'nın 2003 yılında kullandırdığı nakdi krediler 2002 yılına göre % 36 oranında 

437.658.448 milyon lira artarak 1.650.233.150 milyon liraya yükselmiştir. Gayrinakdi krediler ise 
% 87.1 oranında 26.024.761 milyon lira azalarak 3.853.131 milyon liraya inmiştir. 

Nakdi kredilerin % 99,4 oranında 1.641.319.353 milyon lirası mahalli idarelere kullandırılan 
ihtisas kredilerine, % 06 oranında 8.913.790 milyon lirası ise hakiki şahıslara kullandırılan ihtisas 
dışı kredilere aittir. İhtisas dışı kredilerin tamamı Bankalar Kanunu uyarınca, Banka personeline 5 
maaş tutarında verilen kredilerden oluşmaktadır. 

Mahalli idarelere açılan 1.641.319.353 milyon lira tutarındaki kredinin 1.545.905.958 milyon 
lirası yatırım harcamaları, 95.413.395 milyon lirası kısa vadeli finansman ihtiyaçları ile ilgilidir. 

2003 yıl sonu itibariyle 8.913.790 milyon lira bakiye veren ihtisas dışı kredilerin tamamı, Ban
kalar Kanunu'nun 11/9-c.maddesi uyarınca, Banka personeline 5 maaş tutarında verilen ve % 6 
oranında faiz uygulanan kredilerden oluşmaktadır. 

Ayrıca, Banka'nın 2003 yıl sonu itibariyle 3.506 milyon liralık tahsili gecikmiş alacakları 
mevcut olup, tamamına karşılık ayrılmıştır. 

İller Bankası'nın gayri nakdi kredi riskini oluşturan teminat ve kefalet mektupları tutarı 
31.12.2003 tarihi itibariyle 3.853.131 milyon liradır. 
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V- YATIRIMLAR 

13.06.1945 tarihinde 4759 sayılı yasa ile kurulan İller Bankası "Mahalli idarelerin ve bu ida
relerin kuracakları birliklerin ve bağlı idare kurumlarının yapacakları kamu hizmetleriyle tesisleri, 
yapıları ve diğer işleri vücuda getirmelerini kolaylaştırmak, bu idare ve kurumların istemleri üze
rine harita, plan, keşif ve etütleri yapmak veya yaptırmak, idare ve kurumların vücuda getirecekle
ri tesis ve yapılardan mahallince yapılmasına imkân olmayan veya Banka tarafından toplu olarak 
yaptırılmasında fayda bulunanları, yatırım programlan içinde meydana getirmek, idare ve kurum
ların istemleri aranmaksızın bunların Banka yatırım programında yer alan işlerden hibe ve fon yar
dımlarının katkısıyla gerçekleştirilecek olanları, Banka eliyle yapmak veya yaptırmak" görevleri
ni yüklenmiş bir kuruluştur. 

Banka bu görevleri yerine getirebilmek için, yıllık programları ile tespit edilen yatırım pro
jelerinin finansmanını sağlamakta ve etüt safhasında başlayarak yapımını gerçekleştirmektedir. 

Yerel yönetimlerin yatırım teklifleri, Banka'ca hazırlanan yıllık programlarla, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığının onayını takiben DPT'ye gönderilmekte ve DPT'nin inceleme ve onayını mü
teakip bahis konusu projeler yıllık yatırım programına alınmaktadır. 

Banka 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na ta
bi olup, yatırım programında yer alan işlerin ihalelerini söz konusu yasalar ve bu yasalara dayanı
larak çıkartılmış bulunan yönetmelikler doğrultusunda, ilgili bölge müdürlüklerinde yapmaktadır. 

Tüm yatırımlar, merkez teşkilatı ve buna bağlı 18 bölge müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

Bankanın temel yatırımları, harita, imar planı, içme suyu, kanalizasyon ve yapı sektörlerinden 
oluşmaktadır. 

Bankanın 2003 yılı çalışmalarının sektörler itibariyle ödenek ve nakdi gerçekleşme durumu 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Sektörler 
-Harita 
-imar planlama 
-İçme suyu 
-Kanalizasyon 
-Yapı işleri toplamı 
1-Turizm 
2-lmalat sanayi 
3-Belediye hizmetleri 
-Katı atık projeleri 
-Jeotermal enerji 
-Jeoteknik araştırma 
-Bilgisayar 

Toplam 

2003 Yılı Yatırım Harcamaları 

Ödeneğin son 
durumu Milyar TL. 

17.000 
3.000 

238.400 
338.365 
18.664 
2.000 
2.700 

13.964 
3.091 
1.870 
1.150 
5.500 

627.040 

Nakdi ödeme 
Milyar TL 
19.188 
4.562 

136.832 
311.391 

9.855 
1.203 
2.059 
6.593 

334 
64 

2.036 
484.262 

Nakdi 
gerçekleşme 

% 
112.87 
152.07 
57.40 
92.03 
52.80 
60.15 
76.32 
47.21 

17.86 
5.57 

37.02 
77,23 

2003 yılında 72.645 milyar lirası belediye katkısı olmak üzere 627.040 milyar lira ödenek ay
rılmış, buna mukabil 484.262 milyar lira harcama yapılmıştır. Ayrılan ödeneğe göre yatırım harca
malarının gerçekleşme oranı % 7,23 dür. 
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VI- İŞTİRAKLER 
İller Bankası'nın 2003 yılı sonu itibariyle; 1 bağlı ortaklığı 2'si denetim içi, 4'ü denetim dışı 

olmak üzere 6 şirkette iştiraki bulunmaktadır. Bağlı ortaklık olan Doğusan Boru San. ve Tic.A.Ş 
2002 yılına kadar iştirak olduğu halde 2002 yılı içinde yapılan sermaye artırımı ile bağlı ortaklık 
haline getirilmiştir. 10.583.295 milyon nominal sermayeli şirketin 8.603.878 milyon lira tutarında
ki ödenmiş sermayesinin % 72.44 oranındaki 6.233.318 milyon liralık kısmı İller Bankası'na ait
tir. Şirket 2003 yılını 903 milyar lira kârla kapatmıştır. 

İştiraklerden Emlak Konut A.Ş. ve T. Kalkınma Bankası A.Ş. denetim içi, T.C. Merkez Ban
kası, Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş., Mardin Boru San. ve Tic. A.Ş. ile İller Bankası Tüketim Ko
operatifi denetim dışındadırlar. 

Bankanın iştiraklerdeki sermaye paylarına taahhüt ettiği sermaye tutarı 2.814.116 milyon lira
dır. Bu tutarın % 100,0 oranında tamamı ödenmiştir. İştirakler dolayısıyla Bankaya isabet eden kâr 
payı 12,5 milyon liradır. 

İştiraklerin iştigal konuları; inşaat, bankacılık, boru ve beton sanayii ve ticarettir. 
İştiraklerin dört adedi bilançolarını zararla, iki adedi ise kârla kapatmıştır. 
VII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır : 
1- İller Bankasının kendisinden beklenen görevleri gereği gibi yapmasını sağlayacak günün 

şartlarına uygun olarak teşkilatlanmasında gerekli olan yasal düzenlemenin yapılması için ilgili 
merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 
B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 
1 - Bankada 2002-2003 yıllarında gerçekleştirilen bilgisayar donanım ve hizmet alımları ile tesis 

edilen bilgisayar sistemi ile ilgili olarak; banka bünyesindeki işleyiş fonksiyonlarına göre analiz ça
lışmalarının, merkez, bölgeler ve yerel yönetimleri de içine alacak şekilde sonuçlandırılması, mevcut 
bilgisayar ağı desteğinde, hem donanım ve hem yazılım entegrasyonunun sağlanarak bir an önce dev
reye sokulması, sistemin en verimli şekilde kullanımının sağlanması yönünde gayret sarf edilmesi, 

2- Bankanın belediye altyapı yatırımları ile ilgili olarak; 
- Projelerin hazırlanma aşamasında yeterli etüd ve fizibilite çalışmaları yapılarak hiçbir proje 

eksikliğine meydan verilmeyip, tamamlanmış projelerle ihaleye çıkılması, şartnamelerin uygula
mada sorun yaratmayacak şekilde ayrıntılı hazırlanması, 

- İhale aşamasında, mevcut mevzuatın rekabet ortamına imkân verecek şekilde uygulanması, 
işlerin en uygun bedelle, en uygun firmaya ihale edilmesi, 

- Uygulama aşamasında takip edilmesi gereken mevzuata uyularak, kontrollük teşkilatının etkin 
çalıştırılıp, yapılan işlerin nitelik ve nicelik bakımından projeye uygun yapılmasının sağlanması, 

- Düzenlenen hakedişlerin mevcut şartnamelere uygun kalitede malzeme ve fiyatları ile değer
lendirilmesi, fazla veya noksan ödemeye meydan verilmemesi, 

- Yatırımların planlanan ekonomik ömürlerini doldurmadan, yenileme ya da ilave yatırımlara 
ihtiyaç göstermeyecek şekilde bitirilmesi hususunda gerekli önlemlerin alınması, 

SONUÇ 
İller Bankası'nın standart verilere göre düzenlenmiş 2003 yılı bilançosu ve gelir tablosu 

382.729 milyar lira dönem kârı ile kapanmış bulunmaktadır. 
İller Bankası'nın 26.04.2004 tarihinde yapılan kredi Genel Kurulu'nda kabul edilen 2003 yılı bi

lançosu ve 276.575 milyar lira dönem kârı ile kapanan enflasyona göre düzeltilmiş Gelir Tablosu, 
Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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İLLER BANKASI 

I . Enflasyona Göre Düzeltilmiş Bilanço 
fTutariar Milyar TL, olarak TL'nm 31 Aralık 2003 tarihindeki 
sabn alma gücüyle İfade edilmiştir) 

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 

t 
1.1 
1.2 
1.3 
n. 
2.1 
2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.2 
2.3 
m. 
3.1 
3.1.1 
3.1.2 
3.2 
rv. 
4.1 
4.2 
4.3 
V. 
s.ı 5.2 
VI. 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
vn. 
vra. 
8.1 
8.1.1 
8.1.2 
8.1.3 
8.2 
a. 
9.1 
9.2 
X. 
10.1 
10.2 
XI. 
xn. 
12.1 
12.2 

xm. 
XIV. 
XV. 
15.1 
15.2 
15.3 
XVI. 
16.1 
16.2 

xvn. 
17.1 
17.2 
17.3 

xvm. 

AKTİF KALEMLER 

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 
Kasa 
Efektif Deposu 
T.C Merkez Bankası 
ALIM SATIM AMAÇU MENKUL DEĞERLER (Net) 
Devlet Borçlanma Senetleri 
Devlet Tahvili 
Hazine Bonosu 
Diğer 
Hisse Senetleri 
Diğer Menkul Değerler 
BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR 
Bankalar 
Yurtiçi Bankalar 
Yurtdışı Bankalar 
Diğer Mail Kuruluşlar 
PARA PİYASALARI 
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 
SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) 
Hisse Senetleri 
Diğer Menkul Değerler 
KREDİLER 
Kısa Vadeli 
Orta ve Uzun Vadeli 
Takipteki Krediler 
özel Karşılıklar (-) 
FAKTORİNG ALACAKLARI 
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) 
Devlet Borçlanma Senetleri 
Devlet Tahvili 
Hazine Bonosu 
Diğer 
Diğer Menkul Değerler 
İŞTİRAKLER (Net) 
Mali İştirakler 
Mali Olmayan İştirakler 
BAĞU ORTAKLIKLAR (Net) 
Mali Ortaklıklar 
Mail Olmayan Ortaklıklar 
DİĞER YATIRIMLAR (Net) 
FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) 
Finansal Kiralama Alacakları 
Kazanılmamış Getrler ( - ) 
ZORUNLU KARŞILIKLAR 
MUHTELİF ALACAKLAR 
FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI 
Kredilerin 
Menkul Değerlerin 
Diğer 
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 
Defter Değeri 
Birikmiş Amortismanlar ( - ) 
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 
Şerefiye 
Diğer 
Birikmiş Amortlsmanlar(-) 
DİĞER AKTİFLER 

AKTİF TOPLAMI 

Dipnol 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
S 

9 

10 

11 
12 

13 
14 

15 

16 

17 

CARİ DÖNEM 
31/12/2003 

TP 
124 
80 
0 

44 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.389 
1.389 
1.389 

0 
0 

427.100 
427.100 

0 
0 

1508 
0 

2.508 
1.648413 

478.046 
1.170.367 

3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

10451 
0 

10.451 
5.986 

0 
5.986 

0 
0 
0 
0 
0 

4.536 
0 
0 
0 
0 

101(59 
179.121 
76.462 
1.300 

0 
1.591 

291 
103.606 

2.308.072 

YP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.821 
0 

1.821 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.821 

TOPLAM 
124 
80 
0 

44 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.389 
1.389 
1.389 

0 
0 

427.100 
427.100 

0 
0 

1508 
0 

2.508 
1.650.234 

478.046 
1.172.188 

3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

10451 
0 

10.451 
5.9S6 

0 
5.986 

0 
0 
0 
0 
0 

4.536 
0 
0 
0 
0 

102.659 
179.121 
76.462 
1.300 

0 
1.591 

291 
103.606 

2.309.693 

ÖNCEKİ DÖNEM 
31/12/2002 

TP 
169 
131 

0 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1282 
2.282 
2.282 

0 
0 

533.363 
533.363 

0 
0 

1508 
0 

2.508 
1.375.358 

466.232 
909.055 

76 
S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

9.068 
0 

9.068 
4.169 

0 
4.169 

0 
0 
0 
0 
0 

665 
0 
0 
0 
0 

76.477 
151.928 
75.451 

53 
0 

312 
259 

91406 

1096.518 

YP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

6.273 
0 

6.273 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

TOPLAM 
169 
131 

0 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1282 
2.282 
2.282 

0 
0 

533.363 
533.363 

0 
0 

2.508 
0 

2.508 
1.381.631 

466.232 
915.328 

76 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

9.068 
0 

9.068 
4.169 

0 
4.169 

0 
0 
0 
0 
0 

665 
0 
0 
0 
0 

76.477 
151.928 
75.451 

53 
0 

312 
259 

91406 

6.273 1101791 
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İLLER BANKASİ 

L Enflasyona Göre Düzeltilmiş Bilanço 
(Tutarlar Milyar TL. olarak TL'nın 31 Aralık 2003 tarihindeki 
satın alma gücüyle ifade edilmiştir) 

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 

• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

i 
1.1 
1.2 
1,3 
1.4 
1.5 
1,6 
1.7 
İL 
2.1 
2.2 
2.3 
m. 
3.1 
3.2 
3.2.1 
3.2.2 
W. 
4.1 
4.2 
4.3 
V. 
VL 
vn. 
vm. 
K. 
X. 
10.1 
10.2 
H. 
11,1 
11.2 
11.3 
11.4 

xn. 
12.1 
12.2 
12.3 
12.4 
12.5 

xm 
XIV. 
14.1 
14.2 
14.2.1 
14.2.2 
14.2.3 
14.2.4 
14.2.5 
4.2.6 
4.2.7 
4.3 1 
4.3.1 ^ 
4.3.2 S 
4.3.3 C 
4.3.4 [ 
4.4 K 
4.4.1 G 
4.4.2 D 

|p 

PASİF KALEMLER 

MEVDUAT 
Bankalararası Mevduat 
Tasarruf Mevduatı 
Resmi Kuruluşlar Mevduatı 
Ticari Kuruluşlar Mevduatı 
Diğer Kuruluşlar Mevduatı 
Döviz Tevdiat Hesabı 
Kıymetli Madenler Depo Hesaplan 
BAĞIMSIZ DENETİMİNDEN GEÇMİŞ 
Bankalararası Para Pryasalanndan Alınan Borçlar 
tMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 
ALINAN KREDİLER 
T.C Merkez Bankası Kredileri 
Alınan Diğer Krediler 
Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 
Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 
Bonolar 
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 
Tahviller 
FONLAR 
MUHTELİF BORÇLAR 
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 
ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 
FAKTORİNG BORÇLARI 
FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 
Fınansal Kiralama Borçlan 
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( • ) 
FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 
Mevduatın 
Alınan Kredilerin 
Repo İşlemlerinin 
Diğer 
KARŞILIKLAR 
Genel Karşılıklar 
Kıdem Tazminatı Karşılığı 
Vergi Karşılığı 
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 
Diğer Karşılıklar 
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 
ÖZKAYNAKLAR 
ödenmiş Sermaye 
Sermaye Yedekleri 
Hisse Senedi İhraç Primleri 
Hisse Senedi İptal Kârlan 
Menkul Değerler Değer Arbş Fonu 
renklen Değerleme Fonu 
reniden Değerleme Değer Artışı 

CARİ DÖNEM 
0 , 1 , 0 0 1 31/12/2003 

1 

2 

3 

4 

S 
6 
7 
8 
9 
10 

11 

12 

12 
13 

14 

15 
16 
17 

)iğer Sermaye Yedekleri 
ödenmiş Ser.Enf.Muh.Göre Duz.Kayn.Serm.Yed. 
Câr Yedekleri 
asal Yedekler 
ütü Yedekleri 
Hağanüstü Yedekler 
Hğer Kâr Yedekleri 
İ r veya Zarar 
eçmiş Yıllar Kar ve Zararları 
önem Net Kâr ve Zararı 

ASİF TOPLAMI 

18 

19 

TP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3.027 
0 

3.027 
0 

3.027 
0 
0 
0 
0 

10.250 
505.100 
53314 
11702 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

121406 
0 

4.777 
117.629 

0 
0 
0 

1.600.961 
749.339 

2.582.502 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2.582502 
24.968 
24.968 

0 
0 
0 

-1.755.848 
-1.914,794 

158.946 

ÖNCEKİ DÖNEM 
31/12/2002 

YP TOPLAM TP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 C 
0 C 
0 C 
0 0 

1.933 4.960 
0 0 

1.933 4,960 
0 0 

1.933 4.960 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 10.250 
0 505.100 
0 53.514 
0 12.702 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 122.406 
0 0 
0 4.777 
0 117.629 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1.600.961 
0 749,339 
0 2,582.502 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2.582.502 
0 24.968 
0 24.968 
0 0 
0 0 
0 0 
0 -1.755.848 
0 -1,914,794 
0 158.946 

2307.960 1.933 1309.893 

D 0 
0 0 
0 0 
3 0 
) 0 
) 0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

28.376 
0 

28.376 
0 

28.376 
0 
0 
0 
0 

9319 
652.883 
112.365 

6.318 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

106.447 
0 

3,901 
102.546 

0 
0 
0 

1.180.312 
493.186 

2.427.172 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2,427.172 
174.748 
174.748 

0 
0 
0 

-1.914.794 
-2.322.794 

408.000 

YP TOPLAM 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

6.571 34.947 
0 0 

6.571 34.947 
0 0 

6.571 34.947 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 9.519 
0 651883 
0 111365 
0 6.318 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 106.447 
0 0 
0 3.901 
0 102.546 
0 0 
0 0 
0 0 

1.180.312 
0 493.186 
0 2.427.172 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2.427.172 
0 174.748 
0 174.748 
0 0 
0 0 
0 0 
0 -1.914.794 
0 -2.322.794 
0 408.000 

1096.220 6.571 1101791 
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İLLER BANKASI 
m . Enflasyona Göre Dflzettilmif Gelir Gider Tablosu 
(Tutartar Milyar TL. olarak TL'nm 31 Aralık 2003 tarihindeki 
satın alma gücüyle ifade edilmiştir) 

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 

L 
1.1 
1.1.1 
1.1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.2 
1.1.2.1 
1.1.2.2 
1.1.3 
1.1.4 
1.2 
1.3 
1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 
1.4 
1,5 
1.5.1 
1.5.2 
1.5.3 
1.6 
n. 
2.1 
2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 
2.1.7 
2,2 
2,3 
2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 
2.3.4 
2.4 
2.5 
m. 
IV. 
4.1 
4.1.1 
4.1.2 
4.1.3 
4.2 
4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 
V. 
5,1 
5,2 
VI. 
6,1 
6,2 
VH, 
vra. 
IX. 
X. 
XL 
xn. 
xm. 
xrv. 
XV. 
m 
xvn. 
xvm. 
18.1 
18.1.1 
18.1.2 
18.2 
XIX. 
XX. 

GELİR VE GİDER KALEMURİ 
FAİZ GELİRLERİ 
Kredilerden Alınan Faizler 
TP Kredilerden Alınan Faizler 
Kısa Vadeli Kredilerden 
Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 
YP Kredilerden Alınan Faizler 
Kısa Vadeli Kredilerden 
Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 
Takipteki Alacaklardan Ahnan Faizler 
Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler 
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 
Bankalardan Alınan Faizler 
T.C Merkez Bankasından 
Yurtiçi Bankalardan 
Yurtdışı Bankalardan 
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 
Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 
Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 
Diğer Faiz Gelirleri 
FAİZ GİDERLERİ 
Mevduata Verilen Faizler 
Bankalar Mevduatına 
Tasarruf Mevduatına 
Resmi Kuruluşlar Mevduatına 
Ticari Kuruluşlar Mevduatına 
Diğer Kuruluşlar Mevduatına 
Döviz Tevdiat Hesaplarına 
KıymetN Maden Depo Hesaplarına 
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 
T.C. Merkez Bankasına 
Yurtiçi Bankalara 
Yurtdışı Bankalara 
Diğer Kuruluşlara 
Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 
Diğer Faiz Giderleri 
NET FAİZ GELİRİ ( I - H ) 
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 
Alınan Ücret ve Komisyonlar 
Nakdi Kredilerden 
Gayri Nakdi Kredilerden 
Diğer 
Verilen Ücret ve Komisyonlar 
Nakdi Kredilere Verilen 
Gayri Nakdi Kredilere Verilen 
Diğer 
TEMETTÜ GELİRLERİ 
Alm Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 
Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 
NET TİCARİ KÂR/ZARAR 
Sermaye Piyasası İşlemleri Kir/Zaran (Net) 
Kambiyo Kâr/Zaran (Net) 
YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR/ZARAR 
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 
FAAİİYETGEIİRURİ TOPLAMI (m+IV+V+VI+vn+VIII) 
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 
DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-) 
FAALİYET KÂRI (DMMCt) 
BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR 
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 
VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 
VERGİ KARŞILIĞI (-) 
VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XV-XVI) 
VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR 
Vergi öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 
Olağanüstü Gelirler 
Olağanüstü Giderler (•) 
Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) 
KONSOLİDASYON DIŞI ORTAKLIKLAR KÂR/ZARARI (•) 
NET DÖNEM KÂR w ZARARI (Xvn+XVm+XIX) 

Dipnot 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 

8 
9 

CARİ DÖNEM 
31/12/2003 

451.891 
353.660 
353.627 
19.921 

333.706 
33 
0 

33 
0 
0 
0 

193 
0 

193 
0 

98.037 
0 
0 
0 
0 
1 

20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

18 
0 
0 

18 
0 
0 
2 

451.871 
-895 
365 

0 
118 
247 

1.260 
0 
0 

1.260 
0 
0 
0 

40 
0 

40 
0 

51.418 
502.434 

534 
110.573 
391.327 

0 
•114.752 
276.575 
117.629 
158.946 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

158.946 

ÖNCEKİ DONEM 
31/12/2002 

466.016 
326.566 
326.470 
28.310 

298.160 
96 
0 

96 
0 
0 
0 

6.554 
0 

6.554 
0 

131886 
0 
0 
0 
0 

10 
99 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

44 
0 
0 

44 
0 
0 

55 
465.917 

-868 
429 

0 
201 
228 

1.297 
0 
0 

1.297 
0 
0 
0 

-54 
0 

-54 
0 

371.727 
836.722 

2.171 
122.277 
71Z274 

0 
-201.729 
510.545 
101545 
408.000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

408.000 
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SAYI : 71 
İLLER BANKASI'NIN 2004 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 

KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 
Komisyonumuzun 30.05.2006 tarihli 27 nci Birleşiminde İller Bankası'nın 2004 yılına ait he

sap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denet
lenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla 
kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevap
lar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen 
hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKİŞ 
1- Kuruluş Kanunu: 
İller Bankası faaliyetlerini; 13.6.1945 tarih, 4759 sayılı İller Bankası Kanunu ve kanunda deği

şiklik yapan 30.11.1989 tarih ve 3590 sayılı Kanun gereğince hazırlanarak 9.3.1990 tarihinde yürürlü
ğe giren İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre faaliyetlerini yürütmektedir. 

2- Bankanın amacı ve faaliyet konuları: 
- Ortak İdarelerin kendi kanunları gereğince yapmaya yetkili bulundukları mahalli kamu hiz

metleriyle ilgili tesisler, alt ve üst yapılar ve diğer işlerin yapılmasını kolaylaştırmak, şehir, kasa
ba ve köylerin kuruluş ve imarı yolundaki plan ve programların gerçekleşmesini desteklemek ama
cıyla bu idarelere, bu yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre kredi sağlamak, bu konularda ku
rulmuş ve kurulacak olan fonlardan tahsis yapmak, 

- Bakanlık Kuruluş Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere ortak idarelerin istemleri halinde 
harita, plan, proje, keşif ve etütleri yapmak veya yaptırmak, bu idarelerin vücuda getirecekleri te
sis ve yapılarda mahallince yaptırılmasına imkân olmayan veya Banka tarafından toplu olarak yap
tırılmasında fayda bulunan, içmesuyu, kanalizasyon, arıtma ve sondaj işleri gibi alt ve üst yapı te
sislerinden beşer yıllık kalkınma planları esas alınarak hazırlanan Banka yıllık yatırım programla
rına girenleri yapmak veya yaptırmak, 

- İmkânlara göre, ortak idarelerin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının program dışı işleri
ni istemleri halinde ve finansmanı bu idarelerce karşılanmak üzere yapmak veya yaptırmak, 

- Bankadan alınan kredilerle yapılacak işlerinden yapım ve denetlemeleri Bakanlığa verilmiş 
olanlar dışında kalanların, isteme ve imkâna göre teknik kontrol ve denetlemesini üzerine almak, 

- Ortak idareler için gerekli olan her türlü makine, araç, gereç, malzeme ve eşyadan temin ede
bileceklerini bu idarelere istemleri halinde satmak veya kiralamak, 

- Ortak idarelerin Banka aracılığıyla sigorta ettirmek isteyecekleri her türlü araç, gereç ve di
ğer menkuller ile gayrimenkul mallarını sigorta ettirmek, 

- Yukarıda yazılı görevleri yapmak üzere her türlü araç ve malzemeyi temin etmek, Bankanın 
görevlerini yerine getirebilmek için gerekli tesisleri doğrudan doğruya kurmak ve kurulmuş ve ku
rulacak olan ortaklıklara gerekirse iştirak etmek, 

- Ortak idarelerin ve diğer kurum ve kuruluşların istemleri halinde bunların ve ayrıca kanun
larla kurulmuş fonlardan Bankaya aktarılacak olanların veznedarlık hizmetlerini yapmak, 

- Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek, olarak sıralanmaktadır. 
- Banka, ayrıca; 2380 sayılı Kanun gereği genel bütçe vergi hasılatından bünyesine aktarılan 

payların belediyelere ve özel idarelere dağıtılması görevini de yerine getirmektedir. 4759 sayılı İller 
Bankası Kanunu'nun 3822 sayılı Kanunla değişik 19. maddesine göre, Bankanın net kârının % 55'i, 
kalkınmalarına yardımcı olmak üzere, her yıl belirli sayıdaki köylere dağıtılmaktadır. 
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II- İDARİ BÜNYE 
1- Mevzuat: 
Belediyeler Bankası'nın bir devamı olarak 1945 yılında kurulan İller Bankası faaliyetlerini 

4759 sayılı İller Bankası Kanunu ve özel hukuk hükümlerine göre sürdürmektedir. 
4759 sayılı Kuruluş Kanununun 1. maddesinde, Banka'nın amacı; İl Özel İdareleriyle beledi

ye ve köy idarelerinin ve bu idarelerin kuracakları birliklerle, adı geçen idarelere bağlı, tüzel kişi
liği haiz olan veya olmayan ve katma bütçeli idareye kurumların imar işleriyle ilgili konularla uğ
raşmak olarak belirtilmiştir. 

İller Bankası'nın mevduat toplama ve bulundurma yetkisi olmamakla birlikte; birtakım faali
yetleri itibariyle de 5411 sayılı Bankalar Kanunu'na tabidir. 

Banka personeli özlük haklan bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5434 sayılı 
T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü hak
kındaki mevzuata tabidir. 

2- Teşkilat yapısı: 
İller Bankası teşkilatı; merkez teşkilatını meydana getiren Yönetim Kurulu ve Genel Müdür

lük Daire başkanlıkları, Şube Müdürleri ile taşra teşkilatını oluşturan Bölge Müdürlüklerinden 
oluşmaktadır. 

İller Bankası Kanunu'na göre, Genel Kurul baş harflerine göre 3 eşit gruba ayrılan illerin bi
rinci grupta İl Genel Meclisince, ikinci grupta Belediye Meclisince, üçüncü grupta ise Köy İhtiyar 
Meclisince kendi üyeleri arasından seçilip gönderilen birer üye ile, İçişleri, Millî Eğitim, Tarım ve 
Köyişleri, Bayındırlık ve İskân, Maliye, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları ve Hazine Müsteşarlığını 
temsil etmek üzere gönderilecek birer temsilciden oluşmaktadır. 

Banka işlemlerini denetleyen iki denetçiden biri Bayındırlık ve İskân Bakanı, diğeri de Ban
ka Genel Kurulu tarafından birer yıl için seçilmektedir. 

Genel Müdürlük, yapılan işlemlerin özelliklerine göre 16 Daire Başkanlığı ve Teknik Danış
ma Kurulu ile Savunma Uzmanlığı ve Şube Müdürlüklerinden meydana gelmiştir. 

Banka'nın taşra teşkilatı ise, 18 Bölge Müdürlüğü ile 4 Başmühendislikten oluşmaktadır. Böl
ge Müdürlüğü olan iller; İstanbul, Bursa, İzmir, Eskişehir, Antalya, Konya, Ankara, Adana, Kay
seri, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Van, Erzurum, Sivas, Samsun, Trabzon, Kastamonu'dur. 

Banka'nın mevduat toplama yetkisi ve şube teşkilatı bulunmamaktadır. 
3- Karar organı: 
Banka'nın karar organı Yönetim Kurulu olup, 1 Başkan ve 4 Üye olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır. 
Bankanın Genel Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. 
Yönetim Kurulu Üyelerinden 3'ü Bayındırlık ve İskân Bakanı, l'i Maliye Bakanı tarafından 

önerilip, Başbakan, Maliye Bakanı ile Bayındırlık ve İskân Bakanının imzalarını taşıyan müşterek 
Kararname ile atanmaktadır. 

4-Personel durumu: 
Bankada, 2004 yılında 2.718'i memur, 780'i işçi olmak üzere ortalama 3.498 personel çalış

mıştır. Bu sayı geçen yıl gerçekleşen ortalamadan 115 kişi daha fazladır. Bankada norm kadro çalış
ması yapılmış olmakla birlikte, yeniden yapılanma çalışmaları nedeniyle uygulamaya konulamamıştır 

Banka'da toplam personel için yapılan harcama bir önceki yıla göre 4.739 milyar lira artarak 
75.785 milyar liraya yükselmiş olup; bunun 54.021 milyar lirası memurlara, 21.739 milyar lirası 
işçilere 25 milyar lirası ise Denetçilere yapılmıştır. Kişi başına ayda düşen harcama toplamı me
murlarda 1,7 milyar, işçilerde 2,3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 
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III- MALI BÜNYE 
İller Bankası'nın sadeleştirilmiş ve enflasyondan arındırılmış bilançosuna göre varlık ve kay

naklarının toplamı 2003 yılına göre % 18.1 oranında 463.585 milyar lira fazlası ile 3.015.039 mil
yar lira olarak gerçekleşmiştir. 

Kaynaklar toplamı 3.015.039 milyar liranın; % 28.1 oranında 847.334 milyar lirası yabancı 
kaynaklara, % 71.9 oranında 2.167.705 milyar lirası öz kaynaklara ait bulunmaktadır. Öz Kaynak
ların 1.052.259 milyar lirası ödenmiş sermayeye, 2.885.063 milyar lirası ödenmiş sermayenin enf
lasyon muhasebesine göre düzenlemede oluşan sermaye yedeklerine, 2.008.703 milyar lirası enf
lasyon muhasebesine göre düzeltilen geçmiş yıllar zararlarına, 198.932 milyar lirası kâr yedekleri
ne, 154 milyar lirası dönem net kârına ait bulunmaktadır. 

Varlıklar toplamı 3.015.039 milyar liranın; % 44.3 oranında 1.334.765 milyar lirası hazır de
ğerler ve kısa sürede paraya çevrilebilir değerlere, % 55.7 oranında 1.680.274 milyar lirası da bağ
lı değerler ve uzun sürede paraya çevrilebilir değerlere ait bulunmaktadır. 

Bankanın 2004 yılı dönem kârı 6.535 milyar lira olup bu tutardan 6.381 milyar liralık kanuni 
yükümlülük payları düşüldüğünde, kuruluşun net kârı 154 milyar lira olarak gerçekleşmektedir. 

Bu verilere göre bankanın mali kârlılık oranı 2004 yılı sonuçlarına göre (öz kaynaklar yönün
de) % 0,007 olmuştur. Bu oran cari faiz hadlerinin çok altında gerçekleşmiştir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
1- Alımlar: 
Banka'nın faaliyet alanına giren içmesuyu, kanalizasyon, plan, proje, harita, yapı tesisleri ve son

daj gibi hizmetlerin yerine getirilmesinde ana unsurlardan birisi de, bu işler için gerekli olan makine, 
alet, araç ve gereçler ile diğer malzemenin tedariki kuruluşun alım faaliyetlerini oluşturmaktadır. 

Daha önce müteahhit firma tarafından temin edilen çeşitli projelerde kullanılan malzemelerin 
zaman içindeki fiyat artışları, Banka'nın iş hacmindeki artışlar, fiyatlardaki dengesizlikler, kredi 
faizlerinin yüksekliği sebepleriyle giderek müteahhit firmaların sermayesinin yetersiz hale gelme
si ve büyük alımlarda ortak idarelerin mali durumlarının müsait olmaması gibi ekonomik sebepler 
yanında, gerekli malzemenin daha iyi nitelikte, daha kısa zamanda ve daha uygun fiyatla satın alı
nabilmesi, malzeme standardizasyonun sağlanması, iç ve dış ticaret ile gümrük rejiminde meyda
na gelen hızlı değişikliklerin yarattığı güçlüklerin aşılması gibi idari ve teknik bazı sebepler de dik
kate alınarak, bu malzemelerin Banka'ca satın alınmasının daha isabetli olacağı kanaatine varılmış 
ve malzemelerin banka tarafından alınması uygulamasına başlanmıştır. 

Son yıllarda banka, malzemelerin alımı ve belediyelere tahsisi ile bunların stok ve sevkıyatın
da meydana gelen sıkıntılar nedeniyle, bu uygulamadan kısmen vazgeçmiş ve malzeme alımları 
için kredi verme uygulamasına geçmiştir. 

Banka'nın 2004 yılında yaptığı toplam alımlar; 2003 yılına göre % 17,5 oranında 5.283 mil
yar lira azalarak 24.883 milyar lira olmuştur. 2004 yılı için 26.497 milyar lira olarak öngörülen 
malzeme alımları % 93.1 oranında gerçekleşmiştir. 

Bankanın müteahhitler aracılığı ile yürüttüğü projeler için; ağırlıklı olarak boru olmak üzere; 
2004 yılında yurtiçinden 23.158 milyar liralık malzeme satın alınmıştır. Malzeme alımlarını içme
suyu borusu, vana, sondaj malzemesi vb. inşaat malzemeleri oluşturmuştur.2004 yılında dış alım 
gerçekleşememiştir. 

2- Fonlar: 
2380 Sayılı Belediye ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 

Hakkındaki Kanun'un 2 nci maddesi ile mahalli idareler payı olarak ayrılan ödeneğin Banka'ya 
intikali ve kanunda belirtilen süre ve esaslar dahilinde ilgili kuruluşlara Bankaca gönderilmesi 
düzenlenmiştir. 
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2380 Sayılı Kanun'un 09.05.1984 tarih ve 3004 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesi ile değişik 
1 inci maddesi ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından belediye ve il özel idarelerine verilecek 
olan oranlar ve bu meblağların ilgili kurumlara verilme esas ve usulleri yeniden düzenlenmiştir. 
Söz konusu yasa değişikliği ile Belediyeler Fonu ve Mahalli İdareler Fonu teşkil edilmiştir. Ancak 
03.03.2001 tarih ve 24335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4629 Sayılı Bazı 
Fonların Tasfiyesi Hakkındaki Karar'ın 3 üncü maddesi ile bu fonlar bütçe içine alınmış ve daha 
önce % 9,25 olan belediyeler payı % 6'ya indirilirken % 1,7 olan il özel idareleri payı da % 1,12'ye 
indirilmiştir. Yasayla bu payların 2 nci madde hükümlerine göre aylık olarak hesaplanacağı, tahsil 
edilen ayı müteakip ay sonuna kadar İller Bankası'na yatırılacağı ve belirli esas ve usuller çerçe
vesinde ilgili kurumlarına intikal ettirileceği düzenlenmiştir. 

İller Bankası'na intikal ettirilen genel bütçe vergi gelirleri tahsilatlarının % 6'sı oranındaki 
belediyeler paylarının (Büyükşehir belediye sınırları içerisindeki ilçe belediyelerine ait) % 35'inin, 
3030 Sayılı Kanun'un 18/a maddesi ve bu maddeye dayalı olarak çıkartılan 25.08.1984 tarih ve 
18500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 84/8307 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1987 yılından 
sonra Büyükşehir belediyelerine verileceği düzenlenmiştir. 

2004 yılında, bir önceki yıldan devreden 283.220.116 milyon lira ile 2004 yılı genel bütçe ver
gi tahsilatından sağlanan 4.496.118.878 milyon lira olmak üzere toplam 4.779.338.994 milyon li
radan 4.237.925.741 milyon lirası belediyeler payı olarak ilgili belediyeler için tahakkuk ettirilmiş 
aynı yıl içinde 3.550.280.167 milyon lirası belediyelere gönderilmiş ve 541.413.252 milyon lirası 
müteakip yıla devretmiştir. 

Belediye payları 2004 yılında; önceki yıla nazaran % 42 oranında 1.267.472.954 milyon lira 
artarak 4.237.925.741 milyon liraya ulaşmıştır. Bu miktarlardan 687.644.574 milyon lirası beledi
yelerin borçlarına karşılık mahsup edilerek kalan 3.550.280.167 milyon lirası nakit olarak öden
miş, 541.413.252 milyon lirası da müteakip yıla devretmiştir. 

3- Mevduat ve Bankacılık İşlemleri: 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Banka'ya muhatap 19.11.1990 tarih, 52440 sayılı ya

zısı ile İller Bankası'nın kalkınma yatırım bankası statüsünde olduğu bildirildiğinden, bu tarihten 
itibaren bankaca mevduat kabul edilmediği gibi evvelce toplanan mevduat da tasfiye edilmiştir. 

Mevduat kabul etmeyen ve şubesi olmayan Banka, tüzüğünde izin verilenler dışında kalan ti
cari bankacılık işlemleri ile de uğraşmamaktadır. 

4- Krediler: 
Banka'nın 2004 yılında kullandırdığı nakdi krediler 2003 yılına göre % 14.2 oranında 

266.758.626 milyon lira artarak 2.145.384.043 milyon liraya yükselmiştir. Gayri nakdi krediler ise 
% 74 oranında 3.242.366 milyon lira artarak 7.628.770 milyon liraya yükselmiştir. 

Nakdi kredilerin % 99,5'i oranında 2.136.171.809 milyon lirası mahalli idarelere kullandırı
lan ihtisas kredilerine, % 05'i oranında 9.212.235 milyon lirası ise hakiki şahıslara kullandırılan ih
tisas dışı kredilere aittir. İhtisas dışı kredilerin tamamı Bankalar Kanunu uyarınca, Banka persone
line 5 maaş tutarında verilen kredilerden oluşmaktadır. 

Mahalli idarelere açılan 2.136.171.809 milyon lira tutarındaki kredinin 1.966.781.255 milyon 
lirası yatırım harcamaları, 169.390.554 milyon lirası kısa vadeli finansman ihtiyaçları ile ilgilidir. 

2004 yıl sonu itibariyle 9.212.235 milyon lira bakiye veren ihtisas dışı kredilerin tamamı,4389 
sayılı Bankalar Kanunu'nun 11/9-c. maddesi uyarınca, Banka personeline 5 maaş tutarında verilen 
ve % 6 oranında faiz uygulanan kredilerden oluşmaktadır. 

Ayrıca, Banka'nın 2004 yıl sonu itibariyle 2.576.894 milyon liralık tahsili gecikmiş alacakla
rı mevcut olup, tamamına karşılık ayrılmıştır. 

İller Bankası'nın gayri nakdi kredi riskini oluşturan teminat ve kefalet mektupları tutarı 
31.12.2004 tarihi itibariyle 7.628.770 milyon liradır. 
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V- YATIRIMLAR 
13.06.1945 tarihinde 4759 sayılı Yasa ile kurulan İller Bankası "Mahalli idarelerin ve bu ida

relerin kuracakları birliklerin ve bağlı idare kurumlarının yapacakları kamu hizmetleriyle tesisleri, 
yapıları ve diğer işleri vücuda getirmelerini kolaylaştırmak, bu idare ve kurumların istemleri üze
rine harita, plan, keşif ve etütleri yapmak veya yaptırmak, idare ve kurumların vücuda getirecekle
ri tesis ve yapılardan mahallince yapılmasına imkân olmayan veya Banka tarafından toplu olarak 
yaptırılmasında fayda bulunanları, yatırım programları içinde meydana getirmek, idare ve kurum
ların istemleri aranmaksızın bunların Banka yatırım programında yer alan işlerden hibe ve fon yar
dımlarının katkısıyla gerçekleştirilecek olanları, Banka eliyle yapmak veya yaptırmak" görevleri
ni yüklenmiş bir kuruluştur. 

Banka bu görevleri yerine getirebilmek için, yıllık programlan ile tespit edilen yatırım pro
jelerinin finansmanını sağlamakta ve etüt safhasında başlayarak yapımını gerçekleştirmektedir. 

Yerel yönetimlerin yatırım teklifleri, Banka'ca hazırlanan yıllık programlarla, Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığının onayını takiben DPT'ye gönderilmekte ve DPT'nin inceleme ve onayını mü
teakip bahis konusu projeler yıllık yatırım programına alınmaktadır. 

Banka 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na ta
bi olup, yatırım programında yer alan işlerin ihalelerini söz konusu yasalar ve bu yasalara dayanı
larak çıkartılmış bulunan yönetmelikler doğrultusunda, ilgili bölge müdürlüklerinde yapmaktadır. 

Tüm yatırımlar, merkez teşkilatı ve buna bağlı 18 bölge müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 
Bankanın temel yatırımları, harita, imar planı, içme suyu, kanalizasyon ve yapı sektörlerinden 

oluşmaktadır. 
Bankanın 2004 yılı çalışmalarının sektörler itibariyle ödenek ve nakdi gerçekleşme durumu 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Sektörler 
-Harita 
-İmar planlama 
-İçme suyu 
-Kanalizasyon 
-Yapı işleri toplamı 
1-Turizm 
2-İmalat sanayi 
3-Belediye 
hizmetleri 
-Katı atık projeleri 
-Jeotermal enerji 
-Jeoteknik 
araştırma 
-Bilgisayar 

Toplam 

2003 Yılı Yatırım Harcamaları 

Ödeneğin son 
durumu Milyar TL. 

20.300 
10.000 

187.000 
348.881 

15.463 
350 

2.113 

13.000 
2.641 
6.020 

1.250 
3.339 

594.894 

Nakdi ödeme 
Milyar TL 

14.474 
2.918 

84.188 
312.142 

8.774 
361 
755 

7.658 

108 

29 
1.725 

424.358 

Nakdi 
gerçekleşme 

% 
71.30 
29.18 
45.02 
89.47 
56.74 

103.14 
35.73 

58.91 

1.79 

2.32 
51.66 
71.33 

2004 yılında 49.894 milyar lirası belediye katkısı olmak üzere 594.894 milyar lira ödenek ay
rılmış, buna mukabil 44.358 milyar lira harcama yapılmıştır. Ayrılan ödeneğe göre yatırım harca
malarının gerçekleşme oranı % 71.33 dür.Gerçekleşen harcamanın 413.779 milyar lirası özkaynak-
lardan, 10.579 milyar lirası da belediye katkılarından karşılanmıştır. 
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VI- İŞTİRAKLER 
İller Bankası'nın 2004 yılı sonu itibariyle; 1 bağlı ortaklığı 2'si denetim içi, 4'ü denetim dışı 

olmak üzere 6 şirkette iştiraki bulunmaktadır. Bağlı ortaklık olan Doğusan Boru San. ve Tic. A.Ş 
2002 yılına kadar iştirak olduğu halde 2002 yılı içinde yapılan sermaye artırımı ile bağlı ortaklık 
haline getirilmiştir. 9.864.689 milyon lira ödenmiş sermayesi bulunan şirketin, ödenmiş sermaye
sinin % 75.97 oranındaki 7.494.129 milyon liralık kısmı İller Bankası'na aittir. Şirket 2004 yılını 
789 milyar lira zararla kapatmıştır. 

İştiraklerden Emlak Konut A.Ş. ve T. Kalkınma Bankası A.Ş. denetim içi, T.C. Merkez Ban
kası, Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş., Mardin Boru San. ve Tic. A.Ş. ile İller Bankası Tüketim Ko
operatifi denetim dışındadırlar. 

Bankanın iştiraklerdeki sermaye paylarına taahhüt ettiği sermaye tutarı 2.814.112 milyon lira
dır. Bu tutarın % 100,0 oranında tamamı ödenmiştir. İştirakler dolayısıyla Bankaya isabet eden kâr 
payı bulunmamaktadır. 

İştiraklerin iştigal konuları; inşaat, bankacılık, boru ve beton sanayii ve ticarettir. 
İştiraklerin beş adedi bilançolarını zararla, bir adedi ise kârla kapatmıştır. 
VII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki öneriler, sonuçlan gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde 

bırakılmıştır. 
- Bankada gerçekleştirilen ek sözleşme uygulamaları ile ilgili olarak; 
- Sürdürülen bazı altyapı inşaatlarının, mevcut mevzuatın farklı yorumlanması sonucu bir ve

ya birden fazla ek sözleşme yapılması, yatırımların inşaat sürelerinin uzamasına, kullanım ömrü 
sınırlı olan altyapıların ekonomik kullanımını engelleyerek maliyet artışına neden olduğundan, söz 
konusu uygulamadan, 

- İller Bankası İhale Yönetmeliğinin, Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Ka
nunu paralelinde gereken değişikliklerin yapılıp, halen uygulanmakta olan sınırsız ek sözleşme uy
gulamalarından, 

- Banka tarafından alınan 15.03.2004 tarihli Bakan Onayı çerçevesinde, yeni bir ihale konusu 
yapılabilecek işlerin mevcut keşif içine dahil edilmesiyle, ileride ek sözleşme yapılmasına temel 
oluşturacak uygulamalardan vazgeçilmesi, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır : 
1- İller Bankasının kendinden beklenen görevleri gereği gibi yapmasını sağlayacak, stratejik 

planlama çalışmalarının ilgili kamu kuruluşları ile işbirliği içerisinde tamamlanarak buna uygun 
teşkilatlanmasında gerekli olan yasal düzenlemenin yapılması için ilgili merciler nezdinde girişim
lerde bulunulması, 

2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerinde yerine getirilmesi, 
SONUÇ: 
İller Bankası'nın 20.04.2005 tarihinde yapılan kendi Genel Kurulu'nda kabul edilen 2004 yılı 

bilançosu ve 6.535 milyar lira dönem kârı ile kapanan enflasyona göre düzeltilmiş Gelir Tablosu, 
Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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İLLER BANKASI 
I. Enflasyona Göre Düzeltilmiş Bilanço 
(Tutarlar Milyar TL. olarak TL'nın 31 Aralık 2004 tarihindeki satın 
alma gücüyle ifade edilmiştir) 

BAĞIMSIZ DENETİMDEN 
_ _ _ _ _ _ GEÇMİŞ 

I. 
1,1 
1,2 
1,3 
1.4 
II. 
2,1 
2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2,2 
2,3 
III. 
3,1 
3.1.1 
3.1.2 
3.1.3 
3,2 
IV. 
4,1 
4,2 
4,3 
V. 
5,1 
5,2 
VI. 
6,1 
6,2 
6,3 
6,4 
VII. 
VIII. 
8,1 
8.1.1 
8.1.2 
8.1.3 
8,2 
IX. 
9,1 
9,2 
X. 
10,1 
10,2 
XI. 
XII. 
12,1 
12,2 
XIII. 
XIV. 
XV. 
15,1 
15,2 
15,3 
XVI. 
16,1 
16,2 
XVII. 
17,1 
17,2 
17,3 
XVIII. 

AKTİF KALEMLER 

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 
Kasa 
Efektif Deposu 
T.C. Merkez Bankası 
Diğer 
ALİM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) 
Devlet Borçlarıma Senetleri 
Devlet Tahvili 
Hazine Bonosu 
Diğer 
Hisse Senetleri 
Diğer Menkul Değerler 
BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR 
Bankalar 
Yurtiçi Bankalar 
Yurtdışı Bankalar 
Yurtdışı Merkez ve Şubeler 
Diğer Mali Kuruluşlar 
PARA PİYASALARI 
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 
SATILMAYA HAZİR MENKUL DEĞERLER (Net) 
Hisse Senetleri 
Diğer Menkul Değerler 
KREDİLER 
Kısa Vadeli 
Orta ve Uzun Vadeli 
Takipteki Krediler 
Özel Karşılıklar (-) 
FAKTORİNG ALACAKLARI 
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) 
Devlet Borçlanma Senetleri 
Devlet Tahvili 
Hazine Bonosu 
Diğer 
Diğer Menkul Değerler 
İŞTİRAKLER (Net) 
Mali İştirakler 
Mali Olmayan İştirakler 
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 
Mali Ortaklıklar 
Mali Olmayan Ortaklıklar 
DİĞER YATIRIMLAR (Net) 
FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) 
Finansal Kiralama Alacakları 
Kazanılmamış Gelirler ( - ) 
ZORUNLU KARŞILIKLAR 
MUHTELİF ALACAKLAR 
FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI 
Kredilerin 
Menkul Değerlerin 
Diğer 
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 
Defter Değeri 
Birikmiş Amortismanlar (- ) 
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 
Şerefiye 
Diğer 
Birikmiş Amortismanlar ( - ) 
DİĞER AKTİFLER 

AKTİF TOPLAMI 

CARI DONEM 
31/12/2004 

TP 
160 
106 

0 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

701.583 
701.583 
701.583 

0 
0 
0 

13.800 
13.800 

0 
0 

2.852 
0 

2.852 
2.145.384 

594.835 
1.550.549 

2.577 
2.577 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

11.897 
0 

11.897 
8.993 

0 
8.993 

0 
0 
0 
0 
0 

10.337 
0 
0 
0 
0 

106.307 
194.343 
88.036 
2.528 

0 
3.255 

727 
31.379 

3.035.220 

YP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

TOPLAM 
160 
106 

0 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

701.583 
701.583 
701.583 

0 
0 
0 

13.800 
13.800 

0 
0 

2.852 
0 

2.852 
2.145.384 

594.835 
1.550.549 

2.577 
2.577 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

11.897 
0 

11.897 
8.993 

0 
8.993 

0 
0 
0 
0 
0 

10.337 
0 
0 
0 
0 

106.307 
194.343 
88.036 
2.528 

0 
3.255 

727 
31.379 

3.035.220 
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İLLER BANKASI 
I. Enflasyona Göre Düzeltilmiş Bilanço 
(Tutarlar Milyar TL. olarak TL'nın 31 Aralık 2004 tarihindeki satın 
alma gücüyle ifade edilmiştir) 

I. 
1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,7 
II. 
2,1 
2,2 
2,3 
III. 
3,1 
3,2 
3.2.1 
3.2.2 
IV. 
4,1 
4,2 
4,3 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
10,1 
10,2 
XI. 
11,1 
11,2 
11,3 
11,4 
XII. 
12,1 
12,2 
12,3 
12,4 
12,5 
XIII. 
XIV. 
14.1 
14.2 
14.2.1 
14.2.2 
14.2.3 
14.2.4 
14.2.5 
14.2.6 
14.2.7 
14.3 
14.3.1 
14.3.2 
14.3.3 
14.3.4 
14.4 
14.4.1 
14.4.2 

PASİF KALEMLER 

MEVDUAT 
Bankalararası Mevduat 
Tasarruf M evduatı 
Resmi Kuruluşlar Mevduatı 
Ticari Kuruluşlar Mevduatı 
Diğer Kuruluşlar Mevduatı 
Döviz Tevdiat Hesabı 
Kıymetli Madenler Depo Hesaplan 
PARA PİYASALARI 
Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 
İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 
ALINAN KREDİLER 
T.C. Merkez Bankası Kredileri 
Alınan Diğer Krediler 
Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 
Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 
Bonolar 
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 
Tahviller 
FONLAR 
MUHTELİF BORÇLAR 
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 
ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 
FAKTORİNG BORÇLARI 
FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 
Finansal Kiralama Borçlan 
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( -) 
FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 
Mevduatın 
Alınan Kredilerin 
Repo İşlemlerinin 
Diğer 
KARŞILIKLAR 
Genel Karşılıklar 
Kıdem Tazminatı Karşılığı 
Vergi Karşılığı 
Sigorta Teknik Karşılıklan (Net) 
Diğer Karşılıklar 
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 
ÖZKAYNAK LAR 
Ödenmiş Sermaye 
Sermaye Yedekleri 
Hisse Senedi İhraç Primleri 
Hisse Senedi İptal Kârları 
Menkul Değerler Değer Artış Fonu 
Yeniden Değerleme Fonu 
Yeniden Değerleme Değer Artışı 
Diğer Sermaye Yedekleri 
Ödenmiş Ser.Enf.Muh.Göre Duz.Kayn.Serm. Yed. 
Kâr Yedekleri 
Yasal Yedekler 
Statü Yedekleri 
Olağanüstü Yedekler 
Diğer Kâr Yedekleri 
Kâr veya Zarar 
Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararlan 
Dönem Net Kâr ve Zaran 

PASİF TOPLAMI 

BAĞIMSIZ DENETİMDEN 
GEÇMİŞ 

CARI DONEM 
31.12.2004 

TP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

468 
0 

468 
0 

468 
0 
0 
0 
0 

11.069 
781.660 
53.568 
7.931 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

12.819 
0 

6.438 
6.381 

0 
0 
0 

2.167.705 
1.092.259 
2.885.063 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

2.885.063 
198.932 
198.932 

0 
0 
0 

(2.008.549) 
(2.008.703) 

154 

3.035.220 

YP TOPLAM 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

468 
0 

468 
0 

468 
0 
0 
0 
0 

11.069 
781.660 
53.568 
7.931 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

12.819 
0 

6.438 
6.381 

0 
0 
0 

2.167.705 
1.092.259 
2.885.063 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

2.885.063 
198.932 
198.932 

0 
0 
0 

(2.008.549) 
(2.008.703) 

154 

3.035.220 
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İLLER BANKASI 
II. Enflasyona Göre Dfizeltilml; Gelir Gider Tablosu 
(Tutarlar Milyar TL. olarak TL'nın 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücüyle 
ifade edilmiştir) 

BAĞIMSIZ DENETİMDEN 
GEÇMİŞ 

I. 

ı.ı 1.1.1 
1.1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.2 
1.1.2.1 
1.1.2.2 
1.1.3 
1.1.4 
1,2 
1,3 
1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 
1,4 
1,5 
1.5.1 
1.5.2 
1.5.3 
1,6 
II. 
2,1 
2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 
2.1.7 
2,2 
2,3 
2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 
2.3.4 
2.3.5 
2,4 
2,5 
III. 
IV. 
4,1 
4.1.1 
4.1.2 
4.1.3 
4.2 
4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 
V. 
5,1 
5.2 
VI. 
6,1 
6.1.1 
6.1.1.1 
6.1.1.2 
6.1.2 
6.1.2.1 
6.1.2.2 
6,2 
6.2.1 
6.2.2 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 
XII. 
XIII. 
XIV. 
XV. 
XVI. 
XVII. 
17.1 
17.1.1 
17.1.2 
17.2 

XVIII. 

GELİR VE GİDER KALEMLERİ 

FAİZ GELİRLERİ 
Kredilerden Alınan Faizler 
TP Kredilerden Alınan Faizler 
Kısa Vadeli Kredilerden 
Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 
YP Kredilerden Alınan Faizler 
Kısa Vadeli Kredilerden 
Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 
Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 
Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler 
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 
Bankalardan Alınan Faizler 
T.C. Merkez Bankasından 
Yurtiçi Bankalardan 
Yurtdışı Bankalardan 
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 
Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 
Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 
Diğer Faiz Gelirleri 
FAİZ GİDERLERİ 
Mevduata Verilen Faizler 
Bankalar Mevduatına 
Tasarruf Mevduatına 
Resmi Kuruluşlar Mevduatına 
Ticari Kuruluşlar Mevduatına 
Diğer Kuruluşlar Mevduatına 
Döviz Tevdiat Hesaplarına 
Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 
T.C. Merkez Bankasına 
Yurtiçi Bankalara 
Yurtdışı Bankalara 
Yurt Dışı Merkez ve Şubeler 
Diğer Kuruluşlara 
Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 
Diğer Faiz Giderleri 
NET FAİZ GELİRİ ( I - 1 0 
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 
Alınan Ücret ve Komisyonlar 
Nakdi Kredilerden 
Gayri Nakdi Kredilerden 
Diğer 
Verilen Ücret ve Komisyonlar 
Nakdi Kredilere Verilen 
Gayri Nakdi Kredilere Verilen 
Diğer 
TEMETTÜ GELİRLERİ 
Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 
Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 
NET TİCARİ KÂR / ZARAR 
Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 
Sermaye Piyasası İşlemleri Kan 
Türev Finansal Araçlardan Karlar 
Diğer 
Sermaye Piyasası İşlemleri Zaran(-) 
Türev Finansal Araçlardan Zararlar 
Diğer 
Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 
Kambiyo Karı 
Kambiyo Zararı 
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 
FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMİ (I1I+IV+V+V1+VII+VH0 
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 
DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-) 
FAALİYET KÂRİ (IX-X-XI) 
BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR 
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARİ 
VERGİ ÖNCESİ KÂR (Xn+XIII+XIV) 
VERGİ KARŞILIĞI (-) 
VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XV-XVI) 
VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR 
Vergi öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 
Olağanüstü Gelirler 
Olağanüstü Giderler (-) 
Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) 

NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVII+XVI1I+XIX) 

CARİ DÖNEM 
31.12.2004 

317.725 
247.351 
247.344 

16.513 
230.831 

7 
0 
7 
0 
0 
0 

473 
0 

473 
0 

69.734 
0 
0 
0 
0 

167 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
0 

a 0 
11 

317.711 
294 
381 

0 
SI 

330 
87 

0 
0 

87 
0 
0 
0 

469 
0 
0 

0 

469 
469 

46.527 
365.001 

12.409 
121.211 
231.381 

0 
(224.846) 

6.535 
6.381 

154 
0 
0 
0 
0 
0 

154 
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SAYI : 72 
DOĞUSER YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2004 

YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 30.05.2006 tarihli 27 nci Birleşiminde Doğuser Yapı Gereçleri Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi'nin, 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fon
ların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı 
Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında 
kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komis
yon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyeleri
miz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A. Ş.'nin 8 milyar, Doğu Halk Holding'in 1,5 milyar ve üç ger

çek kişinin de 500 milyon lira olmak üzere toplam 10 milyar liralık sermaye taahhüdü ile kurulan DO
ĞUSER 26.5.1997 tarihinde Ticaret Sicilinde ana sözleşmesi tescil edilerek tüzel kişilik kazanmıştır. 

Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve idare edilen şirketin gayesi ana sözleşmesinde; 
- İnşaat malzemelerinin ve bu malzemelerin imalinde kullanılan bitkisel, madensel, topraksal 

ve suni hammaddelerin üretim, istihraç, dahili ve uluslar arası ticaretini yapmak; 
- Metal, plastik, perlit, silis ve ahşap ve sair tabiî ve suni hammaddelerin kullanımı ile inşaat 

ve inşaat malzemesi ticareti yapmak, 
- Sahip olduğu veya kiraladığı maden yataklarını bizzat işletmek veya işlettirmek, 
- Konusu ile ilgili olarak sair hukuki tasarruflarda bulunmak, 
olarak belirlenmiştir. 
İzmir ili, Kınık İlçesi, Yayakent hudutları içinde satın alınan 47.8 dönümlük arsa üzerinde da

ha sonra fabrika ve idari binalar için inşaata başlanmış ancak 14.437 milyon lira yatırım harcama
sı yapılan bu tesisler kaynak sıkıntısı nedeniyle tamamlanamamıştır. 

Bu arada kurulması planlanan fabrikada, kiremit üretiminde kullanılmak üzere 345.382 milyon 
liraya İtalya'dan ithal edilen makine ve teçhizatın da yukarıda açıklanan nedenle montajı yapılama
dığından fabrika üretime geçememiştir. Geçen süre içerisinde sorunların çözülememesi nedeniyle, 
kuruluşuna başlanan ancak tamamlanamayan kiremit fabrikasında bulunan makine ve teçhizat Do
ğuser Yönetim Kurulu'nun 25.9.2000 tarih ve 00/04/01 sayılı kararı ile Erzincan'da bulunan Doğu
san fabrika sahasında nakledilmiş ve o tarihten bu yana 5 yıldır atıl durumda beklemektedir. 

Doğuser'in 2 trilyon lira sermayesinin % 99,9'una sahip Doğusan A.Ş. ile birleştirilmesi ve 
böylece atıl durumda olan üretim araçlarının bir an önce üretim faaliyetlerine katılmasının sağlan
ması, Erzincan'daki fabrikanın perlit hammaddesine yakınlığı, altyapı imkânlarının hazır oluşu, 
pazarlama ve diğer ortak giderlerin maliyetleri aşağı çekeceği gerekçesiyle iki şirketin bir an ön
ce birleştirilmesi gündeme gelmiş ve 15.09.2004 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplan
tısında; şirketin büyük ortağı Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ortaklık devralma yoluyla 
birleşmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. 

TTK'nın 451 ve 452 nci maddeleri ile SPK'nın Seri:I, No:31 sayılı "Birleşme İşlemlerine 
İlişkin Esaslar Tebliği" hükmü gereğince yapılması gereken yasal işlemler tamamlanarak 
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31.03.2005 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında Doğuser'in infisah etmesi ve 
Doğusan bünyesinde ortaklık devralma yoluyla birleşmesine karar verilmiş ve her iki şirketin bir
leşme sözleşmeleri onaylanmıştır. Alınan bu karar aynı gün Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmek 
suretiyle Doğuser'in tüzel kişiliği 31.03.2005 tarihi itibariyle sona ermiştir. 

Kuruluşundan bu yana şirkette personel istihdam edilmemiş, Türk Ticaret Kanununun amir hü
kümleri gereğince tesis edilen 3 adet Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2 adet denetçi Doğusan A.Ş. per
soneli ve Erzincan'da ikamet eden kişiler arasından genel kurul kararları ile görevlendirilmiştir. 

Genel kurul kararları ile görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilere herhangi bir 
ödeme yapılmamıştır. 

II- İDARİ BÜNYE 
Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 8 milyar, Doğu Halk Holding'in 1,5 milyar ve üç ger

çek kişinin de 500 milyon lira olmak üzere toplam 10 milyar liralık sermaye taahhüdü ile kurulan DO-
ĞUSER 26.5.1997 tarihinde Ticaret Sicilinde ana sözleşmesi tescil edilerek tüzel kişilik kazanmıştır. 

İzmir ili, Kınık İlçesi, Yayakent hudutları içinde satın alınan 47.8 dönümlük arsa üzerinde da
ha sonra fabrika ve idari binalar için inşaata başlanmış ancak 14.437 milyon lira yatırım harcama
sı yapılan bu tesisler kaynak sıkıntısı nedeniyle tamamlanamamıştır. 

Bu arada kurulması planlanan fabrikada, kiremit üretiminde kullanılmak üzere 345.382 milyon 
liraya İtalya'dan ithal edilen makine ve teçhizatında yukarıda açıklanan nedenle montajı yapılama
dığından fabrika üretime geçememiştir. Geçen süre içerisinde sorunların çözülememesi nedeniyle, 
kuruluşuna başlanan ancak tamamlanamayan kiremit fabrikasında bulunan makine ve teçhizat Do-
ğuser Yönetim Kurulu'nun 25.9.2000 tarih ve 00/04/01 sayılı kararı ile Erzincan'da bulunan Doğu
san fabrika sahasında nakledilmiş ve o tarihten bu yana 5 yıldır atıl durumda beklemektedir. 

Doğuser'in 2 trilyon lira sermayesinin % 99,9'una sahip Doğusan A.Ş. ile birleştirilmesi ve 
böylece atıl durumda olan üretim araçlarının bir an önce üretim faaliyetlerine katılmasının sağlan
ması, Erzincan'daki fabrikanın perlit hammaddesine yakınlığı, altyapı imkânlarının hazır oluşu, 
pazarlama ve diğer ortak giderlerin maliyetleri aşağı çekeceği gerekçesiyle iki şirketin bir an önce 
birleştirilmesi gündeme gelmiş ve 15.09.2004 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantı
sında; şirketin büyük ortağı Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ortaklık devralma yoluyla bir
leşmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. 

TTK'nın 451 ve 452 nci maddeleri ile SPK'nın Seri:I, No:31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İliş
kin Esaslar Tebliği" hükmü gereğince yapılması gereken yasal işlemler tamamlanarak 31.03.2005 
tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında Doğuser'in infisah etmesi ve Doğusan bün
yesinde ortaklık devralma yoluyla birleşmesine karar verilmiş ve her iki şirketin birleşme sözleş
meleri onaylanmıştır. Alınan bu karar aynı gün Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmek suretiyle Do
ğuser'in tüzel kişiliği 31.03.2005 tarihi itibariyle sona ermiştir. 

Kuruluşundan bu yana şirkette personel istihdam edilmemiş, Türk Ticaret Kanununun amir hü
kümleri gereğince tesis edilen 3 adet Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2 adet denetçi Doğusan A.Ş. per
soneli ve Erzincan'da ikamet eden kişiler arasından genel kurul kararları ile görevlendirilmiştir. 

Genel kurul kararları ile görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilere herhangi bir 
ödeme yapılmamıştır. 

SONUÇ 
Yatırım safhasında bulunan Doğuser Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, 

Doğusan A.Ş. ile birleşmesine ilişkin 31.03.2005 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda ka
bul edilen, 2004 yılı bilançosu ve 212.822 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Doğuser Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 
2004 yılı Bilançosu 

Aktif (varlıklar) 

I-DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1-Menkul kıy. değer düş. Kars. 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı 

D- Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak karşılığı (-) 

E- Stoklar 
1- Stok değer düşüklüğü karş. (-) 

F-Yıllara yay. inşaat ve onanm mali. 
G-Gelecek ay. ait gider.ve gelir tah. 
Gelecek Aylara Ait Giderler 
H-Diğer dönen varlıklar 
DONEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II -DURAN VARLIKLAR 
A-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacakla karş. (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıym. ve değer 

düş. kar. 
3- İştirakler (-) 
4-İştiraklere sermaye taahhüt.(-) 
5-İştirak. Ser. paylan değ.düş.karş. 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara ser.tah.(-) 
8-Bağh ort. Ser paylan değ.düş. 

kar. 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran var 

değ.düş.kar. 
D-Maddi Duran Varlıklar 

1- Maddi duran varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avanslan 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olma. Dur. varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tüken, tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gel. yıl.ait.gider. ve gelir tahakk. 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

2003 
Milyon TL 

3.533.951 
13.262 

21 

401.393 
401.393 

3.547.213 

21 

3.547.234 
3.948.627 

2004 
Milyon TL 

15.246.239 
13.262 

395.066 
395.066 

15.259.501 

15.259.501 
15.654.567 
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Doğuser Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 
2004 yılı Bilançosu 

PASİF 

I- KISA VADE.YABANCI KAY. 
A-Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inş. ve onarım hak. 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem kan vergi ve diğ.Ya.yük.karş. 
2-Dönem kan. peşin öd.ver.ve diğ.yük. 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tah. 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YAB.KAYNAK.TOPL. 
II-UZUN VADELİ YABAN.KAYNAK. 
A-Mali boçlar 
B- Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu(-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu(-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİYAB.KAYNAK.TOPL. 
III-ÖZKAYNAKLAR 
A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Enflasyon düzeltmesi olumlu farkları 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-MDV yeniden değerleme artışları 
4-İştirakler yeniden değerleme artışları 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararlan(-) 
F-Dönem kan (zaran) 
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR TOPLAMI) 

2003 
Milyon TL 

2.000.000 

1.947.586 

1.041 

1.948.627 

2.000.000 

2.000.000 
3.948.627 

2004 
Milyon TL 

2.000.000 

5.073.801 

1.231 

1.954.673 

1.623 

1.957.527 

7.073.801 

6.410.417 

212.822 
13.697.040 
15.654.567 
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Doğuser Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 
2004 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti(-) 

Brüt satış kan 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zaran 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G-Diğer faal.olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 

I-Olağan dışı gelir ve karlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan 

K-Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülük 
karşıhklan (-) 

Dönem net kan 

2003 

Milyon TL 

2004 

Milyon TL 

212.822 

212.822 

212.822 

212.822 
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KAMU İKTİSADI TEŞEBBÜSLERİNİN 
2004 YILI DENETİMİNE İLİŞKİN 

KOMİSYON RAPORU 

II. CİLT 

T.B.M.M. Basımevi 
Ankara 





I Ç I N D E K I L E R 
Konular: 
İçindekiler 
KİT'lerin Denetim Esaslarını ve Denetlenen Yıllarını Gösterir Liste 
Üst Komisyon Denetimi Tamamlanamayan Kuruluşlar 
KİT Komisyonu Raporu 
EK - 1 : Kuruluşlara İlişkin Denetim Sonuçlarını Toplu Halde Gösterir Liste 
(A,B,C,D) 
EK - 2 : KİT Komisyonu Denetimi Sonuçları ile İlgili 134 Adet Rapor 
(Sıra No ile Gösterilmiştir.) 

Savfa No. 
5,979 

9 
15 
17 

21 

27 

EK - 2 KAPSAMINDA YER ALAN RAPORLAR 

Sıra No. Kuruluş. Müessese. Bağlı Ortaklık ve İştirakler Savfa No. 

I. CİLT 
BAŞBAKANLIĞA BAĞLI KURULUŞLAR 29 

1 T.C. Ziraat Bankası (2004) 31 
2 Türkiye Halk Bankası A.Ş. (2004) 46 
3 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (2004) 58 
4 Radyo Televizyon Üst Kurulu (2004) 80 
5 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (2004) 102 
6 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı (2004) 110 
7 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (2002) 118 
8 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (2003) 125 
9 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (2004) 137 

10 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. (2004) 150 
11 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (2002) 163 
12 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (2003) 171 
13 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (2004) 179 
14 PE RE JA İleri Kimya Sanayii A.Ş. (2004) 187 
15 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. (2004) 195 
16 Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. (2004) 208 
17 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (2004) ' 219 
18 Bileşim Ziraat Halk Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. (2004) 235 
19 Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (2004) 243 
20 Başak Emeklilik A.Ş. (2004) 250 
21 Başak Sigorta A.Ş. (2004) 257 
22 Betonsan Konut San. A.Ş. (01.01.2004-31.05.2004) 264 
23 Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (2004) 271 
24 Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. (2004) 281 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 291 
25 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (2004) 293 
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ra No. 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

Kuruluş. Müessese. Bağlı Ortaklık ve iştirakler 
MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (2002) 

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (2003) 

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (2004) 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Fonu (2004) 

Devlet Malzeme Ofisi ile Bağlı Müesseseleri (2003) 

Devlet Malzeme Ofisi ile Bağlı Müesseseleri (2004) 

Türk Hava Yollan A.O. (2004) 

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (2004) 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (2002) 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (2003) 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (2004) 

Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. (2004) 

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (2004) 

TEKEL Genel Müdürlüğü ile Müessese ve Bağlı Ortaklıkları (2002) 

TEKEL Genel Müdürlüğü ile Müessese ve Bağlı Ortaklıkları (2003) 

TEKEL Genel Müdürlüğü ile Müessese ve Bağlı Ortaklıkları (2004) 

Petrol Ofisi A.Ş. (1995) 

Petrol Ofisi A.Ş. (1996) 

Petrol Ofisi A.Ş. (1997) 

Petrol Ofisi A.Ş. (1998) 

Petrol Ofisi A.Ş. (1999) 

Petrol Ofisi A.Ş. (01.01.2000-21.07.2000) 

Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. (01.01.2002-17.05.2002 ) 

Sümer Holding A.Ş. ile Bağlı Ortaklıkları (2004) 

Ataköy Otelcilik A.Ş. (2004) 

Ataköy Otelcilik A.Ş. (01.01.2005-28.02.2005) 

Ataköy Turizm Tes. ve Tic. A.Ş. (2004) 

Ataköy Turizm Tes. ve Tic. A.Ş. (01.01.2005-28.02.2005) 

Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. (2004) 

Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. (01.01.2005-28.02.2005) 

Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. ile Bağlı Ortaklıkları (2004) 

Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları A.Ş. (2004) 

Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü (01.01.2003-06.05.2003) 

Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü (07.05.2003-31.12.2003) 

Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü (2004) 

Divriği Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2003) 

Divriği Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (01.01.2004-15.04.2004) 

Gerede Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü (01.01.2003-17.12.2003) 

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü (2004) 

Savfa No. 

311 
313 
324 
336 
348 
361 
381 
400 
409 
416 
428 
440 
449 
456 
464 
541 
603 
646 
655 
663 
673 
683 
692 
700 
708 
750 
759 
765 
776 
786 
796 
803 
823 
835 
845 
855 
866 
875 
887 
900 
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Sıra No. Kuruluş. Müessese. Bağlı Ortaklık ve iştirakler Sayfa No. 

65 Eti Alüminyum A.Ş. (2004) 910 

66 Eti Alüminyum A.Ş. (01.01.2005-29.07.2005) 918 

67 Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. (2004) 923 

68 YASATAŞ Turistik Tesisler Sanayi Ticaret Nakliyat İnşaat A.Ş. (2004) 930 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 937 

69 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (2004) 939 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 949 

70 İller Bankası (2003) 951 

71 İller Bankası (2004) 962 

72 Doğuser Yapı Gereçleri San. A.Ş. (2004) 971 

II. CİLT 

73 Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2002) 983 

74 Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2003) 991 

75 Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2004) 999 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 1009 

76 Türk Telekomünikasyon A.Ş. (2002) 1011 

77 Türk Telekomünikasyon A.Ş. (2003) 1042 

78 Türk Telekomünikasyon A.Ş. (2004) 1071 

79 Türk Telekomünikasyon A.Ş. (01.01.2005-14.11.2005) 1102 

80 Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. (2001) 1121 

81 Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. (2002) 1145 

82 Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. (2003) 1185 

83 Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. (01.01.2004-19.02.2004) 1205 

84 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (2004) 1212 

85 T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Bağlı Ortaklıkları (2004) 1220 

86 Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü (2000) 1256 

87 Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü (2001) 1264 

88 Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü (2002) 1274 

89 Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü (2003) 1283 

90 Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü (2004) 1292 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 1301 

91 Toprak Mahsulleri Ofisi (2004) 1303 

92 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (2004) 1318 

93 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (2004) 1336 

94 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (2004) 1344 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 1367 

95 Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ile Bağlı Mües. (SSK) (2002) 1369 

96 Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ile Bağlı Mües. (SSK) (2003) 1388 

97 Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ile Bağlı Mües. (SSK) (2004) 1407 
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Sıra No. Kuruluş. Müessese. Başlı Ortaklık ve iştirakler Savfa No. 

98 BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü (2002) 1426 

99 BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü (2003) 1438 

100 BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü (2004) 1449 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 1461 

101 Türk Patent Enstitüsü (2004) 1463 

102 Sümer Halı - Sümer Halıcılık ve El Sanatları ve Ticaret A.Ş. (2004) 1470 

103 Milli Prodüktivite Merkezi (2004) 1492 

104 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile Bağlı Ortaklıkları (2004) 1499 

105 Küçük ve Orta Ölçekli San. Gel. ve Destek. İdaresi Başkanlığı (2002) 1518 

106 Küçük ve Orta Ölçekli San. Gel. ve Destek. İdaresi Başkanlığı (2003) 1527 

107 Küçük ve Orta Ölçekli San. Gel. ve Destek. İdaresi Başkanlığı (2004) 1536 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 1547 

108 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (2004) 1549 

109 Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (2002) 1557 

110 Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (2003) 1568 

111 Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (2004) 1579 

112 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (2004) 1591 

113 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (2003) 1602 

114 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ile Bağlı Mües. (2004) 1615 

115 Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Bağlı Müesseseleri (TTK) (2004) 1655 

116 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (2004) 1686 

117 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Bağlı Ortaklıkları (2004) 1696 

118 Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. ile Bağlı Ortaklıkları (2002) 1717 

119 Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. ile Bağlı Ortaklıkları (2003) 1743 

120 Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. ile Bağlı Ortaklıktan (2004) 1763 

121 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (2002) 1788 

122 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (2003) 1797 

123 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (2004) 1805 

124 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (2002) 1812 

125 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (2003) 1823 

126 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (2004) 1835 

127 Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş. (2003) 1849 

128 Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş. (2004) 1856 

129 Yeniköy Elektrik Üretim A.Ş. (2003) 1863 

130 Yeniköy Elektrik Üretim A.Ş. (2004) 1872 

131 Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü (2002) 1882 

132 Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü (2003) 1890 

133 Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü (2004) 1899 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 1907 

134 Özel Çevre Koruma Fonu (2004) 1909 
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SAYI: 73 

DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2002 

YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 30.05.2006 tarihli 27 nci Birleşiminde Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirke-
ti'nin 2002 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt 
altına alman söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sıra
sında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde ulaşılan 
tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

1- Kuruluşun Tarihçesi: 

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. 1974 yılında yurt dışında çalışan 180 işçi tarafından 940 bin lira 
sermaye ile kurulmuştur. Daha sonra yurt içi gerçek kişi ortaklar, mahalli idareler, İller Bankası ve Türkiye 
Sınai ve Kalkınma Bankası'nın iştirakleri ile 4.000 ortaklı bir halka açık A.Ş. haline gelmiştir. 

30.09.2002 tarihi itibariyle 10.583.295 milyon lira nominal sermayeli şirketin 8.449.978 milyon liralık 
ödenmiş sermayesinin % 73,8 oranında 6.233.318 milyon lirası İller Bankası'na aittir. 

2- Kuruluşun Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Gelişimi: 

1984 yılında fiilen üretime başlayan Şirket, Alman teknolojisi ile TSE 102, DİN 19800JSO R160 esas
larına göre yüksek basınçlı asbest elyaflı çimento boru üretmiştir. 

Kamuoyunda oluşan asbestli çimento borularının kanserojen olduğu imajı, boru taleplerini azaltmış, bo
ru fabrikası çok düşük kapasite ile çalışmalarına devam etmişse de 2002 yılında 53 işçinin kıdem ve ihbar taz
minatı verilerek iş akitleri fesh edilmiştir. 

Bu olumsuzluklarla birlikte şirket dünyada ilk defa üretimi gerçekleştirilen Perlit esaslı Beton Kiremit 
fabrikasının yatırımlarını tamamlayıp 10.000.000 adet/yıl üretim kapasiteli kiremit fabrikası üretimini 1992 
yılında başlatmıştır. 

Ayrıca Bağlı ortaklık olarak Doğuser A.Ş.'ye ait 10.000.000 adet/yıl üretim kapasiteli ikinci kiremit fab
rikasının, İzmir-Bergama-Kınık-Yaylakent Beldesinde kuruluşuna başlanmış ancak 22.03.2000 tarihli Olağan 
Genel Kurul kararıyla fabrika satışa çıkarılmış ancak satılamamıştır. 25.09.2000 tarih ve 00/04/01 tarihli Yö
netim Kurulu kararıyla makine ve teçhizatının Erzincan'a taşınmasına karar verilmiştir. 

Halen Şirket'e ait boru fabrikası, İzmir'de Doğuser A.Ş.'nin iştirak ettiği Egeper A.Ş.'nin fabrika kurul
mak üzere aldığı arazi ve üzerindeki fabrika binası ve Erzincan'a taşınan montajı bekleyen kiremit fabrikası 
atıl vaziyette bekletilmektedir. 

3- Toplu Bilgiler: 

Doğusan Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2002 yılına faaliyet verileri aşağıdaki toplu bilgiler çizelgesinde 
verilmiştir. 
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Toplu Bilgiler 
Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
Yatırımlar için yapılan nakit ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) 
Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye 
Bağlı ortaklıklar temettü geliri 
İştiraklere ödenen sermaye 
iştirakler temettü geliri 
Başlıca alım miktarı 
Tüm alım tutarı 
Başlıca (mal ve hizmet) üretim miktarı: 
Tüm üretim tutarı (Üretim maliyeti) 
Üretim kapasitesi 
Kiremit 
A/c boru 
Kapasiteden yararlanma oranı: 
Kiremit 
A/c boru 
Bayii sayısı 
Başlıca satış miktarı: 
Net satış tutarı 
Stoklar: 
- ilk madde ve malzeme 
-Yarı mamul 
- Mamul 
- Ticari mallar 
- Diğer stoklar 
işçi (Ortalama) 
Cari yıla ilişkin: 
- işçiler için yapılan giderler 
- işçi başına aylık ortalama gider 
Personel için yapılan tüm giderler 
Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal yük. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Zararlılık 
Faaliyet zararı 
Dönem zararı 
Bilanço zararı 

Ölçü 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
% 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Ton 
Milyar TL 
adet 
Milyar TL 

Adet/yıl 
ton/yıl 

% 
% 
Adet 
Adet 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Kişi 

Milyar TL 
Milyon TL. 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
% 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

2002 
10.538 
8.604 
2.476 
6.039 

7.274 
4.744 

-
-

1998 
-

280 
7 

14.573 
690.235 
2894430 

1.138 
200.000 

10.000.000 
25.000 

29 
13 
22 

3.028.106 
1.680 

255 
30 

508 
10 
26 
90 

1.473 
1.331 
2.146 

197.706 
(856) 
(658) 
(658) 

96 
(405) 

(2378) 
(2378) 

son iki yıl 
farkı 

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

-

-

-
-
-

artış veya 
azalış 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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II- İDARİ BÜNYE 

1- Kanunlar ve Kuruluş Statüsüne İlişkin Mevzuat: 

Yurt dışında 180 işçi tarafından 1974 yılında 940 bin lira sermaye ile kurulan şirket, daha sonra gerçek 
ve tüzel kişilerin katılımı ile çok ortaklı halka açık Anonim Şirket haline dönüşmüştür. 

Şirket personeli; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu mevzuatına tabi olup, işçi sos
yal hakları ve ücretleri toplu iş sözleşmesi ile belirlenmektedir. Şirket bununla birlikte 2821 sayılı Sendikalar Ka
nunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

Şirket merkezi Erzincan olup, süresiz olarak kurulmuş, hisse senetleri İMKB'de işlem görmekte ve Ser
maye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

Şirket sermaye yapısındaki değişiklik sonucu, Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısı eki 
TBMM KİT Komisyonunca alınan 25.11.1992 tarih ve 40 sayılı karar ile Yüksek Denetleme Kurulu'nun de
netimine girmiştir. 

Kuruluşla doğrudan ilgili tüzük, Bakanlar Kurulu kararı bulunmamaktadır. 

Şirket'in yönetim kurulunca onaylanmış Personel Yönetmeliği, Alım Satım ve İhale Yönetmeliği, Am
bar Yönetmeliği ve Harcırah Yönetmeliği bulunmaktadır. 

2- Teşkilat yapısı: 

Teşkilat yapısı esas mukavele hükümlerine göre; karar organı olarak Genel Kurul ve Yönetim Kurulu, 
yürütme organı olarak da Genel Müdürlük ve buna bağlı alt birimlerden oluşmaktadır. 

Şirketin teşkilatı; Genel Müdür, üretim kısmı ile ilgili İşletme Müdürü ve bağlı birimler, muhasebe tica
ret ve personel kısımları ile ilgili olarak da Mali ve İdari İşler Müdürlüğünden oluşmakta, Genel Müdür Yar
dımcısı kadrosu bulunmamaktadır. 

3- Karar organı: 

Şirket Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre senede bir defa asgari olarak top
lanmak zorunda olan Genel Kurul, şirketin yıllık genel işlemleri ve hesaplarını inceleyerek gerekli kararlar al
maktadır. Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanması, Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası ve yeni Yöne
tim üyesi ve Denetçi tayini Genel Kurul'un yetkisindedir. 

Şirket Genel Kurulunca, şirket hissedarları arasında en az 7, en çok 9 üyeden oluşmak üzere oluşturulan Yö
netim Kurulu'nun görev süresi iki yıldır. Yönetim Kurulu idari, mali ve teknik konularda karar almaya yetkilidir. 

Genel Kurulca ortaklar arasında seçilmek üzere bir yıl görev süreli 3 denetçi atanmaktadır. 

4-Personel durumu: 

Şirkette, tamamı işçi statüsünde olmak üzere 2002 yıl sonu itibariyle 51'i sürekli işçi 10'ü geçici işçi 61 
personel çalışmakta; yıl içindeki ortalama personel sayısı ise 90 kişi olarak gerçekleşmiştir. 

Şirkete yıl başında iş programı ve bütçe hazırlanmadığından; istihdam edilecek personel sayısı ve yapılması 
tasarlanan harcamalar, iş programı, iş analizi ve etütleri yapılmadığından, norm kadro sayısı belirlenmemektedir. 

Toplam personel için yapılan harcama 2.145.891 milyon lira olup; bunun 457.614 milyon lirası esas üc
retler, 348.773 milyon lirası ek ödemeler, 667.103 milyon lirası sosyal giderler ve 672.401 milyon lirası da 
geçmiş yıllarla ilgili ödemelerden oluşmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ortalama ücreti 333 
milyon, çalışan personelin aylık ortalama ücreti 1.331 milyon liradır. 

III- MALİ BÜNYE 

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin sadeleştirilmiş bilançosuna göre varlık ve kaynaklarının top
lamı 2002 yılında 8.514.960 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 
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Kaynaklar toplamı 8.514.960 milyon liranın; % 70,9 oranında 6.038.545 milyon lirası yabancı kaynak
lara, % 29,1 oranında 2.476.415 milyon lirası öz kaynaklara ait bulunmaktadır. Öz Kaynaklann 8.603.878 
milyon lirası ödenmiş sermayeye, 2.156.289 milyon lirası sermaye yedeklerine, 1.929 milyon lirası kâr ye
deklerine, 5.908.163 milyon lirası geçmiş yıllar zararlarına, 2.377.517 milyon lirası da dönem net zararına 
ait bulunmaktadır. 

Varlıklar toplamı 8.514.960 milyon liranın; % 20,6 oranında 1.754.621 milyon lirası hazır değerler ve 
kısa sürede paraya çevrilebilir değerlere, %79,4 oranında 6.760.339 milyon lirası da bağlı değerler ve uzun 
sürede paraya çevrilebilir değerlere ait bulunmaktadır. 

Şirket'in 2002 yılı faaliyet zararı 404.889 milyon lira olup bu tutardan 664.986 milyon lira tutarındaki 
diğer faaliyetlerden doğan gelir ve kârlar düşürülüp, 87.919 milyon lira tutarındaki diğer faaliyetlerden ola
ğan gider ve zararlar, 8.681 milyon lira tutarındaki finansman giderleri eklendiğinde olağan kâr 163.498 mil
yon lira olarak gerçekleşmektedir. Olağan kâra, 79.810 milyon lira tutarındaki olağan dışı gelir ve kârların ek
lenmesi ve 2.620.824 milyon liralık olağandışı gider ve zararların düşürülmesi sonucu dönem net zararı 
2.377.517 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 

Bu verilere göre kuruluşun mali zararlılık oranı 2002 yılı sonuçlarına göre (öz kaynaklar yönünde) % 96 
olmuştur. 

' IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

1- Giderler: 

2002 yılında 3.411.755 milyon lira gider gerçekleştirilmiştir. Bunun; 1.764.485 milyon lirası personel, 
890.422 milyon lirası ilk madde ve malzeme, 454.121 milyon lirası amortisman, 182.657 milyon lirası dışar
dan sağlanan fayda ve hizmetler, 106.145 milyon lirası çeşitli giderler, 8.681 milyon lirası finansman giderle
ri ve 5.244 milyon lirası da vergi, resim ve harç giderlerinden oluşmaktadır. 

2- Alımlar: 

Şirket boru ve kiremit üretiminde kullanılan ilk madde ve malzeme olarak 690.235 milyon liralık alım 
yapmış ve 1.245 milyon lira tutarında yıl sonu itibariyle sipariş vermiştir. Alımların; 654.637 milyon lirası 
iç, 35.598 milyon lirası da dış piyasadan temin edilmiştir. 

2002 yılında 294.852 milyon liralık çimento, 155.788 milyon liralık diğer malzeme, 119.218 milyon li
ralık boya ve 84.779 milyon liralık perlit iç piyasadan alınmıştır. Dış piyasadan alınan 35.598 milyon liranın 
tamamı elyafa aittir. 

3- Üretim ve Maliyetler: 

Yıllık üretim kapasitesi tek vardiyada 10 milyon adet olan kiremit fabrikasında 2002 yılında 2.894.430 
adet kiremit üretilmiştir. Bunun 2.805.419 adedi satılmış 514.352 adedi de 2003 yılına stok olarak devredil
miştir. Kiremit fabrikası 2002 yılında % 32,2 oranında kapasite kullanmıştır. 

Şirketin esas faaliyet konusunu teşkil eden asbest elyaflı çimento boru(AÇ) ve eklentilerini üreten boru 
fabrikası 3 vardiya 288gün/yıl çalışma ile 25.000 ton/yıl kapasiteli olmasına rağmen 2002 yılında toplam 
27.525.000 metre değişik çaplarda 1.072 ton boru üretmiştir. 

Cari yılda boru üretimi için 338.449 milyon lira, kiremit üretimi içinde 1.138.298 milyon liralık maliyet 
gideri oluşmuştur. Üretim kapasitesinin eksik olarak kullanılması sonucu kiremitin üretim birim maliyeti 
393.300 adet/TL, borunun üretim birim maliyeti 315.717 ton/TL olarak gerçekleşmiştir. 

4- Pazarlama: 

Uzman bir pazarlama ünitesine sahip olunmadığı için pazarlama faaliyetini doğrudan satış ve bayii-
ler aracılığıyla satış yöntemleri ile gerçekleştirilen Şirket'in 2002 yılı sonunda çeşitli bölgelerde 22 bayi
si bulunmaktadır. 
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2002 yılında 2.813 ton boru 635.819 milyon liraya, 11.079 adet conta 16.491 milyon liraya, 3.028.106 
adet kiremitte 1.027.622 milyon liraya satılmıştır. Toplam 1.679.932 milyon liralık satışın tamamı yurt içine 
yapılmıştır. 

Şirket 2003 yılına 28.732 ton boru ve 525.572 adet kiremit olmak üzere toplam 507.961 milyon lira tu
tarında mamul stoku devretmiştir. 

V- YATIRIMLAR 

Kuruluşun devam eden veya yeni gündeme gelmiş herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır. 

VI- BAĞLI ORTAKLİKLAR VE İŞTİRAKLER 

Şirket'in % 99,9 oranında sahip olduğu 1.998.000 milyon liralık kaydi değere sahip ve ikinci kiremit 
fabrikasını elinde bulunduran Doğuser Yapı Gereçleri A.Ş.; İzmir Kınık ilçesi Yaylakent Beldesinde kurul
muş, fabrikasının arsası temin edilmiş, fabrika binası yapılmış ancak daha sonra ikinci kiremit fabrikasının 
yapımından vazgeçilerek, fabrika Erzincan'a taşınmıştır. 

Kuruluşun 280.432 milyon lira tutarında iki iştiraki bulunmaktadır. 700 milyar lira esas sermayeli ve ser
mayesinin tamamı ödenmiş Doğu Halk Holding'e kuruluş 280.232 milyon lira sermaye taahhüt etmiş ve bu
nun tamamını ödemiştir. Kuruluş'un ödenen sermayedeki payı % 40,3'tür. 

500 milyon esas ve tamamı ödenmiş sermayeli Erzincan Kalkınma Vakfı'na 200 milyon lira sermaye ta
ahhüt eden ve tamamını ödeyen Kuruluşun bu şirkette ödenen sermayedeki payı % 40'tır. 

İştirak Doğu Halk Holding 2002 yılı faaliyetlerini 1.030.503 milyon lira zararla, Erzincan Kalkınma 
Vakfı ise faaliyet yılını 17.066 milyon lira kârla kapatmıştır. 

2002 yılında iştiraklerden kuruluşa isabet eden kâr payı 6.826 milyon liradır. 

VII- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki öneriler, sonuçlan gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bırakılmıştır. 

1- Şirketin iş hacmi, yatırımı, üretimi ve personel sayısı dikkate alınarak, ana sözleşmede belirlenen Yö
netim ve Denetim kurulu üye sayısını, TTK'nun 312.maddesine göre ana sözleşmenin yapılacak Genel Ku-
rul'da yeniden düzenlenmesi, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi 

C) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

1- İzmir Kınık ilçesi Yaylakent beldesinde faaliyet göstermek üzere, 1998 yılında ithal edilen %99,9'u 
Doğusan A.Ş.'nin olan, iştirak Doğuser Yapı Gereçleri A.Ş.'ne ait kiremit fabrikasının daha da bekletilerek, 
özelliklerini kaybetmeden, yurt içi veya yurt dışına satılması veya işletmeye alınması konusunda bir karar ve
rilerek fabrikanın değerlendirilmesi, 

SONUÇ 

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 03.05.2003 tarihinde kendi Genel Kurulu'nda kabul edilen 
2002 yılı Bilançosu ve 2.377.517 milyon lira dönem zararı ile kapanan Gelir Tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
2003 Yüı Bilançosu 

AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 
I. DÖNEN VARLIKLAR 
A. Hazır Değerler 

LKasa 
2. Bankalar 
3. Diğer Hazır Değerler 

B. Menkul Kıymetler 
1. Hisse Senetleri 
2. özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 
3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 
4. Diğer Menkul Kıymetler 
5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 

C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 
1. Alıcılar 
2. Alacak Senetleri 
3. Verilen Depozito ve Teminatlar 
4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 
5. Alacak Reeskontu (-) 
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 
1. Ortaklardan Alacaklar 
2. İştiraklerden Alacaklar 
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 
4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 
5. Alacak Reeskontu (-) 
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

E. Stoklar 
1. ilk Madde ve Malzeme 
2. Yarı Mamuller 
3. Ara Mamuller 
4. Mamuller 
5. Emtia 
6. Diğer Stoklar 
7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
8. Verilen Sipariş Avansları 

F. Diğer Dönen Varlıklar 
II. DURAN VARLIKLAR 
A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 

1. Alıcılar 
2. Alacak Senetleri 
3. Verilen Depozito ve Teminatlar 
4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 
5. Alacak Reeskontu (-) 
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 
1. Ortaklardan Alacaklar 
2. İştiraklerden Alacaklar 
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 
4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 
5. Alacak Reeskontu (-) 
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

C. Finansal Duran Varlıklar 
1. Bağlı Menkul Kıymetler 
2. Bağlı Menkul Kıy.Doğ.Düş.Karşılığı (-) 
3. İştirakler 
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 
5. iştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
6. Bağlı Ortaklıklar 
7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 
8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Kars. (-) 
9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 

D. Maddi Duran Varlıklar 
1. Arazi ve Arsalar 
2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 
3. Binalar 
4. Makine, Tesis ve Cihazlar 
5. Taşıt Araç ve Gereçleri 
6. Döşeme ve Demirbaşlar 
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 
8. Birikmiş Amortismanlar (-) 
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 

E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 
2. Haklar 
3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 
4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
5. Verilen Avanslar 

F. Diğer Duran Varlıklar 
AKTİF TOPLAMI 

31.12.2001 
1.272.039 

20.819 
11.518 
9.272 

29 
12 
12 
0 
0 
0 
0 

153.149 
150.493 
56.694 

0 
0 

(7.554) 
(46.484) 
380.795 

0 
217.213 

0 
163.582 

0 
0 

702.126 
317.141 

4.467 
0 

328.085 
7.165 

42.313 
0 

2.955 
15.138 

5.661.257 
10.862 

0 
0 

10.862 
0 
0 
0 

1.497.252 
0 
0 

1.497.252 
0 
0 
0 

2.278.432 
0 
0 

280.432 
0 
0 

1.998.000 
0 
0 
0 

1.873.626 
22 

146.823 
1.514.150 
2.940.722 

45.381 
47.515 

1.584 
(2.822.571) 

0 
1.085 

0 
0 
0 

1.085 
0 
0 

6.933.296 

31.12.2002 
1.761.118 

25.945 
4.344 

21.546 
55 
6 
6 
0 
0 
0 
0 

217.750 
258.677 

8.240 
0 
0 

(511) 
(48.656) 
673.178 

0 
434.710 

0 
238.468 

0 
0 

830.886 
255.107 
30.316 

0 
507.961 

10.310 
25.946 

0 
1.246 

13.353 
6.760.338 

11.836 
0 
0 

11.836 
0 
0 
0 

1.939.987 
0 
0 

1.939.987 
0 
0 
0 

2.278.432 
0 
0 

280.432 
0 
0 

1.998.000 
0 
0 
0 

2.529.930 
22 

192.772 
2.407.498 
4.572.545 

45.381 
54.009 

1.615 
(4.743.912) 

0 
153 

0 
0 
0 

153 
0 
0 

8.521.456 
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Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
2003 Yılı Bilançosu 

I. KISA VADELİ BORÇLAR 
A. Finansal Borçlar 

1. Banka Kredileri 
2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 
3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 
4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 
5. Diğer Finansal Borçlar 

B. Ticari Borçlar 
1. Satıcılar 
2. Borç Senetleri 
3. Alınan Depozito ve Teminatlar 
4. Diğer Ticari Borçlar 
5. Borç Reeskontu (-) 

C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 
1. Ortaklara Borçlar 
2. iştiraklere Borçlar 
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 
4. Ödenecek Giderler 
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 
6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklan 
7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 
8. Borç Reeskontu (-) 

D. Alınan Sipariş Avansları 
E. Borç ve Gider Karşılıktan 

1. Vergi Karşılıktan 
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıktan 

II. UZUN VADELİ BORÇLAR 
A. Finansal Borçlar 

1. Banka Kredileri 
2. Çıkarılmış Tahviller 
3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 
4. Diğer Finansal Borçlar 

B. Ticari Borçlar 
1. Satıcılar 
2. Borç Senetleri 
3. Alınan Depozito ve Teminatlar 
4. Diğer Ticari Borçlar 
5. Borç Reeskontu (-) 

C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 
1. Ortaklara Borçlar 
2. iştiraklere Borçlar 
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 
4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklan 
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 
6. Borç Reeskontu (-) 

D. Alınan Sipariş Avansları 
E. Borç ve Gider Karşılıkları 

1. Kıdem Tazminatı Karşılıktan 
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıktan 

III. ÖZ SERMAYE 
A. Sermaye 
B. Sermaye Taahhütleri (-) 
C. Emisyon Primi 
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 

1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 
2. Iştiraklerdeki Değer Artışı 

E. Yedekler 
1. Yasal Yedekler 
2. Statü Yedekleri 
3. Özel Yedekler 
4. Olağanüstü Yedek 
5. Maliyet Artış Fonu 
6. Serm.Eklenecek IştHis.ve Gayr.Satış Kazançtan 
7. Geçmiş Yıl Karı 

F. Net Dönem Karı 
G. Dönem Zaran (-) 
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 

1.2000 Yılı Zararı 
2.2001. Yılı Zararı 

P A S İ F T O P L A M I 

31.12.2001 
7.692.287 

757 
757 
0 
0 
0 
0 

1.504.888 
1.497.994 

7.500 
10 
0 

(616) 
4.206.393 

557 
0 
0 
0 

142.349 
3.721.356 
342.131 

0 
1.980.249 

0 
0 
0 

1.083.541 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

/ 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.083.541 
1.083.541 

0 
(1.842.532) 
2.430.400 

0 
283.756 

1.344.914 
1.344.884 

30 
6.560 
808 
0 
0 

1.121 
0 

4.631 
0 
0 

(3.401.000) 
(2.507.162) 
(2.507.162) 

0 
6.933.296 

31.12.2002 
5.284.894 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

664.522 
566.607 
99.944 

10 
0 

(2.039) 
4.536.728 

507 
0 
0 
0 

49.388 
4.384.538 
102.295 

0 
83.644 

0 
0 
0 

760.147 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

760.147 
760.147 

0 
2.476.415 
10.583.296 
(1.979.418) 

283.775 
1.867.882 
1.867.852 

30 
6.560 
608 
0 
0 

1.121 
0 

4.631 
0 
0 

(2.377.517) 
(5.908.163) 

0 
(5.908.163) 
8.521.456 
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Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
2003 Yılı Gelir Tablosu 

AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) 
A. Brüt Satışlar 

1. Yurtiçi Satışlar 
2. Yurtdışı Satışlar 
3. Diğer Satışlar 

B. Satışlardan İndirimler (-) 
1. Satıştan İadeler (-) 
2. Satış Iskontoları (-) 
3. Diğer İndirimler (-) 

C. Net Satışlar 
D. Satışların Maliyeti (-) 
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 
E. Faaliyet Giderleri (-) 

1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 
3. Genel Yönetim Giderleri (-) 

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 

1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 
4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 

G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) 
H. Finansman Giderleri (-) 

1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 

FAALİYET KARI (ZARARI) 
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 

1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 

J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 
1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) 
2. önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 
3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (•) 

DÖNEM KARI (ZARARI) 
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) 
NET DÖNEM KARI (ZARARI) 

31.12.2001 
1.261.485 
1.261.485 

0 
0 

(62.058) 
(59.125) 
(2.933) 

0 
1.199.427 

(1.110.127) 
89.300 

(574.056) 
0 

(96.192) 
(477.864) 
(484.756) 
578.564 

0 
0 

536.495 
42.069 

(578.511) 
(9.165) 
(9.165) 

0 
(493.868) 

19.962 
0 

16.077 
3.885 

(2.927.094) 
(1.094.009) 
(456.787) 

(1.376.298) 
(3.401.000) 

0 
(3.401.000) 

31.12.2002 
1.679.932 
1.679.932 

0 
0 

(46.153) 
(7.158) 

(38.995) 
0 

1.633.779 
(1.316.341) 

317.438 
(722.327) 

0 
(61.512) 

(660.815) 
(404.889) 
664.986 

0 
0 

651.257 
13.729 

(87.919) 
(8.681) 
(8.681) 

0 
163.497 
79.810 

0 
73.016 
6.794 

(2.620.824) 
(1.178.152) 
(401.032) 

(1.041.640) 
(2.377.517) 

0 
(2.377.517) 
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SAYI: 74 

DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2003 

YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 30.05.2006 tarihli 27 nci Birleşiminde, Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi'nin 2003 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tu
tanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer bel
geler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde ulaşılan 
tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

1- TOPLU BAKIŞ 

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1974 yılında yurt dışında çalışan 180 işçi tarafından 940 bin lira 
sermaye ile kumlmuştur. Daha sonra yurt içi gerçek kişi ortaklar, mahalli idareler, İller Bankası ve Türkiye 
Sınai ve Kalkınma Bankası'nın iştirakleri ile 4.000 ortaklı halka açık A.Ş. haline gelmiştir. 

1984 yılında fiilen üretime başlayan Şirket, Alman teknolojisi ile TSE 102, DİN 19800, ISO R 160 esas
larına göre yüksek basınçlı asbest elyaftı çimento boru üretimi yapmıştır. 

Kamuoyunda oluşan asbestli çimento borularının kanserojen olduğu imajı, boru taleplerini azaltmış, bo
ru fabrikası çok düşük kapasite ile çalışmalarına devam etmişse de 2002 yılından itibaren üretim durma nok
tasına gelmiştir. 

Bu olumsuzluklarla birlikte şirket, dünyada ilk defa üretimi gerçekleştirilen Perlit esaslı Beton Kiremit 
fabrikasının yatırımlarını tamamlayıp 10.000.000 adet/yıl üretim kapasiteli kiremit fabrikası üretimini 1992 
yılında başlatmıştır. 

Ayrıca bağlı ortaklık olarak Doğuser A.Ş.'ye ait 10.000.000 adet/yıl üretim kapasiteli ikinci kiremit fab
rikasının, İzmir-Bergama-Kınık-Yaylakent Beldesinde kuruluşuna başlanmış ancak 22.03.2000 tarihli Olağan 
Genel Kurul kararıyla fabrika satışa çıkarılmış ancak satılamamıştır. 25.09.2000 tarih ve 00/04/01 tarihli Yö
netim Kurulu kararıyla fabrika makine ve teçhizatının Erzincan'a taşınmasına karar verilmiştir. 

Halen Şirkete ait boru fabrikası, İzmir'de Doğuser A.Ş.'nin iştirak ettiği Egeper A.Ş.'nin fabrika kurul
mak üzere aldığı arazi ve üzerindeki fabrika binası ve Erzincan'a taşınan montajı bekleyen kiremit fabrikası 
atıl vaziyette bekletilmektedir. 

Doğusan Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2002 ve 2003 yılına faaliyet verileri aşağıdaki toplu bilgiler çizel
gesinde verilmiştir. 
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Toplu Bilgiler 
Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
Yatırımlar için yapılan nakit ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oram (Nakdi) 
Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye 
Bağlı ortaklıklar temettü geliri 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü geliri 
Başlıca alım miktarı 
Tüm alım tutan 
Başlıca (mal ve hizmet) üretim miktan: 
Tüm üretim tutan (Üretim maliyeti) 
Üretim kapasitesi 
Kiremit 
A/c boru 
Kapasiteden yararlanma oram: 
Kiremit 
A/c boru 
Bayii sayısı 
Başlıca satış miktan: 
Net satış tutan 
Stoklar: 
- İlk madde ve malzeme 
-Yan mamul 
-Mamul 
- Ticari mallar 
- Diğer stoklar 

işçi (Ortalama) 
Cari yıla ilişkin: 
- İşçiler için yapılan giderler 
- İşçi başına aylık ortalama gider 

Personel için yapılan tüm giderler 
Dönem kânna ilişkin vergi ve diğ. yas. yük. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fıyatlanyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fıyatlanyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı fıyatlanyla) 
Faaliyet zararlılığı 
Mali karlılık (zararlılık) 
Faaliyet kan veya (zaran) 
Dönem kan veya zaran 
Bilanço zaran 
Füzyon 
Faaliyet zaran 
Dönem kan veya zaran 
Bilanço zaran 

Ölçü 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Ton 
Milyar TL 

adet 
Milyar TL 

Adet/yıl 
ton/yıl 

% 
% 

Adet 
Adet 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 

Milyar TL 
Milyon TL. 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

2002 
10.583 
8.604 
2.476 
6.039 

7.274 
4.744 

1998 

280 
7 

14.573 
726 

2894430 
1.138 

10.000.000 
25.000 

29 
13 
22 

3.028.106 
1.680 

255 
30 

508 
10 
26 
90 

1.473 
1.331 
2.146 

197.706 
(856) 
(658) 
(658) 

96 

(405) 
(2.378) 

8.286 

(405) 
(2378) 
8.286 

2003 
10.583 
8.604 
1.738 
4.411 

10 
8.778 
5.242 

1998 

802 

1.344 
4944208 

1.777 

10.000.000 
25.000 

50 
3 

41 
4.640.192 

2.576 

266 
81 

436 
6 

60 
67 

992 
1.402 
1.120 

697.383 
423.858 
828.540 
828.540 

8 
22 

138 
382 

11.389 

138 
382 

(7.904) 

son iki yıl 
farkı 

0 
0 

(738) 
(1.628) 

10 
1.504 

498 

0 

522 
(7) 

(14.573) 
618 

2.049.778 
639 

0 
0 

21 
(10) 

19 
1.612.086 

896 

11 
51 

(72) 
(4) 
34 

(23) 

(481) 
71 

(1.026) 

499.677 
424.714 
829.198 
829.198 

(88) 
22 

543 
2.760 
3.103 

543 
2.760 

382 

artış veya 
azalış 

0 
0 

(30) 
(27) 

21 
10 

0 

186 
(100) 
(100) 

85 
71 
56 

0 
0 

72 
(77) 

86 
53 
53 

4 
170 

(14) 
(40) 
131 

(26) 

(33) 
5 

(48) 

253 
(49.616) 

(126.018) 
(126.018) 

(92) 

(134) 
(116) 

37 

(134) 
(116) 

5 
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Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1974 yılında kurulmuş, 1984 yılında üretime başlamıştır. Şirket 
modem inşaat sektörünün amaçlarına uygun olarak her türlü izolasyon malzemeleri, asbest boru, perlit esaslı 
kiremit üreterek faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Esas olarak Belediyelerin içme suyu borularını Alman teknolojisi ile TSE 102, DİN 19800, İSO R 160 
esaslarına göre yüksek basınçlı, asbest elyaflı çimento boru üretimini sürdürmüştür. 

Dünya sağlık örgütünün "içme suyunda asbest sağlığa zararlı değildir" raporu ve görüşüne rağmen ka
muoyunda oluşan aleyhteki görüş ve tutumlar, belediyelerin taleplerini durdurmuş, boru fabrikasının üretimi 
durma noktasına gelmiştir. Üretim kapasitesi çok düşen fabrikanın işçilerine kıdem ve ihbar tazminatları ve
rilerek iş akitleri fesh edilmiştir. 

Boru fabrikasının çalıştırılmaması ve işçilere ödenen kıdem ve ihbar tazminatları kuruluşu finansman sı
kıntısına sokmuş, faaliyetlerini perlit esaslı kiremit üretimi ile sürdürmek durumunda kalmış, bir de iştirakle
rinden Doğuser A.Ş.'nin İzmir-Bergama'da yeni bir kiremit fabrikası alması ve faaliyete geçememesi, fabri
kanın tekrar Erzincan'a taşınması, mali sıkıntılar nedeniyle bu fabrikanın da faaliyete geçememesi, kuruluşu 
daha fazla finansman dar boğazına sokmuştur. 

Faaliyetlerini perlit esaslı kiremit üretimiyle kısıtlı sürdüren şirkette yıl sonunda 70 personel çalışmaktadır. 

Şirketin 2002 yılındaki sermaye artırımında, rüçhan hakkını kullanmayan ortakların paylarını ve 
İMKB'de işlem gören hisselerinden bir kısmını satın almasıyla İller Bankası'nın sermaye payı, 30.9.2002 ta
rihi itibariyle ödenmiş sermayedeki hisse oranı % 72,4 olmuştur. 

Şirketin 2002 yılı içerisinde ödenmiş sermayesi 2,4 trilyon liradan 8,6 trilyon liraya çıkarılmasına rağ
men, yeni kaynak yaratılamadığı için işletme sermayesi sıkıntısı çekmekte ve ihtiyaç duyduğu kaynakları 
borçlanma yoluyla sağlamak zorunda kalmaktadır. 

İller Bankası'ndan sağlanan kaynaklarla 2003 yılında şirketin borçlan önemli ölçüde azalmakla birlikte, 
boru fabrikasının çalışmaması, kiremit fabrikasının çok düşük kapasite ile üretimini sürdürmesi ve Şirket bün
yesinde montaj yapılmak üzere muhafaza edilen bağlı ortaklık Doğuser A.Ş.'ye ait kiremit fabrikasının işlet
meye alınamaması nedeniyle finansman sıkıntısı kalıcı olarak çözümlenememektedir. Şirketin finansman sı
kıntısının giderilebilmesi bakımından, 2003 yılı için % 50 düzeyinde bulunan kapasite kullanım oranının ar
tırılması ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

Esasen, kapasite kullanım oranlarının düşüklüğü ve satış hacminin yetersizliği sonucu, sürekli kaynak 
tüketen ve işletme sermayesi sıkıntısı içinde bulunan şirketin, ülke ekonomisine kazandırılması, kamu kay
naklarının verimli kullanılması ve son yıllarda kamunun üretim ağırlıklı işletmelerini elden çıkarması husus
ları da göz önüne alınarak, şirketteki % 72,4 oranındaki İller Bankası ortaklığının yeniden değerlendirilmesi 
önemli görülmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 

Şirket, 233 sayılı KHK'nin "istisnalar" başlıklı 58 inci maddesi gereğince Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkın
daki mevzuata tabi değildir. Ana sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyetini sürdürmektedir. 

Şirket personeli; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu mevzuatına tabi 
olup, işçi sosyal hakları ve ücretleri toplu iş sözleşmesi ile belirlenmektedir. Şirket bununla birlikte 
2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümle
rine tabi bulunmaktadır. 

Şirket merkezi Erzincan olup, süresiz olarak kurulmuş, hisse senetleri İMKB'de işlem görmekte ve Ser
maye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

Şirket sermaye yapısındaki değişiklik sonucu Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısı eki 
TBMM KİT Komisyonunca alınan 25.11.1992 tarih ve 40 sayılı karar ile Yüksek Denetleme Kurulu'nun de
netimine girmiştir. 
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Şirketin yönetim kurulu, şirket hissedarları arasından genel kurulda seçilmekte, ana sözleşmeye göre en az 7, 
en fazla da 9 üyeden çok olmamak üzere üye sayısı genel kurulca tespit edilmektedir. Yönetim kurul üyelerinin gö
rev süresi iki yıldır. Denetim kurulu ise ortaklar arasından 1 yıllığına seçilmek üzere üç kişiden oluşmaktadır. 

Çok düşük kapasite kullanımı ve zararlı bir işletme yapısıyla yıllardır ağır bir borç yükü altında işletme 
masraflarını bile karşılamakta güçlük çeken, hatta personelinin ücretlerini 2 ay gecikme ile ödemeye çalışan 
şirketteki 7 yönetim ve 3 denetim kurulu üyesinin asgari sayıya indirilmesi gerekmektedir. 

Personele yapılan harcamalar 2003 yılında geçen yıla göre % 48 oranında azalarak toplam 1.120,3 mil
yar liraya inmiştir. Bu azalış önceki yıl çeşitli nedenlerle işten ayrılan 70 personelden kaynaklanmaktadır. 

III- MALİ BÜNYE 

Şirket 2003 dönemi olağan zararı 112,3 milyar lira iken, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu kapsamında, 
1,3 trilyon liralık indirim sonucu olağan dışı gelir elde etmiş ve neticede dönem 381,9 milyar lira kârla kapan
mıştır. Anılan vergi indirimi tutarı dönem kârından düşüldüğünde yaklaşık 900 milyar lira dönem zararı söz 
konusu olmaktadır. Dolayısıyla şirketin işletme faaliyetleri kârlı görülmemektedir. Nitekim 2003 yılı faaliyet 
sonucu 138 milyar liralık zararla sonuçlanmıştır. 

Şirket, işletme amacıyla kullandığı her 100 liralık kaynağa karşılık 45 lira net satış hasılatı elde etmiştir. 
Şirket, 2003 yılında kiremit fabrikası için kurulu kapasitesinin yaklaşık yarısını kullanmıştır. Mali durumun 
güçlendirilmesi ve işletme faaliyetlerinin kârla sonuçlandırılması için pazarlama faaliyetlerine ağırlık verile
rek devir hızlarının artırılması ve şirkete kaynak sağlaması mümkün görülmeyen iştiraklere kaynak aktarımı
na son verilmesi gerekmektedir. 

Şirketin finansman ihtiyacı İller Bankası'ndan aktarılan kaynaklarla karşılanmakta olup, bu durum sür
dürülebilir görülmemektedir. Bu nedenle, kapasite kullanım oranının artırılması ve pazarlama faaliyetlerine 
ağırlık verilmesinin yanında sağlanan kaynakların kârlı ve verimli görülmeyen iştiraklere aktarılmaması ge
rekli görülmektedir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Doğusan A.Ş.'nin bünyesinde faaliyet gösteren ve 3 vardiya 288 gün/yıl çalışma ile 25.000 ton/yıl as
best elyaflı çimento boru (A/C) ve eklentilerini üreten bir boru fabrikası bulunmaktadır. 

Bu tesiste 100-700 mm çaplı, 5 metre boyunda uluslar arası standartlarda basınçlı boru üretilmektedir. 
Kamu kuruluşlarının ve özellikle İller Bankası'nın içme suyu ve kanalizasyon borusu talebine bağlı olarak fa
aliyetlerini sürdüren ve bu amaçla kurulan fabrika, 1994 yılından 1999 yılına kadar kârlı ve verimli bir şekil
de çalışmıştır. 

Belediyelerin içme suyu projelerinde kullanılan asbest elyaflı çimento boru yerine, polietilen malzeme
den yapılan boruları tercih etmesi ve kamuoyundaki asbestin olumsuz etkisi ile boru fabrikası kapasite kulla
nım oranı 2000, 2001, 2002 ve 2003 yıllarında çok düşük seviyelere gerilemiş ve verimli bir üretim yapıla
maz duruma gelmiştir. 

Ayrıca renkli perlitli beton kiremit ve beton renkli yer ve duvar karo üretimi, diğer taraftan da kiremit
lere ilave olarak çatı malzemesi mahya ve yardımcı elemanların üretimi yapılmaktadır. Üretim TSE ve Avru
pa standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. Türkiye beton kiremit üretim kapasitesi yıllık 30-35 milyon 
adet, üretim miktarı 20-25 milyon adet civarındadır. Şirket, 10 milyon adet/yıllık üretim kapasitesi itibariyle 
önemli bir paya sahip bulunmaktadır. Ancak kapasite kullanım oranı düşük düzeylerde bulunmaktadır. 

Şirkette 2003 yılı içerisinde 4.944.208 adet kiremit ve mahya üretilmiş, 4.640.192 adeti satılarak 2004 
yılına 605.631 adet kiremit stoku devretmiştir. Yine aynı dönem içerisinde 673 ton A/C boru ve ekleri üretil
miş, 927 ton satış yapılarak 2004 yılına 1.456 ton A/C boru devretmiştir. 

Kiremit üretim miktarının geçen yıla önemli oranda artış göstermesinde Bingöl'de yapılan deprem ko
nutlarında şirketin üretmiş olduğu kiremitlerin kullanılması etken olmuştur. 

- 9 9 4 - II. CİLT 



Uzman bir pazarlama ünitesine sahip olunmadığı için pazarlama faaliyetini doğrudan satış ve bayii-
ler aracılığıyla satış yöntemleri ile gerçekleştirilen Şirketin 2003 yılı sonunda çeşitli bölgelerde 22 bayisi 
bulunmaktadır. 

2003 yılında 927 ton boru 299.077 milyon liraya, 26.304 adet conta 16.532 milyon liraya, 4.640.192 adet ki
remitte 2.166.671 milyon liraya satılmıştır. Toplam 2.575.850 milyon liralık satışın tamamı yurt içine yapılmıştır. 

Şirket, 2004 yılına 1.456 ton boru ve 605.631 adet kiremit, 127.642 adet yer ve duvar karosu olmak üze
re toplam 435.836 milyon lira tutarında mamul stoku devretmiştir. 

V- YATIRIMLAR 

Kuruluşun devam eden veya yeni gündeme gelmiş herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır. 

VI- BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 

Kuruluşun iki iştiraki bulunmaktadır. 2 trilyon lira esas sermayeli ve taahhüt edilen 801.862 milyon li
ranın tamamı ödenmiş bulunan Doğu Halk Holding'de % 40 oranında sermaye payı bulunmaktadır. 

500 milyon esas sermayeli ve taahhüt edilen 200 milyon liranın tamamı ödenmiş olan Erzincan Kalkın
ma Vakfı'nda da % 40 oranında sermaye payı mevcuttur. 

2003 yılında iştiraklerden, Kuruluşa isabet eden kâr payı bulunmamaktadır. 

VII- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki öneriler, sonuçlan gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bırakılmıştır 

1- Piyasa analizlerinin yapılması, tüketici profilinin çıkarılması ve tüketici taleplerinin belirlenmesi, pa
zara yönelik üretim için gerekli bilgi akışının sağlanması ve müşteri memnuniyetine dayalı bir satış ve kâr 
programının yapılabilmesi için modern pazarlama ilke ve esaslarına uygun bir satış stratejisi izlenerek, piya
sada bu konuda uzmanlaşmış, ülke çapında satış ağına sahip pazarlama şirketlerinden yararlanılması, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ 

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 21.5.2004 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul 
edilen 2003 yılı bilançosu ve 381.935 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
2003 Yılı Bilançosu 

Aktif (varlıklar) 

I- DONEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değ. düş. Kars. 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı 

D- Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak karşılığı (-) 

E- Stoklar 
1- Stok değer düşüklüğü karş.(-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inş. ve onarım mali. 
G-Gelecek aylara ait gid.ve gel. tah. 
H-Diğer dönen varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
n -DURAN VARLIKLAR 
A-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacakla karş. (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıy. ve değ. düş. kar. 
3- iştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhüt.(-) 
5-Iştirak. sermaye pay. değ.düş.karş. 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara ser.tah.(-) 
8-Bağlı ort. serm pay. değ.düş. kar. 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duranvar.değ.düş.kar. 

D-Maddi Duran Varlıklar 
1- Maddi duran varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan dur. varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
G-Gelecek yıl.ait.gid. ve gelir tahak. 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

2002 
Milyon TL 

(511) 
(48.656) 

1.246 

280.432 

1.998.000 

7.273.843 
(4.743.912) 

5.224 
(5.070) 

25.944 
6 

217.750 

673.179 

830.886 

3.401 
9.952 

1.761.118 

11.836 

1.939.987 

2.278.432 

2.529.931 

153 

6.760.339 
8.521.457 

2003 
Milyon TL 

(90.718) 

29.313 

200 

801.662 

1.998.000 

8.335.464 
(5.241.642) 

5.861 
(5.525) 

23.398 
10 

190.752 

250.431 

848.897 

51.316 
33.864 

1.398.668 

10.643 

1.943.990 

2.799.862 

3.093.822 

336 

83 

7.848.736 
9.247.404 
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Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
2003 Yılı Bilançosu 

PASİF 
I- KISA VADE.YABANCI KAY. 
A-Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Ahnan avanslar 
E-Yıllara yaygın inş. ve onanm hak. 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem kan ver. ve diğ.Ya.yük.karş. 
2-Dönem kan. Peş. öd.ver.ve diğ.yük. 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıklan 

H-Gelecek aylara ait gelir, ve gider tah. 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADE.YAB.KAYNAK.TOPL. 
n-UZUN VADE.YAB.KAYLAR 
A-Mali boçlar 
B- Ticari borçlar 
C-Diğer borçlar 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıklan 

1 -Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıklan 

F-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİYAB.KAY.TOPL. 
m-ÖZKAYNAKLAR 
A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Odenmemiş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karlan 
3-MDV yeniden değerleme artışlan 
4-İştirakler yeniden değer, artışlan 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar karlan 
E-Geçmiş yıllar zararlan(-) 
F-Dönem net kan (zaran) 
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR TOPLAMI) 

2002 
Milyon TL 

(2.039) 

760.147 

10.583.296 
(1.979.417) 

283.775 

1.867.852 
30 

4.631 

808 

1.121 

664.522 

78.816 

83.644 

4.441.996 

4.640 
11.276 

5.284.894 

760.147 

760.147 

8.603.879 

2.156.288 

1.929 

(5.908.163) 
(2.377.517) 

2.476.416 
8.521.457 

2003 
Milyon TL 

(307) 

898.887 

10.583.296 
(1.979.417) 

283.775 

2.589.618 
30 

4.631 

808 

1.121 

944.624 

1.339.362 

129.665 

717.758 

7.200 
1 

3.138.610 

1.629.790 

898.887 

2.528.677 

8.603.879 

2.878.054 

1.929 

(8.285.680) 
381.935 

3.580.117 
9.247.404 
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Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
2003 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti(-) 

Brüt satış kan 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan veya (zaran) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelirve karlar 

G-Diğer faal.olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kar (zarar) 

I-Olağan dışı gelir ve karlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan (zaran) 

K-Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülük 
karşılıklan (-) 

Dönem net kan (zaran) 

2002 

Milyon TL 

1.679.932 

46.153 

1.633.779 

1.316.341 

722.327 

664.986 

87.919 

8.681 

79.810 

2.620.824 

317.438 

(404.889) 

163.497 

(2.377.517) 

(2.377.517) 

2003 

Milyon TL 

2.575.850 

30.831 

2.545.019 

1.833.715 

849.306 

111.288 

75.796 

9.817 

1.306.808 

812.546 

711.304 

(138.002) 

(112.327) 

381.935 

381.935 
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SAYI: 75 

DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2004 

YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 30.05.2006 tarihli 27 nci Birleşiminde Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi'nin 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tu
tanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer bel
geler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde ulaşılan 
tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. 1974 yılında yurt dışında çalışan 180 işçi tarafından 940 bin lira 
sermaye ile kurulmuştur. Daha sonra yurt içi gerçek kişi ortaklar, Mahalli İdareler, İller Bankası ve Türkiye 
Sınai Kalkınma Bankası'nın iştirakleri sonucunda 4.000 civarında, çok ortaklı halka açık A.Ş.olmuştur. 

Sermaye yapısındaki değişiklik sonucu şirket, Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısı eki 
TBMM KİT Komisyonu'nca alınan 25.11.1992 tarih ve 40 sayılı karar ile Yüksek Denetleme Kurulu deneti
mine girmiştir. 

Kayıtlı sermaye sistemine tabi olan şirketin sermaye tavanı 10 trilyon liradır. Taahhüt edilen 
9.864.689.378.000 TL tutarındaki sermayenin tamamı İller Bankası tarafından ödenmiştir. İller Bankasının 
sermaye içindeki payı % 72,45'den, % 75,97'ye çıkmıştır. 

Kayıtlı sermaye tavanının 10 trilyon liradan, 25 trilyon liraya yükseltilmesine ve bu amaçla şirket ana 
sözleşmesinin 7'nci maddesinin tadil edilerek geçici madde eklenmesine, Yönetim Kurulu 21.04.2005 tarihli 
toplantısının 4/3 sayılı oturumunda karar vermiştir. Kayıtlı sermaye tavanının 10 trilyon liradan, 25 trilyon li
raya yükseltilmesi hususu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2005 tarih 12812/1202 sayılı yazısı ile de uy
gun görülmüştür. 

31.3.2005 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda Doğuser Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
nin, TTK'nın 451 ve 452 nci maddeleri gereğince ortaklık devralma yoluyla Doğusan Boru Sanayi ve Tica
ret A.Ş. bünyesinde birleşmesine karar verilmiş ve SPK nın seri X No: 31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İliş
kin Esaslar Tebliği" gereğince yapılan işlemler ve diğer ilgili mercilerdeki yasal prosedürün tamamlanması 
nedeniyle alınan karar aynı gün Ticaret Sicilinde tescil edilmiş ve yayınlanmıştır. 

Şirket, ürünleri için 13.03.1996 tarihinde TSEK belgesi almıştır. Belge, 01.06.2005 tarihi itibariyle TS 
1903-1 EN 490/Nisan 1998 Beton Çatı Kiremitleri ve Özel Parçaları-Özellikler standardına sahip TSE belge
sine dönüştürülmüştür. Şirket 11.08.2005 tarihinde TSE-EN-İSO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi 
almıştır. 

Şirketin 2002, 2003 ve 2004 yıllarına ilişkin çalışmaları üzerindeki toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
Yatırımlar için yapılan nakit ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) 
Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye 
Bağlı ortaklıklar temettü geliri 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü geliri 
Tüm alım tutan 
Başlıca (mal ve hizmet) üretim miktarı : 
-Kiremit, karo ve eklentileri 
-A/C Boru 

Tüm üretim tutan (Üretim maliyeti) 
Üretim kapasitesi:-Kiremit 

-A/c boru 
Kapasiteden yararlanma oranı: 
Kiremit 
A/c boru 
Net satış tutan 
Stoklar: 
- İlk madde ve malzeme 
-Yan mamul 
-Mamul 
- Ticari mallar 
- Diğer stoklar 
işçi (Ortalama) 
Cari yıla ilişkin: 
- İsçiler için yapılan giderler 
- İşçi başına aylık ortalama gider 
Personel için yapılan tüm giderler 
Dönem kânna ilişkin vergi ve diğ. yas. yük. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlanyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 
Faaliyet zararlılığı 
Mali karlılık (zararlılık) 
Faaliyet kan veya (zaran) 
Dönem kan veya zaran 
Bilanço zaran 
Konsolide 
Faaliyet kan veya zaran 
Dönem kan veya zaran 
Bilanço zaran 

Ölçü 

Milyar TL 
vlilyarTL 
vlilyarTL 
vlilyarTL 
Milyar TL 
Miyar TL 
Milyar TL 
Miyar TL 

% 
Miyar TL 
Miyar TL 
Miyar TL 
Milyar TL 
Miyar TL 

adet 
ton 
Milyar TL 
Adet/yıl 
ton/yıl 

% 
% 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Kişi 

Milyar TL 
Milyon TL. 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
% 
% 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

2002 

10.583 
8.604 
2.476 
6.039 

7.274 
4.744 

-
-

1998 

-
280 

7 
726 

2.894.430 
1.072 
1.138 

10.000.000 
25.000 

29 
4,3 

1.680 

255 
30 

508 
10 
26 
90 

1.473 
1.331 
2.146 

197.706 
(856) 
(658) 
(658) 

96 

(405) 
(2.378) 

8.286 

(405) 
(2378) 
8.286 

2003 

10.583 
8.604 
5.590 
5.672 

10 
24.025 
22.006 

• 
-

1998 

-
802 

1.344 

4.944.208 
673 

1.300 
10.000.000 

25.000 

49 
2,7 

2.576 

265 
81 

436 
6 

60 
67 

1.001 
1.402 
1.120 

697 
424 
829 
829 

4 
16 

249 
904 

23.907 

249 
904 

23.907 

2004 

9.865 
9.865 

19.202 
6.010 

727 
27.167 
23.725 

-
-

6955 

-
4120 

545 

6.892.163 
559 

2.658 
10.000.000 

25.000 

69 
2,2 

3.387 

269 
52 

940 
3 

85 
70 

1.465 
1.545 
1.624 

465 
797 

1.262 
1.262 
0,07 

(4) 
139 

(789) 
789 

139 
(576) 

576 

son iki 
yıl farkı 

(718) 
1.261 

13.612 
338 
717 

3.142 
1.719 

4.957 

3.318 

(799) 

1.947.955 
(114) 
1.358 

-
-

20 
(0,5) 
811 

4 
(29) 
504 
(3) 
25 
3 

464 
143 
504 

(232) 
373 
433 
433 
(4) 

(20) 
(110) 

(1.693) 
(23.118) 

(110) 
(1.480) 

(23.331) 

artış 
veya 

azalış % 
(7) 
15 

244 
6 

7.170 
13 
8 

248 

414 

(59) 

39 
(17) 
104 

-
-

41 
(18,5) 

31 

2 
(36) 
116 

(50) 
42 
4 

46 
10 
45 

(33) 
88 
52 
52 

m) 
(125) 
(44) 

(187) 
(97) 

(44) 
(164) 
(98) 

Not: Şirketin 31.12.2003 tarihli bilançosu 01.01.2004 tarihi itibariyle enflasyon düzeltmesine tabi tu
tulduğundan yukarıdaki çizelgede yer alan bilançoya ilişkin 2003 yılı rakamları enflasyon düzeltmesine ta
bi tutulmuştur. 
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Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1974 yılında kurulmuş, 1984 yılında üretime başlamıştır. Şirket 
modern inşaat sektörünün amaçlarına uygun olarak her türlü izolasyon malzemeleri, asbest boru, perlit esaslı 
kiremit üreterek faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Şirkette 2004 yılı içerisinde 6.789.358 adet kiremit ve eklentileri ile 102.805 adet yer ve duvar karosu 
üretilmiş, 5.393.758 adet kiremit ve yardımcı elemanları ile 182.872 adet karo satılmıştır. Yine aynı dönem 
içerisinde 559 ton A/C boru ve ekleri üretilmiş, 1.245 ton satış gerçekleştirilmiştir. Fire oranı kiremit üreti
minde ortalama % 0,76, boru üretiminde ortalama % 3 civarındadır. 

Kiremit üretim miktarının geçen yıla göre % 41,7 oranında artış göstermesinde Erzurum Afet Konutla
rında şirketin üretmiş olduğu kiremitlerin kullanılması etken olmuştur. 

Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.03.2004 tarihli toplantısında almış olduğu 2004/03/01 sayılı karar ile fab
rikaya yeni finansman kaynağı bulunup, rantabl çalışma düzenine geçilene kadar üretime ara verilerek bakım, 
onarım ve güvenlikte görevli personel hariç fabrika işçilerinin ücretsiz izne ayrılmalarına karar verilerek üre
tim durdurulmuştur. 

Yaklaşık 2,5 aylık bir aradan sonra 28.05.2004 tarihinde şirketin finansman durumunda herhangi bir de
ğişiklik olmamasına rağmen yeniden üretim faaliyetine başlanmıştır. 

Şirketin pazarlama imkânlarını ve inşaat sezonunu dikkate alarak sağlıklı bir üretim planlamasına kavuş
turulması gerekmektedir. Üretim ve promosyon ile satış ve satış sonrası hizmet ağının bir bütün olarak pro
fesyonelce düşünülmesi gerekmektedir. 

Doğusan A.Ş.'nin bünyesinde faaliyet gösteren ve 3 vardiya 288 gün/yıl çalışma ile 25.000 ton/yıl as
best elyaflı çimento boru (A/C) ve eklentilerini üreten bir boru fabrikası bulunmaktadır. 

Bu tesiste 100-700 mm çaplı, 5 metre boyunda uluslar arası standartlarda basınçlı boru üretilmektedir. 
Kamu kuruluşlarının ve özellikle İller Bankası'nın içme suyu ve kanalizasyon borusu talebine bağlı olarak fa
aliyetlerini sürdüren ve bu amaçla kurulan fabrika 1994 yılından 1999 yılına kadar kârlı ve verimli bir şekil
de çalışmıştır. 

Belediyelerin içme suyu ve kanalizasyon projelerinde kullanılan asbest elyaflı çimento boru yerine, PVC 
ya da polietilen malzemeden yapılan boruları yükleme, taşıma, istif ve döşeme kolaylığı getirmesi yanında dü
şük maliyeti ve benzer performansı göstermesi nedeni ile tercih etmesi, ve kamuoyundaki asbestin olumsuz 
etkisi ile boru fabrikası kapasite kullanım oranı 2000 yılında itibaren çok düşük seviyelere gerilemiş, bu yüz
den verimli ve kârlı bir üretim yapılamaz duruma gelmiştir. 

Yönetim Kurulu'nun 31.5.2002 tarih ve 02/09/011 sayılı kararı ile 53 adet işçinin ihbar ve kıdem tazmi
natları ödenerek işten çıkarılmıştır. Bundan sonra fabrika siparişlere bağlı olarak üretim yapmaya başlamış, 
kapasite kullanım oranı çok düşmüş; 2002 yılında % 4,3, 2003 yılında % 2,7, 2004 yılında ise % 2,2 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Şirketin 2004 yılı içerisinde ödenmiş sermayesi 8,6 trilyon liradan 9,9 trilyon liraya çıkarılmasına rağ
men, yeni kaynak yaratılamadığı için işletme sermayesi sıkıntısı çekmekte ve ihtiyaç duyduğu kaynakları 
borçlanma yoluyla sağlamak zorunda kalmaktadır. 

İller Bankası'ndan sağlanan kaynaklarla, şirketin borçları önemli ölçüde azalmakla birlikte, boru fabri
kasının çalışmaması, kiremit fabrikasının düşük kapasite ile üretimini sürdürmesi ve Şirket bünyesinde mon
taj yapılmak üzere muhafaza edilen bağlı ortaklık Doğuser A.Ş.'ye ait kiremit fabrikasının işletmeye alınama
ması, nedeniyle finansman sıkıntısı kalıcı olarak çözümlenememektedir. Şirketin finansman sıkıntısının gide
rilebilmesi bakımından, 2004 yılı için % 69 düzeyinde bulunan kiremit fabrikasının kapasite kullanım oranı
nın artırılması ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilmesi gerekmektedir. 
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Kapasite kullanım oranlarının düşüklüğü ve satış hacminin yetersizliği sonucu, sürekli kaynak tüketen 
ve işletme sermayesi sıkıntısı içinde bulunan Şirket'in, ülke ekonomisine kazandırılması, kamu kaynaklarının 
verimli kullanılması ve son yıllarda kamunun üretim ağırlıklı işletmelerini elden çıkarması hususları da göz 
önüne alınarak, Şirket'teki sermaye payı % 76'ya yükselen İller Bankası'nın ortaklığının özelleştirme de da
hil gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 

Şirket 233 sayılı KHK nin "istisnalar" başlıklı 58 nci maddesi gereğince Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
hakkındaki mevzuata tabi değildir. Ana sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyetini 
sürdürmektedir. 

Şirket personeli; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu mevzuatına tabi olup, işçi 
sosyal hakları ve ücretleri toplu iş sözleşmesi ile belirlenmektedir. Şirket bununla birlikte 2821 sayılı Sendi
kalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

Şirket merkezi Erzincan olup, süresiz olarak kurulmuş, hisse senetleri İMKB'de işlem görmekte ve Ser
maye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

Şirket sermaye yapısındaki değişiklik sonucu Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısı eki 
TBMM KİT Komisyonunca alman 25.11.1992 tarih ve 40 sayılı karar ile Yüksek Denetleme Kurulu'nun de
netimine girmiştir. 

Şirketin yönetim kurulu, şirket hissedarları arasından genel kurulda seçilmekte, ana sözleşmeye göre en az 7, 
en fazla da 9 üyeden çok olmamak üzere üye sayısı genel kurulca tespit edilmektedir. Yönetim kurul üyelerinin gö
rev süresi iki yıldır. Denetim kurulu ise ortaklar arasından 1 yıllığına seçilmek üzere üç kişiden oluşmaktadır. 

Söz konusu üyelerin sayısının asgari seviyeye indirilmesi, 23.05.2005 tarihinde yapılan KİT Komisyonu 
toplantısında gündeme gelmiş, ilgililer uyarılmış ve nihayet 2,5 yıl gecikme ile 13.07.2005 tarihinde yapılan 
olağan genel kurulda yönetim kurulu üyelerinin sayısı üçe denetim kurulu üye sayısı da bire indirilmiştir. 

Personele yapılan harcamalar 2004 yılında geçen yıla göre % 45 oranında artarak 1.624 milyar lira ola
rak gerçekleşmiştir. Bu artış; toplu iş sözleşmesi hükümleri, çeşitli nedenlerle işten ayrılan personele ödenen 
kıdem tazminatı ve diğer ödemelerden kaynaklanmaktadır. 

III- MALİ BÜNYE 

Şirketin yükümlülüklerini yerine getirmekte karşılaştığı sıkıntılar İller Bankası'ndan aktarılan kaynak
larla giderilmekte, ancak bu durumun sürdürülebilir olmadığı da dikkate alındığında, şirketin üretim ve satış
larını arttırarak kaynak yaratması zorunlu bir hale gelmektedir. 

Şirket, 2003 yılında enflasyon düzeltmesi ve 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu kapsamında 1,3 trilyon li
ralık indirimin etkisiyle 903.686 milyon lira dönem kârı etmişken, 2004 yılında satışların istenilen seviyede 
gerçekleşmemesinden, faaliyet dönemini 789.142 milyon lira zararla kapatmıştır. Dolayısıyla şirketin işletme 
faaliyetleri kârlı görülmemektedir. Şirket 2003 yılında özkaynakların % 16'sı oranında kârlı görülürken, 2004 
yılında özkaynakların % 4 oranında zarar etmiştir. 

Şirketin konsolide bilançosu esas alınarak yapılan incelemelerde; şirketin kullandığı 25,2 trilyon liralık 
kaynaklardan, işletmeye açılmayan yatırımlar tutan 15,2 trilyon lira düşülerek yapılan devir hızı analizinde, 
kullanılan kaynakların bir kere bile devredilemediği anlaşılmaktadır. 

Şirket işletme amacıyla kullandığı her 100 liralık kaynağa karşılık 33,9 lira net satış hasılatı elde etmiştir. 

Şirket 2004 yılında kiremit fabrikası için kurulu kapasitesinin yaklaşık % 70'ini kullanmıştır. 

Mali durumun güçlendirilmesi ve işletme faaliyetlerinin kârla sonuçlandırılması için pazarlama faaliyet
lerine ağırlık verilerek devir hızlarının arttırılması ve şirkete kaynak sağlaması mümkün görülmeyen iştirak
lere kaynak aktarımına son verilmesi gerekmektedir. 
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IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Doğusan A.Ş. İller Bankası'nın içme suyu ve kanalizasyon borusu talebine göre 100-700 mm çaplı ve 5 
metre boyunda Türk ve uluslar arası standartlara uygun basınçlı (2,5-17,5 atü işletme basıncına dayanıklı) bo
ru üretmektedir. Fabrikanın kapasitesi, 3 vardiya 288 gün/yıl çalışma esası ile 25.000 ton/yıl asbest elyaflı çi
mento boru ve eklentileridir. 

Ayrıca perlit esaslı renkli beton kiremit ile renkli yer ve duvar karo üretimi, diğer taraftan da kiremitle
re ilave olarak çatı malzemesi mahya ve yardımcı elemanların üretimi yapılmaktadır. 

Üretim TSE ve Avrupa standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. Türkiye beton kiremit üretim kapasi
tesi yıllık 30-35 milyon adet, üretim miktarı 20-25 milyon adet civarındadır. Şirket 10 milyon adet/yıllık üre
tim kapasitesi itibariyle önemli bir paya sahip bulunmaktadır. Ancak kapasite kullanım oranı uzun yıllardır 
düşük seviyelerde bulunmaktadır. 2004 yılında ise % 75 kapasite ile çalışılacağı öngörülmüş, kapasite kulla
nım oranı % 69 olarak gerçekleşmiştir. 

Şirket, ürünleri için 13.03.1996 tarihinde TSEK belgesi almıştır, Belge, 01.06.2005 tarihi itibariyle TS 
1903-1 EN 490/Nisan 1998 Beton Çatı Kiremitleri ve Özel Parçaları-Özellikler standardına sahip TSE belge
sine dönüştürülmüştür. Şirket 11.08.2005 tarihinde TSE-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi 
almış, Ayrıca, 14.10.2003 tarihinde özel vekil firma aracılığı ile patent başvurusu yapılmış olup, işlemler ha
len devam etmektedir. 

Şirkette 2004 yılı içerisinde 6.789.358 adet kiremit ve eklentileri ile 102.805 adet yer ve duvar karosu 
üretilmiş, 5.393.758 adet kiremit ve yardımcı elemanları ile 182.872 adet karo satılmıştır. Yine aynı dönem 
içerisinde 559 ton A/C boru ve ekleri üretilmiş, 1.245 ton satış gerçekleştirilmiştir. Fire oranı kiremit üreti
minde ortalama % 0,76, boru üretiminde ortalama % 3 civarındadır. 

2004 yılı sonu itibariyle şirketin mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları geçen yıla göre % 90 oranın
da 472 milyar artarak 995,1 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. A/C boru üretiminde sipariş üzerine üretim 
yapması nedeniyle geçen yıla göre miktar olarak % 34 oranında 369 ton azalarak 1.087 tona düşmüştür. Ki
remit ve yan ürünlerde ise geçen yıla göre % 224 oranında 1.356.472 adet artış, yer ve duvar karosunda ise 
% 227 oranında 88.626 adet azalış olmuştur. 

Şirket'te pazarlama şartlan ve satış hacmine dayalı optimum stok miktar ve oranı belirlenmediğinden net 
bir değerlendirme yapmak olanaksız olsa da yüksek oranda stok bulundurulduğu tespit edilmiştir. Yıl içinde 
1.245 ton boru satışı yapıldığı halde halen stokta bulunan boru miktarı 1.087 tondur. Bu stok miktarı da sipa
rişe göre üretim yapan kuruluş için fazla görülmektedir. 

V- YATIRIMLAR 

Kuruluşun devam eden veya yeni gündeme gelmiş herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır. 

VI- BAĞLI ORTAKLİKLAR VE İŞTİRAKLER 

- Bağlı ortaklıklar: 

DOĞUSAN A.Ş.'nin % 99,9 oranında hissesine sahip olduğu ve montajı yapılmamış kiremit fabrikası
nı bünyesinde bulunduran Doğuser Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(DOĞUSER A.Ş.) İzmir İli, Kınık 
İlçesi, Yayakent beldesinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Şirket'in fabrikası için arsa temin edilerek 
fabrika binası yapılmış ancak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle faaliyete geçememiş ve makine ve 
ekipman Erzincan'a taşınarak DOĞUSAN A.Ş. arazisi içinde depolarda monte edilmek üzere bekletilmekte
dir. Yapılan incelemede; TTK'nın 451 ve 452 nci maddeleri gereğince "ortaklık devralma yoluyla" Doğuser 
Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(DOĞUSER A.Ş.)'nin 31.03.2005 tarihinde sermayenin enflasyon dü
zeltme farkı ile birlikte 7 milyar liralık sermayesi de DOĞUSAN A.Ş.'ye devredilerek, birleşmesine karar 
verilmiştir. Aynı tarihte Erzincan Ticaret Sicili Memurluğu'nca da tescil edilmiştir. 
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- iştirakler: 
İştiraklerin nominal ve ödenmiş sermayeleri ile DOĞUSAN A.Ş. tarafından taahhüt edilen ve ödenen 

paylar aşağıda gösterilmiştir. 

İştirakler 

- Doğu Halk Holding A.Ş: 
- Erzincan Kalkınma Vakfi 

Toplam 

İştirakin 
Esas 

sermayesi 
Milyon TL 

2.000.000 
500 

Ödenmiş 
sermayesi 
Milyon TL 

2.000.000 
500 

Kuruluşça 2004 yılı sonunda 

Taahhüt edilen 

Milyon TL 
801.662 

200 
801.862 

% 
40 
40 

Ödenen 

Milyon TL % 
801.662 40 

200 40 
801.862 

Şirket'in iştiraklerinden Doğu Halk Holding A.Ş. zarar etmiş olduğundan, Erzincan Kalkınma Vakfı ise 
vakıf statüsünde bulunduğundan kâr dağıtımı yapılmamıştır. 

VII- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki öneriler, sonuçlan gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bırakılmıştır. 
1- Kapasite kullanım oranlarının düşüklüğü ve satış hacminin yetersizliği sonucu, sürekli kaynak tüke

ten ve işletme sermayesi sıkıntısı içinde bulunan Şirket'in, ülke ekonomisine kazandırılması, kamu kaynakla
rının verimli kullanılması ve son yıllarda kamunun üretim ağırlıklı işletmelerini elden çıkarması hususları da 
göz önüne alınarak, İller Bankası'nın Şirket'teki % 76 hissesinin özelleştirilmesinin sonuçlandırılması, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır : 

1- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

C) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 
1- Halen demonte vaziyette şirkete ait depolarda bekletilen ikinci kiremit fabrikasına ait makine ve teç

hizatın, 13.07.2005 tarihinde yapılan 30 uncu olağan genel kurulda alınan karar gereğince işlevlerini daha faz
la kaybetmeden ve teknolojisi geri kalmadan değerlendirilmesi bakımından gerekli çalışmaların başlatılması, 

SONUÇ 
Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kendi genel kurulunda 13.07.2005 tarihinde kabul 

edilen, 2004 yılı bilançosu ve 789.142 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
2004 Yılı Bilançosu 

A lr+îf*/*>«».l«lrlrt*.\ 
AKtıı (varıiKiar) 

I-DONEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düş. Kars. 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı(-) 

D- Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak karşılığı (-) 

E- Stoklar 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onanm mali. 
G-Gelecek ayl. ait gider, ve gelir tah. 
H-Diğer dönen varlıklar 
DONEN VARLIKLAR TOPLAMI 
E -DURAN VARLIKLAR 
A-Ticari alacaklar 
B-Diğer alacaklar 
2-Şüpheli diğer alacakla karş. (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
3- İştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhüt.(-) 
5-İştirak. sermaye payları değ.düş.karş. 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara ser.tah.(-) 
8-Bağlı ort. Ser. pay. değ.düş. kar. 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali dur. var. değ.düş.kar. 

D-Maddi Duran Varlıklar 
1- Maddi duran varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 

G-Gelecek yıll.ait.gider. ve gelir tahakk. 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

2003 | 
Milyo 

(90.718) 

29.313 

3.619.562 

6.109.598 

5.324 

24.247.254 
(22.005.825) 

19.818 
(5.525) 

nTL 

23.398 
10 

190.752 

250.431 

870.340 

51.316 
35.444 

1.421.691 

10.643 
1.943.990 

9.734.484 

2.241.429 

14.293 

85 

13.944.924 
15.366.615 

2004 
Milyon TL 

(4.013) 
(135.381) 

38.721 

4.120.509 

6.955.167 

6.061 

27.166.654 
(23.724.508) 

40.687 
(34.858) 

\ 

25.902 
3 

327.756 

251.245 

1.348.906 

9.495 
32.763 

1.996.070 

10.374 
1.954.193 

11.081.737 

3.442.146 

5.829 

16.494.279 
18.490.349 
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Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
2004 Yılı Bilançosu 

D A O n ? / V a . m n M a r \ 
rAalr (KaynaKiar) 

I- KISA VADE.YABANCI KAY. 
A-Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inş. ve onarım hak. 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem kan vergi ve diğ.Ya.yük.karş. 
2-Dönem kan. peşin öd. ver.ve diğ.yük. 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıktan 

H-Gelecek ayla. ait gelir, ve gider tan. 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VAD. YAB.KAY.TOPL. 
II-UZUN VADELİ YABAN.KAYNAK. 
A-Mali boçlar 
B- Ticari borçlar 
C-Diğer borçlar 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıklan 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıklan 

F-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VAD.YAB.KAY.TOPL. 
III-ÖZKAYNAKLAR 
A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karlan 
3-MDV yeniden değerleme artışlan 
4-İştirakler yeniden değerleme artışlan 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Geçmiş yıl karlan (EDH) 
6-Özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar karlan 
E-Geçmiş yıllar zararlan(-) 
F-Dönem net kan (zaran) 
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR TOPLAMI) 

2003 
Milyon TL 

(307) 

898.887 

10.583.295 
(1.979.417) 
24.711.870 

283.775 

808 

1.121 
4.631 

944.624 

1.351.314 
129.665 

713.008 

3.138.611 

1.629.790 

898.887 

2.528.677 

33.315.748 

283.775 

6.560 

(24.810.442 
903.686 

9.699.32' 
15.366.61i 

2004 
Milyon TL 

(10.804) 

1.000.332 

9.864.689 

3.383.604 

808 

3.265.933 
841.205 

116.319 
328.445 

469.156 

9.000 

5.030.058 

1.000.332 

1.000.332 

13.248.293 

808 

(789.142) 
12.459.959 
18.490.349 
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Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
2004 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti(-) 

Brüt satış karı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

\ Faaliyet zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G-Diğer faal.olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 

I-Olağan dışı gelir ve karlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan (zarari 

K-Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülük 
karşılıklan (-) 

Dönem net kan (zaran] 

2003 
Milyon TL 

2.596.049 

31.850 

2.564.199 

1.937.206 

875.562 

107.876 

76.517 

10.007 

2.023.762 

892.859 

626.993 

(248.569) 

(227.217) 

903.686 

903.686 

2004 

Milyon TL 

3.460.389 

73.595 

3.386.794 

2.296.024 

1.229.547 

77.884 

55.550 

726.968 

724.056 

669.787 

1.090.770 

(138.777) 

(843.411) 

(789.142) 

(789.142) 
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ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA 
BAĞLI KURULUŞLAR 
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SAYI: 76 

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİNİN 2002 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 21.06.2006 tarihli 37 nci Birleşiminde Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 
2002 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt 
altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim 
sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde ulaşılan 
tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I-TOPLU BAKIŞ 

1. Kuruluşun Yasası: 

18.06.1994 tarih ve 21964 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4000 sayılı "Telgraf ve Telefon Kanunu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun"la 
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 1. maddesinde yapılan değişiklikle "Posta ve telgraf tesis ve işlet
mesine ilişkin hizmetler TC. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğünce (P.İ.), telekomünikasyon hizmetleri ise 
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (şirket) tarafından yürütüleceği, şirket ana sözleşmesi Ulaştırma Ba
kanı tarafından onaylandıktan sonra faaliyete geçeceği, şirket bu Kanun ile 233 sayılı KHK, TTK ve özel hü
kümlerine tabi olacağı" hüküm altına alınmıştır. Söz konusu 4000 sayılı Kanun hükümleri gereğince, teleko
münikasyon hizmetlerini yapmak üzere, Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili tüzel kişiliği haiz "Türk Telekomüni
kasyon Anonim Şirketi" kurulmuştur. 

Adıgeçen şirketin Ana Sözleşmesi, Ankara Ticaret Sicili Memurluğunca 30.06.1994 tarihinde 103633 
sicil no. su ile tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1.7.1994 tarih ve 3564 sayılı nüshasında 
yayımlanmıştır. 

Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen 4107 sayılı Yasanın Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin özelleştir
mesiyle ilgili hususları içeren konuların, 01.08.1996 tarih ve 4161 sayılı Kanunla yeniden düzenlenerek 
05.08.1996 tarih ve 22718 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği görülmüştür. 

Faaliyet döneminde 4161 sayılı Kanunun Türk Telekomünikasyon A.Ş.nin özelleştirilmesiyle ilgili hu
susları içeren konuların, 12.05.2001 tarih ve 4673 sayılı Kanunla yeniden düzenlendiği görülmüştür. 

Ayrıca 4673 sayılı Kanunun geçici 6. maddesinde "Türk Telekom tarafından yürütülmekte olan uydu 
hizmetlerini yürütmek üzere 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir Kamu İktisadi Kuruluşu ku
rulur" denilmektedir. Bu konudaki çalışmalar Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Kuruluş çalışmalarını, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu ka
nunların ek ve değişiklikleri ile Türk Telekom Anasözleşmesi hükümlerine göre yürütmektedir. 

Öte yandan, 27.01.2000 tarih ve 4502 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi ile Türk Telekomünikasyon 
A.Ş.nin 233 sayılı KHK'nin ekindeki "B-Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)" bölümünde yer alan kuruluşlar 
listesinden çıkarılmıştır. 

Kuruluş 3346 sayılı Kanun ile 72 ve 233 sayılı KHK'lere tabi olarak denetlenmekte iken; faaliyet dö
neminde 29.01.2000 tarih ve 23948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27.01.2000 tarih ve 4502 sayılı Ka
nunla kuruluşun görev ve yetkilerini gösteren 04.02.1924 tarih ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 
birçok maddesi değiştirilmiş, Türk Telekom'un bu Kanun çerçevesinde her türlü telekomünikasyon hizmetle
rini yürütmeye ve telekomünikasyon alt yapısını işletmeye yetkili olduğu, bu yetkiye ilişkin hak ve yükümlü-
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Kiklerinin Bakanlık ile imzalanacak görev sözleşmeleri ile belirleneceği, Türk Telekom'un bu Kanun ve özel 
hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket olduğu, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kuruluş, teşkilat ve faaliyet
leri ile ilgili mevzuatın Türk Telekom'a uygulanmayacağı, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimi
ne ilişkin 3346 sayılı Kanunun 9. maddesi hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Bunun üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 
(KİT) 19.04.2000 tarihli toplantısında; sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan Türk Telekomünikas
yon A.Ş.'nin Anayasa'nın 165. maddesi ile 3346 sayılı Kanunun 2 ve 7. maddeleri hükmü gereğince, sözko-
nusu denetimin bugüne kadar yapıldığı üzere TBMM adına, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafın
dan yapılmasına karar verilmiştir. 

2. Kuruluşun Amacı, Sermayesi ve Teşkilatı: 

Kuruluş, 2183 sayılı Telsiz Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, farklı noktalar arasında elektroman
yetik dalgalar vasıtasıyla çalışan telli, telsiz, optik veya diğer sistemlerle her çeşit ses, yazı, resim, görüntü bil
gi ve işaretlerin alınması ve verilmesini sağlayan telekomünikasyon tesisleri kurmak ve işletmek, telekomü
nikasyon hizmetlerini doğrudan doğruya veya bu amaçla yurt içinde veya yurt dışında kuracağı şirketler ve
ya mevcut şirketlere iştirak etmek suretiyle yürütmek, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Ya
yınları Hakkındaki Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere, radyo ve televizyon yayınlarını iletecek vericileri 
kurmak ve işletmek ve bedeli karşılığında hizmet vermek, radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının üretmiş 
oldukları radyo ve televizyon programlarının kablo televizyon dağıtım şebekesi üzerinden abonelere ulaş
tırmak, telekomünikasyon hizmetlerinin modern bir düzeye ulaştırmak için tedbirler almak, telekomünikas
yon alanında kullanılan her türlü malzemeyi üretecek sanayii kurmak veya bu konuda kurulmuş şirketlere iş
tirak etmek, mobil telefon, çağrı cihazı, dala şebekesi, akıllı şebeke, kablo televizyon şebekesi, ankesörlü te
lefon, uydu sistemleri, rehber basım dağıtım ve benzeri katma değerli hizmetlerin lisans ve ruhsat karşılığı şir
ketlere verilebilmesi hususunda Ulaştırma Bakanlığına önerilerde bulunmak, kuruluş amacıyla ilgili işlemle
ri yürütebilmek üzere patent, ihtira beratı, know-how, lisans, imtiyaz ve alameti farikayı tescil ettirmek, devir 
ve ferağ verebilmek, kiralayabilmek, intifa ve irtifak hakkı alabilmek üzere yetkili ve sorumlu kılınmıştır. 

Kuruluş çalışmalarını, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu ka
nunların ek ve değişiklikleri ile Türk Telekom Ana sözleşmesi hükümlerine göre yürütmektedir. 

Şirketin nominal sermayesi, ana statüsünün 6. maddesinde, tamamı hazineye ait ve ödenmiş 2.885 tril
yon lira olarak tespit edilmiştir. 

Yurt düzeyinde çok yaygın bir örgüte sahip bulunan Türk Telekom merkez teşkilatı dışında İstanbul, İz
mir, Ankara, Adana, Erzurum ve Trabzon illerinde 6 adet Bölge Müdürlüğü, 80 Türk Telekom İl Müdürlüğü, 
İstanbul'da 2 ayrı Telekom Müdürlüğü ile İstanbul'da 1 Fabrika Müdürlüğü bulunmaktadır. 

Faaliyet döneminde 1 idari, 3 teknik olmak üzere, dört genel müdür yardımcısı mevcuttur. Uzmanlık bi
rimleri olan daire başkanlıkları çalışmalarını ilgisine göre genel müdür yardımcılarından birine bağlı olarak 
sürdürmektedir. Daire başkanlıklarının alt birimleri de şube müdürlükleri halinde teşkilatlandırılmıştır. 

3. Toplu bilgiler: 

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler (konsolide) 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (Edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amor. 

Yatırım için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) 
Bağlı şirketlere ödenen sermaye 
Bağlı şirketlerden temettü geliri 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü gelirleri 

Tüm alım tutarı 
Tüm üretim tutarı (Üretim maliyeti) 
Otomatik telefon konuşmaları 
Milletlerarası telefon konuşmaları 
Teleks santralları kapasitesi 
Teleks abone sayısı 
Telefon santralları kapasitesi 
Telefon abone sayısı 
Toplam telefon bekleyen 
Otomatik telefon bekleyen 
Radyo verici istasyonları sayısı: 
Genlik modülasyonlu istasyon sayısı 
Frekans modülasyonlu istasyon sayısı 
Radyo istasyon verici gücü : 
Genlik modülasyonlu istasyon gücü 
Frekans modülasyonlu istasyon gücü 
Televizyon ana verici, aktarıcı top. say. 
Televizyon ana verici, aktarıcı top. gücü 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyon TL 
% 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon adet 
Milyon dakika 

Hat adet 
Adet 

Hat adet 
Adet 
Adet 
Adet 

Adet 
Adet 

KVV 
KVV 

Adet 
KVV (ERP) 

1998 
Yılı 

80.000 
80.000 
563.490 
313.505 
6.239 
720.114 
379.345 

157.392.314 
83 

-
-

4.876.652 
1.853.465 

15.118.121 
487.599.068 
99.862 
644 
23.581 
11.159 
18.253.282 
16.959.500 
463.730 
463.730 

25 
338 

13.270 
5.610 
5.168 
51.077 

1999 
Yılı 
225.00C 

2000 
Yılı 

350.000 
225.000|350.000 

424.046 
640.575 
9.549 
1.130.352 
601.095 

240.714.838 

853.812 
658.876 
5.794 
1.864.484 
1.018.299 

392.578.775 
83|93 

8.421.590 
1.680.406 

23.558.038 
1.028.162.682 
115.318 
698 

23.581 

24.823.562 
3.231.721 

41.279.019 
1.740.266.851 
125.549 
731 
19.024 

9.2307.816 
19.387.271 
18.054.047 
499.806 
499.806 

25 
354 

13.270 
6.O40 

5.191 
51.096 

20.552.522 
18.395.171 
417.652 
417.652 

-
-

-
-
-
-

2001 
Yılı 

1.805.567 
1.805.567 
2.595.709 
1.849.769 
31.464 
2.977.029 
1.658.671 

442.823.884 
89 
1.900.820.000 

-
28.029.880 
11.045.742 

68.167.704 
2.537.228.048 
115.292 
676 
16.400 
6.536 
21.135.457 
18.904.486 
198.512 
198.512 

-
-

-
-
-

2002 
Yılı 

2.885.000 
2.885.000 
3.572.602 
1.977.163 
22.885 
4.444.380 
2.728.593 

298.753.638 
40 
1.900.820.000 

-
31.752.256 
7.787.484 

77.681.251 
3.471.191.135 
109.894 
650 
16.400 
5.491 
20.977.237 
18.914.857 
142.894 
142.894 

-
-

-
-
-

Son iki yıl 
farkı 

1.079.433 
1.079.433 
976.893 
127.394 

(8.579) 
1.467.351 
1.069.922 

(144.070.246) 
(49) 

3.722.376 
(3.258.258) 

9.513.547 

Artış veya 
azalış % 

60 
60 
38 
7 

49 
65 

14 
933.963.087 37 

(5.398) 
(261) 

16.400 
(1.045) 

(158.220) 
10.371 

(55.618) 
(55.618) 

-

-
-
-

(27) 

(33) 
(55) 

-
-

13 
(29) 

(5) 
(4) 

-
(16) 

-
-

(28) 
(28) 

-
-

-
-
-



Toplu bilgiler (konsolide) 

Net satış tutarı 
Stoklar 

Memur (Ortalama) 
Sözleşmeli (Ortalama) 
İşçi (Ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
Memurlar için yapılan giderler 
Memur başına aylık ortalama gider 
Sözleşmeliler için yapılan giderler 
Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
İşçiler için yapılan giderler 
İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönem kârına ilişkin ver .ve diğer yas.yük. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH' ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYİH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

Faaliyet kârlılığı (özkaynak yönünden) 
Mali kârlılık (özkaynak yönünden) 
Ekonomik kârlılık 
Faaliyet kârı 
Dönem kârı 
Bilanço kârı 
Füzyon 
Faaliyet kârı 
Dönem kârı 
Bilanço kârı 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

% 
% 
% 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

1998 
Yıl 

849.100 
34.641 

946 
46.846 
24.556 

197.146.513 

3.428.492 
302 

137.896.276 
245 

55.670.431 
189 

230.541.554 
300.869.878 
664.047.398 
814.698.707 
815.731.801 

128 
186 
67 

361.820.358 
527.562.572 
296.657.878 

Milyon TL 361.500.582 
Milyon TL 526.796.103 
Milyon TL 296.254.549 

1999 
Yılı 

1.279.935 
46.571 

951 
47.599 
24.551 

384.504.161 

6.085.034 
533 
233.399.794 
408 
137.062.781 
465 

150.489.066 
386.836.954 
866.441.573 
1.102.789.461 
1.103.198.293 

59 
106 
51 

251.772.371 
446.495.898 
297.864.666 

2000 
Yılı 

2.272.754 
72.360 

601 
29.602 
41.487 
615.365.088 

8.344.652 
1.157 
299.822.421 
845 
303.861.771 
610 

154.671.777 
623.138.001 
1.341.514.509 
1.809.980.733 
1.811.555.042 

62 
52 
34 

-
-

532.486.731 
446.975.375 
292.303.598 

2001 
Yılı 

3.641.626 
101.533 

421 
22.151 
48.553 
940.822.816 

6.645.218 
1.315 
228.882.615 
862 
691.561.944 
1.187 

554.099.169 
1.523.856.178 
2.836.559.757 

2002 
Yılı 

5.168.905 
110.199 

317 
18.775 
45.571 
1.229.106.853 

9.183.075 
2.414 
284.398.472 
1.263 
868.924.005 
1.589 

633.305.187 
2.072.541.902 
3.357.328.086 

Son iki yıl 
farkı 

1.527.219 

Artış veya 
aza 

8.6669 

(104) 
(3.376) 
(2.982) 

288.284.037 

2.537.857 
1.099 

55.515.857 
401 

177.362.061 
402 

79.206.018 
548.685.724 
520.768.329 

3.806.316.766 4.796.564.8011990.248.035 
3.814.116.622 

37 
61 
37 
949.221.145 
1.527.395.252 
973.296.083 

1.056.489.590 
1.650.528.176 
1.096.429.007 

4.801.384.543 

44 
42 
29 
1.592.634.378 
1.513.021.374 
756.583.262 

1.697.713.553 
1.774.752.601 
1.141.447.414 

987.267.921 

7 

31 

84 

26 
34 

14 
36 
18 
26 
26 

(19) (31) 
(8) (22) 

643.413.233 
(14.373.878) 

(216.712.821) 

641.223.963 
124.224.425 

45.018.407 

61 

4 

ış% 
42 

(25) 
(15) 
(6) 

38 

24 
47 

19 

68 
(1) 

(22) 

8 



Türk Telekom'da karşılaşılan darboğazlar esas olarak; hizmetlerin sunulmasına ve bu hizmetlerin sunul
duğu altyapının geliştirilip, iletilmesine yönelik olup, bunlar aşağıda açıklanmıştır. 

Şirket tarafından sunulan hizmetlerin en önemlisi durumunda olan sabit şebeke üzerinden sağlanan tele
fon hizmeti ile diğer hizmetlerdeki abone sayısındaki artış hızı düşerken kontör trafikleri de 2002 yılında azal
maya devam etmiştir. Şirketin ücretli abone sayısındaki artış yıllar itibariyle incelendiğinde (1993=100), sıra
sıyla % 11,6, % 8,2, % 8 ve % 10,2 seviyesine çıktıktan sonra 1999 yılında % 7,7, 2000 yılında % 6,4 ve 
2002 yılında ise ancak % 0,8 seviyesinde gerçekleşmiş olup, giderek artış hızı düşen bir trent göstermiştir. 
Abone artış hızı işyeri abonelerinde maksimum % 7,3 seviyesinden 2002 yılında % 0,5 seviyesine, evlerde 
ise maksimum % 8,2 seviyesinden 2002 yılında % 0,6 seviyesine inmiş bulunmaktadır. 

Bu düşüş otomatik santral kapasitesinin artmasına, taleplerin karşılanma süresinin kısalmasına ve ana-
log sistemden hızla sayısal sisteme geçilmesine rağmen gerçekleşmiştir. Nitekim, Türk Telekom'ca yapılan 
Master (ana) planda da; 

- Sabit telefonda talep artış hızı parabolik karakter yerine "tüketici işba noktası" rekabet nedeniyle daha 
düşük seviyede belirlendiğinden 18,8 milyon kişilik aboneye yönelik doğrusal bir trent karakterine dönüşmüş
tür. Buna mukabil GSM'lerdeki potansiyel artış göz önünde tutulup, GSM abone sayısının 30 milyona, GSM 
abone sayısının nüfusa oranının % 43'e ulaşacağı saptanmış, 

- Son beş yıl içinde sabit telefon artış hızının giderek düştüğü, diğer bir ifade ile GSM'deki hızlı talep 
artışı sonucu sabit telefon talep artış hızının hızla gerilediği belirlenmiş, 

- Henüz bağlantı yapılmayan telefonun bağlanmasını bekleyen abone sayısı ise 142.894 gibi minimum 
bir düzeye indiği, kurulu kapasitenin % 9'u talep yokluğundan değerlendirilemediği, yaklaşık 2 milyon adet 
boş numaranın % 56'sı il ve ilçe merkezlerinde, % 44'ü ise köy ve kasabalarda talep bulunamadığından kul
lanılır hale dönüştürülemediği anlaşılmıştır. 

Ankesörlü telefon trafiği ise 1998 yılına göre hızla artıp 79.166 kontöre ulaştıktan sonra düşmeye baş
lamış 2001 yılında 71.149 seviyesine indikten sonra 2002 yılında % 5,5 nispetinde kısmi bir artışla 74.928 
kontöre ulaşmıştır. 

Araç telefonları çan eğrisi şeklinde bir eğilim göstermiş 1993-1997 yılları arası hızla artarak 126.659 
aboneye ulaştıktan sonra 2000 yılından itibaren hızla azalarak 2002 yılında 51.216 aboneye inmiştir. Bu azal
madaki en önemli etken lisans alan 2 operatörün uyguladıkları fiyat politikalarından ve el terminallerinin 
ucuzlamasından kaynaklanmıştır. 

Teleks santral kapasitesi 1999 yılında 23.581 hatta çıktıktan sonra 2000-2002 yıllan arası sırasıyla 
19.024, 16.400 hatta inmiştir. Abone sayısı ise sürekli arz edilen kapasitenin gerisinde kalmıştır. Örneğin; 
1993 yılında kapasitenin % 63 oranında 17.104,1998'de kapasitenin % 47'si oranında 11.159,2000'de kapa
sitenin 41 'i oranında 7.816 ve 2002 yılında kapasitenin % 34'ü nispetinde 5.491 aboneye hitap edilmiştir. 

Çağrı abone sayısında da hızlı düşüş söz konusudur. Bu düşüş 2001 ve 2002 yıllannda da hızla devam 
etmiş olup 2000 yılında 25.176 olan abone sayısı 2001'de 9.942'ye 2002'de 5.412'ye inmiş bulunmaktadır. 
Çağrı aboneliğindeki azalmanın en önemli nedeni GSM abone sayısındaki artıştır. Çağrı sistemi ile ilgili ge
lirler alt kalemler itibariyle incelendiğinde; aylık sabit ücret, tesis ücreti, nakil ve devir ücreti, gecikme bede
li, diğer çağn ve bölgesel çağrı gelirlerinde önemli gerilemeler görülmektedir. 

Data hizmetleri yönünden incelendiğinde, genellikle kurumsal kullanıcılar tarafından kullanılan paket 
anahtarlamalı data hizmeti ile kiralık data devresi hizmetinin yeteri ölçüde gelişmediği görülmektedir. TTnet 
şebekesi ise ülke olarak katıldığımız e-Avrupa projesinde öngörülen hedefleri, beklenen kullanıcı sayısını ve 
verilmesi düşünülen servis çeşitliliğini henüz karşılayamamaktadır. 

Şirkette kablo TV hizmeti 1989 yılından itibaren verilmeye başlanmış olup 2001 yılı sonunda 908.662 
adet olan abone sayısı 2002 yılı içerisinde 45.950 adet abone ilavesi ile 954.612'ye ulaşmıştır. Buna rağmen 
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2001 yılı sonunda % 40,38 olan kapasite kullanım oranı 2002 yılı sonunda % 39,15'e inmiştir. Mevcut şebe
keden sayısal yayıncılığa başlanamaması, buna karşılık lisans alan sayısal platform işletmecileri tarafından 
uydu üzerinden sayısal radyo ve televizyon yayınlarının yapılması bu hizmetin yeterince yaygınlaşmasını en
gelleyen önemli bir faktördür. 

Hizmetlerin sunulması konusunda karşılaşılan sorunların bazıları Şirket tarafından işletilmekte olan teleko
münikasyon şebekesinin mevcut imkânlarının esnek olmamasından ve katma değerli hizmetleri sunmak için ge
rekli olan ilavelerin yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Şirket tarafından sunulan telekomünikasyon hizmet
leri esas olarak telefon hizmeti için kurulan sabit şebeke üzerinden sağlanmakta olup, bu şebekeye gerekli ilave
ler yapılmak suretiyle data ve Kablo-TV şebekeleri oluşturulmuştur. Bunun dışında, genellikle radyo ve televiz
yon kuruluşları tarafından kullanılmakta olan uydu haberleşme sistemleri de Şirketin önemli altyapısını oluştur
maktadır. Şirket tarafından işletilmekte olan bu şebekeler ulusal telekomünikasyon altyapısını oluşturmakta ve 
Şirketin abonelerine hizmet sağladığı gibi lisans alan diğer operatörler tarafından da kullanılmaktadır. 

Telefon hizmetlerinin sağlandığı şebekenin en önemli unsuru durumunda olan santrallann daha uzun sü
re kullanılması öngörülmekle birlikte 2004 yılında başlayacak rekabet ortamında lisans alacak şirketler özel
likle kurumsal kullanıcılara yönelik hizmet sunmak üzere olarak paket anahtarlaması prensibine göre çalışa
cak santralları kullanarak şebeke oluşturacaklarından benzer hazırlığın Şirket tarafından da yapılması ve ben
zeri hizmetleri sunabilmesi gerekmektedir. 

Telefon hizmetinin sağlandığı şebekede görülen diğer bir eksiklik ise akıllı şebeke (İN) hizmetlerinin 
(numara taşınması, ses mesajı, kurumsal abonelik, ön ödemeli arama, toptan satış, vb.) verilememesidir. Bu 
konuda yapılmış olan çalışmalardan olumlu sonuç alınamamış, bu hizmetin kısıtlı da olsa verilmesi yönünde 
yapılmakta olan çalışmalar da henüz tamamlanmamıştır. 

Son yıllarda en önemli haberleşme ve bilgiye ulaşma aracı haline gelen İnternet hizmetini sağlayan şe
bekenin imkânları da istenilen düzeyde bulunmamaktadır. Yüksek hızda erişim imkânı yaratacak ADSL hiz
metine yönelik yatırımların gecikmesi ve Türkçe içerik eksikliği bu hizmetin yaygınlaşmasını etkilemektedir. 
Ayrıca, Türk Telekom'un kurumsal müşterilere yönelik hizmet (WEB hosting vb.) sunmaması bir eksiklik 
olarak kendini göstermektedir. 

Şirket tarafından işletilmekte olan uydu yer istasyonları ile TÜRKSAT uyduları konusunda da sorunlar 
yaşanmaktadır. Türksat-IB ve Türksat-lC uydularının kapasite kullanım oranları yeterli düzeyde olmasına 
karşılık Türksat-2A uydusunun kapasitesinin % 70'i henüz doldurulamamıştır. EURASIASAT Şirketinin fi
nansman, sermaye, organizasyon, pazarlama, işletme, vb. sorunlarının bir an önce çözümlenerek Şirkete yük 
olmaktan çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca, boş bulunan uydu pozisyonu ile ömrü tamamlanacak olan uydu
nun durumu konusunda uzun vadeli çözüm bulunması zorunluluğu bulunmaktadır. 

Şirket tarafından sağlanan hizmetler arasında yer alan kiralık devre hizmetlerinin 2004 yılından itibaren 
daha da önem kazanması beklenmektedir. Lisans alacak şirketler tarafından yoğun olarak talep edilecek bu 
hizmet konusunda hazırlıklı olunması ve ülke kaynaklarının boşa harcanmasını önleyecek yönde tedbir alın
ması yararlı olacaktır. 

İşletilmekte olan telefon şebekesinin performansı incelendiğinde istenilen seviyede olmadığı görülmek
tedir. Bilgi yoğun işgücüne ihtiyacı olan ve gelişmekte olan teknolojileri yurtdışından transfer etme durumun
da olan Şirkette çalışanların sadece % 26'sının teknik eleman olması ve deneyimli elemanların son yıllarda 
emekli olmaları hizmet kalitesini olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. Bu durumun düzeltilmesi yönünde 
önlem alınmaya çalışılmakla birlikte şebeke operatörlerinin en önemli ihtiyacı olan ara kademe teknik eleman 
eksikliği önem kazanmaktadır. 

Diğer taraftan, iller arası iş yükü ve iller arası personel dağılımına bakıldığında, 1000 hat başına düşen çalı
şan sayısının 1,73 ila 12,37 arasında değiştiği, bu durumunda hizmet kalitesini etkileyen faktörlerden biri olduğu 
görülmektedir. Bu durumun düzeltilmesi yönünde tedbir alınmış olmasına rağmen, farklılıklar devam etmektedir. 
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Şirket tarafından 2002 yılında gerçekleştirilen yatırımlar değerlendiğinde gerçekleşme oranının % 40,6 
gibi oldukça düşük bir oranda olduğu görülmektedir. Planladığı yatırımı gerçekleştirmede oldukça yetersiz ka
lan Şirketin, yaptığı yatırımlar sonucu oluşturduğu kapasitelerin de yeteri ölçüde kullanılmadığı görülmekte
dir. Dolayısıyla, yatırımların planlanmasında daha duyarlı davranılması ve atıl kapasite yaratı İmamasına özen 
gösterilmesi gerekmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 

1. Teşkilatın yapısı: 

Yurt düzeyinde çok yaygın bir örgüte sahip bulunan Kuruluşun teşkilat yapısı Genel Müdürlük Merkezi 
ile Taşra Teşkilatından oluşmaktadır. Yerinden yönetim modelinin etkin bir şekilde uygulanması için 6 ilde 
Bölge Müdürlüğü her ilde İl Müdürlüğü teşkilatı kurulmuştur. 

Merkez Teşkilatı; Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Yardımcıları, hizmet esasına göre kurulmuş Daire 
Başkanlıkları ile Daire Başkanlıklarının gözetiminde faaliyette bulunan müstakil hizmet müdürlüklerinden 
oluşmaktadır. 

2. Karar organı: 

Teşekkülün en üst seviyede yetkili ve sorumlu karar organı Yönetim Kuruludur. Şirket Ana Sözleşmesi
nin 8 ve 9. maddelerinde "Yönetim Kurulunun 7 kişiden oluşacağı, Kamuya ait payların Yönetim Kurulu 
adaylarını Ulaştırma Bakanının belirleyeceği, Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir baş
kan vekili seçeceği, Kamuya ait payları temsil edecek Yönetim Kurulu Üye adaylarında 233 ve 399 sayılı 
KHK'lerin ilgili maddelerinde belirtilen nitelik ve şartlar aranır" kaydı bulunmaktadır. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 28.06.2001, 11.07.2001 tarihlerinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul 
toplantılarında Ana Sözleşmenin 8,9,16. maddelerinde değişiklik yapıldığı yapılan bu değişikliklerle yönetim 
kurulunun 9 kişiden oluşacağı, kamuya ait paylann yönetim ve denetim kurulu adaylarının belirlenmesi husu
sunda Ulaştırma Bakanının görüşünün alınacağı, Türk Telekom'daki kamu payı % 50'nin altına düşünceye ka
dar, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacaklarda Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına 
sahip olma ve enaz dört yıllık yüksek öğrenim görme şartlan aranacağı hükümlerinin konulduğu görülmüştür. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Hazinece 14.07.1999, 
14.04.2000,28.06.2001 ve 10.07.2001 tarihlerinde yapılan Genel Kurullar da belirlenmiştir. 

IH- MALİ BÜNYE 

A- Mali durum: 

Kuruluşun 2002 yılı sonunda, geçen yıla göre varlıkları ve kaynaklan % 27 oranında 1,2 katrilyon lira ar
tarak 5,5 katrilyon liraya ulaşmıştır. Aycell A.Ş.'nin Kuruluşun mali tablolarına dahil edilmesi 2001 yılında ol
duğu gibi bu yıl da Kuruluşun mali bünyesini olumsuz yönde etkilemiştir. Kuruluşun varlıktan içindeki hazır de
ğerlerin payı % 9'dan % 11 'e; kısa sürede paraya çevrilebilir değerlerin payı % 14'ten % 22'ye çıkarken, bağlı 
değerlerin payı % 72'den % 63'e gerilemiştir. Diğer taraftan toplam kaynaklarındaki yabancı kaynakların payı 
7,4 oranında azalırken, öz kaynakların payı aynı oranda artmıştır. Kuruluş geçen yıla göre kaynak yapısı ve liki
dite yeterliliği açısından ilerleme kaydetmiş olsa da kârlılık açısından gerileme yaşamıştır. 

2002 yılında Türk Telekom A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 2.885 trilyon liraya yükseltilmesi öz kaynak
ların konsolide toplamına olumlu yönde etki yaparken; Aycell A.Ş.'nin 123,1 trilyon lira olan geçmiş yıl za
rarı ile 261,7 trilyon lira olan dönem zararı bu toplama sınırlı da olsa olumsuz yönde etki yapmıştır. 2001 yı
lına göre kuruluş mali yeterlilik açısından daha güçlü bir duruma ulaşmıştır. Öz kaynaklarının yeterli düzey
de olması neticesinde Kuruluş borçlarını ödeme konusunda sorun yaşamamaktadır. 

Kuruluşun 254,2 trilyon lira olan kâr yedeklerinden mali bünyedeki kaynakların aynntısı çizelgesinde yer 
alan dönem zararının düşülmesiyle ulaşılan rakam, ödenmiş sermayenin % 5'ine eşittir. 2001 yılında % 7 olan 
bu orandaki düşüşün nedeni Aycell A.Ş.'nin artan dönem zararıdır. Ancak oto finansmanın hesaplanmasında 
656,5 trilyon lira olan sermaye yedeklerinin de ilave edilmesi durumunda söz konusu oran % 28 olmaktadır. 
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2002 yılında bağlı değerlerin öz kaynaklara oranı % 98 düzeyinde gerçekleşmiştir. Öz kaynakların cari 
yılda % 43,4 oranında artış göstermesine rağmen bağlı değerlerin sadece % 11,6 oranında artması bu oranın 
2001 yılına göre 27 puan düşmesine yol açmıştır. Kuruluşun bağlı değerlerinin varlıklar içindeki oranı önce
ki yıl % 72 iken, 2002 yılında % 63 olmuştur. 

Türk Telekomun paraya çevrilebilir ve hazır değerlerinde önemli bir artış olmamasına karşın, Aycell 
A.Ş.'de bu tutar önceki yıla göre 5 kat artış göstermiştir. Aycell A.Ş. 2002 yılında yüksek bir hasılat elde ede
memiş, diğer taraftan büyük çaplı alımlar yapmıştır. Bunun sonucunda devreden KDV miktarı göze çarpan bir 
artış göstermiştir. Ayrıca ticari faaliyetine 2001 yılının sonlarında başladığından o yıl için ticari alacağı bulun
mazken, 2002 yılında yaklaşık 10 trilyon değerinde alacağı mevcuttur. Hem Türk Telekomun hem de Aycell 
A.Ş.'nin bankalardaki nakitlerinde de gözle görülür artışlar olmuştur. Bütün bu etkenler paraya çevrilebilir ve 
hazır değerler toplamını 2001 yılına göre % 66 oranında artırmış, bu toplamın varlıklar içindeki oranını da 
% 37'ye yükseltmiştir. 

Kuruluş, kısa süreli borçlarının % 29 unu, hazır değerleriyle karşılayabilecek durumdadır. Bu oranın 
%20 nin altına düşmemesi genel bir kural olarak kabul görmektedir. Stoklar dışındaki dönen varlıkları ise kı
sa süreli borçların % 88 ini karşılayabilmektedir. Önceki yıl ile karşılaştırma yapıldığında kuruluşun likidite 
ve borçlarını ödeyebilme açısından daha rahat bir konuma ulaştığı söylenebilir. Şirkette bankalardaki mevdu
atın, menkul kıymetlerin, ticari alacakların ve diğer bazı kalemlerin artması dönen varlıkları % 80 oranında 
yükseltmiştir. Kısa vadeli yabancı kaynaklar ise yalnızca % 4,9 oranında artmıştır. Sonuç olarak 2001 yılın
da 827 trilyon olan net işletme sermayesi ihtiyacı, cari yılda 119 trilyon liraya gerilemiştir. 

Genişletilmiş likidite oranının % 94'e yükselmesi kuruluşta önceki yıla nazaran ödeme güçlüğü ile kar
şılaşma riskinin oldukça azaldığının göstergesidir. Diğer taraftan Aycell A.Ş.'nin finansmanı şirkete mali yön
den yük getirmeye devam etmektedir. Kuruluşun nakit yönetiminde güçlenmesi için genişletilmiş likidite ora
nının % 150 seviyesine yaklaşması gerekmektedir. 

2002 yılında Kuruluşun net satışları % 44 oranında, kullandığı kaynakları ise % 29 oranında yüksel
miş; sonuçta kuruluşun kullandığı kaynakların devir hızı geçen yıla göre 0,2 puan artmıştır. Ancak kârlılık 
oranlarındaki düşüşlerle birlikte değerlendirme yapıldığında kaynakların devir hızındaki artışın yetersiz oldu
ğunu görmek mümkündür. 

Kuruluş, hizmet yaptığı kablolu telefon alanında tekeldir. Hizmetlerine belirlediği bedelleri Telekomü
nikasyon Kurumunun onayı ile uygulamakta ve yüksek oranda kâr sağlamaktadır. Yurtiçinde banka kredi bor
cu, yurtdışında önemli miktarda dış kredi borcu olmadığından fazla oranda faiz ve kur farkı ödememektedir. 
Bu nedenlerle 2001 yılına kadar gelir oranı yüksekti ve mali bünyesi güçlüydü. Ancak, Kuruluşun, 2001 yı
lında GSM lisans bedeli ödeyerek, Aycell A.Ş.'yi kurması ve yatırımlarının finansmanını üstlenmek zorunda 
kalması, EURASIASAT Şirketinin getirdiği ek finansman yükleri mali bünyesini olumsuz yönde etkilemeye 
başlamıştır. 

2002 yılında ise GSM piyasasının doyma noktasına yaklaşmış olması, rakip GSM operatörlerinin cazip 
kampanyalar düzenlemesi, Aycell A.Ş.'nin 2003 yılında cazip kampanyalar düzenlemesine karşılık abone sa
yısında ve toplam gelirde beklenen yükselme sağlanamamıştır. Bunun yanında Aycell A.Ş.'nin 2003 yılının 
ikinci yansından itibaren Aria A.Ş. ile birleşme moduna girmiş olması nedeniyle faaliyetlerin yavaşlamasına 
neden olmaktadır. Aycell A.Ş.'nin 2002 yılında da 2001 yılında olduğu gibi 2002 yılında da zarar etmiştir. Re
kabetin yoğun yaşandığı, teknolojik gelişmelerin hızının çok yüksek olduğu telekomünikasyon sektöründe, 
Türk Telekom A.Ş.'nin 2001 yılında GSM bedeli ödeyerek Aycell A.Ş.'yi kurması ve sürekli olarak bu Şir
kete kaynak transferinde bulunmak zorunda kalması mali yapısını ciddi boyutlarda etkileyecek düzeye gel
miştir. Nitekim Türk Telekom A.Ş., Aycell A.Ş.'ye 1,9 katrilyon lira GSM bedeli yanında, yatırımların ger
çekleştirilmesi için, 2001 ve 2002 yıllarında ve Aralık 2003 tarihi itibariyle toplam 800 trilyon lira olmak üze
re 2,7 katrilyon lira tutarında kaynak aktarımında bulunmuştur. 
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IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

1- Üretim: 

a) Telefon işletmesi: 

aa) Telefon şebekesi: 

- Anahtarlama sistemleri (Santrallar): 

Türk Telekom tarafından işletilen sabit telefon şebekesinin temel elemanı olan santrallar "Aracı Santral-
da Sonlandırma" prensibine (Terminating Tandem Concept) göre 4 seviyede birbirlerine irtibatlandırılmıştır. 
Bunlardan; en üst seviyedeki uluslararası santrallar Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunmaktadır. Bu santral-
lara bağlı olan 20 adet 1.Seviye Toll Santrallar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Samsun, Erzurum ve Diyar
bakır'da kurulmuştur. 1. Seviye Toll Santrallara bağlı olan 2. Seviye Toll Santrallar ve 2. Seviye Toll Santral-
lara bağlı olan lokal/tandem kombine ofis santrallar İl ve İlçe merkezlerinde bulunmaktadır. 

Telefon hizmetinin sağlandığı abone santrallarının 16.396.425 hattı büyük tip, 4.686.299 hattı kırsal alan 
olmak üzere toplam 21.082.724 hat kurulu kapasitesi bulunmaktadır. 2001 yılı sonunda 5.167.675 hat olan 
kırsal alan santral kapasitesi 2002 yılı içerisinde 481.376 hat azalmıştır. Kırsal alan santrallarının 566.814 hat
tı analog, 4.119.485 hattı da sayısal, büyük tip santralların ise 1.536.860 hattı analog, 14.859.565 hattı sayı
saldır. Bu sayılar esas alındığında santrallardaki sayısallaşma oranının 2002 yılı sonu itibariyle % 90'a ulaş
tığı görülmektedir. 

Telefon haberleşmesindeki kalitenin artırılması ve katma değerli hizmetlerin verilebilmesi için önemli 
bir altyapı özelliği olan No.7 işaretleşme sisteminin uygulandığı santral adedi 2002 yılı sonu itibariyle 446'ya, 
santral kapasitesi de 11.248.108 hatta ulaşmıştır. No.7 işaretleşmesine geçilmesinden sonra verilmeye başla
nan ISDN (Integrated Services Digital Netvvork/Tümleşik Hizmetler Sayısal Şebekesi) hizmeti ise henüz yay
gınlaşmamıştır. 2002 yılı sonu itibariyle çalışan PA (Primary Access/Birincil Erişim-2 Mbit/s) port (giriş) sa
yısı 6.553, BA (Basic Access/Temel Erişim-128 Kbit/s) hat sayısı 6.998 adettir. 

2002 yılı sonu itibariyle kurulu telefon santralı kapasitesinin % 9,8 ine düşmüş olan boş kapasitenin da
ha da azaltılması ve bu kapasitenin, mümkün olduğu oranda santrallar arasında transfer edilip, bekleyen ta
lepler ile yeni taleplerin karşılanmasında kullanılması gerekmektedir. 

Sabit şebeke üzerinden verilmekte olan telefon hizmet standardının yükseltilmesi ve yeni hizmetlerin veri
lebilmesi amacıyla toplam 446 santralda kullanılmakta olan No.7 işaretleşme sisteminden daha fazla yararlanıl
ması, işletilmekte olan şebekenin merkezi yönetimini sağlayacak TMN (Telecommunication Management Net-
work/Telekomünikasyon Yönetim Şebekesi) platformunun temini ve santrallarla entegrasyonunun sağlanması 
konusunda çalışmaların yapıldığı gözlenmiştir. Bu kapsamda olmak üzere, Yönetim Kurulunun 21.08.2003 ta
rih ve 273 sayılı karan ile, işletme giderlerinin düşürülmesi ve servis kalitesinin yükseltilmesi için santral teda
rikçisi firmalara merkezi bakım ünitelerinin kurdurulması konusunda çalışma başlatılması kararlaştırılmıştır. 

- İletim sistemleri: 

Santralların birbirlerine olan bağlantısı analog ve sayısal R/L (Radio-Link) sistemleri ile fiber optik ile
tim sistemleri üzerinden sağlanmaktadır. Bununla birlikte, kırsal alanda 3 ve 12 kanal kapasiteli havai hat ha
vai hat kuranportör (akım taşıyıcı) sistemlerinden de halen faydalanılmaktadır. 

2002 yılında yapılan 3.964 km'lik ilave ile toplam fiber optik kablo uzunluğu 81.304 km'ye, bu kablola
rın uçlandınlmasında kullanılan değişik kapasitedeki terminal teçhizatının toplam sayısı ise 2002 yılında yapı
lan 2.057 adet terminal ilavesi ile 19.922'ye çıkmıştır. Ana güzergahlardaki fiber optik kabloların kapasitesinin 
çoklanması amacıyla 2001 yılından itibaren şebekede kullanılmaya başlayan WDM (Dalga Boyu Çoklayıcısı) 
teknolojisi ürünü terminal teçhizatın sayısı ise, 2002 yılında yapılan 64 terminal ilavesi ile 91 'e ulaşmıştır. 

Fiber optik kablo iletim sistemlerinin tesisinin ekonomik olmadığı merkezlerin bağlantısının sağlanma
sı veya alternatif iletim ortamı yaratılması amacıyla kullanılan değişik kapasitedeki R/L alıcı-verici terminal-
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lerinin sayısı 2002 yılı sonu itibariyle 8.304 adettir. Bunların 686 adedi analog, 7.618 adedi sayısaldır. Şebe
kede kullanılan analog terminal sayısı azaltılmakta olup, 2002 yılı içerisinde 2.898 alıcı-verici hizmet dışı bı
rakılmıştır. Bu sistemlerle transmisyonu sağlanan merkez sayısı 2.325, R/L istasyonu sayısı da 325'tir. 

Santrallar ile iletim sistemleri arasındaki bağlantıyı sağlayan Sayısal Çoklama Sistemlerinin (PDH/Yarı 
Senkronize Sayısal Yapılanmalı ve SDH /Senkronize Sayısal Yapılanmalı) toplam sayısal kanal ucu sayısı, 
2002 yılı sonu itibariyle 14.476.492 adettir. Bunun 243.372 adedi analog, 14.233.120 adedi sayısaldır. İletim 
sistemlerindeki sayısallaşma oranı % 9 8'dir. 

- Erişim sistemleri: 

Türk Telekom tarafından işletilen telefon şebekesinde (PSTN) anahtarlama (Santral) birimleri ile kulla
nıcılar/aboneler arasındaki bağlantıyı sağlayan erişim sistemlerinde genellikle bakır kablo şebekesi (Şehiriçi 
telefon dağıtım şebekesi) kullanılmaktadır. Şehiriçi telefon dağıtım şebekesine 2002 yılı içerisinde 968.575 
prensipal hat ilave edilerek toplam prensipal hat sayısı 35.330.774, lokal hat sayısı ise 1.967.069 hat ilavesi 
ile 52.980.822 hat olmuştur. Ulaşılan bu sayılar santral kapasitesine göre oldukça yeteri düzeyde olmakla bir
likte 2002 yılı sonu itibarıyla şebeke eksikliğinden veya hiç şebeke olmamasından dolayı telefon bekleyen sa
yısının 49.574 olduğu göz önüne alınırsa telefon dağıtım şebekesinin belli merkezlerde yetersiz olduğu, belli 
merkezlerde ise yeterinden fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Abone bağlantılarında bakır kablo şebekesinin yanında 480 abone kapasiteli Çoklamalı Fiber Optik Eri
şim Sistemleri de kullanılmakta olup, 2002 yılı içerisinde tesis edilen 67 adet ilave ile birlikte bu sistemlerin 
toplam sayısı 255'e ulaşmıştır. Ayrıca, 25.09.2002 tarihinde yapılan ihaleyi kazanan firma ile 100 bin abone
lik sistem alınması konusunda sözleşme yapılması Yönetim Kurulu tarafından 14.08.2003 tarih ve 261 sayı 
ile kararlaştırılmış ve sözleşme imzalanmıştır. 

Kablo tesisinde ve işletmesinde sorunlar bulunan yerleşim yerlerindeki abonelerin bağlantısını sağlamak 
üzere kullanılan Kablosuz Telefon Sistemleri ile bağlantı yapılan abone sayısı ise 139.361 adede ulaşmıştır. 

Aboneye yönelik olarak işletilen bu sistemler aynı zamanda ankesörlü telefonların bağlantısında da kul
lanılmaktadır. Sabit telefon operatörlerinin sağladığı temel hizmetlerden biri olan Ankesörlü Telefon hizmeti
nin verilmesinde kullanılan makine sayısı 2001 yılı sonu itibariye 71.149 iken 2002 yılı sonunda 74.928 adede 
çıkmıştır. Bunların 56.801 adedi manyetik kartlı, 17.474 adedi smart kartlı ve 653 adedi masa tipi makinelerdir. 

Özellikle öğrenciler, erler ve yabancı turistler tarafından kullanılan ankesörlü telefonlardan 2001 yılında 
toplam 5.013.503.905 kontörlük konuşma yapılmış olmasına karşılık bu sayı 2002 yılında 5.314.193.485 kon-
tör olarak gerçekleşmiştir. Makine başına kontör sayısı ise 2001 yılında 70.464 iken 2002 yılında 70.924 kon-
töre çıkmıştır. Dolayısıyla, şebekede üretilen toplam trafik düşmesine karşılık ankesörlü telefonlardan üreti
len trafikte belli bir artış görülmektedir. Bu artış 2003 yılının ilk yarısında da devam etmektedir. 2003 Ocak 
ayında 339.595.196 olan toplam kontör sayısı Haziran ayında 400.979.459 adede ulaşmıştır. 

- Mobil telefon: 

1986 yılında toplam 2.000 hatlık başlangıç kapasitesi ile hizmete verilen mobil telefon şebekesi NMT 
450 standardında olmasına rağmen bu sisteme tahsis edilen frekans bandının uluslararası standartlarından 
farklı olması nedeniyle abone cihazlarının özel olarak imal edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Ülke gene
linde verilen bu hizmet ilk yıllarda oldukça hızlı gelişmiş ve 1997 yılında 126.659 aboneye kadar ulaşılmış 
olmasına rağmen GSM telefon şebekesinin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte NMT abone sayısında düşüş
ler başlamıştır. 2001 yılı sonunda 69.971 olan abone sayısı 2002 yılı sonunda 51.246'ya düşmüş olup, bu sa
yının önümüzdeki dönemde de azalması beklenmektedir. 

- Diğer altyapı tesisleri: 

Erişim, anahtarlama, iletim ve diğer yardımcı donanımların kesintisiz ve uygun koşullarda çalışmasını 
sağlamak amacıyla kurulmuş olan jeneratör gruplarının toplam sayısı 5114 adet olup, kurulu toplam jeneratör 
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gücü 329.741 KVA'dır. 2002 yılı içerisinde 1.076.952 saat çalışma karşılığında 11.820.384 KWh enerji üre
tilmiş ve 4.285.537 litre yakıt tüketilmiştir. Teçhizat salonlarının iklimlendirilmesi amacıyla kullanılan dona
nımının toplam sayısı 6.279 adet, toplam kapasitesi ise 125.308.950 kcal/h'dir. 

ab)Telefon hizmetleri: 

İşletilmekte olan devre anahtarlamalı telefon şebekesi (PSTN) üzerinden 2001 yılında yapılan telefon 
görüşmelerinin toplamı 45.721.500.756 dakika iken 2002 yılında 45.917.500.682 dakikaya çıkmıştır. Artış 
TTnet erişimi için yapılan aramalardan kaynaklanmıştır. Buna karşılık ücretlendirmeye esas olan kontör sayı
sı ise azalmaktadır. 2001 yılı toplam kontör sayısı 115.291.520.095 iken 2002 yılında bu sayı 109.894.441.869 
kontöre düşmüştür. Bu azalmanın en önemli nedeni son yıllarda GSM abone sayısının hızla artması ve kişile
re ulaşmada mobil telefonun daha fazla tercih edilir hale gelmesidir. Bunun yanında, GSM operatörlerinin çok 
uygun tarifeler uygulayarak özellikle şehirlerarası aramalarda sabit şebekeye göre daha ucuza hizmet sunma
ları şebekedeki toplam trafiğin düşmesine neden olmaktadır. 

Telefon şebekesi üzerinden arayan numaranın tespiti, uyandırma, kısaltılmış numara, rahatsız edilmeme, 
konferans görüşme, son arama tekrarı, çağrı yönlendirme, çağrı bekletme, aranmaya ve aranmaya kapanma 
gibi hizmetler verilmektedir. Bununla birlikte söz konusu hizmetlerden yararlanan abone sayısı oldukça dü
şük düzeydedir. Örneğin, en çok kullanılan hizmetlerden olan çağrı yönlendirme hizmetinden 4,9 milyon abo
ne, meşgulde çağrı yönlendirmeden 3,1 milyon abone ve çağrı kilitleme hizmetinden 2,5 milyon abone fay
dalanmaktadır. Bunun yanında, No.7 işaretleşme sisteminin sağladığı kolaylıklardan olmak üzere yurtiçi ve 
yurtdışı ISDN bağlantı ve clip-clear hizmetleri de (Arayan ve aranan numaranın görünmesi) verilebilmekte
dir. 2002 yılı sonu itibariyle clip (arayan abonenin numarasının görünmesi) abone sayısı 624.552 adede, cle-
ar (arayan abonenin numarasının görünmesinin engellenmesi) abone sayısı 26.809 adede ulaşmıştır. 

b) Data işletmesi: 

ba) Data şebekesi: 

Türk Telekom tarafından üç ayrı data şebekesi işletilmektedir. Bunlar; paket anahtarlamalı data şebeke
si (TURPAK), kiralık data devreleri için sayısal data şebekesi (TSDnet) ve İnternet (TTnet) şebekesidir. 

- TURPAK şebekesi: 

TURPAK şebekesi; X.25 protokoluna, uygun paket anahtarlamalı bilgisayarlar arası haberleşme şebekesi
dir. Bu standarda uygun şebekeler 1970'li yıllardan itibaren çeşitli ülkelerde kurulmaya başlamıştır. Bu hizme
tin Türkiye'de de verilebilmesi için İstanbul'da bir Düğüm noktası oluşturulmuş ve bunun yurtdışındaki Telenet 
şebekesi ile irtibatlandınlması sonucunda 2000 abone kapasiteli ilk şebeke kurulmuştur. Bilgisayarların yaygın 
olarak kullanılmaya başlamasıyla artan taleplerin karşılanması için 1986 yılında TURPAK şebekesinin kurulma
sına karar verilmiş ve gerekli donanım temin edilerek 1989 yılında hizmete açılmıştır. Başlangıçta sadece düşük 
hızlarda ve belli protokollerdeki erişimlere uygun olan bu şebeke daha sonra yapılan sistem terfileri ve teçhizat 
ilaveleri ile geliştirilerek ITI (Etkileşimli Terminal Arayüzü), Dial-up (Numara aranması), X.25, SDLC (Eşza
manlı Data Link Kontrolü), Frame Relay (Çerçeve Anahtarlaması), ATM (Eşzamanlı olmayan Aktarım Modu) 
ve Private Dial-up (Özel numara aranması) protokolleri ile erişime uygun hale getirilmiştir. 

TURPAK şebekesi 81 İl ve 20 ilçede kurulu olan 171 adet DPN-100 modülü, 57 adet Passport 7480 mo
dülü ve 8 adet Passport 15000 VSS modülünden oluşmaktadır. 8 adet Passport 15000 VSS modülü İstanbul, 
Ankara ve Adana illerinde kuruludur. Bu modüller birbirlerine 2.5 Gbps (STM-16) hızındaki linklerle ATM 
olarak bağlanmış olup, sistemin ana omurgasını meydana getirmiştir. Diğer illerde bulunan düğüm noktala
rının ana omurgaya bağlantı hızı 155 Mbps (STM-1) seviyesindedir. 

Şebekedeki DPN-100 Modülleri üzerinde 19.032 adet, Passport Modülleri üzerinde 3 adet 622 
Mbit/s, 190 adet 155 Mbit/s, 96 adet 34 Mbit/s, 468 adet 2 Mbit/s ve 1664 adet kanallı 2 Mbit/s port ka
pasitesi bulunmaktadır. 
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- Sayısal data şebekesi (TSDnet): 

Kendi bilgisayar ağına sahip yurtiçi ve yurtdışı kurumsal kullanıcı sayısına paralel olarak artan yüksek 
hızlı (2 Mbit/s hızına kadar) kiralık data kanalı taleplerinin karşılanması amacıyla kurulan TSDnet data şebe
kesi 2 ayrı alt şebekeden oluşmaktadır. Birinci şebeke (DXX) 81 İl merkezinde 1.887 noktada kurulu olup, 
ana omurga hızı 155 Mbit/s, port sayısı 22.516'dır. Bu şebekeye bağlı abone sayısı ise 13.000'dir. 

İkinci şebeke (Newbridge) ise 62 İl merkezinde 934 noktada kuruludur. Ana omurga hızı 34 Mbit/s olup, 
kapasitesi 19.188 porttur. Bağlı abone sayısı 9.100'dür. 

- İnternet şebekesi (TTnet): 

ABD tarafından geliştirilen İnternet (Ağların ağı), TCP/IP haberleşme protokolünü kullanan bir iletişim 
şekli olup, 1988 yılından itibaren ABD dışındaki ülkelerin kullanımına da açılmaya başlamıştır. Kamunun 
kullanımına açılmasından sonra hızla yaygınlaşan bu şebekeye bağlanan sunucu sayısı Temmuz 2002 tarihi 
itibariyle toplam 162 milyon adede ulaşmıştır. 

İnternet hizmeti Türkiye'de ilk olarak 1993 yılından itibaren verilmeye başlanmıştır. Türk Telekom ta
rafından sağlanan uluslararası 64 kbit/s'lik bir data devresi üzerinden ODTÜ ile ABD'deki NSF Kurumu ara
sında bağlantı sağlanmış ve çok sınırlı olarak bilimsel amaçlı kullanıma açılmıştır. 

28.08.1998 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında kurulmaya başlanan ve Ekim 1999 tarihinde hiz
mete verilen TTnet şebekesi ATM tabanlı olup, başta ISS'ler olmak üzere kullanıcılara çeşitli hizmetleri ve
rebilecek özelliktedir. Ana omurgası 12 noktada (İstanbul'da 5 merkezde, Ankara, İzmir, Adana, Kayseri, An
talya, Diyarbakır, Samsun) kurulan büyük kapasiteli düğüm noktaları (Yönlendiriciler) ile bunları birbirleri
ne bağlayan yüksek kapasiteli linklerden meydana gelmiştir. 2002 yılında yapılan ilaveler sonucunda ana 
omurgadaki 7 bağlantının hızı 2,4 Gbit/s'e, diğer 3 bağlantının hızı ise 622 Mbit/s'e çıkartılmıştır. Diğer 131 
merkezde kurulu bulunan erişim birimleri ise kapasitelerine uygun olacak şekilde ana omurgaya 155, 34 ve
ya 2 Mbit/s hızındaki linklerle bağlanmıştır. 

TTnet şebekesine toplam 143 noktada kurulu bulunan erişim noktasından (PoP) ATM, Frame Relay, 
ADSL, PSTN, B-ISDN ve Kablo-TV şebekesi ile erişilebilmekte olup, bu şebekeye 2002 yılı sonu itibariyle 
82 adet 1SP (İnternet Servis Sağlayıcı), 21 adet kurumsal şebeke, 17.850 kablo-tv erişimi, 3.754 ATM/Frame 
Relay ve 2.967 adet ADSL abonesi bağlanmış durumdadır. Şebeke 286.820 adet dial-up abonesi ve yaklaşık 
20 bin abone olmayan kullanıcı (146 üzerinden erişen) tarafından da kullanılmaktadır. 

TTnet şebekesi denizaltı fiber optik kablolar ve Eutelsat uydusu üzerinden sağlanan linklerle ABD, Fran
sa ve İngiltere'ye bağlanmıştır. 2002 yılında yapılan 2x622 Mbit/s kapasitesindeki ilave ile bu linklerin top
lam kapasitesi alış yönünde 1,132 Gbit/s, veriş yönünde 1,011 Gbit/s'ye çıkmıştır. 

Yüksek hızlı İnternet bağlantısının yaygınlaştırılmasında Şirket tarafından yapılan bir diğer uygulama da 
Yönetim Kurulunun 21.02.2003 tarih ve 34 sayılı karan ile başlatılan uygulamadır. Organize Sanayi Bölgele
rinde (OGB) yüksek hızda veri iletişimi ve geniş bant uygulamalarına olanak sağlayan ADSL sunulabilmesi 
amacıyla her türlü mali yükümlülük OGB yönetimine ait olmak üzere DSLAM (Sayısal Abone Hattı Erişim 
Çoklayıcısı) çatılarının kurulumuna izin verilmeye başlanmış ve ilk uygulamaya OSTİM ve Sincan OSB'de 
başlanmıştır. 

TTnet'e düşük hızlı çevirmeli erişim kapasitesinin artırılması ve VoIP (İnternet üzerinden ses) hizmeti 
verilmesi amacıyla RAS (Remote Access Server-Uzaktan erişim sunucusu) donanımının temini için imzala
nan sözleşme kapsamında 102 noktada 33.000 port ilavesi yapılmış ve yaklaşık olarak 4 kullanıcı başına 1 
port olacak şekilde erişim imkânı sağlanmıştır. Bu altyapının diğer İnternet Servis Sağlayıcılar (ISS) tarafın
dan daha fazla kullanılmasını teşvik etmek amacıyla belli kullanım kolaylıkları sağlanmıştır. Bunun dışında, 
25 noktada İnternet üzerinden ses erişimi sağlayacak olan 6.696 portluk donanımın da montajı tamamlanmış 
olup, henüz hizmete verilmemiştir. 
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TTnet şebekesinin yurtdışı bağlantı kapasitesi ise 2003 yılında yapılan ilavelerle mevcut trafiğe ye
tecek oranda artırılmıştır. 2001 yılında TeleGeography kurumu tarafından 65 ülkede yapılan bir araştırmada, 
kişi başına düşen yurtdışı bağlantı kapasitesi sıralamasında Türkiye, 16 bit/s ile 55. sırada yer almakta iken 
2003 yılında yapılan son kapasite artışı ile kişi başına düşen yurtdışı bağlantı kapasitesi 54 bit/s'ye ulaşmış ve 
mevcut kullanıcı sayısına yeterli sayılabilecek bir hale gelmiştir. 

bb)Data hizmetleri: 

- TURPAK hizmetleri: 

Paket anahtarlamalı data şebekelerinin, kiralık data devrelerine göre kullanıcılara sağladığı en önemli 
avantaj ücretlendirmenin süreye ve bağlantı kapasitesine göre yapılmasıdır. Toplam 65 ülke ile irtibatlandırıl-
mış olan TURPAK şebekesi yurtiçi ve yurtdışına data bağlantısı ihtiyacı bulunan özellikle kullanıcılara çe
şitli kullanım kolaylıkları sağlanarak, kapalı kullanıcı grubu, ödemeli arama ve aranma, çağrı yönlendirme, 
ücret bilgisi verme, paket ve pencere büyüklüğüne bağlı görüşme gibi özel hizmetler verilmektedir. Verilmek
te olan hizmetler erişim şekline ve hizmet türüne göre ücretlendirilmektedir. TURPAK erişim birimlerinin bu
lunmadığı yerlerden gelen abonelik talepleri en yakın erişim noktası ile abone arasında kiralık devre kurula
rak karşılamaktadır. 

Bu şebeke üzerinden sağlanan Frame Relay (Çerçeve anahtarlaması) hizmeti ise kurumsal kullanıcılara 
geniş alan ağlan üzerinden yüksek hızlarda (50 Mbps'ye kadar) hizmet alma imkânı veren, esnek band geniş
liği kullanımı sağlayan, kiralık hatlara göre daha verimli ve ucuz bağlantı imkânı sağlayan bir servistir. İki 
kullanıcı arasında kalıcı sanal devre oluşturulabileceği gibi talep halinde anahtarlamalı sanal devre oluşturul
ması imkânı da bulunmaktadır. Talep edilen band genişliği ve hizmete göre ücretlendirilmektedir. 

c) Kablo-TV işletmesi: 

Karasal vericiler kullanılarak yapılan radyo ve televizyon yayınlarında kullanılan frekans bandının sınır
lı olması ve bu frekansların planlanmasında yaşanılan sıkıntılar nedeniyle sınırlı sayıda radyo ve televizyon 
yayını yapılabildiğinden, başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde geniş uygulama alanı bulan Kablo-TV 
hizmeti Türkiye'de 1989 yılında verilmeye başlanmıştır. 

Ankara'nın bazı semtlerinde pilot uygulama olarak başlatılan bu hizmetin yaygınlaştırılması için 1991 
yılından itibaren 9 il merkezinde (Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, G.Antep, Antalya, Kayseri ve Konya) Kab
lo-TV şebekeleri kurulmaya başlanmıştır. Ancak 1995 yılından itibaren gerekli yatırım yetkisi alınamadığın
dan Kablo-TV şebekesi genişletilememiş ve toplam 6 firma ile imzalanan sözleşmeler tamamlanamamıştır. 

Bu duruma çözüm bulunması amacıyla, 1997 yılında 11 yeni il merkezi (Balıkesir, Denizli, Erzurum, Es
kişehir, İzmit, Mersin, Adapazarı, Samsun, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak) için yapılan 10 yıl süreli gelir 
paylaşımlı Kablo-TV ihalesi sonucunda hizmet verilmeye başlanmıştır. Mevcut 9 ildeki şebekenin imzalanan 
sözleşmeler kapsamında tesisine devam edilemediğinden bu şebekelerin genişletilmesi için de aynı yöntem 
uygulanmış ve bu illerdeki Kablo-TV şebekeleri de 1998 yılından itibaren gelir paylaşımlı olarak işletilmeye 
başlanmıştır. 

2001 yılı sonu itibariyle mevcut kapasitenin % 40'ı kullanılmakta iken 2002 yılı sonunda da bu oran de
ğişmemiş, ancak 45.950 adetlik bir abone artışı sağlanmıştır. Şebeke üzerinden İnternet hizmeti alanların sa
yısı ise 2002 yılı sonunda 17.850 adede ulaşmıştır. VoIP (İnternet üzerinden ses) hizmetine de başlanmış ol
masına rağmen aboneler nezdinde fazla yaygınlaşmamıştır. 

Gelir ortaklığı esasına göre işletmecilik yapan firmalarla imzalanmış olan ek protokoller gereğince sis
tem üzerinden sayısal TV yayınlarının iletilmesini teminen 2000 yılında İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, 
Kayseri ve Konya illerinde, 2001 yılında ise Adana ilinde sayısal "Head-End" teçhizatı kurulmuştur. Buna 
karşılık, sayısal içerik konusunda herhangi bir hazırlığın olmaması ve abone nezdinde kullanılacak cihaz üs
tü modemlerin temini konusunda firmalarla gereken mutabakatın sağlanamaması nedeniyle bu hizmete baş
lanılamamıştır. 
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Gelişmiş ülkelerde oldukça yaygın olan bu hizmetin Türkiye'de istenilen ölçüde yaygınlaşamamasının 
diğer bir nedeni ise, söz konusu hizmetin sağlanmasında uzun süredir sorunlar yaşandığından, bu hizmete yö
nelik olarak toplumda olumsuz bir görüş oluşmasıdır. Sorunların çözümü amacıyla Şirketin gerekli tedbirleri 
almakta gecikmesi bu hizmetin gelişmesini büyük oranda engellemiş ve kamuoyunda gereksiz bir hizmet gi
bi görülmesine neden olmuştur. Ayrıca, gelir ortaklığı esasına göre çalışan firmaların da bu işe ilişkin olarak 
lisans alma beklentisi olduğundan Türk Telekom ile işbirliği imkânlarını aramada isteksiz davranmaları soru
nun daha da büyümesine neden olmuştur. 

d) Uydu işletmesi: 

1950'li yıllarda A.B.D. tarafından Ay'ın doğal uydu olarak kullanılması yoluyla başlatılan uydu haber
leşmesi ilk yapay uydu olan Echo I'in 1960 yılında uzaya fırlatılması ile Önemli bir gelişme göstermiştir. Bu 
alanda yapılan çalışmaların devamında söz konusu hizmetin özellikle kıtalararası haberleşmede büyük kolay
lıklar sağlayacağının anlaşılması üzerine Uydular Aracılığıyla Haberleşme Uluslararası Teşkilatı-INTEL-
SAT'ın kurulmuş ve bu teşkilat tarafından imal ettirilen 240 kanal kapasiteli INTELSAT 1 uydusu 1965 yı
lında uzaya fırlatılarak uluslararası telefon haberleşmesinde kullanılmaya başlanmıştır. 

Türkiye söz konusu organizasyona 1968 yılında üye olmuş ve Ankara-Gölbaşf nda kurulan yer istasyo
nu (AKA-1) 23.04.1979 tarihinde hizmete verilmiştir. Bu istasyon üzerinden ilk aşamada 13 ülke ile haber
leşme sağlanmıştır. Söz konusu sistem hizmete girmeden önce yurtdışı haberleşme Antalya-Catania (İtalya) 
denizaltı kablosu, Türkiye-Bulgaristan ve Türkiye-Yunanistan radyo-link sistemleri ile Ankara ve İstanbul'da 
bulunan HF Radyo-Telefon ve Radyo-Telgraf sistemleri ile kısıtlı olarak sağlanabilirken, bu istasyonun dev
reye girmesiyle önemli ölçüde rahatlamıştır. 

Artan yurtiçi ve yurtdışı haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması ve televizyon yayınlarının daha geniş 
alanlara götürülmesi amacıyla Millî Uydu Sistemlerinden faydalanmanın daha ekonomik olacağı düşünülerek 
TÜRKSAT uydularının planlaması yapılmış ve 11.08.1994 tarihinde uzaya fırlatılan TÜRKSAT 1-B uydusu 
10.09.1994 tarihinde hizmete verilmiştir. Daha sonra hizmete verilen TÜRKSAT- İC uydusu ile mevcut ka
pasite artırılmış ve kapsama alanı genişletilmiştir. 

2. Nesil uyduların yapımı ve işletilmesi amacıyla Fransız Aerospatiale (Alcatel Espace) ile oluşturulan 
ortaklık (EURAS1ASAT) kapsamında TÜRKSAT-2A (EURASIASAT-1) uydusunun yapımı için sipariş veril
miş ve 1998 yılında yapımına başlanan uydu 10.01.2001 tarihinde uzaya gönderilmiş, 01.02.2001 tarihinde de 
hizmete verilmiştir. 

Uluslararası uydu organizasyonlarının yapı değiştirip özel şirket haline gelmesi sonucunda bu şirket
lerin hissedarı olan Türk Telekom, Intelsat, Eutelsat ve Inmarsat uyduları ile sahibi olduğu TÜRKSAT uydu
larından faydalanmaktadır. 

-TÜRKSAT: 

Şirket tarafından işletilmekte olan TÜRKSAT uyduları 21.12.1990 tarihinde tedarikçi firma ile imzala
nan ve 28.03.1991 tarihinde yürürlüğe giren sözleşme kapsamında imal edilmeye başlanmıştır. İlk imal edi
len uydu (TÜRKSAT-1 A) 24.01.1994 tarihinde uzaya gönderilirken meydana gelen arıza nedeniyle yörünge
sine ulaşamadan düşmüş, 11.08.1994 tarihinde uzaya gönderilen ikinci uydu (TÜRKSAT-İB) 10.10.1994 ta
rihinde servise verilmiştir. 10 adet 36 Mhz band genişliğinde ve 6 adet 72 Mhz band genişliğinde olmak üze
re 16 adet transponderi bulunan TÜRKSAT-İB Uydusu üzerinden kırsal alandaki yerleşim yerlerinin trans
misyonu amacıyla küçük çaplı Telefon Yer İstasyonları (TES), IBS (Intelsat Business Services/Düşük hızlı da-
ta), IDR (Yüksek hızlı data) şebekeleri çalışmakta olup, bu uydunun kapasitesinin tamamı (Polis Radyosu ta
rafından kullanılan bir alt taşıyıcı hariç) Türk Telekom tarafından kendi hizmetleri için kullanılmaktadır. 

10.07.1996 tarihinde uzaya gönderilen ve 24.09.1996 tarihinde geçici kabulü yapılarak hizmete verilen 
TÜRKSAT-İC uydusunun 5 adet 72 Mhz, 2 adet 54 Mhz ve 9 adet 36 Mhz olmak üzere toplam 16 adet trans
ponderi bulunmaktadır. Bu uydu genel olarak TV ve radyo yayınları için kullanılmakta olup, Eylül 2003 tari
hi itibariyle bu uydu üzerinde 11 analog TV kanalı ile 16 sayısal TV yayını bulunmaktadır. 

- 1024 - II. CİLT 



TURKSAT-1B ve İC uydu serisinin devamı olarak planlanan ve 11.01.2001 tarihinde uzaya gönderilerek 
42 derece Doğu lokasyonuna yerleştirilan TÜRKSAT-2A (EURASIASAT) uydusu Türk Telekom ile Aerospa-
tiale firması arasında kurulan "Joint Venture" şirketi tarafından imal ettirilmiştir. Bu uydu üzerinde 20 adedi sa
bit, 12 adedi de hareketli kapsama alanlarına sahip olmak üzere toplam 32 adet transponder bulunmaktadır. 

TÜRKSAT İB ve İC uydularında transponderlerin doluluk oranları yeterli düzeyin üstünde olmakla bir
likte TÜRKSAT-2A uydusunun toplam kapasitesinin yaklaşık 2/3'ü boş bulunmaktadır. Bu nedenle, TÜRK-
SAT-2A uydusundan yeterli sayıda transponder kiralanmadığı için bu uydunun finansmanı için imzalanmış 
olan kredi anlaşmasına işlerlik sağlanması ve garanti şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Türk Telekom 
2001 yılının 2. yarısından itibaren bu uydudan 8 adet transponder kiralamak zorunda kalmış ve 2001 yılı için 
25,5 trilyon lira, 2002 yılı için de 35,6 trilyon lira ödemiştir. 

Bu uydu planlanırken; 

- Özellikle TV yayınlarına dönük olarak hızla kullanımı artan haberleşme uyduları gerek teknolojik ola
rak, gerekse de yayın gücü ve kapsama alanı açısından her geçen yıl büyük gelişme gösterdiği, buna koşut 
olarak pazar ve müşteri açısından transponder kira ücretlerinin ucuzladığı, 

- TÜRKSAT uydu sistemlerinin ileriye yönelik başarısının sürdürülmesi için uluslararası pazarda diğer 
uydu işletmecileri gibi çok kanallı, yayın kapsama alanı daha geniş, yedekleme imkânı olan yeni uydulara sa
hip olunmasının gerekli olduğu, 

- Hem yurtiçi müşterilere daha geniş bir kapsama alanında hizmet vermek ve hem de uluslararası piya
sada diğer uydu işletmecileri ile gerçek anlamda rekabet edebilmek için yeni bir uydu sisteminin imal ettiri
lerek TÜRKSAT-İC uydusu ile aynı pozisyona yerleştirilmesinin gerekli olduğu öngörülmüştür. 

Ancak, uydunun işletmeye verilmesinden sonra beklenildiği kadar talepli bulunamamış ve Aralık 2003 
tarihi itibariyle mevcut kapasitesinin % 30'u pazarlanabilmiştir. 

Kullanılmayan kapasitenin pazarlanabilmesi ve kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarına göre özel projeler 
üretilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'nun 04.02.2003 tarih ve 32 sayılı kararı doğrultusunda ilgili birimlerin 
katılımı ile bir grup oluşturulmuş, ayrıca gelişen teknoloji doğrultusunda uydu üzerinden yeni hizmetlerin su
nulması doğrultusunda çalışmalara da başlanmıştır. Oluşturulacak sayısal platformlar üzerinden yüksek hızda 
internet ve sıkıştırılmış sayısal TV ve radyo buketleri hizmetinin verilmesi için sürdürülmekte olan bu çalış
malar henüz sonuçlanmamıştır. Türkiye'de benzeri hizmetleri veren özel kuruluşların genellikle zarar ettikle
ri ve bu zararlanndan kurtulmak amacıyla büyük promosyonlara giriştikleri bilindiğinden konunun etraflıca 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

e) Arabağlantı ve altyapı sağlanması: 

Telekomünikasyon şebekelerinin kurulmaya başladığı yıllardan itibaren gündeme gelen arabağlantı kav
ramı, iki farklı operatör tarafından işletilen telekomünikasyon şebekelerinin birbirlerine hangi koşullarda irti-
batlandınlacağını ve birbirlerine gönderecekleri haberleşme trafiğinin ücretlendirilmesinde uygulanacak esas
ları belirtmektedir. Telekomünikasyon şebekelerinin tekel durumundaki idareler tarafından işletildiği dönem
lerde sadece uluslararası haberleşme için gerçekleştirilen arabağlantılar, telekomünikasyon hizmetlerinin ser
bestleştirilmesi ile önem kazanmaya başlamıştır. Arabağlantı uygulamalarının en yaygın olarak görüldüğü 
ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde birbirlerinden çok farklı prensipler uygulanmakla birlikte, iki şebekenin 
birbirine bağlanması durumunda şebekeler arasında akan trafik esas alınarak hesaplaşma yapılmakta ve bu he
saplaşmada uygulanacak ücretler genellikle maliyet esasına göre karşılıklı mutabakatla tespit edilmektedir. 
Ancak, maliyet hesaplanmasında uygulanacak yöntem konusunda ise ortak bir anlayış bulunmamaktadır. 

Türkiye'de 1998 yılında 2 farklı GMS operatörüne lisans verilmesi sonucunda 2 yıllık bir sürede geçerli 
olmak üzere imzalanmış olan arabağlantı anlaşmaları kapsamında sabit şebeke ile mobil şebekeler birbirlerine 
irtibatlandınlmıştır. Daha sonra Lisans alan diğer 2 GSM operatörü ile de benzeri anlaşmalar imzalanmıştır. 
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GSM şebekelerinden sabit şebekeye doğru olan trafik, sabit şebekeden GSM şebekelerine doğru olan tra
fiğe göre daha düşük miktarda olup, bu trafiğin birbirine oranı 2001 yılında 0,35 iken 2002 yılında 0,32'ye 
düşmüştür. Sabit şebeke telefon abonesi sayısı ile GSM şebekeleri aboneleri toplamının birbirlerine yakın ol
duğu ve her iki tarafa doğru yapılan aramalarda abonelere uygulanan ücretlerin yaklaşık olarak aynı olduğu 
gözönüne alınırsa kullanıcıların aradıkları kişiye ulaşmada mobil sistemleri daha çok tercih ettikleri ortaya 
çıkmaktadır. Bunun yanında, sabit şebekedeki toplam telefon trafiğinin düşmesi bu durumu doğrulayan ikin
ci bir gösterge olup, bu durumun önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesi beklenmektedir. 

GSM şirketleri dışında ara bağlantı anlaşması yapılan diğer bir şirket de Globalstar Avrasya Uydu Ses 
ve Data İletişim A.Ş.'dir. Söz konusu şirketin 12.04.2002 tarihinde Telekomünikasyon Ruhsatı alarak ülkede 
uydu üzerinden telefon hizmeti vermeye hak kazanmış olması sonucunda, bu şirketle daha önce yapılan gelir 
ortaklığı sözleşmesinin sonlandırılması ve karasal şebeke ile uydu şebekesi arasında geçecek trafiğin hesap
laşmasında esas olmak üzere ara bağlantı anlaşması yapılması gündeme gelmiştir. Söz konusu şirket ile 
19.08.1998 tarihinde imzalanan servis sözleşmesinin 23.07.2002 tarih ve 176 sayılı Yönetim Kurulu kararı 
uyarınca tasfiye edilmesi kararlaştırılmıştır. Diğer yandan, yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulan sözleş
me metni, belirlenen ücretler Yönetim Kurulu'nun 26.11.2002 tarih ve 299 sayılı kararı ile uygun görülerek 
uygulamaya konulmuştur. 

f) Kiralık devre hizmetleri: 

Yurt içinde ve yurt dışında yaygın işyerlerine sahip olan kurum ve kuruluşların artmasının yanında 1994 
yılından itibaren ülkede GSM hizmetine başlanması, geniş alan ağı uygulamasının ve İnternet hizmetinin yay
gınlaşmasıyla birlikte şehiriçi ve şehirlerarası özel devre sayılarında önemli artışlar sağlanmıştır. Söz konusu 
hizmet; özel kişi ve kuruluşlar için iki veya daha fazla merkez arasında istenilen kapasitede data hizmeti ve
rilmesi, GSM operatörleri için ses iletimine uygun devrenin tesis edilerek işletilmesi veya uç kullanıcılar ta
rafından katma değerli hizmetlere erişim için kullanılmaktadır. Bu noktalar arasındaki bağlantının Türk Tele-
kom merkezinden/merkezlerinden geçilerek sağlanması esas olup, birbirlerine çok yakın, ancak farklı mülki
yet alanları arasında irtibat talep edilmesi halinde bile bu kural uygulanmaktadır. İrtibat yapılacak merkezler 
ile Türk Telekom merkezi arasındaki erişim sistemi talep edilen devre hızına uygun olmaması halinde gerek
li olan altyapı talep sahibi tarafından veya ücreti karşılığı Türk Telekom tarafından temin edilmekte olup, bu 
noktalarda kullanılan terminaller ise kullanıcı tarafından temin edilmektedir. Bağlantı yapılan noktaların bu
lunduğu konumlar (Şehiriçi aynı santral, şehiriçi farklı santral, şehirlerarası iliçi, şehirlerarası illerarası) ve 
kullanım amacı (data veya telefon) esas alınarak tesis ve kira ücreti tahakkuk ettirilmektedir. 

2002 yılı itibariyle söz konusu hizmetten elde edilen gelir, genel gelirlerin sadece % 2,3'üne karşı gel
mekle birlikte, 2003 yılı sonunda ses tekelinin kalkmasıyla birlikte farklı hizmetler için lisans alacak opera
törlerin ihtiyacı olacak devrelerin Türk Telekom tarafından temin edilmesi söz konusu olacağından bu hiz
met daha fazla önem kazanacaktır. Ayrıca, mevcut durumda kiralık devre hizmetinden en fazla yararlanan 
GSM operatörleri lisans anlaşmalarıyla kendilerine tanınan yetkiye istinaden şehirlerarası ve uluslararası sis
tem kurma girişimlerinde bulunmakta ve bu durum Şirketin aleyhine sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. 

- Teleks hizmeti: 

Telefon şebekesi üzerinden faksimil haberleşmesinin yapılmaya başlamasıyla birlikte önemi azalmaya 
başlayan teleks haberleşmesi bilgisayarlar arası haberleşmenin başlamasıyla önemini oldukça yitirmiştir. Bu
nunla birlikte, Türk Telekom'un işletmekte olduğu teleks şebekesinin PTT Genel Müdürlüğü tarafından su
nulmakta olan telgraf hizmeti için kullanılıyor olması ayrıca, bu haberleşme aracının bazı kurum ve kuruluş
lar tarafından resmi haberleşmelerde tercih edilmesi yüzünden bu hizmetin sürdürülmesi zorunluluğu bulun
maktadır. Abone sayısı 2001 yılı sonunda 6.536 iken 2002 yılı sonunda 5.49l'e düşmüştür. Yıl içerisinde olu
şan toplam trafik değeri ise 22.772.742 kontördür. Önümüzdeki yıllarda abone sayısının ve kontör değerleri
nin daha da azalması beklenmektedir. 
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- Çağrı hizmeti: 

İlk hizmete verildiği yıllarda kullanım kolaylığı ve ucuzluğu nedeniyle abone sayısı hızla artan çağrı 
hizmeti GSM telefonlarının yaygınlaşmasıyla önemini kaybetmeye başlamıştır. Özellikle GSM şebekesi üze
rinden verilmeye başlayan Kısa Mesaj Servisi (SMS) çağrı hizmetinin yerini almış durumdadır. 

Türk Telekom tarafından işletilmekte olan çağrı sistemi POGSAG protokolü ile çalışmakta olup 43 mer
kezde kurulu bulunan verici teçhizatı üzerinden hizmet sağlanmaktadır. 2001 yılı sonunda 9.942 olan abone 
sayısı 2002 yılı sonunda 5.412'ye düşmüştür. 

- Deniz haberleşmesi hizmeti: 

Deniz araçlarının kara ile bağlantılarını sağlamak ve kamu haberleşme hizmeti sunmak amacıyla Türk 
Telekom tarafından işletilen Kıyı Telsiz İstasyonları MF (Orta Dalga), HF (Kısa Dalga) ve VHF (Çok Kısa 
Dalga) bandında çalışmaktadır. Yakın mesafelerde seyreden deniz araçlarının kara ile haberleşmesini sağla
yan VHF istasyonları toplam 19 adet olup İstanbul, Antalya ve Samsun'da kurulu bulunan Kontrol Merkez
leri tarafından yönetilmektedir. Bu istasyonların etkinliğini artırmak amacıyla çıkılan ihale sonuçlanmış olup, 
satın alınan teçhizat 2002 yılı sonu itibariyle kurularak hizmete verilmiştir. Orta mesafe haberleşmesinde kul
lanılmakta olan 9 adet MF (Orta Frekans) istasyonunun sayısının 4'e indirilmesi ve ortak bir merkezden yö
netilmesine yönelik olarak gerekli olan teçhizatın temini için 12.04.2002 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, 
Aralık 2002 tarihinde fabrika muayeneleri tamamlanmıştır. İstanbul, İzmir, Antalya ve Samsun'a kurulacak 
olan sistemlerin 2003 yılı sonuna kadar hizmete verilmesi planlanmaktadır. 

h) Gelir ortaklıkları ile sağlanan hizmetler: 

1980'li yıllardan itibaren telekomünikasyon şebekelerinde sayısal teknolojinin kullanılmasıyla data ile
timinin daha kolay ve mikro işlemci teknolojisinin gelişmesiyle bilgisayarların işlem hızının ve kapasitelerinin 
artması yurtiçi ve yurtdışı data devrelerine olan talepleri artırmaya başlamıştır. Buna karşılık, Şirketin elindeki 
imkânların bu talepleri karşılamaya yetmemesi özel firmalarla gelir ortaklığı esasına göre işbirliği yapılmasını 
gündeme getirmiştir. Başta A.B.D olmak üzere Türkiye'den yurtdışına olan data bağlantısı taleplerinin uydular 
üzerinden karşılanması ve yurtiçinde VSAT (Çok küçük çaplı antenlerle uydu üzerinden data) hizmeti sağlan
ması amacıyla Şirket ile gelir ortaklığı anlaşması imzalayan özel firmalar yürürlükte olan tarifelere uygun ola
rak elde edilen geliri paylaşmak üzere anlaşmalar yapmışlar ve bu hizmeti sağlamaya başlamışlardır. Ayrıca, uy
du üzerinden kişisel haberleşme imkânı sağlayan sistemlerin (GMPCS) çok geniş bir kapsama alanında hizmet 
vermeye başlaması bu hizmeti sağlayan firmalarla Şirket'in işbirliği yapmasını gündeme getirmiştir. 

1994 yılından itibaren yapılmakta olan yasal düzenlemelerle bu hizmetlere ilişkin lisans verilmesi gün
deme gelmiş olmakla birlikte bu konudaki düzenleme 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nun Ek 27 nci 
maddesine göre 30.10.2001 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 2001/3359 sayılı Bakanlar Kurulu Karar
namesine göre yapılmış, geçen süre içerisinde yürürlükte olan mevzuata göre bu hizmetler gelir ortaklığı esa
sına göre sürdürülmüştür. Bu Kararname uyarınca Telekomünikasyon Ruhsatı almış olan şirketlerle daha ön
ce yapılmış olan gelir ortaklığı sözleşmelerinin sona erdirilmesi için Yönetim Kurulu tarafından 05.11.2002 
tarih ve 277 sayı ile karar alınmıştır. 

i) Malzeme ve teçhizat üretimi: 

İstanbul-Ümraniye'de bulunan Türk Telekom İstanbul Fabrika Müdürlüğü erişim şebekelerinde kullanı
lan bazı malzemenin üretimini yapmaktadır. Bunlardan en önemlileri; basınçsız kablo ek takımları ve bağla
ma dizileridir. Yurtdışındaki firmalarla yapılan lisans anlaşmaları çerçevesinde temin edilen malzeme ile ya
pılan bu imalat çok perli telefon kablolarının eklenmesinde ve termine edilmesinde kullanılmaktadır. 

Sabit telefon taleplerinin sürekli olarak azalması ve abone yoğunluğunun doyuma ulaşması nedeniyle 
önümüzdeki yıllarda erişim şebekelerine yönelik yatırımlar azalacağından, bu fabrikanın ana imalat kalemle
rine olan gereksinme de azalacak ve fabrikada atıl kapasite ortaya çıkacaktır. Bu nedenle; Türk Telekom İs
tanbul Fabrika Müdürlüğünün durumunun değerlendirilerek, piyasaya yönelik farklı mamullerin üretimi ko
nusunda araştırmalara başlanması önerilir. 
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j) AR-GE faaliyetleri : 

Şirketin AR-GE faaliyetlerini sürdürmek amacıyla 1989 yılında kurulan AR-GE Müdürlüğü; Şirket ta
rafından kullanılacak standartların oluşturulması, cihaz ve sistem tasarımlarının yapılması, şebeke planlama
sı için gerekli programların hazırlanması, yazılım üretilmesi, projelerin mali analizi, bakım-onarım çalışma
larının yapılması, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilmesi ile görevlendirilmiştir. 

Gelişmiş ülkelerdeki telekomünikasyon şirketlerinin AR-GE birimleri örnek alınarak kurulmuş olan bu 
birim, nitelikli eleman istihdamının da yaşadığı sorunlar ve başlattığı projelerde ortaya çıkan olumsuzluklar 
yüzünden başarılı olamamış ve 1998 yılından itibaren cihaz tasarım faaliyetleri durdurulmuştur. 1999 yılın
dan itibaren ise telekomünikasyon şebekesine bağlanacak terminallerin uygunluk onayı verilmesinde görev
lendirilmiştir. Ancak, telekomünikasyon şebekesine bağlanacak terminallerin uygunluk onaylarını verme yet
kisi 4000 sayılı Kanun ile değiştirilen 406 Telgraf ve Telefon Kanunu ile Telekomünikasyon Kurumuna veril
diğinden bu birim sadece gerekli testleri yapmakta, onaylar ise ilgili Kuruma verilmektedir. Söz konusu test
lerin de Kurum tarafından yapılması yönünde hazırlıklar yapıldığı bilindiğinden bu birimin daha da işlevsiz 
kalması gündeme gelecektir. 

2002 yılında araştırma-geliştirme amacıyla yapılan harcamalar sıralamasında dünyada ilk yüz şirket ara
sında sadece bir telekomünikasyon operatörünün bulunduğu dikkate alındığında telekomünikasyon operatör
lerinin AR-GE alanında fazla bir bütçe ayırmadığı görülmektedir. Bunda en önemli etken telekom operatör
lerinin büyük mali kriz içine girmeleridir. Krizin asılmasıyla birlikte bu alana yönelik harcamaların artacağı 
ve özellikle katma değerli hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla AR-GE faaliyetlerinin önem kazanacağı öngö
rülmektedir. 

k) Hizmet kalitesi ve bakım-işletme faaliyetleri: 

Temel telekomünikasyon hizmeti sunan şebeke işletmecilerinin performansı ve şebekeden sunulan hiz
metlerin kalitesi esas olarak; telefon taleplerini karşılama oranı ve tesis süresi, arıza oranı ve arıza giderme 
süresi, ankesörlü telefonların sayısı ve hizmette tutulma oranları, operatör ve rehber hizmetlerinin durumu ve 
şebekedeki cevap yakalama oranı (ASR/Answer Seizure Ratio) dikkate alınarak belirlenmektedir. 

Türk Telekom tarafından işletilen telefon şebekesinin toplam abone sayısı 2002 yılı sonu itibariyle 
18.914.857 adet olup, 142.894 adet abone talebi karşılanamamıştır. Bunlardan 70.020 adedi karşılanma aşa
masında olup, kalan 72.874 adedinin karşılanamama nedeni yeterli altyapının olmamasıdır. Altyapısı müsait 
olan merkezlerdeki talepleri karşılama süresi kent merkezlerinde 1 ila 2 gün olup, kırsal alanda ise bu süre 
uzamaktadır. Dolayısıyla, Türk Telekom'un telefon talebini karşılama oranı % 99,7 gibi oldukça yüksek bir 
orandadır. Diğer taraftan, Ağustos 2003 sonu itibariyle 55 İlde henüz altyapı sorunu olduğundan telefon ta
leplerinin % 46,7'si 30 günden daha uzun sürede karşılanabilmektedir. Şebeke ve santral eksikliği nedeniyle 
en fazla altyapı sorunu bulunan ve bekleyen sayısının en yüksek olduğu iller ise İstanbul (10.077), Ordu 
(8.151), Ankara (2.620), Muğla (2.611) ve İzmir (1.947)'dir. Bu illerdeki taleplerin karşılanmasında sorunlar 
bulunması Şirketin hizmet kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Sabit telefon şebekelerinin hizmet kalitesini belirlemede en önemli kriterlerden biri olan ASR değeri açı
sından değerlendirme yapıldığında Türk Telekom tarafından işletilen sabit telefon şebekesinin performansı
nın istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. OECD ülkeleri arasında 2001 yılı itibarıyla en yüksek oranın 
% 68,4 ile Danimarka'da, en düşük oranın ise % 44,4 ile Türkiye'de olduğu görülmektedir. Dünya ortalama
sının da % 44,4 olduğu dikkate alındığında bu değerin kabul edilebilir bir seviyede olduğu düşünülebilirse de, 
santrallardaki sayısallaşma oranının % 90'a, transmisyon sistemlerindeki sayısallaşma oranının % 99'a ulaş
tığı bir şebekede ASR değerinin % 44,4'ten daha yüksek bir değerde olması gerekmektedir. Üstelik sayısal-
laşmanın artması ile birlikte 1990 yılından 1998 yılına kadar artan ve 1998 yılında % 47,4'e ulaşan bu değe
rin 1999 yılından itibaren azalmaya başlaması ve 2002 yılında % 41,7'ye inmesi hizmet kalitesindeki düşüşü 
göstermektedir. 
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Diğer taraftan, söz konusu değerin düşük çıkmasındaki nedenler incelendiğinde; santrallar arası çok kat
lı bağlantı hiyerarşisi nedeniyle trafiğin yönlendirilmesinden meydana gelen kayıplar, sabit şebekede aranan 
abonenin yanıt vermemesi halinde otomatik yanıt verme imkânını sağlayacak donanımın bulunmaması (sesli 
mesaj hizmeti) ve çok az sayıda abonede bu imkâna sahip telefon makinelerinin kullanılması, ayrıca 1999 yı
lından itibaren GSM abone sayısındaki artışlar sonucunda sabit şebekeye göre daha düşük performansa sahip 
mobil abonelere yapılan aramaların artmış olmasıdır. 

Dış etkenlere en fazla açık olan ve hizmet kalitesini en fazla etkileyen kablo arızalarında arıza giderme 
süresinin artmasında en önemli etkenlerden biri 2002 yılı içerisindeki eleman sayısındaki azalmadır. Arıza ve 
bakım işlerinde çalışan toplam eleman sayısı yıl başında 12.162 iken yıl sonunda 11.113 adede düşmüştür. Ay
rıca, 2001 yılı sonunda işletme birimlerinde çalışan toplam teknik eleman (teknik grup ve yardımcı teknik 
grup kapsamındaki elemanlar) sayısı 40.574 iken bu sayı 2002 yılı sonunda 37.172'ye düşmüştür. Teknik ele
man sayısındaki bu azalma şebekede oluşan arızalara müdahele ve tamir sürelerini artırmıştır. 

Şirketin 2002 yılında bakım ve onarım masrafları toplam 194,7 trilyon lira olup, 2001 yılına göre % 13,6 
oranında bir artış göstermiştir. Bu kapsamda yapılan en önemli harcama kalemini iç işletme bakım onarım gi
derleri oluşturmaktadır. Santrallar ve benzeri teçhizat için yapılan bakım onarım sözleşmeleri kapsamında ya
pılan harcama toplam 102,2 trilyon lira olup, 2002 yılı için kurulu hat başı bakım onarım maliyeti 4,9 milyon 
lira olmuştur. Bu değer abone başına elde edilen yıllık gelirin 306,2 milyon lira olduğu dikkate alındığında bu 
giderin elde edilen gelirin % 1,6'sına karşılık geldiği görülmektedir. Bu kapsamdaki ikinci masraf kalemi ise 
makineler ve cihazlar bakım onarım gideridir. Bu kapsamda transmisyon, data, bilgisayar ve diğer cihazlar 
bulunduğundan cihaz başına bir değerlendirme imkânı bulunmamaktadır. Diğer Önemli masraf kalemleri ise 
17,4 trilyon lira ile binalar ve yollar bakım onarım giderleri ve 8,6 trilyon lira ile uluslararası kablolar bakım 
onarım giderleridir. 

1) Bilgi işlem faaliyetleri: 

Şirket bünyesinde bilgisayar kullanımına 1970'li yıllardan itibaren başlanmıştır. Öncelikle faturalama 
hizmetlerinde, 1980'li yılların başından itibaren de "118/Bilinmeyen Numaralar" hizmetinde bilgisayar sis
temlerinden faydalanmaya başlanılmasıyla bilgi işlem faaliyetleri önem kazanmıştır. Bununla birlikte, o dö
nemde yatırım önceliği santral ve dağıtım şebekesine verildiğinden bilgi işlem faaliyetleri istenilen ölçüde ge
liştirilememiştir. Günümüzde ise kullanıcılara sunulan hizmetin kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden bi
ri haline gelmiştir. 

Şirket tarafından yapılmakta olan bilgi işlem faaliyetleri esas olarak, üretilen telekomünikasyon hizmet
lerinin abonelik işleminden başlamak üzere tahakkuk, faturalama ve tahsilat işlemlerinin bilgisayar ortamın
da yapılmasına, ayrıca işletmeye yönelik faaliyetler ile yönetim faaliyetlerinde kullanılan kişisel bilgisayar 
sistemlerinin teminine ve işletilmesine yöneliktir. Mevcut durumda tahakkuk, faturalama, tahsilat ve muha
sebe amacıyla kullanılan bilgisayarlar arasında belli bir hiyerarşiye uygun bağlantı sağlanmış olup, satış, pa
zarlama, sipariş ve stok kontrol gibi yönetim fonksiyonlarının yürütüldüğü kişisel bilgisayarlar bağımsız ola
rak kullanılmaktadır. 

Şirketin en yaygın olarak kullandığı bilgi işlem sistemi Telefon Müdürlükleri Otomasyon Sistemidir 
(TEMOS). Telekomünikasyon hizmetlerine abonelik işleminin bilgisayar ortamında yapılması ve iş emrinin 
otomatik olarak verilmesini amaçlayan bu sistemin kurulmasına 1998 yılında başlanılmıştır. Temin edilen sis
temlere öncelikle mevcut abonelere ilişkin bilgiler (Adres, şebeke ve diğer bilgiler), 2002 yılı içerisinde de 62 
İlde 115 sisteme işemri yazılımı yüklemesi yapılmıştır. Ayrıca, işemirlerinin 118 sistemine magnetik ortamda 
iletilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Bununla birlikte, başta telefon olmak üzere telekomünikasyon hizmet
lerine ilişkin abonelik bilgilerinin sağlıklı olarak tutulması ve işemirlerinin hazırlanması için gerekli olan TE
MOS sisteminin bütün Telefon Müdürlükleri tarafından yaygın olarak kullanılabilmesi için eksik olan dona
nımların tamamlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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İlgili merkezlerde yapılan tahakkukların tahsilatı, gecikme hesabı ve benzeri işlemleri yapmak üzere top
lam 41 merkezde kurulu bulunan İl Tahsilat Sistemlerinden faydalanılmaktadır. Bu sistemlerde kullanılmak 
üzere 2002 yılı içinde ISO 8353 on-line iletişim ve on-line tahsilat uygulaması için müteahhit firma tarafın
dan temin edilen programlar kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca Şirket tarafından verilmekte olan tüm haber
leşme hizmetlerine ait faturaların ülke çapında tek sistem üzerinden takibi ve tahsilatı için kullanılmakta olan 
Merkezi Tahsilat Sisteminin yazılımının revizyonu yapılmış ve İl Tahsilat Sistemleri ile on-line bağlantı sağ
lanarak tahsilata başlanmıştır. Bunun dışında, ISO 8583 yazılımı ile birlikte alınan İnternet üzerinden borç sor
gulama yazılımının geçici kabulü yapılarak hizmete verilmiştir. 

2- Pazarlama: 

Şirketin 2002 yılı brüt satış hasılatı 7,3 katrilyon liraya ulaşmıştır. Bir yıl önce 5,3 katrilyon lira olan brüt 
satış hasılatı 2002 yılında bir yıl önceye göre % 37,7 nispetinde artış göstermiştir. 

Brüt satış hasılatı ilk programa göre Türk Telekom A.Ş. olarak % 91,9, konsolide olarak (AYCELL 
A.Ş.dahil) % 91,7 nispetinde gerçekleşmiştir. Bir yıl önceye göre artış aynı sıra ile % 37 ve % 37,3 nispetin
de olmuştur. Diğer bir ifade AYCELL A.Ş. Türk Telekom A.Ş.'nin konsolide marjinal gelirlerini bir yıl ön
ceye göre ancak %o3 nispetinde etkileyebilmiştir. 

Gelir türleri itibariyle nispi değişimler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Gelir türleri 

Teleks geliri 
Diğer gelirler 
Data gelirleri 
Türksat uydu gelirleri 
GSM gelirleri 
Kablo TV gelirleri 
Çağrı sistemi gelirleri 
Mobil telefonları gelirleri 
Yurtdışı gelirler 

2001 yılına 
göre 

nispi değişim 
(%) 

(10,9) 
(56,3) 
160,-
(24,5) 
31,5 
52,6 
(7,8) 
(4,2) 
33,5 

2002 yılı 
ilk programına göre 

gerçekleşme 
(%) 
89,8 
36,3 
175,9 
55,-
91,3 
114,2 
102,8 
100,5 
100,7 

Türk Telekom'un 2001 yılına göre data ve kablo TV gelirleri yüksek oranda, telefon, GSM ve yurtdışı gelir
leri normal nispette artarken, teleks, diğer, Türksat uydu, çağrı sistemi ve mobil telefon gelirleri ise gerilemiştir. 

Program rakamları ile mukayese edildiğinde data, kablo TV, çağrı, mobil ve yurtdışı gelirlerine ait 2002 
yılı hedefleri aşılırken, telefon, teleks, diğer, Türksat uydu, GSM gelirlerinde program hedeflerinin gerisinde 
kalınmıştır. 

Telefon gelirlerinin tahakkuk ve faturalama sistemi ile ilgili incelemede; 

- Santrallardan gelen bilgilerin ağırlıklı olarak makara bantlar olduğu, ancak bunların saklanmasının ve 
arşiv oluşturup bilgi ihtiyacı için tekrar kullanımının teknik yönden zor olduğu bu nedenle kartuş kullanımı
nın daha uygun olacağı, 

- Fatura bilgilerini talep eden abonelerin e-mail adreslerine gönderilmesine yönelik çalışmaların henüz 
başlangıç aşamasında olduğu, kısmi pilot çalışmaların sürdürüldüğü, 

- E-imza konusunda çalışmaların sonuçlandırılması için Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili merciler nez-
dinde girişimlerde bulunulduğu, 

- Zarflanmış faturalama sisteminin tüm illere yaygınlaştırıldığı, 

tespit edilmiştir. 
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V- YATIRIMLAR 

29.01.2000 tarih ve 3948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4502 sayılı Kanun ile 233 sa
yılı KHK kapsamı dışına çıkartılan Türk Telekom'un 2002 yılı yatınm programı Yönetim Kurulunun 26.09.2001 
tarih ve 295 sayılı kararı ile 602,2 trilyon lira olarak belirlenmiştir. Bunun 600,5 trilyon lirası haberleşme sektörü, 
750 milyar lirası imalat sektörü, 925 milyar lirası da sağlık sektörü yatırımları için öngörülmüştür. 

Yıl içerisinde Şirketin finansman durumu dikkate alınarak, Yönetim Kurulunun 09.10.2002 tarih ve 245 
sayılı kararı ile revize edilmiş ve toplam yatırım ödeneği 150 trilyon lira artırılarak 752,2 trilyon liraya çıkar
tılmıştır. Söz konusu revize programda yer alan 59,8 trilyon liralık ödenek projelerin alt kalemlerine dağıtıl
mamış ve ihtiyaç halinde gerekli alt kalemlere dağıtımının yapılması öngörülmüştür. Buna karşılık yıl içeri
sinde yapılan yatırımın tutarı 298,7 trilyon lira olup, yatırımların nakdi gerçekleşme oranı % 39,7 olmuştur. 
Toplam yatırım gerçekleşme oranının düşük çıkmasındaki en önemli neden 2002 yılı içerisinde yapılması 
planlanan ihalelerde yaşanan gecikmelerdir. 

Şirketin 2002 yılındaki yatırımlarının nakdi gerçekleşme oranının önceki yıllara göre oldukça düşük dü
zeyde kaldığı görülmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında İnternet ve diğer katma değerli hizmetlerin ge
rektirdiği altyapının temini için yürütülmekte olan projelerin gecikmesi ve sabit telefona yönelik taleplerin 
azalması yüzünden bu alanda fazla yatırım ihtiyacının bulunmaması etken olmuştur. 

Yeterli kaynağa sahip olan Şirketin planladığı yatırımları gerçekleştirememesi ve projelerin gecikmesi 
önemli bir eksiklik olarak kendini göstermekte olup, bu durum yıllık yatınm programının gerçekçi verilere da
yanmadan hazırlanmasından ve karar alma sürecinin yeterli ölçüde hızlı işlememesi yüzünden kaynaklanmıştır. 

Diğer taraftan, Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından 21.03.2003 tarihinde onaylanan 2002 yılı Bilançosu 
ekinde yer alan "2002 Yılı Yatınm Programı Gerçekleşme Raporu"nda fiziki yatınm miktarlan belirtilmemiştir. 

Bununla birlikte, bilanço rakamları esas alınarak yapılan incelemede; bu raporda belirtilen yıllık toplam 
yatırım miktannın bulunmasında sadece 258 nolu Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabındaki işçilik ve diğer 
nakdi ödemeler ile yatırım malzemesi ödemelerinin dikkate alındığı, 259 nolu Avanslar hesabından yapılan 
2,6 trilyon liralık ödemenin ise bu tutara ilave edilmediği görülmüştür. Bu durumda yıllık nakdi yatırım har
caması 301 trilyon liraya ulaşmaktadır. Aycell tarafından yapılan toplam 117 trilyon liralık yatırım da ilave 
edildiğinde Şirketin 2002 yılı nakdi yatırım harcaması toplamı 415,7 trilyon lira olmaktadır. 

Diğer taraftan, yatırım programında yer alan projelerin (Aycell yatırımları hariç) fiziki yatırım miktarla
rı Şirket tarafından hesaplanmamıştır. Bilanço rakamları esas alınarak hesaplama yapıldığında; 

Yıllık nakdi yatırım harcaması (a): 301 trilyon lira 

258-Yapılmakta olan yatırımlar/2002-2001 yılı farkı (b): (55,7) trilyon lira 

259-Verilen avanslar/2002-2001 yılı farkı (c): 1 trilyon lira 

Toplam fiziki yatırım miktarı (d=a-b-c): 355,7 trilyon lira 

Olarak bulunmakta olup, Aycell tarafından gerçekleştirilen 77,7 liralık fiziki yatırım da bu miktara ilave 
edildiğinde Şirketin 2002 yılı fiziki yatırım toplamı 433,4 trilyon liraya ulaşmaktadır. Bununla birlikte yatı
rımların izlenmesi ve kaynakların etkin kullanımının sağlanması açısından programda yer alan projelere ait 
fiziksel gerçekleşmelerin ayrı ayrı belirlenmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle; 

Şirketin faaliyetlerinin önemli bir göstergesi olan Yatırım Programı Gerçekleşme Raporunun bilanço ra
kamları esas alınarak yeniden düzenlenmesi ve hazırlanacak raporlarda projelerdeki nakdi ödemelerle birlik
te fiziki yatırım miktarlarının da belirtilmesi gerekmektedir. 

VI- BAĞLİ ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 

Türk Telekom A.Ş. 'nin 2002 yılı sonu itibariyle; % 100 sermayesine sahip olduğu Aycell A.Ş., % 75 
sermayesine sahip olduğu Monoca kanunlarına göre faaliyet gösteren EURASIASAT şirketi ile, hizmet kon-
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sorsiyumları şeklindeki beş adet uluslararası kuruluşa küçük sermaye paylan ile iştirak etmektedir. Kuruluşun 
bağlı şirketlerinin ve iştiraklerinin faaliyetleri izlenmesi ve değerlendirilmesiyle görevlendirilmiş bir birimi 
bulunmadığı gibi, bu kuruluşlann faaliyetlerine yönelik olarak periyodik olarak düzenlenen bir raporlama sis
teminin kurulmadığı, bu kuruluşlarda görevlendirilen yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri ile Kuruluş 
temsilcilerinin görev sonuçları hakkında Kuruluşu yazılı olarak bilgilendirmedikleri, muhasebe kayıtlarının 
ise çoğunlukla birincil belgeler üzerinden karşılıklı yazışma veya dekontlaşma şeklinde değil de, ilgili teknik 
dairenin verileri esas alınarak ikincil belgeler üzerinden yapıldığı görülmüştür. 

1-Bağlı ortaklıklar: 

Yüksek Planlama Kurulu'nun (YPK) 27.10.2000 tarih ve 2000/T-35 sayılı kararı ile Türk Telekom 
A.Ş.'nin GSM Mobil Telefon İşletmeciliği yapmak üzere Anonim Şirket şeklinde ayrı bir sermaye şirketi kur
ması öngörülmüştür. 

YPK'mn bu kararı gereğince Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 20.12.2000 tarih ve 563 
sayılı kararı ile bağlı bir şirket olarak "Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş." adı ile yeni bir şir
ket kurulmuş ve Şirketin Ana Sözleşmesi onaylanarak, Şirkete 20 trilyon lira sermaye tahsis edilmiştir. 

Şirketin, Ana Sözleşmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.01.2001 tarih ve 5214 sayılı nüshasında 
yayımlanmış ve amacı, mobil telekomünikasyon hizmetleri esas olmak üzere yatırım ve işletme faaliyetleri 
olarak belirlenmiştir. Şirket yönetim kurulu ilk toplantısını 24.02.2001 tarihinde yapmış ve kuruluş işlemleri
nin tamamlanmasından sonra, Yönetim Kurulunun 07.06.2001 tarih ve 26 sayılı kararı ile genel müdürlük 
oluşturulmuş ve faaliyetlere başlanmıştır. 

Şirketin 26.12.2001 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirket sermayesinin 20 tril
yon liradan 1,9 katrilyon liraya, 11.03.2003 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda ise 2,3 katrilyon lira
ya yükseltilmesi kabul edilmiştir. 

Şirket Olağan Genel Kurulunun Türk Ticaret Kanununa göre 2002 yılının Haziran ayı sonuna kadar yapıl
ması bir zorunluluk olmasına karşılık, 2002 yılında genel kurul yapılmamış, 05.02.2003 tarihinde Şirket Olağan 
Genel Kurulu yapılarak, 2001 yılı faaliyetleri karara bağlanmış, bilanço ile kâr ve zarar hesabı onaylanmıştır. 
TTK'ya göre olağan genel kurulun yapılmasına ilişkin sorumluluk sermayedar olarak Türk Telekom A.Ş.'ye ve Ay
cell A.Ş. Denetim Kuruluna ait bulunmakta olup, söz konusu sorumluluğun yerine getirilmediği görülmektedir. 

Kuruluşun bağlı Şirketi Aycell A.Ş.'ye ilişkin sermaye durumu ile 2002 yılına ilişkin kâr ve zarar du
rumları aşağıdaki çizelgelerde gösterilmiştir. 
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Bağlı ortaklıklar 

Aycell Haberleşme ve 
Pazarlama Hizmetleri 
A.Ş. 

Geçen yıl 
toplamı 

Fark 

Bağlı ortaklığın 

Esas 
sermayesi 
Milyon TL 

1.900.820 

1.900.820 
-

Ödenen 
sermayesi 
Milyon TL 

1.900.820 

1.900.820 
-

2002 yılı sonunda 
Kuruluşça 

Taahhüt 
edilen 

Milyon TL 

1.900.820 

1.900.820 
-

Ödenen 
Milyon 

TL 

1.900.820 

1.900.820 
-

Ödeme 
Oranı % 

100 

100 
-

Bağlı ortaklıklar 

1-Genel kurulu ve 
denetçileri 

bulunanlar 
-Aycell 

Haberleşme 
ve Pazarlama 
Hizmetleri A.Ş. 

Toplam 

2001 yılı 

Gerçekleşe 
n 
dönem kâr 
veya zaran 
Milyar TL 

(123.133) 

(123.133) 

Kuruluşa 
isabet 
eden 
temettü 
Milyar 
TL 

. 

Temettün 
ün 
ödenmiş 
sermayey 
e 
oranı % 

. 

2002 yılı 
Gerçekleş 
en 
dönem 
kâr 
veya 
zaran 
Milyar TL 

(261.731) 

(261.731) 

Kuruluşa 
isabet eden 
temettü 
Milyar TL 

. 

Temettünü 
n 
ödenmiş 
sermayeye 
oranı % 

_ 
Aycell A.Ş' nin 2002 yılında sermayesi artmamış buna karşılık 2001 yılında olduğu gibi 2002 yılında da 

zarar etmiştir. Rekabetin yoğun yaşandığı, teknolojik gelişmelerin hızının çok yüksek olduğu telekomünikas
yon sektöründe, T. Telekom A.Ş.'nin 2001 yılında GSM bedeli ödeyerek Aycell A.Ş.'yi kurması ve sürekli 
olarak bu Şirkete kaynak transferinde bulunmak zorunda kalması mali yapısını ciddi boyutlarda etkileyecek 
düzeye gelmiştir. Nitekim T. Telekom A.Ş., Aycell A.Ş.'ye 1,9 katrilyon lira GSM bedeli yanında, yatırımla-
nn gerçekleştirilmesi için, 2001 ve 2002 yıllarında ve Aralık 2003 tarihi itibariyle toplam 800 trilyon lira ol
mak üzere 2,7 katrilyon lira tutarında kaynak aktarımında bulunmuştur. T. Telekom A.Ş., Aycel A.Ş.'nin ku
rulması ve gelinen nokta itibariyle oluşan sorunları ve yükleri bir şekilde gidermek durumundadır. 

2- İştirakler: 

Kuruluş, 2002 yılında 5 adeti uluslararası hizmet konsorsiyumu olmak üzere 6 adet kuruluşa iştirakte bu
lunmuştur. Kuruluşun, sermayelerine katıldığı sistemlerinden yararlandığı uydular aracılığıyla haberleşme 
teşkilatlarındaki hisselerinin tespiti, bu teşkilatların çalışma şekilleri, şirketlerin kendi mevzuatlarına tabidir. 
İştiraklerdeki kuruluşun paylan, bir önceki yıldan devreden hisse bedeli üzerine yıl içinde bedelsiz verilenle
rin hesaplanan, bedelli tahsis edilenlerin döviz olarak ödenen tutarların Türk Lirasına çevrilmesiyle bulunan 
değerden oluşmaktadır. Kuruluşlar hizmet verdikleri birimlerden tarifeleri üzerinden hizmet bedellerini tahsil 
etmektedirler. Alınan temettüler, teşkilatın ülkeler arası çalışma durumuna göre toplanan gelirlerin kuruluşla
ra düşen hissesinden meydana gelmektedir. Bu kuruluşlarca ayrıca ortaklarından alınan hizmete göre o orta
ğa ücret ödenmekte, teşkilatça verilen hizmete göre gelir tahsil edilmektedir. 

Hizmet konsorsiyumlarının ve iştirakin sermayelerine Kuruluşun 2002 yılı sonu itibariyle ödenen serma
ye paylan, bu kuruluşların 2001 ve 2002 yıllarında Şirkete isabet eden ve tahsil edilen temettü miktarlan aşa
ğıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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İştirakler 

INMARSAT VENTURE 
EUTELSAT 
INTELSAT 
ICO Global Communications 
NEW SKIES SATELLITES 
EURASIASAT 

Toplam 

İştirakin 
Esas 

sermayesi 
€EC&$US 
915.697.000.-$ 

1.318.403.000.-€ 
2.150.234.000.-$ 

1.019.033.000.-€ 
70.000.000.000.-€ 

-

Ödenen 
sermaye 

Milyon TL 

-

-

Kuruluşça 2002 yılı 
sonunda 

Taahhüt edilen 
€EC&$US 

2.397.478.-$ 
7.682.453.-€ 

32.281.033.-$ 

12.839.816.-€ 
52.500.000.-$ 

-

Ödenen 
Milyon TL 

552.714 
2.303.659 
6.548.262 
2.499.008 
2.963.358 

16.885.255 
31.752.256 

Top 
Taahhüt 
edilen 

Milyon TL 

-

-

am kamu payı 
Ödenen 

Milyon TL 

-

-

% 

-

-

İştirakler 

INMARSAT VENTURE 
EUTELSAT 
INTELSAT 
ICO Global Communications 
NEW SKIES SATELLITES 
EURASIASAT 

Toplam 

2001 yılı 

Gerçekleşen 
dönem 

kâr/zararı 
Milyon TL 

-

-

Kuruluşa 
isabet eden 

temettü 
Milyon TL 

4.117.886 
6.927.855 

11.045.741 

Temettünün 
ödenmiş 

sermayeye 
oram 

% 

-

-

2002 yılı 

Gerçekleşen 
dönem 

kâr/zararı 
Milyon TL 

-

-

Kuruluşa 
isabet eden 

temettü 
Milyon TL 

443.627 
902.206 

6.441.651 

594.581 

7.787.484 

Temettünün 
ödenmiş 

sermayeye 
oram 

% 

-

-



Uydular Aracılığıyla Haberleşme Avrupa Teşkilatı-EUTELSAT 1985 yılında 27 Avrupa ülkesinin katı
lımıyla, ağırlıklı olarak televizyon ve radyo yayın kuruluşlarına yönelik hizmet sunmak amacıyla Paris'te ku
rulmuştur. 143 ülkenin ortak olduğu merkezi Washington'da bulunan Uydular Aracılığıyla Haberleşme Ulus
lararası Teşkilatı-INTELSAT, telekomünikasyon alanında hizmet sunmaktadır. İNTELSAT 25 uydu üzerinden 
200 ülkeye ve 500 civarında telekomünikasyon şirketine hizmet vermektedir. İNTELSAT'in 1998 yılında 6 
uydusunu devretmesiyle Lahey'de kurulan New Skies Satelilites de aynı amaçla kurulmuştur. Uydular Aracı
lığıyla Mobil Haberleşme Organizasyonu-INMARSAT VENTURE 26 üyeli olarak 1979 yılında, mobil haber
leşme alanındaki eksikliğin kapatılması ile gemicilik ve deniz güvenliğinin sağlanması amacıyla kurulmuştur. 
Uyduların üretilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurulan IMARSAT-P şirketinin iflası ile 2000 yılında kurulan 
ICO Global Communications, ilk uydusunu 2001 yılında uzaya göndermiştir. Türk Telekom A.Ş.'nin uydu iş
letmeciliği faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla, 1996 yılında Fransız Aerospatiale firması ile 99 yıl süre ile 
Monako'da kurulmuştur. 

Türk Telekom A.Ş.'nin uydu işletmeciliğini devam ettirebilmesi için, Türksatl-B ve Türksatl-C uydula
rına yedeklik sağlayabilecek bir uydunun yaptırılma ihtiyacının ortaya çıkmasıyla, yaklaşık 200 milyon $ US 
tutarındaki uydu bedelinin Şirketin öz kaynaklarından doğrudan veya kredi alınarak ödenmesinin şirketi finans
man yönünden zor duruma düşüreceği dikkate alınarak imalatçı Fransız Aerospatiale firması ile görüşmeler ya
pılmıştır. Görüşmeler sonunda sermayesi 25-30 milyon $ US civarında bir Joint-Venture şirketinin kurulması, 
Türk Telekom'un bu şirkete % 51 oranında iştirak etmesi, yeni yaptırılacak uydunun finansmanın bu şirketçe 
sağlanması, yeni uydunun siparişinin her halükârda kurulacak şirketçe sağlandıktan sonra verilmesi, Türk Te
lekom'un uydu imalatı için şirkete sermaye taahhüdünden başka hiçbir ödeme yapmayacağı, şirketin elde etti
ği gelirlerden maliyetler çıktıktan sonra kalacak net kârın % 95'inin Türk Telekom A.Ş., % 5 inin Aerospati
ale firması arsında paylaşılması konularında ön anlaşma sağlanmıştır. Bakanlar Kurulu'nun 27.11.1995 gün, 
95/7526 sayılı Kararı ile yurtdışında kurulacak 20 milyon $ US sermayeli şirkete Türk Telekom'un % 51 ora
nında ortak olmasına izin verilmiştir. Şirketin Anlaşma Zaptı 02.02.1996 tarihinde, Hissedarlar Anlaşması 

13.06.1996 tarihinde, Ana Statüsü 04.07.1996 tarihinde imzalanmış ve EURASIASAT SAM 1996 yılı sonun
da kurulmuştur. 

Kurulacak olan Türksat 2-A uydusunun proje finansmanını temel müşteri finanslama modeli ile sağla
mak üzere, üreteceği 36 adet transponderin Türk Telekom A.Ş.'nin iştiraki olan İNTELSAT aracılığıyla pa-
zarlanması öngörülerek transponder kiralama niyet anlaşması imzalanması başarılamamış ve bu nedenle da
ha başlangıçta Türksat 2-A uydusunun finansmanı sağlanamamıştır. EURASIASAT Joint-Venture modeline 
göre kurulmasına karşılık, proje finansmanı sağlanmadan, finanslama yöntemi garantiye alınmadan, Şirket 
31.12.1997 tarihinde ortağı olan Aerospatiale firmasına Türksat 2-A uydusunu 260 milyon $ US bedelle si
pariş etmiş ve imalatına başlanmıştır. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 
Bakanlar Kurulunun 16.03.1998 gün ve 10754 sayılı kararı ile iki adet X band transponderinin Türksat 2-A 
uydusuna ilave edilmesi için 39,9 milyon $ US bedelle EURASIASAT'a ilave siparişte bulunulmuştur. Türk
sat 2-A uydusunun finansmanını sağlamak amacıyla kurulan EURASIASAT Şirketi, daha kuruluşunun ba
şında, ciddi hiçbir finansman ve pazarlama modeli olmaksızın 300 milyon $ US yükümlülük altına girmiştir. 

Fransız Hükümetinin 1998 yılında aldığı bir kararla Aerospatiale firması Thomson ve Alcatel firmaları
nın uydu bölümleriyle tek bir şirket olarak birleştirilmiş ve Alcatel Space adını almıştır. Türk Telekom Yöne
tim Kurulu'nun 03.08.1998 tarih 17/270 sayılı Kararı ile de, Aerospatiale firmasının şirkette % 49 oranında
ki hisselerinin Alcatel Space firmasına, Hissedarlar Sözleşmesi ve Ana Statüdeki hak ve yükümlülüklere tam 
olarak tabi olması kaydıyla devretmesi uygun bulunmuştur. Aralık 1999 ayında da Alcatel Space firmasının 
hisseleri alt kuruluşu olan Alcatel Spacecom'a aktarılmıştır. 

EURASIASAT şirketinin uydunun finansmanını temin için kurulmuş olmasına karşılık hiç finansman 
sağlayamaması nedeniyle 1998 yılında; Türk Telekom A.Ş. 19,4 milyon $ US, Alcatel Spacecome 18,6 mil-
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yon $ US olmak üzere toplam 38 milyon $ US kaynak sağlanmış, EURASIASAT'ın aldığı 51,6 milyon $ US 
krediye Türk Telekom A.Ş. kefil olmuş, Alcatel Space de 49,6 milyon $ US uydu imalatından doğan alacağı
nı ertelemiştir. Şirketin finansman sorunları bitmemiş, uydunun finansmanı amacıyla ABD'de "High Yield 
Bond" pazarlarında da uydunun imalatı için finansman bulunamamıştır. Bu nedenle de uydunun imalatının fi
nansmanı Türk Telekom A.Ş. ve Alcatel Space tarafından sağlanmaya çalışılmıştır. 2000 yılı başına kadar EU-
RASIASAT'a sermaye katkıları dahil olmak üzere; Türk Telekom A.Ş. tarafından 145,5 milyon $ US, Alca
tel Spacecome tarafından ise 139,8 milyon $ US olmak üzere toplam 285,3 milyon $ US olmuş ve söz konu
su EURASIASAT borçlarının 2000 yılı Şubat ayına kadar ödenmesi öngörülmüştür. 

EURASIASAT'ın borçlarını ödeyememesi üzerine Türk Telekom A.Ş. ile Alcatel Spacecome firmasıy
la yapılan görüşmeler sonucunda varılan prensip anlaşmalarına uygun olarak Türk Telekom Yönetim Kuru-
lu'nun 11.02.2000 tarih, 6/42 sayılı toplantısında, "...Bakanlar Kurulu'ndan karar alınmak kaydıyla EURASI
ASAT'ın sermayesinin 20 milyon $ US'den 70 milyon $ US'e, iştirak oranının % 51'den % 75'e yükseltilme
si, artış nedeniyle ödenecek sermaye payı ile finansman ihtiyacı 120 milyon $ US'den 90 milyon $ US, kre
dinin ödenmiş krediler ve faizlerinden mahsup edilmesi, Şirketin çeşitli telekomünikasyon konularında ulus
lararası alanda faaliyette bulunması, mevcut Hissedarlar Antlaşması ile Şirket Ana Sözleşmesinde bu durum
lara uygun gerekli değişikliklerin yapılması..." kararlaştırılmıştır. EURASIASAT'ta yeni iştirak oranlarına 
uygun olarak da Şirketteki yönetim kurulu üyesi sayısı dörtten beşe çıkarılmış, Türk Telekom A.Ş.'ye üçü
nün, Alcatel Spacecome ise ikisinin ait olması ve Yönetim Kurulu Başkanının Türk Telekom A.Ş. üyeleri ara
sından seçilmesi öngörülmüştür. Bakanlar Kurulu'nun 20.03.2000 gün ve 307 sayılı Kararı ile Türk Teleko
münikasyon A.Ş. ile Fransız Alcatel Spacecom firması arasında, 27.11.1995 tarih, 95/7526 sayılı Kararname 
uyarınca yurtdışında kurulmuş bulunan 20 milyon $ US sermayeli EURASIASAT S.A.M. Şirketinin serma
yesinin artırılması ve sermaye paylarının yeniden düzenlenmesi ile adı geçen şirketin finansman ihtiyaçları
nın karşılanmasına ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulması, kararlaştırılarak onaylanmıştır. Haziran 2000 ta
rihi itibariyle Şirkete sermaye katılım payları dışında, Türk Telekom A.Ş. tarafından 90 milyon $ US, Alcatel 
Spacecom tarafından ise 10 milyon $ US tutarında kredi verilmiştir. 

Türksat 2-A uydusunun imalatı 16.10.2000 tarihinde tamamlanmış ve 10.01.2001 tarihinde uzaya fırlatıl
mış, deneme çalışmalarını müteakip 01.02.2001 tarihinde ticari olarak servise verilmiştir. Bunun yanında Şir
ketin fınansal darboğazının sermaye artırımına karşılık çözümlenememiş ve JP Morgan (Chase Manhattan 
Bank) Liderliğindeki Konsorsiyumdan temin edile 150 milyon $ US krediye işlerlik kazandırmak için Türk Te
lekom A.Ş. ile "Şartlı Kira Anlaşması" imzalanmıştır. Şartlı Kira Anlaşması kredinin geri ödenmesini garanti 
etmek amacıyla Türk Telekom A.Ş.'nin garantörlüğünü öngörmektedir. Chase Manhattan Bank'tan alınacak 
kredinin geri ödenmesi sırasında geri ödemelerin garanti altına alınması; EURASIASAT'ın altışar aylık her bir 
geri ödeme döneminde yıllık toplam 49 milyon $ US tutarında gelir elde edememesi durumunda, Türk Tele
kom A.Ş.'nin yıllık 49 milyon $ US tutarına ulaşacak şekilde eksik kalan miktara denk düşen sayıdaki trans-
ponderin (en kötü koşulda maksimum 8 transponder) yıllık 2,9 milyon $ US bedelle asgari üçer aylık dönem
ler halinde EURASIASAT'tan kiralamak suretiyle EURASIASAT'ın her bir altı aylık geri ödeme döneminde 
yıllık 49 milyon $ US tutarındaki toplam gelirini garanti altına almaktan ibarettir. Dolayısıyla, EURASIASAT 
on veya ondan daha az sayıda transponder pazarlamışsa bu durumda Ana Borç Anlaşması uyarınca asgari 18 
transponderin pazarlanma şartından dolayı Türk Telekom A.Ş., EURASIASAT'tan 8 transponder kiralayarak 
yıllık 2,9 milyon $ US'den olmak üzere 23,2 milyon $ US tutarını garanti etmektedir. Yine Ana Borç Anlaş
ması gereğince EURASIASAT'ın temerrüde düşmesi halinde geri ödemenin Türk Telekom A.Ş. tarafından ya
pılması, aksi taktirde Türksat 2-A uydusunun mülkiyet ve işletme hakkının Bankalar Konsorsiyumuna geçme
si öngörülmüştür. Bu kapsamda Şirket Bankalar Konsorsiyumundan 150 milyon $ US kredi kullanmıştır. 

EURASIASAT Şirketi Türksat 2-A uydusunun sahip olduğu 36 adet transponderden sadece 7 adedini 
(% 30 kapasite kullanımı) pazarlayabilmesi ve fınanssal yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle, uy
gulamada Türk Telekom A.Ş. tarafından Şirketin finansmanı sağlanmış, alınan kredilerin geri ödemeleri ya-
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pılmış ve 8 adet transponderi kiralamak durumunda kalınmıştır. Aralık 2003 itibariyle Türk Telekom A.Ş.'nin 
EURASIASAT Şirketine sağladığı finansman aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Sağlanan finansman kaynaklan 

-Başlangıç sermayesine katılım 

-İlave sermayeye katılım 

-Kredi 

-Transponder kira ücreti 

-Kredi faiz alacakları 

Ödeme tarihi 

30.10.1996 

28.06.2000 

28.06.2000 

01.06.2001-01.12.2003 

2000-2003 

Toplam 

SUS 

10.200.000.-

42.300.000.-

90.000.000.-

64.925.000.-

20.175.970.-

227.600.970.-

Aralık 2003 tarihi itibariyle EURASIASAT Şirketine Chase Manhatten Bankasından sağlanan 150 mil
yon $ US dışında, Türk Telekom A.Ş. tarafından 52,5 milyon $ US sermaye payı olmak üzere toplam 227,6 
milyon $ US, Alcatel Spacecom tarafından ise 17,5 milyon $ US sermaye payı olmak üzere 27,5 milyon $ US 
tutarında finansman sağlanmıştır. 

Şirket Ana Sözleşmesinin 20 nci maddesi uyarınca Şirket sermayesinin % oranına düşmesi halinde sü
ratle bir Genel Kurul yapılarak Şirketin tasfiyesi veya devamı hakkında bir karar alınması ve alınacak kararın 
kamuya açıklanması gerekmektedir. Şirket 2001 yılında 35,5 milyon Euro, 2002 yılında ise 25,8 milyon Eu-
ro zarar etmiş, 2002 yılı sonu itibariyle Şirketin birikmiş zararları ise 67 milyon Euro (69,8 milyon $ US). 
2002 yılı sonu itibariyle Şirket sermayesinin tamamını yitirmiş durumdadır. Şirket 2002 yılı Genel Kurulun
da Şirketin devamı yönünde karar alındığı görülmektedir. 

Türk Telekom A.Ş. Yönetim Kurulunun 15.01.2002 gün ve 14 sayılı Kararı ile, EURASIASAT firması 
ile ilgili ulusal çıkarlar da dikkate alınarak kalıcı bir çözüm bulunması konularında çalışmalar yapılması için 
Genel Müdürlüğe yetki ve görev verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun bu kararı doğrultusunda çalışmalar yapıl
dığı ve Türksat 2-A uydusunun ticari olarak servise alındığı tarihten bugüne kadar geçen süre zarfında şirke
tin pazarlama performansına bakıldığında önümüzdeki birkaç yıl için şirketin gelirlerinde olumlu bir gelişme 
öngörülemediği, soruna radikal bir çözüm bulunmasını teminen uydunun kontrol ve monitör aktivitelerinin 
Türk Telekom A.Ş. tarafından gerçekleştirildiği, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu uyduyu kullanmaları 
hususları da dikkate alınarak Alcatel Spacecom Şirketine ait % 25 oranındaki hissenin devralınarak uy
dunun % 100'ünün Türk Telekom A.Ş.'ne mal edilmesinin uygun mütalaa edildiği, bu konuda ilgili Bakan
lık ve kuruluşlardan görüş sorulduğu, Hazine Müsteşarlığı dışında ilgili taraflardan olumlu görüş alındığı göz
lenmektedir. Nitekim Yönetim Kurulunun 12.11.2002 gün ve 37-290 sayılı Karan ile, EURASIASAT Şirke
tindeki Alcatel Spacecom Şirketine ait % 25 oranındaki hissenin, Şirketin piyasa değerinin günün koşullanna 
göre yeniden belirlenerek, fayda-maliyet analizlerine sonuçlarına göre uygun bulunması halinde Türk Tele
kom A.Ş. tarafından devir alınması öngörülmüştür. 

Şirketin piyasa değeri EURASIASAT tarafından Mart 2002 tarihinde uluslararası bir kuruluşa yaptırıl
mıştır. Şirket değerleme raporuna göre 31.12.2001 tarihi itibariyle piyasa değerinin 311 milyon $ US olduğu, 
bundan 287 milyon $ US borçların düşülmesi halinde maddi değerinin 24 milyon $ US olduğu belirtilmiştir. 

Gelinen durum itibariyle Türk Telekom A.Ş.'nin dolayısıyla Türkiye'nin Türksat 2-A uydu sahibi olma
sı, başlangıçta 200 milyon $ US tutarında maliyet öngörülmüşken, proje finansmanı ve pazarlaması sağlan
madan, JoinVenture yöntemi uygulanamadan, tüm çözümlerin zaman içerisine ve kendi dinamiklerine bıra
kılması vb. nedenlerle, Türksat 2-A uydusunun toplumsal maliyeti iki katı aşmış durumda bulunmaktadır. EU-
RASIASAT'ın tasfiye edilmek istenmesi halinde bunun maliyetinin yaklaşık olarak 450 milyon $ US civarın-
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da olacağı tahmin edilmektedir. Buda Türk Telekom A.Ş.'ye yaklaşık olarak Chase MANHATTEN Bankası
na olan 90 milyon $ US kredi borcuda dahil olmak üzere 150 milyon $ US civarında ek bir yüke daha mal 
olacağı beklenmektedir. 

Şirketin 2002 yılında uluslararası bir firma tarafından yapılan piyasa değerlemesinde maddi değerinin 24 
milyon $ US olarak belirlenmesi dikkate alındığında, Şirketin gerçek durumu daha net olarak ortaya çıkmak
tadır. Bunun yanında Şirkete diğer ortak olan Alcatel Spacecom'un ek finansman sağlamada isteksiz olduğu 
zannedilmektedir. Şirket Monoca Kanunlarına göre faaliyet gösterdiğinden, tasfiye edilip Türk Telekom A.Ş. 
bünyesine alınması halinde birçok vergi vb. avantajlardan yoksun kalacağından, hizmet maliyetleri, hizmet fi
yatları yükselebilecektir. Ancak mevcut durumda Türk Telekom A.Ş.'ye sürekli olarak ek finansman yükleri 
ve zarar getirmektedir. 

4673 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı Maddesine göre, uydu işletmeciliği ile ilgili olarak 233 sayılı KHK 
kapsamında Kamu İktisadi Kuruluşunun kurulması öngörülmektedir. EURASIASAT Şirketindeki Türk Tele
kom A.Ş.'ne ait hisselerinde kurulacak olan Kamu İktisadi Kuruluşuna devir edilmesi beklenmektedir. Bu du
rumda EURASIASAT Şirketinin, dolayısıyla Türksat 2-A uydusunun içerisinde bulunduğu durumlar farklı bir 
boyut kazanabilecektir. Türksat 2-A uydusunun, Türkiye'ye yük olmaktan çıkarılıp, en azından başa baş nok
tasında faaliyet gösterir hale gelmesini sağlamak amacıyla, EURASIASAT Şirketinin finansman, sermaye, or
ganizasyon, pazarlama, işletme, vb. yönlerinden yeniden yapılandırılması önem arz etmektedir. 

VII- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

1- Ucuz internet hizmeti verilmesini sağlayacak bir fon teşkili için ilgili merciler nezdindeki girişimle
rin devam ettirilmesi, 

2- Elektronik ticarette yer almak isteyen özel kuruluşlar ile kamu hizmeti sunan kuruluşlara, erişim hiz
metinin yanında veri depolama ve projelendirme hizmetlerini de kapsayacak şekilde hizmet sunulması, 

3- Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde uygun görüldüğü üzere ; 631 sayılı KHK'nin 14 üncü ve ge
çici 1 inci maddeleri uyarınca çıkarılan Bakanlar Kurulu kararlarında belirlenen ortalama ücret sınırına uyul
ması gerektiği hususundaki Başbakanlık Müsteşarlığının 14.03.2003 tarihli Makam onayı 24.03.2003 tarihin
de AYCELL Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlüğüne intikal etmesine rağmen uygula
manın durdurulmaması ve Nisan 2003 ayı maaşlarının da eskisi gibi ödenmesi konusunda düzenlenen ve Yük
sek Denetleme Kurulu Üyeler Kurulu'nun 22.05.2003 tarihli toplantısında kabul edilen İvedi Durum Rapo
runda istenen soruşturmanın yapılması nedeniyle; Başbakanlık Teftiş Kurulu raporundaki soruşturma sonuç
larının yerine getirilmesi, 

4- Kuruluşun bağlı şirketi olan Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.'nin 2002 yılı denetim 
raporunda yer alan önerilerin de dikkate alınması, 

5- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ 

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin (Türk Telekom) 05.05.2003 tarihindeki kendi Genel Kuru
lunda kabul edilen 2002 yılı bilançosu ve 1.774.752.601 milyon lira dönem kân ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Türk Telekomünikasyon A.Ş. 

2002 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

l-Dönen Varlıklar 
A-Hazır değerler: 
B-Menkul değerler: 

1 -Menkul kıymetler değer düşük karşılığı (-) 
C-Ticari Alacaklar: 

1 -Alacak sen, reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacak karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar: 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 

2-Şüpheli alacak karşılığı (-) 
E-Stoklar: 

1 -Stok değer düş. karşılığı (-) 
2-VeriIen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti: 
G-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları: 
H-Diğer dönen varlıklar: 

Dönen varlıklar toplamı 

II-Duran varlıklar: 
A-Ticari alacaklar: 

1-Alacak sen.reeskontu (-) 

2-Şüpheli ticari alacak karşılığı (-) 
B-Diğer Alacaklar: 

1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar: 
1 -Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıy .değer düşük karşılığı (-) 
3-İştirakler: 
4-İştirakler sermaye tah.(-) 
5-İştirakler sermaye paylan değer düşük karşılığı (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklar sermaye tan. (-) 

8-Bağlı ortaklıklar sermaye paylan değer düşük karşılığı(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değer düşük karşılığı (-) 

D-Maddi duran varlıklar: 
1 -Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avanstan 

E-Maddi olmayan duran varlıklar: 
1 -Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar: 
1-Özel tülctab.varlıklar(brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
H-Diğer duran varlıklar: 

Duran varlıklar toplamı 

Aktif ( varlıklar ) toplamı 

Önceki dönem milyon TL 

587.508.077 

123.352.622 
11.990.268 

2.014.031 

15.238.753 

332.527 

28.029.879 

1.900.820.000 

2.676.313.119 
(1.636.949.670 

184.505.441 
1.689.561 

8.063.163 
(889.946 

387.937.616 
97.044.079 

464.155.455 

9.976.237 

15.571.280 

20.811.333 
320.105 

995.816.105 

15.021.315 

174.678.815 

1.928.849.879 

1.225.558.451 

7.173.217 

472.88< 
85.911.72 

3.437.666.284 
4.433.482J8Î 

Cari dönem milyon TL 

942.980.974 

193.595.803 
21.926.140 

12.499.135 

27.754.519 

548.708 

31.752.257 

1.900.820.000 

4.065.329.678 
(2.652.395.001 

128.766.374 
2.640.796 

11.667.138 
(1.536.970 

) 

590.658.910 
342.984.381 

749.385.171 

9.427.005 

28.303.227 

25.076.257 
381.967 

1.746.216.918 

10.581.711 

524.315.267 

1.932.572.257 

1.544.341.847 

10.130.168 

1.705.206 
80.593.785 

4.104.240.241 

5.850.457.159 
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Türk Telekomünikasyon A.Ş. 

2002 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 1 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senedi reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1 -Diğer borç senedi reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar: 
E-Yıllara yaygın inş. ve onarım : 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler: 
G-Borç ve gider karşılıklan : 

1-Dönem kan ve diğer yasal yük. krş 
2-Dönem karının peşin öd. vergi ve diğer yük. (-) 
3-Kıdem tazminatı krş. 
4-Diğer borç ve gider krş. 

F-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahak.: 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar: 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
ll-Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 

A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1 -Borç senedi reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senedi reeskontu (-) 
D-AIınan avanslar: 
E-Borç ve gider karşılıklan : 

1-Kıdem tazminatı krş. 
2-Diğer borç ve gider krş. 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahak.: 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar: 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
III-Öz kaynaklar: 

A-Ödenmiş sermaye: 
1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri: 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-MDV yeniden değerleme artışları 
4-İştirakler yeniden değerleme artıştan 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri: 
1-Yasal yedekler 

2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net kan 

Öz kaynaklar toplamı 

Pasif ( kaynaklar ) toplamı 

Önceki dönem milyon TL | 

554.099.169 
(395.944.737) 

2.030.203 

1.805.567.024 

554.181.798 
36.835 

104.492.557 

17.338 

210.021 

267.529.809 

41.919.363 

60.974.220 

275.226.290 
158.154.432 

14.534.110 
638 

818-538.862 

50.604.895 

290.887 

1.282.257 
2.030.203 

705 

54.208.947 

1.805.567.024 

554.218.633 

104.719.916 

1.096.429.007 

3.560.934.580 
4.433.482J89 

Cari dönem milyon TL 

633.305.187 
(458.457.368) 

1.601.442 

2.885.000.000 

604.991.915 

254.005.603 

17.339 

219.926 

. 

224.257.331 

35.994.421 

150.692.380 

290.378.678 
176.449.261 

24.078.025 

901.850.096 

60.587.025 
486.618 

637.750 

1.213.473 

62.924.866 

2.885.000.000 

604.991.915 

254.242.868 

1.141.447.414 

4.885.682.197 
5.850.457.159 
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Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
2002 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler Önceki dönem Cari dönem 
milyon TL milyon TL 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

5.296.244.933 

1.654.619.036 

3.641.625.897 

2.585.136.307 

7.255.701.529| 

2.086.796.841 

5.168.904.688 

2.098.612.493 

Brüt satış kan 1.056.489.590 3.070.292.195 

E- Faaliyet giderleri (-) 1.372.578.642 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Faaliyet kan 1.056.489.590 1.697.713.553 

Olağan kar 

İ- Olağandışı gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan 

K- Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıklan (-) 

Dönem net kan 

463.696.901 

153.379.825 

3.264.279 

1.363.542.387 

519.039.494 

232.053.705 

1.650.528.176 

554.099.169 

1.096.429.007 

445.859.693 

270.312.655 

15.757.823 

1.857.502.768 

238.791.702 

321.541.869 

1.774.752.601 

633.305.187 

1.141.447.414 
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SAYI: 77 

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİNİN 2003 YILINA AİT HESAP VE İŞLEM
LERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 21.06.2006 tarihli 37 nci Birleşiminde Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 
2003 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt 
altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim 
sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde ulaşılan 
tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

1. Kuruluşun yasası: 

18.06.1994 tarih ve 21964 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4000 sayılı "Telgraf ve Telefon Kanunu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun"la 
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 1. maddesinde yapılan değişiklikle "Posta ve telgraf tesis ve işlet
mesine ilişkin hizmetler T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğünce (P.İ.), telekomünikasyon hizmetleri ise 
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (şirket) tarafından yürütüleceği, şirket ana sözleşmesi Ulaştırma Ba
kanı tarafından onaylandıktan sonra faaliyete geçeceği, şirket bu Kanun ile 233 sayılı KHK, TTK ve özel hü
kümlerine tabi olacağı" hüküm altına alınmıştır. Söz konusu 4000 sayılı Kanun hükümleri gereğince, teleko
münikasyon hizmetlerini yapmak üzere, Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili tüzel kişiliği haiz "Türk Telekomüni
kasyon Anonim Şirketi" kurulmuştur. 

Adıgeçen şirketin Ana Sözleşmesi, Ankara Ticaret Sicili Memurluğunca 30.06.1994 tarihinde 103633 si
cil no. su ile tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1.7.1994 tarih ve 3564 sayılı nüshasında ya
yımlanmıştır. 

Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen 4107 sayılı Yasanın Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin özelleştir
mesiyle ilgili hususları içeren konuların, 01.08.1996 tarih ve 4161 sayılı Kanunla yeniden düzenlenerek 
05.08.1996 tarih ve 22718 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği görülmüştür. 

Faaliyet döneminde 4161 sayılı Kanunun Türk Telekomünikasyon A.Ş.nin özelleştirilmesiyle ilgili hu
susları içeren konuların, 12.05.2001 tarih ve 4673 sayılı Kanunla yeniden düzenlendiği görülmüştür. 

Ayrıca 4673 sayılı Kanunun geçici 6. maddesinde "Türk Telekom tarafından yürütülmekte olan uydu 
hizmetlerini yürütmek üzere 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir Kamu İktisadi Kuruluşu ku
rulur" denilmektedir. Bu konudaki çalışmalar Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Kuruluş çalışmalarını, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu ka
nunların ek ve değişiklikleri ile Türk Telekom Ana sözleşmesi hükümlerine göre yürütmektedir. 

Öte yandan, 27.01.2000 tarih ve 4502 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi ile Türk Telekomünikasyon 
A.Ş.nin 233 sayılı KHK'nin ekindeki "B-Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)" bölümünde yer alan kuruluşlar 
listesinden çıkarılmıştır. 

Kuruluş 3346 sayılı Kanun ile 72 ve 233 sayılı KHK'lere tabi olarak denetlenmekte iken; faaliyet döne
minde 29.01.2000 tarih ve 23948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27.01.2000 tarih ve 4502 sayılı Kanun
la kuruluşun görev ve yetkilerini gösteren 04.02.1924 tarih 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun birçok 
maddesi değiştirilmiş, Türk Telekom'un bu Kanun çerçevesinde her türlü telekomünikasyon hizmetlerini yü
rütmeye ve telekomünikasyon alt yapısını işletmeye yetkili olduğu, bu yetkiye ilişkin hak ve yükümlülükleri-

- 1042 - II. CİLT 



nin Bakanlık ile imzalanacak görev sözleşmeleri ile belirleneceği, Türk Telekom'un bu Kanun ve özel hukuk 
hükümlerine tabi bir anonim şirket olduğu, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kuruluş, teşkilat ve faaliyetleri ile 
ilgili mevzuatın Türk Telekom'a uygulanmayacağı, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine iliş
kin 3346 sayılı Kanunun 9. maddesi hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Bunun üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 
(KİT) 19.04.2000 tarihli toplantısında; sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan Türk Telekomünikas
yon A.Ş.'nin Anayasa'nın 165. maddesi ile 3346 sayılı Kanunun 2 ve 7. maddeleri hükmü gereğince, sözko-
nusu denetimin bugüne kadar yapıldığı üzere TBMM adına, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafın
dan yapılmasına karar verilmiştir. 

2. Kuruluşun amacı, sermayesi ve teşkilatı: 

Kuruluş, 2183 sayılı Telsiz Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, farklı noktalar arasında elektroman
yetik dalgalar vasıtasıyla çalışan telli, telsiz, optik veya diğer sistemlerle her çeşit ses, yazı, resim, görüntü bil
gi ve işaretlerin alınması ve verilmesini sağlayan telekomünikasyon tesisleri kurmak ve işletmek, telekomü
nikasyon hizmetlerini doğrudan doğruya veya bu amaçla yurt içinde veya yurt dışında kuracağı şirketler ve
ya mevcut şirketlere iştirak etmek suretiyle yürütmek, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Ya
yınları Hakkındaki Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere, radyo ve televizyon yayınlarını iletecek vericileri 
kurmak ve işletmek ve bedeli karşılığında hizmet vermek, radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının üretmiş 
oldukları radyo ve televizyon programlarını kablo televizyon dağıtım şebekesi üzerinden abonelere ulaş
tırmak, telekomünikasyon hizmetlerini modern bir düzeye ulaştırmak için tedbirler almak, telekomünikasyon 
alanında kullanılan her türlü malzemeyi üretecek sanayii kurmak veya bu konuda kurulmuş şirketlere iştirak 
etmek, mobil telefon, çağrı cihazı, dala şebekesi, akıllı şebeke, kablo televizyon şebekesi, ankesörlü telefon, 
uydu sistemleri, rehber basım dağıtım ve benzeri katma değerli hizmetlerin lisans ve ruhsat karşılığı şirketle
re verilebilmesi hususunda Ulaştırma Bakanlığına önerilerde bulunmak, kuruluş amacıyla ilgili işlemleri yü
rütebilmek üzere patent, ihtira beratı, know-how, lisans, imtiyaz ve alameti farikayı tescil ettirmek, devir ve 
ferağ verebilmek, kiralayabilmek, intifa ve irtifak hakkı alabilmek üzere yetkili ve sorumlu kılınmıştır. 

Kuruluş çalışmalarını, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu ka
nunların ek ve değişiklikleri ile Türk Telekom Ana sözleşmesi hükümlerine göre yürütmektedir. 

Şirketin nominal sermayesi, ana statüsünün 6. maddesinde, tamamı hazineye ait ve ödenmiş 3.500 tril
yon lira olarak tespit edilmiştir. 

Yurt düzeyinde çok yaygın bir örgüte sahip bulunan Türk Telekom merkez teşkilatı dışında İstanbul, İz
mir, Ankara, Adana, Erzurum ve Trabzon illerinde 6 adet Bölge Müdürlüğü, 80 Türk Telekom İl Müdürlüğü, 
İstanbul'da 2 ayrı Telekom Müdürlüğü ile İstanbul'da 1 Fabrika Müdürlüğü bulunmaktadır. 

Faaliyet döneminde 2 idari, 2 teknik olmak üzere, dört genel müdür yardımcısı mevcuttur. Uzmanlık bi
rimleri olan daire başkanlıkları çalışmalarını ilgisine göre genel müdür yardımcılarından birine bağlı olarak 
sürdürmektedir. Daire başkanlıklarının alt birimleri de şube müdürlükleri halinde teşkilatlandırılmıştır. 

3. Toplu bilgiler: 

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler (konsolide) 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (Edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amor. 

Yatırım için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oram (Nakdi) 
Bağlı şirketlere ödenen sermaye 
Bağlı şirketlerden temettü geliri 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü gelirleri 

Tüm alım tutan 
Tüm üretim tutan (Üretim maliyeti) 
Otomatik telefon konuşmaları 
Milletlerarası telefon konuşmaları (çıkan) 
Teleks santrallan kapasitesi 
Teleks abone sayısı 
Telefon santrallan kapasitesi 
Telefon abone sayısı 
Toplam telefon bekleyen 
Otomatik telefon bekleyen 

Net satış tutan 
Stoklar 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyon TL 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon adet 
Milyon dakika 

Hat adet 
Adet 

Hat adet 
Adet 
Adet 
Adet 

Milyar TL 
Milyar TL 

1999 
Yılı 

225.000 
225.000 
424.046 
640.575 

9.549 
1.130.352 

601.095 

240.714.838 
83 

-

8.421.590 
1.680.406 

23.558.038 
1.028.162.682 

115.318 
698 

23.581 
9.230 

19.387.271 
18.054.047 
499.806 
499.806 

1.279.935 
46.571 

2000 
Yılı 

350.000 
350.000 
853.812 
658.876 
5.794 
1.864.484 
1.018.299 

392.578.775 
93 

-
24.823.562 
3.231.721 

41.279.019 
1.740.266.851 
125.549 
731 
19.024 
7.816 
20.552.522 
18.395.171 
417.652 
417.652 

2.272.754 
72.360 

2001 
Yılı 

1.805.567 
1.805.567 
2.595.709 
1.849.769 
31.464 
2.977.029 
1.658.671 

442.823.884 
89 
1.900.820 

-
28.029.880 
11.045.742 

68.167.704 
2.537.228.048 
115.292 
676 
16.400 
6.536 
21.135.457 
18.904.486 
198.512 
198.512 

3.641.626 
101.533 

2002 
Yüı 

2.885.000 
2.885.000 
3.572.602 
1.977.163 
22.885 
4.444.380 
2.728.593 

298.753.638 
40 
1.900.820 

-
31.752.256 
7.787.484 

77.681.251 
3.471.191.135 
109.894 
650 
16.400 
5.491 
20.977.237 
18.914.857 
142.894 
142.894 

5.168.905 
110.199 

2003 
Yılı 

3.500.000 
3.500.000 
3.866.476 
2.979.755 
17.903 
5.894.652 
3.887.510 

344.961.941 
69 
2.300.820 
51.111 
36.981.245 
6.387.978 

67.820.637 
3.857.237.824 
101.188 
639 
15.200 
4.243 
20.923.433 
18.916.721 
77.160 
77.160 

6.766.931 
89.137 

Son iki yıl 
farkı 

615.000 
615.000 
293.874 
1.002.592 

(4.982) 
1.450.272 
1.158.917 

46.208.303 
29 

400.000 
51.111 

5.228.989 
(1.399.506) 

(9.860.614) 
386.046.689 

(8.706) 
(11) 

(1.200) 
(1.248) 

(53.804) 
1.864 

(65.734) 
(65.734) 

1.598.026 
(21.062) 

Artış veya 
azalış % 

21 
21 
8 

51 
(22) 
33 
42 

15 
73 
21 
-

16 
(18) 

(12) 
11 
(7) 
(2) 
(7) 
(23) 

-
-

(46) 
(46) 

30 
(19) 



Toplu bilgiler (konsolide) 

Memur (Ortalama) 
Sözleşmeli (Ortalama) 
İşçi (Ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
Memurlar için yapılan giderler 
Memur başına aylık ortalama gider 
Sözleşmeliler için yapılan giderler 
Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
İşçiler için yapılan giderler 
İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönem kârına ilişkin ver.ve diğer yas. yük. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYİH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

Faaliyet kârlılığı (özkaynak yönünden) 
Mali kârlılık (özkaynak yönünden) 
Ekonomik kârlılık 
Faaliyet kân 
Dönem kârı 
Bilanço kân 
Füzyon 
Faaliyet kân 
Dönem kân 
Bilanço kân | 

Ölçü 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

% 
% 
% 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

1999 
Yılı 

951 

2000 
Yılı 

601 
47.599İ29.602 
24.551|41.487 

384.504.161 

6.085.034 
533 
233.399.794 
408 
137.062.781 
465 

150.489.066 
386.836.954 
866.441.573 
1.102.789.461 
1.103.198.293 

59 
106 
51 

-
-
-

251.772.371 
•46.495.898 
297.864.666 

615.365.088 

8.344.652 
1.157 
299.822.421 
845 
303.861.771 
610 

154.671.777 
623.138.001 
1.341.514.509 
1.809.980.733 
1.811.555.042 

62 
52 

2001 
Yılı 

421 
22.151 
48.553 
940.822.816 

6.645.218 
1.315 
228.882.615 
862 
691.561.944 
1.187 

554.099.169 
1.523.856.178 
2.836.559.757 
3.806.316.766 
3.814.116.622 

37 
61 

34 37 
-949.221.145 
- 1.527.395.252 
-973.296.083 

532.486.731 
446.975.375 
292.303.598 | 

1.056.489.590 
1.650.528.176 
1.096.429.007 

2002 
Yılı 

317 
18.775 
45.571 
1.229.106.853 

9.183.075 
2.414 
284.398.472 
1.263 
868.924.005 
1.589 

633.305.187 
2.072.541.902 
3.357.328.086 
4.796.564.801 
4.801.384.543 

44 
42 

2003 
Yılı 

324 
17.522 
44.564 
1.551.175.689 

12.646.198 
3.253 
324.588.578 
1.544 
1.123.103.450 
2.100 

900.216.533 
2.693.554.943 
4.883.276.017 
6.676.614.427 
6.677.240.679 

68 
41 

29 24 
1.592.634.378 2.616.844.503 
1.513.021.374 2.493.228.881 
756.583.262 1.593.012.347 

1.697.713.553 2.909.693.561 
1.774.752.601 
1.141.447.414 

2.849.016.430 
1.948.799.896 

Son iki yıl 
farla 

7 
(1.253) 
(1.007) 

322.068.836 

3.463.123 
839 

40.190.106 
281 

254.179.445 
511 

266.911.346 
621.013.041 
1.525.947.931 
1.880.049.626 
1.875.856.136 

24 
(D 
(5) 

1.024.210.125 
980.207.507 
836.429.085 

1.211.980.008 
1.074.263.829 

807.352.482 

Artış veya 
azalış % 

2 
(7) 
(2) 
26 

37 
34 
14 
22 
29 
32 

42 
30 
45 
39 
39 

55 
(2) 

(17) 
64 
65 
111 

71 
61 
71 



Türk Telekom'da sabit telefon (PSTN) konuşma trafiğinin giderek düştüğü, abone sayısına ait artış tra
fiğinin azalan bir hızla devam ettiği, buna mukabil GSM şebekelerinin yaygınlaştığı ve konuşma trafiğinin 
hızla yükseldiği tespit edilmiştir. 

Ayrıca ankesör başına düşen ortalama kontör sayısında bir önceki yıla göre azalma söz konusudur. Ni
tekim yapılan incelemelerde son yıllarda GSM operatörlerinin rekabetini artırması sonucu ankesör başına dü
şen ortalama kontör miktarında düşüş saptanmıştır. Bu düşüşlerde GSM'lerin devreye girmesi kadar olma
makla birlikte yasal kontörlü telefon işletici sayısındaki artış ile mevcut ankesörlerin bakım ve işletmeciliği
nin gerektiği şekilde yapılamamasının etkisi olmuştur. 

Türk Telekom tarafından işletilen sabit telefon şebekesinin hizmet kalitesinin belli alanlarda dünya orta
laması seviyesinde olduğu, belli alanlarda ise bu ortalamanın üstünde olduğu görülmektedir. Ancak, arıza gi
derme süreleri 2003 yılında da artmaya devam ettiğinden hizmet kalitesi önceki yıllara göre azalmaktadır. Bu 
şebekenin kırsal alandaki hizmet kalitesi ile büyük yerleşim yerlerindeki hizmet kalitesi arasında da farklılık-, 
lar bulunmaktadır. Ülkenin coğrafi koşulları göz önüne alındığında bu farklılığın oluşması doğal olmakla bir
likte, bu olumsuzluğun giderilmesi amacıyla çaba sarf edilmesi gerekmektedir. 

Başlangıçta telefon şebekesi üzerinden çevirmeli (dial-up) olarak sağlanan internet bağlantısı, son yıllar
da hızla gelişen Asimetrik Sayısal Abone Hattı (ADSL) teknolojisi kullanılarak sağlanmaya başlanmış olup, 
yakın bir gelecekte bu erişime sahip kullanıcı sayısının önemli ölçüde artması beklenmektedir. Bu kullanıcı
lara bütün haberleşme hizmetlerinin ADSL üzerinden sağlanması, sabit telefon hizmetinden gelir kaybına uğ
rayan telefon işletmecileri için yeni bir gelir kaynağı olarak görülmektedir. Söz konusu uygulama aynı zaman
da santral sayısını azaltacağı gibi rekabetin sürekli arttığı bir ortamda işletme giderlerini de azaltacağından ta
rifelerde de indirim sağlayabilecektir. 

Bu durum gözönüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından 11.07.2003 tarih ve 244 sayı ile alınan kararda 
Yeni/Gelecek Nesil Şebeke platformlarının deneme amaçlı olarak kurulup, gerekli testlerin ve modellerin be
lirlenmesi konusunda çalışma ve düzenleme yapılması öngörülmüş olmakla birlikte, bu çalışmalar henüz ta
mamlanmamıştır. Uzak Mesafe Telefon Lisansı alan operatörlerle yaşanacak rekabette önemli katkı sağlaya
cak bu teknolojinin kullanılmasına yönelik çalışmaların bir an önce sonuçlandırılması, yeni donanımların 
mevcut donanımlarla birlikte çalışmasının sağlanabilmesi için belli stratejilerin tespit edilmesi ve uzun süreli 
uygulama planlarının hazırlanması gerekmektedir. 

Aycell tarafından 15 yıl süre ile kirası ödenerek kullanılması kaydıyla Türk Telekom'a devri öngörülmüş 
olan R/L sistemlerinin Aycell'in envanterinden çıkartılarak Türk Telekom'un kayıtlarına geçirilmemiş olma
sı ve birleşme öncesi Aycell'in aktiflerinde yer alması sonucu birleşme sonrasında bu teçhizat TTI İletişim ve 
Haberleşme Hizmetleri A.Ş.'nin aktiflerinden sayılmıştır. 

Türk Telekom bünyesindeki uydu hizmetlerini yürütmek üzere 02.07.2004 tarih ve 5189 sayılı Kanun ile 
kurulan TÜRKSAT A.Ş. söz konusu frekanslara sahip olmasına karşılık bu sistemlere ihtiyacı bulunmadığın
dan halen TTI İletişim ve Haberleşme A.Ş. tarafından kullanılan R/L sistemlerinin 13.02.2004 tarihinde im
zalanan Ek Protokol hükümlerine göre öncelikle Türk Telekom'a devri ve sonrası kullanımı için de Türk Te
lekom ile TÜRKSAT A.Ş. arasında yeni bir mutabakat sağlanması gerekecektir. 

Türkiye'de çevirmeli (dial-up) internet erişim ücreti diğer ülkelere göre oldukça ucuz olmasına karşılık 
kullanıcı sayısının çok az olduğu dikkate alındığında, kullanım ücreti diğer ülkelere göre oldukça pahalı olan 
ADSL hizmetinin ülkede hızla yaygınlaşmasının öngörülmesi günümüz gerçekleriyle uyuşmamaktadır. 

Bununla birlikte, son yapılan ayarlamalarla dial-up ücretlerinin artırılması ve ADSL tarifesinin ucuzla
tılması bu hizmetin yaygınlaşması için olumlu bir etken olarak gözükmektedir. 

Kablo TV hizmetinin daha etkin şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla yönetim kurulunun 24.10.2003 
tarih ve 310 sayılı kararı ile kablo TV biriminin Pazarlama Dairesinden ayrılarak "Kablo TV İletişim Sistem
leri" adı altında bir daire haline getirildiği ve 21.01.2004 tarihi itibariyle ilgili dairenin çalışmalara başladığı, 
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ancak daire haline getirilen bu birimin aynı personelle mevcut faaliyetlerini sürdürmekte olduğu ve sadece ça
lışma yerlerinin değiştiği gözlenmiştir. Aslında sorun Pazarlama Dairesine bağlı Kablo TV Müdürlüğü ile işin 
teknik yönüyle ilgili Bilişim Ağları Dairesi arasında etkin bir koordinasyon kurutmamasından kaynaklanmış 
olup koordinasyon konusundaki zafiyet yeni bir daire kurularak giderilmeye çalışılmıştır. Ancak dairenin ba
şarılı bir performans gösterebilmesi için personelin daire boyutunda yeniden görev, yetki ve sorumlulukları
nın saptanıp, iş akım sisteminin belirlenmesi, ana ve alt hedef ve stratejilerin tespit edilip hazırlanacak çalış
ma programına göre faaliyete geçirilmesi gerekir. Aksi halde koordinasyon sorununda yeni bir daire kurma
nın bir çözüm olma yerine yönetimin emir kumanda hattında iletişim zorlukları meydana getireceği göz önün
de tutularak bu kararın tekrar gözden geçirilmesi uygun olacaktır. 

Kablo TV üzerinden büyük yatırımlara girişilmeden kısa sürede 1 milyon internet abonesine ulaşılması
nın mümkün olduğu, ancak bunun için kablo TV sistemindeki band genişliğinin ve hız limitlerinin artırılma
sı (64 Kbps-10 Mbps), TV kanal sayısının çoğaltılması, buna paralel olarak da uygulanmakta olan tarifelerin 
gözden geçirilmesinin gerekmekte olduğu belirlenmiş bulunmaktadır. Halihazırda Türk Telekom ile sorumlu 
firmalar arasında gelir paylaşımlı kablo-TV projesi kapsamında ortaklaşa yürütülen "Kablo Modem" uygula
maları sisteme entegre edilerek 12 il-14 yayın bölgesinde hizmet verilmeye başlanmıştır. Şirketin artan abo
ne sayısı doğrultusunda internet erişimindeki yoğunluğu azaltmak için kapasite artırımı sağlayacak yatırımla
rın gecikmeden sonuçlandırılması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Kuruluşun özelleştirilmesi için yapılan çalışmalar sürdürülmektedir. 15.10.2004 tarihli 
Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/7931 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; hisselerinin % 55'inin blok ola
rak satılması, bu satış için 31.12.2004 tarihine kadar ihale ilanına çıkılması ve ihale sürecinde, katılımcılara 
"sermaye yapıları ve varlıkları ile telekomünikasyon sektöründeki tecrübelerine" ilişkin hususlarda, kapsamı 
ve sınırları Türk Telekom İhale Komisyonu tarafından tespit edilecek ön yeterlilik kriterlerinin uygulanması 
ve bu konuda Türk Telekom İhale Komisyonunun yetkilendirilmesi öngörülmüş olup, bu Karar çerçevesinde 
işlemlere devam edilmektedir. 

2003 yılında kuruluşun net satışları % 32 oranında, kullandığı kaynaklan ise % 23 oranında yükselmiş; 
sonuçta kuruluşun kullandığı kaynakların devir hızı geçen yıla göre aynı düzeyde kalmıştır. Ancak kârlılık 
oranlarındaki düşüşlerle birlikte değerlendirme yapıldığında kaynakların devir hızındaki artışın yetersiz oldu
ğunu görmek mümkündür. 

II- İDARİ BÜNYE 

1. Teşkilatın yapısı: 

Yurt düzeyinde çok yaygın bir örgüte sahip bulunan Türk Telekom merkez teşkilatı dışında İstanbul, İz
mir, Ankara, Adana, Erzurum ve Trabzon illerinde 6 adet Bölge Müdürlüğü, 80 Türk Telekom İl Müdürlüğü, 
İstanbul'da 2 ayrı Telekom Müdürlüğü ile İstanbul'da 1 Fabrika Müdürlüğü bulunmaktadır. 

Kuruluş teşkilat şemasında; teftiş kurulu, hukuk müşavirliği, savunma sekreterliği, basın yayın ve halk
la ilişkiler müşavirliği, bölge müdürlükleri ve genel müdür yardımcıları doğrudan genel müdüre bağlı bulun
maktadır. Faaliyet döneminde 2 idari, 2 teknik olmak üzere, dört genel müdür yardımcısı mevcuttur. Uzman
lık birimleri olan daire başkanlıkları çalışmalarını ilgisine göre genel müdür yardımcılarından birine bağlı ola
rak sürdürmektedir. Daire başkanlıklarının alt birimleri de şube müdürlükleri halinde teşkilatlandırılmıştır. 

Faaliyet döneminde, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu'nun çeşitli tarihlerde yaptığı toplantılarda; 

- Eğitim ve Meslek Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile Bölge Müdürlükleri bünyesinde yer alan Eğitim ve 
Meslek Geliştirme Müdürlüklerinin lağvedilmesi, söz konusu Başkanlıkça yürütülmekte olan iş ve hizmetle
rin İnsan Kaynakları ile İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanlıklarınca yürütülmesi. 

- Makine Enerji ve Soğutma Sistemleri Daire Başkanlığının lağvedilmesi ve söz konusu Başkanlıkça yü
rütülmekte olan iş ve hizmetlerin İşletme Dairesi Başkanlığınca yürütülmesi, 
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- Uydu Haberleşme Dairesi ile müstakil ünite olan Uydu Haberleşme Merkez Müdürlüğünün lağvedil
mesi ve bunun yerine Uydu Haberleşme ve Yönetim Dairesi Başkanlığı kurulması, 

- Bilişim Ağlan Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kablo TV İletişim Sistemleri Müdürlüğünün lağvedi
lerek, tüm kablo TV hizmetlerinin tek elden yürütülmesini teminen Kablo TV İletişim Sistemleri Daire Baş
kanlığının kurulması, 

- Mobil Haberleşme Dairesi Başkanlığının lağvedilmesi ve bunun yerine Regülasyon ve Rekabet Daire
si Başkanlığının kurulması hususlarına ilişkin olarak kararlar alındığı tespit edilmiştir. 

Şirket yönetim kurulunun 05.08.2004 tarih ve 94 sayılı kararı ile Bölge Müdürlüklerinin lağvedilmesi, İl 
Telekom Müdürlüklerinin doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı olarak faaliyetlerine devam etmesi, iş mevzuatına 
tabi pozisyon unvanlarına kapsam dışı olarak İl Telekom Yöneticisi pozisyonunun eklenmesi, 5189 sayılı Ka
nun, 4857 sayılı İş Kanununa göre çıkarılan yönetmelikler gereğince iş mevzuatına tabi personele ilişkin Yö
netmelik ve Esaslarda değişiklik yapılması ile iş mevzuatına tabi personele ilişkin esasların uygulanmasında or
taya çıkabilecek tereddütlerin giderilebilmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verildiği görülmüştür. 

Diğer taraftan, ülke düzeyinde yaygın bir teşkilata sahip olan kuruluşun işletme ile ilgili karar vermede 
çok yönlü ve detaylı bilgilere ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle kuruluşun bilgisayar destekli yönetim mo
delini desteklemesi ve bu konuda gerekli çalışmalara hız vermesi, zaruri görülmektedir. Halen kuruluşta mev
cut bilgi işlem makineleri ile muhasebe ve personelle ilgili münferit işler, telefon tahakkuk ve tahsiline ait iş
lemler, arıza takibi ve bilinmeyen numaralarla ilgili işlemler yürütülmektedir. 

2. Karar organı: 

Teşekkülün en üst seviyede yetkili ve sorumlu karar organı Yönetim Kuruludur. Şirket Ana Sözleşmesi
nin 8 ve 9. maddelerinde "Yönetim Kurulunun 7 kişiden oluşacağı, Kamuya ait payların Yönetim Kurulu 
adaylarını Ulaştırma Bakanının belirleyeceği, Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir 
başkan vekili seçeceği, Kamuya ait payları temsil edecek Yönetim Kurulu Üye adaylarında 233 ve 399 sayı
lı KHK'lerin ilgili maddelerinde belirtilen nitelik ve şartlar aranır" kaydı bulunmaktadır. 

2001 yılı faaliyet döneminde Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 28.06.2001, 11.07.2001 tarihlerinde ya
pılan Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ana Sözleşmenin 8,9,16. maddelerinde değişiklik yapıldığı; ya
pılan bu değişikliklerle yönetim kurulunun 9 kişiden oluşacağı, kamuya ait payların yönetim ve denetim ku
rulu adaylarının belirlenmesi hususunda Ulaştırma Bakanının görüşünün alınacağı, Türk Telekom'daki kamu 
payı % 50'nin altına düşünceye kadar, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacaklarda Devlet me
murluğuna atanabilme genel şartlarına sahip olma ve en az dört yıllık yüksek öğrenim görme şartları arana
cağı hükümlerinin konulduğu görülmüştür. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Hazinece, 14.07.1999, 
14.04.2000, 28.06.2001, 10.07.2001 ve 31.12.2002 tarihlerinde yapılan Genel Kurullar da belirlenmiştir. 

Yönetim Kurulu 2003 yılında yaptığı 44 toplantıda çeşitli konulara ilişkin 326 karar almıştır. 

III- MALİ BÜNYE 

A- Mali durum : 

Kuruluşun 2003 yılı sonunda, geçen yıla göre varlıkları ve kaynakları % 23 oranında 1,3 katrilyon lira 
artarak 6,8 katrilyon liraya ulaşmıştır. Aycell A.Ş. nin Kuruluşun mali tablolarına dahil edilmesi 2001 yılında 
olduğu gibi bu yıl da Kuruluşun mali bünyesini olumsuz yönde etkilemiştir. Kuruluşun varlıkları içindeki kı
sa sürede paraya çevrilebilir değerlerin payı % 22'den % 35'e çıkarken, hazır değerlerin payı % 11 'den % 7'ye; 
uzun sürede paraya çevrilebilir değerlerinin payı % 4,8'den % 3,5'e, bağlı değerlerin payı % 63'den % 54'e 
gerilemiştir. Diğer taraftan toplam kaynaklarındaki yabancı kaynakların payı % 7 oranında artarken, öz kay
nakların payı % 8 oranında azalmıştır. Kuruluş geçen yıla göre kaynak yapısı likidite yeterliliği ve kârlılık 
açısından gerileme kaydetmiştir. 
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2003 yılında Türk Telekom A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 3,5 katrilyon liraya yükseltilmesi, öz kay
nakların konsolide toplamına olumlu yönde etki yaparken; Aycell A.Ş.'nin 385 trilyon lira olan geçmiş yıl za
rarı ile 356 trilyon lira olan dönem zararı bu toplama sınırlı da olsa olumsuz yönde etki yapmıştır. 2002 yılı
na göre Kuruluş mali yeterlilik açısından daha güçlü bir duruma ulaşmıştır. Öz kaynaklarının yeterli düzeyde 
olması neticesinde Kuruluş, borçlarını ödeme konusunda sorun yaşamamaktadır. 

Kuruluşun mali kârlılığında son yıllarda gözlenmekte olan düşüş trendi 2003 yılında tekrar yukarıya 
doğru çıkmaya başlamıştır. 2000 yılında ödenmiş sermayenin % 128'i oranında mali kârlılık elde edilirken bu 
oran 2001 yılında % 85, 2002 yılında % 52, 2003 yılında ise % 71 olarak gerçekleşmiştir. 2001 yılında 100 
liralık özkaynak yükselmiştir. 2003 yılındaki mali kârlılık artışında Aycell A.Ş.'nin dönem zararının artması 
ve finansman yüküne karşılık Kuruluşun ödenmiş sermayesinin geçen yıla göre % 21 oranında yükseltilmesi 
etkili olmuştur. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

1- Üretim: 

a) Telefon işletmesi: 

aa) Telefon şebekesi: 

- Anahtarlama sistemleri (Santrallar): 

Telefon hizmetinin sağlandığı abone santrallarının 20.923.433 hat işletme kapasitesi bulunmaktadır. 
2003 yılı sonu itibariyle sayısallaşma oranı ise % 90,8'e ulaşmıştır. Söz konusu santrallar genel olarak büyük 
tip ve kırsal alan santralları olmak üzere sınıflandırılmakta olup, 2003 yılı içerisinde 96.622 hatlık kırsal alan 
santralı hizmet dışı edilerek büyük tip santrallarla değiştirilmiştir. Ayrıca, 2003 yılı sonu itibariyle şebekede 
kullanılmakta olan toplam 1.458.510 hat kapasiteli X-Bar santralların sayısal santrallarla değiştirilmesi çalış
maları Ekim 2004 tarihi itibariyle 21 santral dışında tamamlanmıştır. 

Telefon haberleşmesindeki kalitenin artırılması ve katma değerli hizmetlerin verilebilmesi için önemli 
bir altyapı özelliği olan No.7 işaretleşme sisteminin uygulandığı santral adedi 2003 yılı sonu itibariyle 627'ye, 
santral kapasitesi de 13.049.707 hatta ulaşmıştır. No.7 işaretleşmesine geçilmesinden sonra verilmeye başla
nan ISDN (Integrated Services Digital Network/Tümleşik Hizmetler Sayısal Şebekesi) hizmeti ise yaygınlaş
mamıştır. 2003 yılı sonu itibariyle çalışan PA (Primary Access/Birincil Erişitn-2 Mbit/s) port (giriş) sayısı 
6.480, BA (Basic Access/Temel Erişim-128 Kbit/s) hat sayısı 9.538 adettir. 

Yıl içinde sadece 1.864 adet abone artışı sağlanabilmiştir. Boş hat kapasitesi ise 2002 yılı sonunda 
2.062.380 iken 2003 yılı sonunda 2.006.712 düşmüştür. Bu kapasiteden; 1.939.411 hat talepsiz olduğundan, 
13.881 hat şebekesi müsait olup davette beklediğinden, 9.427 hat şebekesizlikten, 20.847 hat şebeke yetersiz
liğinden ve 23.119 hat da sözleşmesi yapılıp abone tesisi için beklendiğinden boş kalmıştır. 

2003 yılı sonu itibariyle telefon bekleyen sayılarının en fazla olduğu iller İstanbul (18.870), İzmir 
(7.014), Ordu (5.740) ve Ankara (5.534) dır. Bekleyen sayısının kurulu kapasiteye oranı esas alındığında en 
sorunlu il, Ordu olarak gözükmektedir. 

- İletim sistemleri: 

Santralların birbirlerine olan bağlantısı sayısal R/L (Radio-Link) sistemleri ile fiber optik iletim sistem
leri üzerinden sağlanmaktadır. 2002 ylı sonunda toplam 686 alıcı-verici olan analog R/L sistemi devre dışı bı
rakılmış olmasına rağmen, kırsal alanda 3 ve 12 kanal kapasiteli havai hat kuranportör (akım taşıyıcı) sistem
lerinden halen faydalanılmaktadır. 

2003 yılında yapılan 6.293 km'lik ilave ile toplam fiber optik kablo uzunluğu 87.597 km'ye, bu kablo
ların uçlandırılmasında kullanılan değişik kapasitedeki terminal teçhizatının toplam sayısı ise 2003 yılında ya
pılan 1.685 adet terminal ilavesi ile 21.607'ye çıkmıştır. Ana güzergahlardaki fiber optik kabloların kapasite
sinin çoklanması amacıyla 2001 yılından itibaren şebekede kullanılmaya başlayan WDM (Dalga Boyu Çok-
layıcısı) teknolojisi ürünü terminal teçhizatın sayısı 2003 yılı sonu itibariyle 91 terminaldir. 
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Fiber optik kablo iletim sistemlerinin tesisinin ekonomik olmadığı merkezlerin bağlantısının sağlanma
sı veya alternatif iletim ortamı yaratılması amacıyla kullanılan değişik kapasitedeki sayısal R/L alıcı-verici 
terminallerinin sayısı 2003 yılı sonu itibariyle 8.086 adettir. Bu sistemlerle transmisyonu sağlanan merkez sa
yısı 2.320, R/L istasyonu sayısı da 312'dir. 

- Erişim sistemleri: 

Türk Telekom tarafından işletilen telefon şebekesinde (PSTN) anahtarlama (Santral) birimleri ile kulla
nıcılar/aboneler arasındaki bağlantıyı sağlayan erişim sistemlerinde genellikle bakır kablo şebekesi (Şehiriçi 
telefon dağıtım şebekesi) kullanılmaktadır. Şehiriçi telefon dağıtım şebekesine 2003 yılında yapılan ilaveler
le 6.816.130 hat rijit ve merkez saha, 29.198.480 hat prensipal ve 48.125.890 hat lokal şebekeye ulaşılmıştır. 
Ulaşılan bu sayılar santral kapasitesine göre oldukça yeter düzeyde olmakla birlikte 2003 yılı sonu itibarıyla 
şebeke eksikliğinden veya hiç şebeke olmamasından dolayı telefon bekleyen sayısının 30.301 olduğu göz 
önüne alınırsa telefon dağıtım şebekesinin belli merkezlerde yetersiz olduğu, belli merkezlerde ise yeterinden 
fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Abone bağlantılarında bakır kablo şebekesinin yanında 480 abone kapasiteli Çoklamalı Fiber Optik Eri
şim Sistemleri de kullanılmakta olup, bu sistemlerin toplam sayısı 255'e, hizmet götürülen abone sayısı ise 
78.483'e ulaşmıştır. Ayrıca, 25.09.2002 tarihinde yapılan ihaleyi kazanan firma ile 100 bin abonelik sistem 
alınması konusunda sözleşme yapılması Yönetim Kurulu tarafından 14.08.2003 tarih ve 261 sayı ile kararlaş
tırılmış ve 25.09.2003 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

Bunların dışında bakır kablo şebekesi üzerinden çalışan hat çoklayıcı sistemleri de kullanılmakta olup 
2003 yılı sonu itibariyle 109.086 aboneye bu sistemler üzerinden telefon hizmeti götürülmektedir. 

Kablo tesisinde ve işletmesinde sorunlar bulunan veya arazi yapısı nedeniyle kablo tesisi uygun olma
yan yerleşim yerlerindeki abonelerin bağlantısını sağlamak üzere kullanılan Kablosuz Telefon Sistemleri ile 
bağlantı yapılan abone sayısı 2003 yılı sonunda 146.567 adede ulaşmıştır. 2004 yılı sonunda ise bu sayının 
155.000'e ulaşması planlanmıştır. 

Aboneye yönelik olarak işletilen bu sistemler aynı zamanda ankesörlü telefonların bağlantısında da kul
lanılmaktadır. Sabit telefon operatörlerinin sağladığı temel hizmetlerden biri olan Ankesörlü Telefon hiz
metinin verilmesinde kullanılan makine sayısı 2002 yılı sonunda 74.928 adet iken 2003 yılı sonunda 76.443 
adede ulaşmıştır. Bunlardan 53.194 adedi magnetik kartlı, 22.356 adedi smart kartlı, 433 adedi masa tipi ve 
460 adedi de sadece aranabilir çağırmalı ankesördür. 

Özellikle öğrenciler, erler ve yabancı turistler tarafından kullanılan ankesörlü telefonlardan 2002 yılında 
toplam 5.314.193.485 kontörlük konuşma yapılmış olmasına karşılık bu sayı 2003 yılında 4.122.561.816 kon-
tör olarak gerçekleşmiştir. Makine başına kontör sayısı ise 2002 yılında 70.924 iken 2003 yılında 53.944 kon-
töre düşmüştür. Bu durum 2004 yılında da devam etmektedir. Dolayısıyla, şebekede üretilen toplam trafikte 
görülen düşüş, ankesörlü telefonlarda da görülmektedir. 

Diğer taraftan, ITU tarafından yayımlanan istatistiklerde dünyada mobil telefon yoğunluğunun artma
sıyla birlikte ankesörlü telefon makinaları sayılarında belli bir azalma görülmektedir. Örneğin; Almanya'da 
1992 yılında 161.800 olan ankesörlü telefon sayısı 2002 yılı sonunda 110.100'e, İngiltere'de 330.600'den 
118.000'e, İsviçre'de 54.600'den 36.029'a düşmüştür. Benzeri durum diğer ülkelerde de görülmekte ve söz 
konusu hizmet gelişmiş ülkelerde önemini yitirmektedir. 

- Mobil telefon: 

1986 yılında toplam 2.000 hatlık başlangıç kapasitesi ile hizmete verilen mobil telefon şebekesi NMT 
450 standardında olmasına rağmen bu sisteme tahsis edilen frekans bandının uluslararası standartlarından 
farklı olması nedeniyle abone cihazlarının özel olarak imal edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Ülke gene
linde verilen bu hizmet ilk yıllarda oldukça hızlı gelişmiş ve 1997 yılında 126.659 aboneye kadar ulaşılmış 
olmasına rağmen GSM telefon şebekesinin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte NMT abone sayısında düşüş-
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ler başlamıştır. 200 yılı sonunda 51.246 olan abone sayısı, 2003 yılı sonunda 37.474 adede düşmüştür. Bu sa
yının önümüzdeki dönemde de azalması beklenmektedir. 

Söz konusu sistemin kullanıldığı diğer ülkelerde de benzeri durum gözlenmekte ve kullanılmakta olan 
analog sistemin terk edilmesi, bunun yerine sayısal sistemin kullanılması konusunda çalışmalar yapılmakta
dır. Türkiye'de de benzeri uygulamanın yapılabilmesi için çalışmalara başlanmış olmakla birlikte henüz so
nuçlanmamıştır. 

- Diğer altyapı tesisleri: 

Erişim, anahtarlama, iletim ve diğer yardımcı donanımların kesintisiz ve uygun koşullarda çalışmasını 
sağlamak amacıyla kurulmuş olan jeneratör gruplarının toplam sayısı 5.177 adet olup, kurulu toplam jenera
tör gücü 335.005 KVA'dır. 2002 yılı içerisinde 1.039.309 saat çalışma karşılığında 10.889.309 KWh enerji 
üretilmiş ve 4.210.533 litre yakıt tüketilmiştir. 

Teçhizat salonlarının iklimlendirilmesi amacıyla kullanılan çeşitli kapasitedeki klima cihazlarının top
lam sayısı 6.279 adettir. Toplam kapasitesi 129.635.292 kcal/h olan bu cihazların 4.267 adedi salon tipi, 392 
adedi balkon tipi, 1.310 adedi pencere tipi, 572 adedi split tip ve 62 adedi merkezi tiptedir. 

ab) Telefon hizmetleri: 

İşletilmekte olan devre anahtarlamalı telefon şebekesi (PSTN) üzerinden 2002 yılında yapılan telefon 
görüşmelerinin toplamı 109.894.441.869 kontör iken 2003 yılında 101.188.410.956 kontöre düşmüştür. Bu 
azalmanın en önemli nedeni son yıllarda GSM abone sayısının hızla artması ve kişilere ulaşmada mobil tele
fonun daha fazla tercih edilir hale gelmesidir. Bunun yanında, GSM operatörlerinin çok uygun tarifeler uygu
layarak özellikle şehirlerarası aramalarda sabit şebekeye göre daha ucuza hizmet sunmaları şebekedeki top
lam trafiğin düşmesine neden olmaktadır. 

Türk Telekom'un bağlı şirketi olan Aycell tarafından 2003 yılında başlatılan ve birleşme sonrası Avea 
tarafından da sürdürülen kurumsal abonelik uygulamasının Türk Telekom'un aleyhine sonuçlar yaratabilecek 
tarife özelliğine sahip olması ve grup içi görüşmelerin ücretsiz olarak yapılması, benzeri uygulamaların diğer 
GSM operatörleri tarafından da başlatılması şehirlerarası görüşmelerde olduğu kadar, Türk Telekom'un göre
ce ucuz hizmet verdiği şehiriçi görüşmeleri de olumsuz etkilemektedir. 

Telefon şebekesi üzerinden arayan numaranın tespiti, uyandırma, kısaltılmış numara, rahatsız edilmeme, 
konferans görüşme, son arama tekrarı, çağrı yönlendirme, çağrı bekletme, aranmaya ve aranmaya kapanma 
gibi hizmetler verilmektedir. Bunun yanında, No.7 işaretleşme sisteminin sağladığı kolaylıklardan olmak üze
re yurtiçi ve yurtdışı ISDN bağlantı ve clip-clear hizmetleri de (Arayan ve aranan numaranın görünmesi) ve
rilebilmektedir. 2003 yılı sonu itibariyle CLIP özelliği kullanan abone sayısı 55.842'ye, CLIR özelliğini kul
lanan abone sayısı 2.351.170'e ulaşmıştır. 

Bunun yanında, şebekede daha fazla trafik üretilmesini sağlamak amacıyla katma değerli hizmetlerin 
(ses mesajı, numara taşınması, kredili arama, vb.) verilmesi amacıyla gerekli olan altyapının (IN/Akıllı Şebe
ke) kurulması için ihaleye çıkılmış olmasına rağmen olumlu sonuç alınamayacağının anlaşılması üzerine 
25.04.2003 tarih ve 145 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince iptal edilmiştir. Bu sistemin yerine, meşgul 
ve yerinde olmayan abonelere gelen çağrıların sonlandırılması, sesli mesaj, faks mesajı, birleştirilmiş mesaj 
ve sanal telefon servisleri gibi hizmetleri verecek olan daha basit yapıda bir sistemin alımına karar verilerek 
bu amaçla ihale çalışmaları sonuçlanmış olup, sistemin 2005 yılı ortalarında hizmete girmesi planlanmıştır. 

b) Data işletmesi: 

ba) Data şebekesi: 

Türk Telekom tarafından üç ayrı data şebekesi işletilmektedir. Bunlar; paket anahtarlamalı data şebeke
si (TURPAK), kiralık data devreleri için sayısal data şebekesi (TSDnet) ve İnternet (TTnet) şebekesidir. 
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- URPAK şebekesi: 

Türkiye Paket Anahtarlamalı Data Şebekesi (TURPAK) 1989 yılında hizmete verilmiş olup X.25, İTİ 
(Interactive Terminal Interface/Etkileşimli Uçbirim Arayüzü), SNA (Systems Network Architecture/Sistem 
Şebeke Mimarisi), noktadan noktaya FR (Frame Relay/Çerçeve aktarımı) ve ATM (Asynchronous Transfer 
Mode/Eşzamansız Aktarım Modu) hizmetlerini sağlayan data şebekesidir. Başlangıçta sadece düşük hızlarda 
ve belli protokollardaki erişimlere uygun olan bu şebeke daha sonra yapılan sistem terfileri ve teçhizat ilave
leri ile geliştirilerek yüksek hızdaki bağlantılar için uygun hale getirilmiştir. 

TURPAK şebekesi 81 il ve 20 ilçede kurulu olan 171 adet DPN-100 modülü, 102 adet Passport 7480 
modülü ve 8 adet Passport 15000 VSS modülünden oluşmaktadır. 8 adet Passport 15000 VSS modülü İstan
bul, Ankara ve Adana illerinde kuruludur. Bu müdüller birbirlerine 2.5 Gbps (STM-16) hızındaki linklerle 
ATM olarak bağlanmış olup, sistemin ana omurgasını meydana getirmiştir. Diğer illerde bulunan düğüm nok
talarının ana omurgaya bağlantı hızı 155 Mbps (STM-1) seviyesindedir. 

Şebekedeki düşük hızlı DPN-100 Modülleri üzerinde 19.032 adet, Passport Modülleri üzerinde 3 adet 
622 Mbit/s, 358 adet 155 Mbit/s, 96 adet 34 Mbit/s, 468 adet 2 Mbit/s ve 1664 adet kanallı 2 Mbit/s port ka
pasitesi bulunmaktadır. Bu kapasiteye karşılık, düşük hızlı hizmetleri alan abone sayısı 17.485, yüksek hızlı 
hizmetleri alan abone sayısı 5.601 'dir. Bunun 63 adedi ATM, 5.538 adedi F/R abonesidir. 

- Sayısal data şebekesi (TSDnet): 

Kendi bilgisayar ağına sahip yurtiçi ve yurtdışı kurumsal kullanıcı sayısına paralel olarak artan kiralık 
data kanalı (64 Kbit/s-2 Mbit/s) taleplerinin karşılanması amacıyla kurulan TSDnet data şebekesi 2 ayrı alt şe
bekeden oluşmaktadır. Birinci şebeke (DXX) 81 il merkezinde 1.887 noktada kurulu olup, ana omurga hızı 
155 Mbit/s, port sayısı 23.201'dir. Bu şebekeye bağlı abone sayısı ise 13.000'dir. 

İkinci şebeke (Nevvbridge) ise 63 il merkezinde 934 noktada kuruludur. Ana omurga hızı 34 Mbit/s olup, 
kapasitesi 20.107 porttur. 

Toplam 11 ayrı merkezde bulunan Şebeke Yönetim Sistemi (NMS) ile kontrol edilen bu şebekede abo
ne tarafındaki cihazlar da kontrol edilebilmektedir. 

Söz konusu 2 şebekenin toplam toplam erişim kapasitesi 31.074 Mbps olup, kapasite kullanım oranı 
%24,33'tür. 

- İnternet şebekesi (TTnet): 

ABD tarafından geliştirilen internet (Ağların ağı), TCP/IP haberleşme protokolünü kullanan bir iletişim 
şekli olup, 1988 yılından itibaren ABD dışındaki ülkelerin kullanımına da açılmaya başlamıştır. Kamunun 
kullanımına açılmasından sonra hızla yaygınlaşan bu şebekeye bağlanan sunucu sayısı 2003 yılı sonu itiba
riyle toplam 55,1 milyon adede ulaşmıştır. 

İnternet hizmeti Türkiye'de ilk olarak 1993 yılından itibaren verilmeye başlanmış, 1996 yılında hizme
te verilen TURNET şebekesi ile de kamunun kullanımına açılmıştır. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de 
de İnternet Servis Sağlayıcılan (ISS) tarafından da bu hizmetinin verilmesi öngörülmüş ve bu amaçla Türk 
Telekom ile sözleşme imzalayan firmalar TURNET şebekesi üzerinden internet hizmeti vermeye başlamıştır. 
Ancak, Türk Telekom ile gelir ortaklığı anlaşması imzalayan konsorsiyumun taahhütlerini yerine getireme
mesi ve artan talepleri karşılayamaması üzerine Türk Telekom, gerekli yatırım ödeneğini temin ederek, 
TTNET şebekesini kurmaya karar vermiştir. 28.08.1998 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında kurulma
ya başlanan ve Ekim 1999 tarihinde hizmete verilen TTnet şebekesi ATM tabanlı olup, başta ISS'ler olmak 
üzere kullanıcılara çeşitli hizmetleri verebilecek özelliktedir. 

TTNET şebekesi ülke genelinde oluşturulan 143 POP noktası ile hizmet vermektedir. Ana omurgası 15 
düğüm noktasında bulunan büyük kapasiteli yönlendiriciler ile bunları birbirlerine bağlayan yüksek kapasite
li linklerden meydana gelmiştir. 2003 yılında yapılan ilaveler sonunda İP katmanında çalışan yönlendirici sa-
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yısı 26 adede çıkartılmıştır. Bu yapı içinde Gayrette (İstanbul)-Acıbadem (İstanbul)-Ulus (Ankara) - Adana-
İzmir arasında oluşturulan beşgende bulunan yönlendiriciler 2,4 Gbit/s'lik ana merkez, toplam 21 lokasyon-
da kurulan yönlendiriciler ile 622 ve 155 Mbit/s seviyelerinde ana merkezlere bağlantı sağlanmaktadır. 

TTnet şebekesinin yurtdışı bağlantısı denizaltı fiber optik kablolar ve uydu sistemleri üzerinden sağlan
maktadır. 2002 yılı sonunda 1,166 Gbps/1,045 Gbps olan yurtdışı bağlantı kapasitesi 2003 yılı sonunda 1,709 
Gbps/1,554 Gbps seviyesine yükseltilmiştir. Ayrıca, Med-Nautilus Denizaltı Kablo Sisteminin devreye girme
siyle söz konusu kapasite 16.07.2004 tarihi itibariyle 6.528/6.218 Mbps'ye ulaşmıştır. Bunun dışında söz ko
nusu kapasitenin etkin olarak kullanılmasını ve sık ziyaret edilen web sayfalarına daha hızlı erişim sağlama
sı için "cache/saklama"cihazlarının alımı yapılarak 2004 yılında hizmete verilmiştir. 

Ülkede internet hizmetine başlandığı tarihten itibaren yurtdışı bağlantılarda kullanılan mevcut denizaltı 
kablo sistemleri esas olarak telefon haberleşmesi için planlandığından sürekli artan ihtiyacın karşılanmasında 
güçlüklerle karşılaşılmıştır. Bu amaçla en fazla kullanılan SEA-ME-WE3 kablosu, 22.05.2003 tarihinde Ce
zayir açıklarında meydana gelen deprem sonucunda arızalandığında TTnet'in yurtdışı bağlantı kapasitesi alış 
yönünde 200 Mbit/s, veriş yönünde de 79 Mbit/s'e düşmüş ve işletmede önemli sorunlar yaşanmıştır. 

bb) Data hizmetleri: 

- TURPAK hizmetleri: 

Paket anahtarlamalı data şebekelerinin, kiralık data devrelerine göre kullanıcılara sağladığı en önemli 
avantaj, ücretlendirmenin süreye ve bağlantı kapasitesine göre yapılmasıdır. Toplam 65 ülke ile irtibatlandı-
rılmış olan TURPAK şebekesi yurtiçi ve yurtdışına data bağlantısı ihtiyacı bulunan özellikle kullanıcılara çe
şitli kullanım kolaylıkları sağlanarak, kapalı kullanıcı grubu, ödemeli arama ve aranma, çağrı yönlendirme, 
ücret bilgisi verme, paket ve pencere büyüklüğüne bağlı görüşme gibi özel hizmetler verilmektedir. Verilmek
te olan hizmetler erişim şekline ve hizmet türüne göre ücretlendirilmektedir. TURPAK erişim birimlerinin bu
lunmadığı yerlerden gelen abonelik talepleri en yakın erişim noktası ile abone arasında kiralık devre kurula
rak karşılamaktadır. 

Bu şebeke üzerinden sağlanan ATM ve F/R hizmeti 35 ilde verilmektedir. Ses, veri ve görüntünün bir-
arada yüksek hızlarda, aynı ortamda iletimine olanak sağlayan ATM teknolojisi özellikle data şebekelerinin 
omurgalarının oluşturulmasında yaygın olarak kullanılmakla birlikte Türkiye'de bu hizmet henüz istenildiği 
oranda yaygınlaşmamıştır. 

ATM hizmetine göre daha yaygın olarak kullanılan F/R hizmeti, kurumlara geniş alan ağları üzerinden 
yüksek hızlarda hizmet alma imkânı veren, esnek band genişliği kullanımını sağlayan, kiralık hatlara göre da
ha verimli ve ucuz bağlantı imkânı sağlamaktadır. 

Kurumsal kullanıcılar tarafından kullanılan TURPAK hizmetlerinin kalitesinin izlenmesine yönelik ola
rak Şirket tarafından tutulan kayıtlar 100 abone başına düşen aylık ortalama arıza sayısı ve bu arızaların gi
derilme süreleridir. Taleplerin karşılanmasına yönelik istatistiksel bilgi eksikliği nedeniyle hizmet kalitesinin 
ölçümü tam olarak yapılamamakla birlikte, aylık ortalama arıza sayısının farklı hizmetlere göre değişmekle 
birlikte yaklaşık % 5 gibi düşük bir değerde olduğu, buna karşılık arıza giderme süresinin ATM hariç 24-35 
saat arasında değiştiği görülmektedir. 

c) Kablo-TV işletmesi: 

Karasal vericiler kullanılarak yapılan radyo ve televizyon yayınlarında kullanılan frekans bandının sınır
lı olması ve bu frekansların planlanmasında yaşanılan sıkıntılar nedeniyle sınırlı sayıda radyo ve televizyon 
yayını yapılabildiğinden, Kablo-TV hizmeti gelişmiş ülkelerde geniş uygulama bulmuştur. ITU tarafından ya
yımlanan istatistiklere göre, Avrupa'da en yaygın Kablo-TV hizmeti Hollanda ve Belçika'da verilmekte olup, 
Hollanda'da evlerin yaklaşık % 92'sinde, Belçika'da da % 89'unda Kablo-TV hizmeti verilmektedir. 
A.B.D.'de ise bu oran % 67 mertebesindedir. 
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Türkiye'de 1989 yılında Ankara'nın bazı semtlerinde pilot uygulama olarak başlatılan bu hizmetin yay
gınlaştırılması için 1991 yılından itibaren 9 il merkezinde (Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, G.Antep, Antalya, 
Kayseri ve Konya) Kablo-TV şebekeleri kurulmaya başlanmıştır. Ancak projenin uygulamasında yaşanan so
runlar ve 1995 yılından itibaren gerekli yatırım yetkisinin alınamaması yüzünden Kablo-TV şebekesi geniş-
letilememiş, sonuçta toplam 6 firma ile imzalanan sözleşmeler tamamlanamamıştır. 

Gerçekçi projelerin uygulanması durumunda Şirkete önemli bir gelir kaynağı olabilecek bu hizmetin ge
liştirilmesi amacıyla farklı bir uygulamaya gidilmiş ve 1997 yılında 11 yeni il merkezi (Balıkesir, Denizli, Er
zurum, Eskişehir, İzmit, Mersin, Adapazarı, Samsun, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak) için yapılan 10 yıl sü
reli gelir paylaşımlı Kablo-TV ihalesi sonucunda bu hizmet verilmeye başlanmıştır. Mevcut 9 ildeki şebeke
nin imzalanan sözleşmeler kapsamında tesisine devam edilemediğinden bu şebekelerin genişletilmesi için de 
aynı yöntem uygulanmış ve bu illerdeki Kablo-TV şebekeleri de 1998 yılından itibaren gelir paylaşımlı ola
rak işletilmeye başlanmıştır. 

d) Uydu işletmesi: 

1950'li yıllarda A.B.D. tarafından Ay'ın doğal uydu olarak kullanılması yoluyla başlatılan uydu haber
leşmesi, ilk yapay uydu olan Echo I'in 1960 yılında uzaya fırlatılması ile önemli bir gelişme göstermiştir. Bu 
alanda yapılan çalışmaların devamında söz konusu hizmetin özellikle kıtalararası haberleşmede büyük kolay
lıklar sağlayacağının anlaşılması üzerine Uydular Aracılığıyla Haberleşme Uluslararası Teşkilatı-INTEL-
SAT'ın kurulmuş ve bu teşkilat tarafından imal ettirilen 240 kanal kapasiteli INTELSAT I uydusu 1965 yı
lında uzaya fırlatılarak uluslararası telefon haberleşmesinde kullanılmaya başlanmıştır. 

Türkiye söz konusu organizasyona 1968 yılında üye olmuş ve Ankara-Gölbaşı'nda kurulan yer istasyo
nu (AKA-1) 23.04.1979 tarihinde hizmete verilmiştir. Bu istasyon üzerinden ilk aşamada 13 ülke ile haber
leşme sağlanmıştır. Söz konusu sistem hizmete girmeden önce Antalya-Catania (İtalya) denizaltı kablosu, 
Türkiye-Bulgaristan ve Türkiye-Yunanistan radyo-link sistemleri ile Ankara ve İstanbul'da bulunan HF Rad-
yo-Telefon ve Radyo-Telgraf sistemleri ile kısıtlı olarak sağlanabilen yurtdışı haberleşme bu istasyonun dev
reye girmesiyle önemli ölçüde rahatlamıştır. 

INTELSAT teşkilatına üye olunup, bu kapsamda kurulan uydu-yer istasyonunun işletilmesinde başarı 
sağlanması üzerine, 1977 yılında 17 ülkenin katılımıyla oluşturulan Uydu Aracılığıyla Haberleşme Avrupa 
Teşkilatı-EUTELSATta da kurucu üye olarak iştirak edilmiş ve 3.11.1985 tarihinde hizmete verilen AKA-
2 yer istasyonu üzerinden Avrupa ülkeleri ile bağlantı sağlanmıştır. 

Üye olunan üçüncü bir uluslararası organizasyon ise Uluslararası Deniz Uydu Haberleşme Teşkilatı-IN-
MARSAT'dır. Deniz araçlarının birbirleri arasında ve kara ile haberleşmelerini sağlamak üzere oluşturulan bu 
organizasyon tarafından işletilen uydu sistemleri ile telefon, teleks ve data haberleşmesi yapılabilmekte olup, bu 
amaçla Türkiye'de kurulan yer istasyonları da Ankara-Gölbaşı'ndaki Uydu Yer İstasyonu'nda bulunmaktadır. 

Artan yurtiçi ve yurtdışı haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması ve televizyon yayınlarının daha geniş alan
lara götürülmesi amacıyla Millî Uydu Sistemlerinden faydalanmanın daha ekonomik olacağı düşünülerek 
TÜRKSAT uydularının planlaması yapılmış ve 11.08.1994 tarihinde uzaya fırlatılan TÜRKSAT-1B uydusu 
31,3° Doğu lokasyonuna yerleştirilerek 10.09.1994 tarihinde hizmete verilmiştir. Daha sonra 42° Doğu lokas-
yonunda hizmete verilen TÜRKSAT-İC uydusu ile mevcut kapasite artırılmış ve kapsama alanı genişletilmiştir. 

2. Nesil uyduların yapımı ve işletilmesi amacıyla Fransız Aerospatiale (Alcatel Espace) ile oluşturulan 
ortaklık (EURASIASAT) kapsamında TÜRKSAT-2A (EURASIASAT-1) uydusunun yapımı için sipariş veril
miş ve 1998 yılında yapımına başlanan uydu 10.01.2001 tarihinde uzaya gönderilmiş, TÜRKSAT-İC uydusu 
ile aynı lokasyonda 01.02.2001 tarihinde de hizmete verilmiştir. 

- TÜRKSAT: ^ 

Şirket tarafından işletilmekte olan TÜRKSAT uyduları 21.12.1990 tarihinde tedarikçi firma ile imzala
nan ve 28.03.1991 tarihinde yürürlüğe giren sözleşme kapsamında imal edilmeye başlanmıştır. İlk imal edi-
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len uydu (TURKSAT-1A) 24.01.1994 tarihinde uzaya gönderilirken meydana gelen arıza nedeniyle yörünge
sine ulaşamadan düşmüş, 11.08.1994 tarihinde uzaya gönderilen ikinci uydu (TÜRKSAT-1B) 10.10.1994 ta
rihinde servise verilmiştir. 10 adet 36 Mhz band genişliğinde ve 6 adet 72 Mhz band genişliğinde olmak üze
re 16 adet transponderi bulunan TÜRKSAT-1B Uydusu üzerinden kırsal alandaki yerleşim yerlerinin trans
misyonu amacıyla küçük çaplı Telefon Yer İstasyonları (TES), IBS (Intelsat Business Services/Düşük hızlı da-
ta), IDR (Yüksek hızlı data) şebekeleri çalışmakta olup, bu uydunun kapasitesinin tamamı (Polis Radyosu ta
rafından kullanılan bir alt taşıyıcı hariç) Türk Telekom tarafından kendi hizmetleri için kullanılmaktadır. 

2003 yılı sonu itibariyle TÜRKSAT-1B uydusunun toplam kapasitesinin % 63,4'u kullanılmakla birlik
te, söz konusu uydu 01.06.2004 tarihinden itibaren kullanım süresi azaldığından salınımlı yörüngeye girmiş 
ve bu uydu üzerinde bulunan hizmetler TÜRKSAT-1C uydusuna aktarılmaya başlanmıştır. 

10.07.1996 tarihinde uzaya gönderilen ve 24.09.1996 tarihinde geçici kabulü yapılarak hizmete verilen 
TÜRKSAT-1C uydusunun 5 adet 72 Mhz, 2 adet 54 Mhz ve 9 adet 36 Mhz olmak üzere toplam 16 adet trans
ponderi bulunmaktadır. Bu uydu genel olarak TV ve radyo yayınları için kullanılmakta olup, 2003 yılı sonu 
itibariyle toplam kapasitesinin % 82'3'ü dolu bulunmaktadır. 

TÜRKSAT-1B ve İC uydu serisinin devamı olarak planlanıp, 11.01.2001 tarihinde uzaya gönderilerek 
42 derece Doğu lokasyonuna yerleştirilen TÜRKSAT-2A (EURASIASAT) uydusu Türk Telekom ile Aeros-
patiale firması arasında kurulan "Joint Venture" şirketi tarafından imal ettirilmiştir. Bu uydu üzerinde 20 ade
di sabit, 12 adedi de hareketli kapsama alanlarına sahip olmak üzere toplam 32 adet transponder bulunmakta
dır. Ekim 2004 tarihi itibari ile bu uydunun toplam kapasitesinin % 38'i radyo ve televizyon kuruluşları ta
rafından kullanılmaktadır. 

TÜRKSAT uydularının kullanımının artırılması amacıyla Şirket tarafından 2003 yılında yapılan çalışma
lar kapsamında; 

- Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin ülke genelindeki haberleşmesini uydu üzerinden sağlamak ama
cıyla oluşturmayı planladığı şebekenin ihtiyacı olan yer terminallerinin temini için D.H.M.İ. ile 17.12.2003 
tarihinde protokol ve sistemlerin temini için 16.04.2004 tarihinde sözleşme imzalanmış, 

- Dışişleri Bakanlığının Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinde bulunan ve TÜRKSAT kapsama ala
nına giren temsilciliklerinin ses, data ve internet haberleşmesini sağlamak üzere işletmesi Şirket tarafından ya
pılacak bir şebeke kurulması için protokol çalışması başlatılmış, 

- Doğal afetlerde kullanılmak üzere 6 adet mobil acil haberleşme aracı için ihtiyaç duyulan teçhizatın te
minine başlanılmıştır. 

TÜRKSAT İB ve İC uydularında transponderlerin doluluk oranları yeterli düzeyin üstünde olmakla bir
likte TÜRKSAT-2A uydusunun toplam kapasitesinin önemli bir kısmı boş bulunmaktadır. Bu nedenle, 
TÜRKSAT-2A uydusundan yeterli sayıda transponder kiralanmadığı için bu uydunun finansmanı için imza
lanmış olan kredi anlaşmasına işlerlik sağlanması ve garanti şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Türk Te
lekom 2001 yılının 2. yarısından itibaren bu uydudan 8 adet transponder kiralamak zorunda kalmıştır. Türk 
Telekom tarafından EURASIASAT Şirketine ödenen bedel 2001 yılı için 25,5 trilyon lira, 2002 yılı için 35,6 
trilyon lira ve 2003 yılı 34,2 trilyon liradır. 

e) Arabağlantı ve altyapı sağlanması: 

Telekomünikasyon şebekelerinin kurulmaya başladığı yıllardan itibaren gündeme gelen arabağlantı kav
ramı, iki farklı operatör tarafından işletilen telekomünikasyon şebekelerinin birbirlerine hangi koşullarda irti-
batlandırılacağını ve birbirlerine gönderecekleri haberleşme trafiğinin ücretlendirilmesinde uygulanacak esas
ları belirtmektedir. Telekomünikasyon şebekelerinin tekel durumundaki idareler tarafından işletildiği dönem
lerde sadece uluslararası haberleşme için gerçekleştirilen arabağlantılar, telekomünikasyon hizmetlerinin ser
bestleştirilmesi ile önem kazanmaya başlamıştır. 
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Arabağlantı uygulamalarının en yaygın olarak görüldüğü ABD ile Avrupa Birliği ülkelerinde birbirlerin
den çok farklı prensipler uygulanmakla birlikte, iki şebekenin birbirine bağlanması durumunda şebekeler ara
sında akan trafik esas alınarak hesaplaşma yapılmakta ve bu hesaplaşmada uygulanacak ücretler genellikle 
maliyet esasına göre karşılıklı mutabakatla tespit edilmektedir. Son olarak 19.11.2003 tarihinde yayımlanan 
Avrupa Birliği Elektronik Haberleşme Tüzüğü Uygulama Raporunda, GSM hizmetinin en fazla geliştiği Av
rupa Birliği Ülkelerinde sabit şebekeden sabit şebekeye olan terminasyon ücretleri lokalde 0,63 Euro cent, tek 
transitte 0,97 Euro cent, çift transitte 1,69 Euro cent olduğu görülmektedir. Mobil şebekede termine olan tra
fik için de bu ücretlerin 15,93 ve 18,98 Euro cent olduğu belirtilmektedir. 

Türkiye'de 1998 yılında 2 farklı GMS operatörüne lisans verilmesi sonucunda 2 yıllık bir sürede geçer
li olmak üzere 24.04.1998 tarihinde imzalanmış olan arabağlantı anlaşmaları kapsamında sabit şebeke ile mo-
bil şebekeler birbirlerine irtibatlandınlmıştır. Daha sonra Lisans alan diğer 2 GSM operatörü ile de benzeri an
laşmalar imzalanmıştır. 

f) Kiralık devre hizmetleri: 

Yurt içinde ve yurt dışında yaygın işyerlerine sahip olan kurum ve kuruluşların artmasının yanında 1994 
yılından itibaren ülkede GSM hizmetine başlanması, geniş alan ağı uygulamasının ve internet hizmetinin yay
gınlaşmasıyla birlikte şehiriçi ve şehirlerarası özel devre sayılarında önemli artışlar sağlanmıştır. Söz konusu 
hizmet; özel kişi ve kuruluşlar için iki veya daha fazla merkez arasında istenilen kapasitede data hizmeti ve
rilmesi, GSM operatörleri için ses iletimine uygun devrenin tesis edilerek işletilmesi veya uç kullanıcılar ta
rafından katma değerli hizmetlere erişim için kullanılmaktadır. Bu noktalar arasındaki bağlantının Türk Tele-
kom merkezinden/merkezlerinden geçilerek sağlanması esas olup, birbirlerine çok yakın, ancak farklı mülki
yet alanlan arasında irtibat talep edilmesi halinde bile bu kural uygulanmaktadır. İrtibat yapılacak merkezler 
ile Türk Telekom merkezi arasındaki erişim sistemi talep edilen devre hızına uygun olmaması halinde gerek
li olan altyapı talep sahibi tarafından veya ücreti karşılığı Türk Telekom tarafından temin edilmekte olup, bu 
noktalarda kullanılan terminaller ise kullanıcı tarafından temin edilmektedir. Bağlantı yapılan noktaların bu
lunduğu konumlar (Şehiriçi aynı santral, şehiriçi farklı santral, şehirlerarası iliçi, şehirlerarası illerarası) ve 
kullanım amacı (data veya telefon) esas alınarak tesis ve kira ücreti tahakkuk ettirilmektedir. 

2003 yılı sonu itibariyle çalışan kiralık data devresi sayısı 48.565, kiralık telefon devre sayısı 18.058'dir. Bun
ların çoğunluğu 64 kbit/s ve 2 Mbit/s seviyesinde aynı şehirde farklı santral sahaları arasında çalışan devrelerdir. 

g) Diğer telekomünikasyon hizmetleri: 

- Teleks hizmeti: 

Telefon şebekesi üzerinden faksimil haberleşmesinin yapılmaya başlamasıyla birlikte önemi azalmaya 
başlayan teleks haberleşmesi bilgisayarlar arası haberleşmenin başlamasıyla önemini oldukça yitirmiştir. Bu
nunla birlikte, Türk Telekom'un işletmekte olduğu teleks şebekesinin PTT Genel Müdürlüğü tarafından su
nulmakta olan telgraf hizmeti için kullanılıyor olması ayrıca, bu haberleşme aracının bazı kurum ve kuruluş
lar tarafından resmi haberleşmelerde tercih edilmesi yüzünden bu hizmetin sürdürülmesi zorunluluğu bulun
maktadır. Abone sayısı 2002 yılı sonunda 5.491 iken 2003 yılı sonunda 4.243'e düşmüştür. Bu azalmanın önü
müzdeki yıllarda da devam etmesi beklenmektedir. 

- Çağrı hizmeti: 

İlk hizmete verildiği yıllarda kullanım kolaylığı ve ucuzluğu nedeniyle abone sayısı hızla artan çağrı 
hizmeti GSM telefonlarının yaygınlaşmasıyla önemini kaybetmeye başlamıştır. Özellikle GSM şebekesi üze
rinden verilmeye başlayan Kısa Mesaj Servisi (SMS) çağrı hizmetinin yerini almış durumdadır. 

Türk Telekom tarafından işletilmekte olan çağrı sistemi POGSAG protokolü ile çalışmakta olup 43 mer
kezde kurulu bulunan verici teçhizatı üzerinden hizmet sağlanmaktadır. 2002 yılı sonunda 5.412 olan abone 
sayısı 2003 yılı sonunda 3.420'ye düşmüştür. 
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Bu sistemin yanında dar kapsamlı ve bölgesel olarak çalışmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'ya 
kurulan Alfanümerik Bölgesel Çağrı Sisteminin geçici kabulü 29.06.2001 tarihinde yapılmış olmasına rağmen 
gelir ortaklığı esasına göre sistemi kuran firmanın sözleşmenin fesh edilmesi talebi uygun görülerek Yöne
tim Kurulu'nun 16.04.2002 tarih ve 98 sayılı kararı ile tasfiye komisyonu kurulmuş ve hazırlanan tutanak esas 
alınarak 05.12.2003 tarih ve 345 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile sözleşme fesh edilmiştir. 

Abone sayısı gittikçe azalan bu sistemin durumunun ele alınarak hizmetin sürdürülmesi konusunda ka
rar verilmesi gerekmektedir. 

- Deniz haberleşmesi hizmeti: 

Deniz araçlarının kara ile bağlantılarını sağlamak ve kamu haberleşme hizmeti sunmak amacıyla Türk 
Telekom tarafından işletilen, ancak 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununu değiştiren 02.07.2004 tarih ve 
5189 sayılı Kanun ile 3 ay içinde Gemi Kurtarma ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne devri öngörülen Kı
yı Telsiz İstasyonları MF (Orta Dalga), HF (Kısa Dalga) ve VHF (Çok Kısa Dalga) bandında çalışmaktadır. 
Yakın mesafelerde seyreden deniz araçlarının kara ile haberleşmesini sağlayan VHF istasyonları toplam 19 
adet olup İstanbul, Antalya ve Samsun'da kurulu bulunan Kontrol Merkezleri tarafından yönetilmektedir. 

Bu istasyonların etkinliğini artırmak amacıyla yapılan çalışmalar 2003 yılı içinde tamamlanmış ve istas
yonlara yeni özellikler kazandırılmıştır. Ayrıca, Ayvalık, Bandırma ve Kazekin istasyonlarına toplam 10 ka
nal ilave edilerek haberleşme kapasitesi artırılmıştır. 

Orta mesafe deniz haberleşmesi için kullanılan 9 adet MF (Orta Frekans) istasyonunun sayısının 4'e in
dirilmesi ve ortak bir merkezden yönetilmesine yönelik olarak gerekli olan teçhizatın temini için 12.04.2002 
tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında İstanbul, İzmir, Antalya ve Samsun'da kurulan is
tasyonlar 2004 yılında hizmete verilmiştir. Ayrıca, denizcilere yönelik uyarıların yayınlandığı Navtex verici
lerinin yenilenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar devam etmektedir. 

h) Malzeme ve teçhizat üretimi: 

İstanbul-Ümraniye'de bulunan Türk Telekom İstanbul Fabrika Müdürlüğü, erişim şebekelerinde kullanı
lan bazı malzemenin üretimini yapmaktadır. Bunlardan en önemlileri; kablo ek takımları, bağlama dizisi ve di
ğer mekanik malzemedir. Yurtdışındaki firmalarla yapılan lisans anlaşmaları çerçevesinde temin edilen malze
me ile yapılan bu imalat çok perli telefon kablolarının eklenmesinde ve termine edilmesinde kullanılmaktadır. 

j) AR-GE faaliyetleri: 

Şirketin AR-GE faaliyetlerini sürdürmek amacıyla 1989 yılında kurulan AR-GE Müdürlüğü; Şirket ta
rafından kullanılacak standartların oluşturulması, cihaz ve sistem tasarımlarının yapılması, şebeke planlama
sı için gerekli programların hazırlanması, yazılım üretilmesi, projelerin mali analizi, bakım-onarım çalışma
larının yapılması, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilmesi ile görevlendirilmiştir. 

Gelişmiş ülkelerdeki telekomünikasyon şirketlerinin AR-GE birimleri örnek alınarak kurulmuş olan bu 
birim, nitelikli eleman istihdamının da yaşadığı sorunlar ve başlattığı projelerde ortaya çıkan olumsuzluklar 
yüzünden başarılı olamamış ve 1998 yılından itibaren cihaz tasarım faaliyetleri durdurulmuştur. 1999 yılın
dan itibaren ise telekomünikasyon şebekesine bağlanacak terminallerin uygunluk onayı verilmesinde görev
lendirilmiştir. Ancak, telekomünikasyon şebekesine bağlanacak terminallerin uygunluk onaylarını verme yet
kisi 4000 sayılı Kanun ile değiştirilen 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile Telekomünikasyon Kurumu
na verildiğinden bu birim tarafından sürdürülen önemli bir işlev kalmamıştır. 

OECD'ce yayımlanan Communications Outlook 2003 dokümanında yer alan verilere göre AR-GE'ye en 
fazla bütçe ayıran telekom operatörleri Sonera (Finlandiya) ve NTT (Japonya) olarak gözükmektedir. Bu 
amaçla ayrılan bütçeler yıllık gelirleri sırasıyla % 3,7 ve % 3,3'tür. Diğer operatörde ise bu oran ortalama %2 
seviyesindedir. Buna karşılık donanım üreticilerinde bu oran % 20'lere kadar çıkmaktadır. Bu duruma neden 
olan en önemli etken telekom operatörlerinin büyük mali kriz içinde olmalarıdır. Krizin asılmasıyla birlikte 
bu alana yönelik harcamaların artacağı ve özellikle katma değerli hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla AR-GE 
faaliyetlerinin önem kazanacağı öngörülmektedir. 
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k) Hizmet kalitesi ve bakım-işlctme faaliyetleri: 

Temel telekomünikasyon hizmeti sunan şebeke işletmecilerinin performansı ve şebekeden sunulan hiz
metlerin kalitesi esas olarak; telefon taleplerini karşılama oranı ve tesis süresi, arıza oranı ve arıza giderme 
süresi, ankesörlü telefonların sayısı ve hizmette tutulma oranları, operatör ve rehber hizmetlerinin durumu ve 
şebekedeki cevap yakalama oranı (ASR/Answer Seizure Ratio) dikkate alınarak belirlenmektedir. 

Türk Telekom tarafından işletilen telefon şebekesinin toplam abone sayısı 2003 yılı sonu itibariyle 
18.916.721 adet olup, 77.160 adet abone talebi karşılanamamıştır. Temmuz 2004 tarihi itibariyle bekleyen sa
yısı 65.385'e düşmüştür. Altyapısı müsait olan merkezlerdeki talepleri karşılama süresi kent merkezlerinde 1 
ila 2 gün olup, kırsal alanda ise bu süre uzamaktadır. Dolayısıyla, Türk Telekom'un telefon talebini karşılama 
oranı % 99,6 gibi oldukça yüksek bir orandadır. Diğer taraftan, 2003 yılı sonu itibariyle 62 ilde henüz altya
pı sorunu olduğundan telefon talepleri zamanında karşılanamamaktadır. Şebeke ve santral eksikliği nedeniy
le en fazla altyapı sorunu bulunan ve bekleyen sayısının en yüksek olduğu iller ise İstanbul (18.870), İzmir 
(7.014), Ordu (5.740) ve Ankara (5.534)'dır. Bu illerdeki taleplerin karşılanmasında sorunlar bulunması Şir
ketin hizmet kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Sabit şebeke operatörlerinin hizmet kalitesini ölçmede kullanılan ankesörlü telefon sayısı açısından değer
lendirme yapıldığında; Türk Telekom tarafından işletilen toplam ankesörlü telefon sayısının 76.443 adet olduğu, 
ülkede her bin kişiye yaklaşık 1,1 adet ankesörlü telefon düştüğü görülmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde bu 
sayı % 0,2 olmakla birlikte, GSM telefon yoğunluğunun yüksek olduğu ülkelerde ankesörlü telefon yoğunluğu
nun sürekli azaldığı görülmektedir. Örneğin, mobil telefon yoğunluğunun en yüksek olduğu İskandinav ülkele
rinde ankesörlü telefon yoğunluğu % 0,1'e kadar düşmüştür. Türkiye'de de mobil telefon yoğunluğu sürekli 
olarak arttığından ankesörlü telefon sayısının tespitinde dikkatli davranmak gerekmektedir. Şirket tarafından an
kesörlü telefonlann hizmette tutulma oranları ile ilgili bilgi bulunmadığından değerlendirme yapılamamıştır. 

Sabit telefon şebekelerinin hizmet kalitesini belirlemede en önemli kriterlerden biri olan ASR (Cevap Ya
kalama Oranı) değeri açısından değerlendirme yapıldığında Türk Telekom tarafından işletilen telefon şebeke
sinin performansının, altyapısı yeterli olan ülkelerin şebeke performansı ile kıyaslandığında istenilen düzeyde 
olmadığı görülmektedir. 2003 yılında yurtdışından sabit ve GSM telefonlarına yapılan aramalar esas alındığın
da ASR oranı %41,2 olup, bu oran Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde %60'ın üzerinde bir değerdedir. 
Ayrıca, 1998 yılında %47,4 olan bu oranın 1999 yılından itibaren sürekli olarak düştüğü gözlenmektedir. 

1) Bilgi işlem faaliyetleri: 

Şirket bünyesinde bilgisayar kullanımına 1970'li yıllardan itibaren başlanmıştır. Öncelikle faturalama 
hizmetlerinde, 1980'li yılların başından itibaren de "118/Bil inmeyen Numaralar" hizmetinde bilgisayar sis
temlerinden faydalanılmaya başlanılmasıyla birlikte bilgi işlem faaliyetleri önem kazanmıştır. Buna karşılık, 
geçmiş dönemlerde yatırım önceliği santral ve dağıtım şebekesine verildiğinden bilgi işlem faaliyetleri isteni
len ölçüde geliştirilememiş ve bu işe yönelik altyapı yetersiz kalmıştır. 

Günümüzde kullanıcılara sunulan hizmetin kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden biri haline gelen 
bilgi işlem hizmeti, uygulanacak işletme politikasının belirlenmesinde de büyük önem taşımaktadır. Rekabet
çi bir ortamda kullanıcı profilinin çıkartılmasından, yeni hizmetler için uygulanacak tarifelerin belirlenmesi
ne kadar bütün stratejik konularda karar alınmasını sağlayacak bilgilere yeterince sahip olmadan etkin ve ve
rimli bir işletmecilik yapılması mümkün olamamaktadır. 

2- Pazarlama: 

Şirketin 2003 yılı net satış hasılatı 9,5 katrilyon liraya ulaşmıştır. Bir yıl önce 7,3 katrilyon lira olan brüt 
satış hasılatı 2003 yılında bir yıl önceye göre % 30,1 nispetinde artış göstermiştir. 2001 yılına göre 2002 yı
lında artış nispetinin % 37,7 olduğu dikkate alındığında "marjinal gelir" artışında 7,6 puanlık bir düşme oldu
ğu söylenebilir. 

Brüt satış hasılatı ilk programa göre Türk Telekom A.Ş.'de füzyon olarak % 103,6, Aycell A.Ş.'ne da
hil konsolide olarak % 101 nispetinde gerçekleşmiştir. Gelir türleri itibariyle nispi değişimler ise aşağıdaki çi
zelgede gösterilmiştir. 
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Brüt satış hasılatı ilk programa göre Türk Telekom A.Ş.'de füzyon olarak % 103,6, Aycell A.Ş.'e dahil 
konsolide olarak % 101,- nispetinde gerçekleşmiştir. Gelir türleri itibariyle nispi değişimler ise aşağıdaki çi
zelgede gösterilmiştir. 

Gelir türleri 

Telefon gelirleri 
Teleks hizmet gelirleri 
Diğer gelirler 
Data gelirleri 
Türksat uydu gelirleri 
GSM gelirleri 
Kablo TV geliri 
Çağrı sistemi geliri 
Mobil telefon geliri 

2002 yılına göre 

nispi değişim (%) 

32,-
(9,2) 
6,4 
35,-
(8,2) 
55,6 
35,4 

(44,1) 
(20,6) 

2003 yılı ilk 

programına göre 

gerçekleşme (%) 

5,6 
(9,3) 
(30,2) 

3,6 
(25,4) 

1,1 
5,5 

(43,1) 
(11,4) 

Türk Telekom A.Ş.'nin 2002 yılına göre GSM, kablo TV ve data gelirleri yüksek oranda, telefon ve di
ğer gelirleri normal nispette artarken, çağrı sistemi, mobil telefon, teleks, Türksat uydu gelirleri gerilemiştir. 

İlk program rakamları ile mukayese de edildiğinde, telefon, data, GSM, kablo TV gelirlerinde % 1-
% 5,6 nispetleri arasında aşım sözkonusu iken, teleks, diğer gelirler, Türksat uydu, çağrı sistemleri, mo
bil telefon gelirlerinde program hedeflerinin gerisinde kalınmıştır. 

Faturalama sistemi ile ilgili olarak yapılan incelemede; santral bilgilerinin doğrudan santrallerden trans
fer işlemi gerçekleşinceye kadar gelen bilgilerin makara bantlar yerine kartuşlara alınması hususunda ihale 
aşamasında olan Mediation projesi kapsamında sorunların çözümünün düşünüldüğü, 2004 yılı Eylül ayında 
seçenekli olarak müşterilere sunulan tarifelere ait faturaların basımında gecikmeler olduğu, 

Fatura bilgilerinin e-mail yoluyla isteyen müşterilere tek merkezden verilmesi hususunda 2004 yılında 
ihalesi planlanan CRM projesi ile konuya çözüm getirilmeye çalışıldığı, 

e-imza konusunun yasallaştığı, bu konudaki gelişmelerin takip edilerek KKY proje kapsamında alınacak 
olan Dokümantasyon Yönetimi Modülünde değerlendirilmesinin planlandığı, 

tespit edilmiştir. 

V- YATIRIMLAR 

29.01.2000 tarih ve 3948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4502 sayılı Kanun ile 233 sa
yılı KHK kapsamı dışına çıkartılan Türk Telekom'un 2003 yılı yatırım programı Yönetim Kurulu'nun 08.10.2002 
tarih ve 246 sayılı karan ile 550,8 trilyon lira olarak belirlenmiştir. Bunun 549,4 trilyon lirası haberleşme sektörü, 
690 milyar lirası imalat sektörü, 690 milyar lirası da sağlık sektörü yatınmlan için öngörülmüştür. 

Bununla birlikte, 22.10.2002 tarih ve 24914 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İktisadi Teşeb
büsleri ve Bağlı Ortaklıkların 2003 yılına ilişkin Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesi'nin 10 uncu mad
desine istinaden yeniden hazırlanan 2003 yılı yatırım programı Yönetim Kurulu tarafından 25.04.2003 tarih ve 
140 sayılı kararla revize edilmiştir. Revize programda öngörülen ödenek toplamı 500,8 trilyon liradır. Buna kar
şılık yıl içinde yapılan yatırımların tutarı 344,9 trilyon lira olup, % 69 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 

Muhasebe kayıtları esas alınarak yapılan incelemede, fiziki yatınm harcamasının 381 trilyon lira oldu
ğu, bunun 345 trilyon lirasının nakdi yatırım harcamasından, 7,3 trilyon liralık miktarının Şirket içi üniteler-
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den aktarmalardan, 19,6 trilyon liralık miktarının maddi duran varlıklar ambarından, 9,1 trilyon liralık mikta
rının ise diğer şekillerden oluştuğu anlaşılmıştır. 

VI- BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 

Türk Telekom A.Ş. 2003 yılı sonu itibariyle; % 100 sermayesine sahip olduğu Aycell A.Ş.'ye, % 75 ser
mayesine sahip olduğu Monako kanunlarına göre faaliyet gösteren EURASIASAT şirketine, % 40 sermaye
sine sahip olduğu TTI İletişim ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş.'ye ve hizmet konsorsiyumları şeklindeki dört 
adet uluslararası kuruluşa iştirak etmektedir. 

Telekom Yönetim Kurulu'nun 26.9.2003 tarih ve 295 sayılı kararıyla; Telekom'un 17.9.2003 tarihinde 
yapılan 2003 yılı 2 nci Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Telekom Yönetim Kuruluna verilen yetki uya
rınca, kurulacak olan "TTI İletişim ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş." (TTI A.Ş.) unvanlı yeni şirkete kurucu 
ortak olarak 40 milyar lira (% 40) sermaye katılım payı ile iştirak edilmesi kararlaştırılmıştır. 2004 yılının Şu
bat ayında ise Aycell A.Ş., İŞTİM Telekomünikasyon Hizmetleri (Aria) A.Ş. ile birleşmiş ve şirketin 
19.2.2004 tarihindeki bilançosundaki 2,7 katrilyon lira tutarındaki varlık ve kaynakları TTI A.Ş.'ye devredil
miştir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi Bağlı Ortaklıklar kısmında yer almaktadır. 

1 - Bağlı ortaklıklar: 

Yüksek Planlama Kurulu'nun (YPK) 27.10.2000 tarih ve 2000/T-35 sayılı karan ile Türk Telekom 
A.Ş.'nin GSM Mobil Telefon İşletmeciliği yapmak üzere Anonim Şirket şeklinde ayrı bir sermaye şirketi kur
ması öngörülmüştür. 

YPK'nın bu karan gereğince Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 20.12.2000 tarih ve 563 
sayılı kararı ile bağlı bir şirket olarak "Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş." adı ile yeni bir şir
ket kurulmuş ve Şirketin Ana Sözleşmesi onaylanarak, Şirkete 20 trilyon lira sermaye tahsis edilmiştir. 

Şirketin, Ana Sözleşmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15. 1.2001 tarih ve 5214 sayılı nüshasında 
yayımlanmış ve amacı, mobil telekomünikasyon hizmetleri esas olmak üzere yatırım ve işletme faaliyetleri 
olarak belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu ilk toplantısını 24.2.2001 tarihinde yapmış ve kuruluş işlemleri
nin tamamlanmasından sonra, Yönetim Kurulunun 7.6.2001 tarih ve 26 sayılı karan ile genel müdürlük oluş
turulmuş ve faaliyetlere başlanmıştır. 

Şirketin 26.12.2001 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirket sermayesinin 20 tril
yon liradan 1,9 katrilyon liraya, 11.3.2003 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda ise 2,3 katrilyon liraya 
yükseltilmesi kabul edilmiştir. 

Şirketin 2001 yılı Olağan Genel Kurulunun Türk Ticaret Kanununa göre 2002 yılının Haziran ayı sonu
na kadar yapılması bir zorunluluk olmasına karşılık, 2002 yılında Genel Kurul yapılmamış, 5.2.2003 tarihin
de Şirket Olağan Genel Kurulu yapılarak, 2001 yılı faaliyetleri karara bağlanmış,bilanço ile kâr ve zarar he
sabı onaylanmıştır. 2002 yılı Yüksek Denetleme Kurulu raporunda; Türk Ticaret Kanununun 364 üncü Mad
desinde öngörülen Şirket Olağan Genel Kurullarının süresi içerisinde yapılması için, aynı Kanunun 365 inci 
Madde gereğince Şirket Yönetim Kurulunca ve/veya Denetim Kurulunca zamanında davet yapılması öneril
miştir. Öneri doğrultusunda Aycell A.Ş.'nin 2002 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Şirketin 6.3.2003 tarihli 
davet yazısına istinaden 11.3.2003 tarihinde; 2003 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ise Şirketin 11.2.2004 
tarihli davet yazısına istinaden 16.2.2004 tarihinde yapılmıştır. 

Kuruluşun bağlı Şirketi Aycell A.Ş.'ye ilişkin sermaye durumu ile 2003 yılına ilişkin kâr ve zarar du
rumları aşağıdaki çizelgelerde gösterilmiştir. 
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Bağlı ortaklıklar 

Aycell Haberleşme ve 
Pazarlama Hizmetleri 
A.Ş. 

Gecen yıl toplamı 
Fark 

Bağlı ortaklığın 

Esas 
sermayesi 

Milyar TL 

2.300.820 
1.900.820 

400.000 

Ödenen 

sermayesi 

Milyar TL 

2.300.820 
1.900.820 

400.000 

2003 yılı sonunda 
Kuruluşça 

Taahhüt 
edilen 

Milyar TL 

2.300.820 
1.900.820 

400.000 

Ödenen 

Milyar TL 

2.300.820 
1.900.820 

400.000 

Ödeme 

Oranı % 

100 
100 

-

Bağlı ortaklıklar 

1-Genel kurulu ve 
denetçileri 
bulunanlar 

-Aycell 
Haberleşme ve 
Pazarlama 
Hizmetleri A.Ş. 

Toplam 

2002 yıh 

Gerçekleşe 
n 

dönem kâr 

veya zararı 

Milyar TL 

(261.731) 

(261.731) 

Kuruluşa 

isabet 
eden 

temettü 

Milyar 
TL 

_ 

Temettün 
ün 

ödenmiş 

sermayey 
e 

oranı % 

_ 

2003 yıh 
Gerçekleş 

en 

dönem 
kâr 

veya 
zararı 

Milyar TL 

(355.788) 

(355.788) 

Kuruluşa 

isabet 
eden 

temettü 

Milyar 
TL 

51.111 

51.111 

Temettün 
ün 

ödenmiş 

sermayey 
e 

oranı % 

%2,2 

%2,2 

Aycell A.Ş.'nin 2003 yılında sermayesi 2,3 katrilyon liraya yükseltilmiştir. 2003 yılı dönem zararı ise 
355,8 trilyon liradır. Kuruluşa isabet eden 51 trilyon lira değerindeki temettü, Aycell A.Ş.'nin 11.03.2003 ta
rihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketin artırılan sermayesine mahsup edilen yeniden de
ğerleme artış tutan olup, sözkonusu tutar Telekom'da gelir kaydedilmiştir. 

Rekabetin yoğun yaşandığı, teknolojik gelişmelerin hızının çok yüksek olduğu telekomünikasyon sektö
ründe, T. Telekom A.Ş.'nin 2001 yılında GSM bedeli ödeyerek Aycell A.Ş.'yi kurması ve sürekli olarak bu Şir
kete kaynak transferinde bulunmak zorunda kalması mali yapısını ciddi boyutlarda etkilemiştir. Nitekim Tele
kom, Aycell A.Ş.'ye GSM bedeli olarak 1,9 katrilyon lira ve yatınmlann gerçekleştirilmesi için 2001, 2002 ve 
2003 yıllannda 800 trilyon lira olmak üzere toplam 2,7 katrilyon lira tutarında kaynak aktanmında bulunmuştur. 

Aycell A.Ş.'nin 16.2.2004 tarihinde yapılan 2003 yılı Yıllık Olağan Genel Kurulunda ise; Şirketin nominal 
sermayesi 2,3 katrilyon liradan 3,3 katrilyon liraya yükseltilmiştir. 965 trilyon lira tutamdaki artınlan sermaye
nin 498 trilyon lirası Ana Kuruluş Telekom'a olan borcun mahsubu, 397 trilyon lirası nakit (300.000.000 USD), 
70 trilyon lirası Şirketin üçüncü kişilere ait borcunun Telekom'a temliki (borcun nakli) suretiyle karşılanmıştır. 
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2- İştirakler: 

Kuruluş, 2002 yılı sonunda 5 adedi uluslararası hizmet konsorsiyumu olmak üzere 6 adet kuruluşa işti
rak etmekte idi. Ancak uluslararası bir hizmet konsorsiyumu olan İnmarsat'a ait iştirak hisselerinin tamamı
nın satılması ve yeni kurulan "TTI İletişim ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş." unvanlı şirkete iştirak edilmesi 
sonucu 2003 yılı sonunda Kuruluş 4 adedi uluslararası hizmet konsorsiyumu olmak üzere toplam 6 adet ku
ruluşa iştirak etmektedir. 

Kuruluşun, sermayelerine katıldığı sistemlerinden yararlandığı uydular aracılığıyla haberleşme teşkilat
larındaki hisselerinin tespiti, bu teşkilatların çalışma şekilleri, şirketlerin kendi mevzuatlarına tabidir. Kuru
luşlar hizmet verdikleri birimlerden tarifeleri üzerinden hizmet bedellerini tahsil etmektedirler. Alınan temet
tüler, teşkilatın ülkeler arası çalışma durumuna göre toplanan gelirlerin kuruluşlara düşen hissesinden meyda
na gelmektedir. Hizmet konsorsiyumlarının ve iştirakin sermayelerine Kuruluşun 2003 yılı sonu itibariyle 
ödenen sermaye payları, bu kuruluşların 2002 ve 2003 yıllarında Şirkete isabet eden ve tahsil edilen temettü 
miktarları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

- 1062 -



İştirakler 

EUTELSAT 
INTELSAT 
ICO Global Communications 
NEW SKIES SATELLİTES 
EURASIASAT 
TT&TIM 

Toplam: 

• 

İştirakin 

Esas 
sermayesi 

Milyon TL 

100.000 

Ödenen 
sermaye 

Milyon TL 

100.000 

Kuruluşça 2003 
yılı sonunda 

Taahhüt edilen 

Milyon TL 

40.000 

Ödenen 
Milyon TL 

4.256.430 
10.337.194 
2.499.008 

16.885.255 
2.963.358 

40.000 

36.981.245 

Toplam kamu payı 

Taahhüt 
edilen 

Milyon TL 

Ödenen 
Milyon 

TL % 

İştirakler 

INMARSAT VENTURE 
EUTELSAT 
INTELSAT 
ICO Global Communications 
NEW SKIES SATELLİTES 
EURASIASAT 
TT&TIM 

Toplam: 

2002 yılı 

Gerçekleşen 
dönem 

kar/zararı 
Milyon TL 

Kuruluşa 
isabet eden 

temettü 
Milyon TL 

443.627 
902.206 

6.441.651 

594.581 

7.787.484 

Temettüünün 
ödenmiş 

sermayeye 
oram 

% 

2003 yılı 

Gerçekleşen 
dönem 

kar/zaran 
Milyon TL 

Kuruluşa 
isabet eden 

temettü 
Milyon TL 

6.387.978 

6.387.978 

Temettünün 
ödenmiş 

sermayeye 
oram 

% 



2003 yıl sonu itibariyle Kuruluşun 37 trilyon lira değerinde iştiraki bulunmaktadır. Faaliyet yılında 6,4 
trilyon lira temettü geliri elde edilmiştir. 

Uydular Aracılığıyla Mobil Haberleşme Organizasyonu-INMARSAT VENTURE 26 üyeli olarak 1979 
yılında, mobil haberleşme alanındaki eksikliğin kapatılması ile gemicilik ve deniz güvenliğinin sağlanması 
amacıyla kurulmuştur. Şirketin Telekom tarafından 1989 yılında satın alınmış olan 261.820 adet hissesinin 3,9 
milyon USD'ye satılmasına, 5.12.2003 tarih ve 347 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla karar verilmiştir. 

Uydular Aracılığıyla Haberleşme Avrupa Teşkilatı-EUTELSAT 1985 yılında 27 Avrupa ülkesinin katı
lımıyla, ağırlıklı olarak televizyon ve radyo yayın kuruluşlarına yönelik hizmet sunmak amacıyla Paris'te ku
rulmuştur. 148 ülkenin ortak olduğu merkezi Washington'da bulunan Uydular Aracılığıyla Haberleşme Ulus
lararası Teşkilatı-INTELSAT, telekomünikasyon alanında hizmet sunmaktadır. INTELSAT 25 uydu üzerinden 
200 ülkeye ve 500 civarında telekomünikasyon şirketine hizmet vermektedir. INTELSAT'ın 1998 yılında 6 
uydusunu devretmesiyle Lahey'de kurulan New Skies Satelilites de aynı amaçla kurulmuştur. 1995 yılında 
kurulan ICO Global Communications, 1999 tarihinde konkordato ilan etmiştir. 2000 yılında bir uluslararası 
yatırımcı grubu tarafından satın alınan ICO, ilk uydusunu 2001 yılında uzaya göndermiştir. 

EURASIASAT; Türk Telekom A.Ş.'nin uydu işletmeciliği faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla, 1996 
yılında Fransız Aerospatiale firması ile 99 yıl süre ile Monako'da kurulmuştur. 

Türk Telekom A.Ş.'nin uydu işletmeciliğini devam ettirebilmesi için, Türksat l-B ve Türksat 1-C uy
dularına yedeklik sağlayabilecek bir uydunun yaptırılma ihtiyacının ortaya çıkmasıyla, yaklaşık 200 milyon 
$ US tutarındaki uydu bedelinin Şirketin öz kaynaklarından doğrudan veya kredi alınarak ödenmesinin şirke
ti finansman yönünden zor duruma düşüreceği dikkate alınarak imalatçı Fransız Aerospatiale firması ile gö
rüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonunda sermayesi 25-30 milyon $ US civarında bir Joint-Venture şirketi
nin kurulması, Türk Telekom'un bu şirkete % 51 oranında iştirak etmesi, yeni yaptırılacak uydunun finans
manının bu şirketçe sağlanması, Türk Telekom'un uydu imalatı için şirkete sermaye taahhüdünden başka hiç
bir ödeme yapmayacağı, şirketin elde ettiği gelirlerden maliyetler çıktıktan sonra kalacak net kârın % 95 inin 
Türk Telekom A.Ş., % 5 inin Aerospatiale firması arasında paylaşılması konularında ön anlaşma sağlanmış
tır. Bakanlar Kurulu'nun 27.11.1995 gün, 95/7526 sayılı kararı ile yurtdışında kurulacak 20 milyon $ US ser
mayeli şirkete Türk Telekom'un % 51 oranında ortak olmasına izin verilmiştir. Şirketin Anlaşma Zaptı 
2.2.1996 tarihinde, Ana Statüsü 4.7.1996 tarihinde imzalanmış ve EURASIASAT SAM 1996 yılı sonunda ku
rulmuştur. 

Fransız Hükümetinin 1998 yılında aldığı bir kararla Aerospatiale firması Thomson ve Alcatel firmala
rının uydu bölümleriyle tek bir şirket olarak birleştirilmiş ve Alcatel Space adını almıştır. Türk Telekom Yö
netim Kurulu'nun 03.08.1998 tarih 17/270 sayılı kararı ile de, Aerospatiale firmasının şirkette % 49 oranın
daki hisselerinin Alcatel Space firmasına, Hissedarlar Sözleşmesi ve Ana Statüdeki hak ve yükümlülüklere 
tam olarak tabi olması kaydıyla devretmesi uygun bulunmuştur. Aralık 1999 ayında da Alcatel Space firma
sının hisseleri alt kuruluşu olan Alcatel Spacecom'a aktarılmıştır. 

Türk Telekom Yönetim Kurulu'nun 11.2.2000 tarih, 6/42 sayılı toplantısında, "...Bakanlar Kurulu'ndan 
karar alınmak kaydıyla EURASIASAT'ın sermayesinin 20 milyon $ US'den 70 milyon $ US'e, iştirak oranı
nın % 51 den % 75 e yükseltilmesi, artış nedeniyle ödenecek sermaye payı ile finansman ihtiyacı 120 milyon 
$ US'den 90 milyon $ US kredinin ödenmiş krediler ve faizlerinden mahsup edilmesi, Şirketin çeşitli teleko
münikasyon konularında uluslararası alanda faaliyette bulunması, mevcut Hissedarlar Antlaşması ile Şirket 
Ana Sözleşmesinde bu durumlara uygun gerekli değişikliklerin yapılması" kararlaştırılmıştır. Bakanlar Kuru
lu'nun 20.03.2000 gün ve 307 sayılı kararı ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile Fransız Alcatel Spacecom fir
ması arasında, 27.11.1995 tarih, 95/7526 sayılı Kararname uyarınca yurtdışında kurulmuş bulunan 20 milyon 
$ US sermayeli EURASIASAT S.A.M. Şirketinin sermayesinin artırılması ve sermaye paylarının yeniden dü
zenlenmesi ile adı geçen şirketin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin ekli kararın yürürlüğe konul
ması, kararlaştırılarak onaylanmıştır. Haziran 2000 tarihi itibariyle Şirkete sermaye katılım payları dışında, 
Türk Telekom A.Ş. tarafından 90 milyon $ US, Alcatel Spacecom tarafından ise 10 milyon $ US tutarında 
kredi verilmiştir. 
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Türksat-2A uydusunun imalatı 16.10.2000 tarihinde tamamlanmış ve 10.1.2001 tarihinde uzaya fırlatıl
mış, deneme çalışmalarını müteakip 1.2.2001 tarihinde ticari olarak servise verilmiştir. EURASIASAT Şirke
ti Türksat 2-A uydusunun sahip olduğu 36 adet transponderden sadece 7 adedini (% 30 kapasite kullanımı) 
pazarlayabilmesi ve finansal yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle, uygulamada Türk Telekom 
A.Ş. tarafından Şirketin finansmanı sağlanmış, alınan kredilerin geri ödemeleri yapılmış ve 8 adet transpon-
der kiralanmak durumunda kalınmıştır. 

Şirket 2001 yılında 35,5 milyon Euro, 2002 yılında ise 25,8 milyon Euro zarar etmiş, 2002 yılı sonu iti
bariyle Şirketin birikmiş zararları ise 67 milyon Euro (69,8 milyon $ US) düzeyine ulaşmıştır. 2002 yılı sonu 
itibariyle Şirketin sermayesinin tamamı yitirilmiş olmasına rağmen, 2002 yılı Genel Kurulunda Şirketin de
vamı yönünde karar alınmıştır. Mali durumu 2003 yılında da iyileşme göstermeyen Şirket, faaliyet yılını 36,4 
milyon Euro zarar ile kapatmış bulunmaktadır. Türk Telekom A.Ş.'nin 1.9.2004 tarihi itibariyle EURASI
ASAT Şirketine sağladığı toplam finansman miktan aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Sağlanan finansman kaynaklan 

-Başlangıç sermayesine katılım 

-İlave sermayeye katılım 

-Kredi 

-Transponder kira ücreti 

-Kredi faiz alacakları 

Ödeme tarihi 

30.10.1996 

28.06.2000 

28.06.2000 

01.06.2001-01.09.2004 

2000-2003 
Toplam 

SUS 

10.200.000.-

42.300.000.-

90.000.000.-

81.200.000.-

21.955.304.-
245.655.304.-

Eylül 2004 tarihi itibariyle EURASIASAT Şirketine Telekom tarafından 52,5 milyon $ US sermaye pa
yı olmak üzere toplam 245,7 milyon $ US tutarında finansman sağlanmıştır. Telekom'un dolayısıyla Türki
ye'nin Türksat 2-A uydusuna sahibi olması için başlangıçta 200 milyon $ US tutarında maliyet öngörülmüş
ken, uydunun toplumsal maliyeti beklenen tutarı oldukça aşmış durumdadır. 

2002 yılı Yüksek Denetleme Kurulu raporunda EURASIASAT Şirketi ile ilgili olarak Telekom tarafın
dan çok yönlü değerlendirmeler yapılarak alternatif stratejiler belirlenmesi ve bunlardan en uygun olanının 
uygulamaya konulması önerilmiştir. 2003 yılında öneri doğrultusunda çalışmalarda bulunulmuş; 14.10.2003 
tarihinde, Eurasiasat Ankara İrtibat Ofısi'nin açılması sağlanmıştır. Bu girişim ile Eurasiasat uydusunun mev
cut müşterileri ile olan iş hacminin artırılması, potansiyel yeni müşteriler ile bağlantı kurulması ve uydu üze
rindeki boş transponderlerin daha etkin bir şekilde pazarlanması hedeflenmiştir. 2004 yılında gerçekleştirilen 
mevzuat değişikliği sonucunda ise Telekom'un Eurasiasat şirketindeki hisseleri, yeni kurulan Türksat Uydu 
Haberleşme ve İşletme Anonim Şirketine (Türksat A.Ş.'ye) devredilmiştir. 

23.5.2001 tarih ve 24410 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4673 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı maddesi
ne göre, uydu işletmeciliği ile ilgili olarak 233 sayılı KHK kapsamında Kamu İktisadi Kuruluşunun kurulma
sı öngörülmüştür. 2004 yılında bu yöndeki çalışmalarda sonuca gelinmiş, o yıla kadar geçerliliğini korumuş 
olan yapı değiştirilerek uydu işletmeciliği alanında faaliyet göstermek üzere yeni bir şirket kurulması karar
laştırılmıştır. 2.7.2004 tarih ve 25510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 16.6.2004 tarih ve 
5189 sayılı "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Telekom'un uydu işletmeciliğine yö
nelik bütün faaliyetleri, böylelikle uydu işletmeciliği alanında faaliyet gösteren şirketlerdeki Telekom'a ait 
hisseler de yeni kurulan Türksat Uydu Haberleşme ve İşletme Anonim Şirketine devredilmiştir. Kanunun 5 
inci maddesi ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'na aşağıdaki madde eklenmiştir. 
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"EK MADDE 33: Ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının haklan, yönetimi ve 
işletme yetkisine sahip olmak ve bununla ilgili yükümlülükleri yerine getirmek, adına kayıtlı ve diğer opera
törlere ait uyduları işletmeye vermek ya da verilmesini sağlamak, bu uyduları işletmek, ulusal ve yabancı ope
ratörlere ait uydular üzerinden haberleşme ve iletim alt yapısını kurmak, işletmek ve ticarî faaliyette bulun
mak üzere, bu Kanun ile kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak üzere 6762 sayılı Türk Ticaret Ka
nunu ve özel hukuk hükümlerine tâbi, Türksat Uydu Haberleşme ve İşletme Anonim Şirketi (Türksat A.Ş.) 
unvanı altında bir anonim şirket kurulmuştur. 

Türksat A.Ş., bu Kanun ve Türk Ticaret Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine göre hazır
lanacak ana sözleşmesinin imzalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilân ile faaliyete geçer. Türk Ticaret 
Kanununun ani ve tedrici kuruluşa, aynî ve nakdî sermayesinin vaz'ına müteallik hükümleri ile 277, 329, 368 
ve 422 nci madde hükümleri Türksat A.Ş. hakkında uygulanmaz. 

Türksat A.Ş.'nin hisselerinin tamamı Hazine Müsteşarlığına aittir. Ancak, Hazine Müsteşarlığının mül
kiyet hakkı ile kâr payı hakkına halel gelmemek ve kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün malî hak
ları Hazine Müsteşarlığında kalmak kaydıyla, Hazine Müsteşarlığının Türksat A.Ş.'deki pay sahipliğine daya
nan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma Bakanlığı tarafından kullanılır. 

Türk Telekomun, uydu haberleşmesiyle ilgili tüm uyduları, uydu yer kontrol istasyonları, uydu haberleş
me ve iletişim yer istasyonları, uydu yörünge pozisyonları, uydu haberleşmesinde kullanılan taşınır ve taşın
mazlar, her türlü teçhizat, araç, gereç, malzeme, yazılım ve donanımlar, her türlü fikrî ve sınaî haklar ile sair 
hak ve alacaklar, merkezi Monaco'da bulunan Eurasiasat SAM şirketindeki tüm hisseleri, uydu hizmetlerine 
ve yörünge pozisyonlarına ilişkin frekans tahsis, koordinasyon ve tescilleri, uydu hizmetlerine ilişkin her tür
lü sözleşmeleri ve kredi anlaşmaları ile hak, alacak ve borçları, leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan dava
lar ve icra takipleri, Intelsat, Eutelsat, ICO ve Inmarsat şirketlerindeki tüm hisseleri bütün hak, borç, alacak 
ve yetkileri ile birlikte faaliyete geçmesini müteakip iki ay içerisinde Türksat A.Ş.'ye yapılacak protokoller ile 
devredilir. 

Türksat A.Ş., sermayesinde kamu payı ne oranda olursa olsun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sa
yılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümle
rine tâbi değildir. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimine ilişkin 2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Ka
nunun 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır. 

Kurumun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, uydular üzerinden haberleşme, uydudan iletim, uydu 
işletme, yörünge ve uydu yönetimi, yeni uyduların planlanması ve projelendirilmesi, bunlarla ilgili diğer yö
netsel ve ticarî hizmetlerin Türksat A.Ş. tarafından yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, yeni şirket kurma ve
ya kurulu bulunan şirketlere ortak olma hususları ile ilgili düzenlemeleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Türksat A.Ş.'nin başlangıç sermayesi yüzyirmibeş trilyon Türk Lirası olup, bu tutar Türk Telekom tara
fından karşılanacaktır. Türk Telekom tarafından Türksat A.Ş.'ye devredilecek gelir, gider, borç, alacak ve ben
zeri aktif ve pasif arasındaki fark, Türk Telekom tarafından Hazine Müsteşarlığı adına borç olarak kayıtlanır. 
Bu tutar, Türk Telekomun 2003 yılı gelirlerinden 2004 yılında Hazineye aktarılması için belirlenen temettü 
tutarına halel gelmeksizin dağıtılacak ilk temettü alacağına mahsup edilmek suretiyle tasfiye edilir. Türksat 
A.Ş. tarafından devralınan aktif ve pasif arasındaki müspet fark Hazine Müsteşarlığının payı olarak Türksat 
A.Ş. sermayesine eklenir." 

5189 sayılı Kanunun 33 üncü Ek Maddesi 1.1.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Böylelikle 
Telekom'un uydu işletmeciliğine yönelik bütün faaliyetleri 2005 yılından itibaren Türksat Uydu Haberleşme 
ve İşletme Anonim Şirketine (Türksat A.Ş.) devredilmiş olacaktır. 406 sayılı Kanunun Ek 33 üncü maddesi 
gereğince Şirketin denetimi 3346 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükümlerine göre Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulu tarafından yerine getirilecektir. 
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VII- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1- İnternet Veri Merkezine daha fazla işlerlik kazandırılması için elektronik ticarette yer almak isteyen 
şirketler ile geniş alan ağı oluşturmak isteyen kamu ve özel kuruluşlara gerekli katkıyı sağlayacak şekilde hiz
met sunulması, 

2- Şirkette yapılan tüm ücret ödemelerinde 631 sayılı KHK uyarınca çıkarılan 20.02.2004 tarih ve 
2004/6963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı hükümlerine göre hareket edilmesi ve halen Şirkette uygulanmakta 
olan "ortalama ücret toplamı üst sınırı" üzerindeki ücret ödemelerinin durdurulması. 

3- Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde uygun görüldüğü üzere; 

- 2000 ve 2001 yılları Alt Komisyon Raporlarında yer alan önerilerden, TBMM KİT Komisyonunca 
gündemde bırakılan önerilerin yerine getirilmesi, 

3- Kuruluşun bağlı şirketi olan Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.' nin 2003 yılı denetim 
raporunda yer alan önerilerinde dikkate alınması, 

4- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerinde yerine getirilmesi. 

SONUÇ 

- Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin (Türk Telekom) 23.06.2004 tarihindeki kendi Genel Ku
rulunda kabul edilen 2003 yılı bilançosu ve 2.849.016.430 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Türk Telekomünikasyon A.Ş. 

2003 yılı bilançosu 

Aktif (varlıklar) 

l-Dönen varlıklar 
A-Haar değerler 

B-Menkul değerler 
1-Menkul kıymetler değer düşük karşılığı (-) 

C-Ticari alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüpheli ticari alacak karşılığı (-) 
D-Diğer alacaklar 

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1 -Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 
Il-Duran varlıklar 

A-Ticari alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacak karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
3-İştirakler 
4-İştirakler sermaye taahhütleri(-) 
5-İştirakler sermaye paylan değer düşük karşılığı (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortaklıklar sermaye paylan değer düşüklüğü karşılığı(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değer düşük karşılığı (-) 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avanslan 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1 -Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 
H-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 
Aktif (varlıklar) toplamı 

Önceki dönem milyon TL 

942.980.974 

193.595.803 
21.926.140 

12.499.135 
27.754.519 

548.708 

31.752.257 

1.900.820.000 

4.065.329.678 
2.652.395.001 

128.766.374 
2.640.796 

11.667.138 
1.536.970 

590.658.910 

342.984.381 

749.385.171 

9.427.005 

28.303.227 

25.076.257 
381.967 

1.746.216.918 

10.581.711 

524.315.267 

1.932.572.257 

1.544.341.847 

10.130.168 

1.705.206 
80.593.785 

4.104.240.241 
5.850.457.159 

Cari dönem milyon TL 

1.771.659.827 

439.753.653 
21.737.222 

10.563.471 
20.266.676 

9.908 

36.981.245 

2.300.820.000 

5.111.211.416 
3.672.497.955 

131.737.593 
54.107.402 

14.924.676 
2.918.137 

496.382.161 

865.206.461 

1.331.906.174 

11.173.751 

20.842.227 

35.505.754 
424.879 

2.761.441.407 

17.167.155 

656.756.658 

2.337.801.245 

1.624.558.456 

12.006.539 

654.732 
67.456.082 

4.716.400.867 
7.477.842.274 
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Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
2003 yılı bilançosu 

Pasif (kaynaklar) 
1-K.ısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senedi reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1 -Diğer borç senedi reeskontu (-) 
D-Al inan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıktan 

1-Dönem kan ve diğer yasal yükümlülük karşılıktan 
2-Dönem kânnm peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (•) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 

4-Diğer borç ve gider karşılıktan 

F-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkuktan 
I-Diğer kısa vadeli yabana kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
Il-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 

1 -Borç senedi reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senedi reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 

E-Borç ve gider karşıhklan 

1-Kıdem tazminatı karşıhklan 

2-Diğer borç ve gider karşıhklan 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkukları 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzan vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
III-Öz kaynaklar 

A-Odenmiş sermaye 
1-Sermaye 

2-Ödenmemiş sermaye (-) 
B-Sermaye yedekleri 

1-Hisse senedi ihraç primleri 

2-Hisse senedi iptal karlan 

3-MDV yeniden değerleme artışlan 

4-İştirakler yeniden değerleme artışlan 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 

1-Yasal yedekler 

2-Statü yedekleri 

3-Olağanüstü yedekler 

4-Diğer kar yedekleri 

5-Özel fonlar 
D-Geçmiş yıllar karlan 

E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 

F-Dönem net kan 

1 Öz kaynaklar toplamı 

1 Pasif (kaynaklar) toplamı 

Önceki dönem milyon TL | Cari dönem milyon TL 

633.305.187 
458.457.368 

1.601.442 

2.885.000.000 

604.991.915 

254.005.603 

17.339 

219.926 

224.257.331 

35.994.421 

150.692.380 

290.378.678 
176.449.261 

24.078.025 

901.850.096 

60.587.025 

486.618 

637.750 

1.213.473 

62.924.866 

2.885.000.000 

604.991.913 

254.242.86 

1.141.447.41 

4.885.682.19 
5.850.457.15 

900.216.534 
882.253.011 

1.950.879 

3.50O.OOO.0(K] 

398.397.483 

i 
404.728.541 

17.33 

4 
7 
9 

204.735.232 

100.291.465 

365.617.154 

447.443.775 
19.914.402 

31.247.580 

1.169.249.608 

52.912.592 

268.465 

576.807 

2.877.957 

13.581 

56.649.402 

3.500.000.000 

398.397.483 

404.745.88. 
5 

i 

1.948.799.89 

6.251.943.26 

7.477*12.27 

6 
4 
4 
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Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
2003 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kân 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kân 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr 

î- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kân 

K.- Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıklan (-) 

Dönem net kârı 

Önceki dönem 
milyon TL 

7.255.701.530 

2.086.796.842 

5.168.904.688 

2.098.612.493 

3.070.292.195 

1.372.578.642 

1.697.713.553 

445.859.693 

270.312.655 

15.757.823 

1.857.502.768 

238.791.702 

321.541.869 

1.774.752.601 

633.305.187 

1.141.447.414 

Cari dönem 
milyon TL 

9.496.881.479 

2.729.950.094 

6.766.931.385 

3.449.927.472 

3.317.003.913 

407.310.352 

2.909.693.561 

610.459.169 

577.249.476 

3.853.471 

2.939.049.783 

207.777.173 

297.810.526 

2.849.016.430 

900.216.534 

1.948.799.896 
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SAYI: 78 

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİNİN 2004 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 21.06.2006 tarihli 37 nci Birleşiminde Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 
2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt 
altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim 
sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde ulaşılan 
tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

1. Kuruluşun yasası: 

18.06.1994 tarih ve 21964 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4000 sayılı "Telgraf ve Telefon Kanunu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun"la 
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 1. maddesinde yapılan değişiklikle "Posta ve telgraf tesis ve işlet
mesine ilişkin hizmetler TC. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğünce (P.İ.), telekomünikasyon hizmetleri ise 
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (şirket) tarafından yürütüleceği, şirket ana sözleşmesi Ulaştırma Ba
kanı tarafından onaylandıktan sonra faaliyete geçeceği, şirket bu Kanun ile 233 sayılı KHK, TTK ve özel hü
kümlerine tabi olacağı" hüküm altına alınmıştır. Söz konusu 4000 sayılı Kanun hükümleri gereğince, teleko
münikasyon hizmetlerini yapmak üzere, Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili tüzel kişiliği haiz "Türk Telekomüni
kasyon Anonim Şirketi" kurulmuştur. 

Adı geçen şirketin Ana Sözleşmesi, Ankara Ticaret Sicili Memurluğunca 30.06.1994 tarihinde 103633 
sicil no. su ile tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1.7.1994 tarih ve 3564 sayılı nüshasında 
yayımlanmıştır. 

Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen 4107 sayılı yasanın Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin özelleştirme
siyle ilgili hususları içeren konuların, 01.08.1996 tarih ve 4161 sayılı Kanunla yeniden düzenlenerek 
05.08.1996 tarih ve 22718 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği görülmüştür. 

Faaliyet döneminde 4161 sayılı Kanunun Türk Telekomünikasyon A.Ş.nin özelleştirilmesiyle ilgili hu
susları içeren konuların, 12.05.2001 tarih ve 4673 sayılı Kanunla yeniden düzenlendiği görülmüştür. 

Ayrıca 4673 sayılı Kanunun geçici ö.maddesinde "Türk Telekom tarafından yürütülmekte olan uydu hiz
metlerini yürütmek üzere 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir Kamu İktisadi Kuruluşu kuru
lur" denilmektedir. Bu konudaki çalışmalar Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Kuruluş çalışmalarını, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu ka
nunların ek ve değişiklikleri ile Türk Telekom Ana sözleşmesi hükümlerine göre yürütmektedir. 

Öte yandan, 27.01.2000 tarih ve 4502 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi ile Türk Telekomünikasyon 
A.Ş.nin 233 sayılı KHK'nin ekindeki "B-Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)" bölümünde yer alan kuruluşlar 
listesinden çıkarılmıştır. 

Kuruluş 3346 sayılı Kanun ile 72 ve 233 sayılı KHK'lere tabi olarak denetlenmekte iken; faaliyet dö
neminde 29.01.2000 tarih ve 23948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27.01.2000 tarih ve 4502 sayılı Ka
nunla kuruluşun görev ve yetkilerini gösteren 04.02.1924 tarih 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun bir
çok maddesi değiştirilmiş, Türk Telekom'un bu Kanun çerçevesinde her türlü telekomünikasyon hizmetleri-
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ni yürütmeye ve telekomünikasyon alt yapısını işletmeye yetkili olduğu, bu yetkiye ilişkin hak ve yükümlü
lüklerinin Bakanlık ile imzalanacak görev sözleşmeleri ile belirleneceği, Türk Telekom'un bu Kanun ve özel 
hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket olduğu, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kuruluş, teşkilat ve faaliyet
leri ile ilgili mevzuatın Türk Telekom'a uygulanmayacağı, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin deneti
mine ilişkin 3346 Sayılı Kanunun 9. maddesi hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Bunun üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 
(KİT) 19.04.2000 tarihli toplantısında; sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan Türk Telekomünikas
yon A.Ş.'nin Anayasa'nın 165. maddesi ile 3346 sayılı Kanunun 2 ve 7. maddeleri hükmü gereğince, sözko-
nusu denetimin bugüne kadar yapıldığı üzere TBMM adına, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafın
dan yapılmasına karar verilmiştir. 

Faaliyet döneminde, 21.01.2004 tarih ve 5071 sayılı Kanunla 04.02.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve 
Telefon Kanununun ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirildiği, 406 sayılı Kanuna ek 30 uncu mad
de ile geçici 7 nci maddesine fıkralar eklendiği ve bu Kanunun 29.01.2004 tarih ve 25361 sayılı Resmi Ga
zetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği görülmüştür 

Telgraf ve Telefon Kanununda yapılan bu değişiklik ve ilavelerde mealen "Türk Telekom Yönetim Ku
rulunda imtiyazlı hisseyi temsilen bir üye bulundurulacağı, bu üyenin Ulaştırma Bakanlığınca atanacağı, özel
leştirme bedeli Hazine Müsteşarlığına aktarılmak ve Hazine Müsteşarlığının mülkiyet hakkı ile kâr payı hak
kına halel gelmemek ve Kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali haklan Hazine Müsteşarlığında 
kalmak kaydıyla, Hazine Müsteşarlığının Türk Telekom'daki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, de
netim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma Bakanlığı tarafından kullanılacağı birleşmenin, ülkenin stratejik ve eko
nomik öncelikleri gözetilmek kaydıyla gerçekleşebileceği, Türk Telekom, Aycell Haberleşme ve Pazarlama 
Hizmetleri A.Ş.'yi borçtan anndırarak ve birleşme sonrasında bünyesinde birleşilen şirketin kayıtlanndaki 
toplam lisans ücreti tutannın en fazla % 10'unu da ödemek suretiyle bünyesinde birleşilen şirketin % 40 pa
yına sahip olunacağı, birleşme Türk Ticaret Kanununun, birleşme süreci ve birleşme usulü hakkındaki hü
kümleri uygulanmaksızın, birleşme sözleşmesinin ve bilançolarının mevcut haliyle birleşen şirketlerin genel 
kurulları tarafından kabulünü takiben, birleşme karannın ticaret siciline tescil ve ilanıyla tamamlanmış olaca
ğı" şeklinde hükümler ilave edildiği saptanmıştır. 

Daha sonra, 16.06.2004 tarih ve 5189 sayılı "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la 
04.02.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2, ek 17, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35 inci mad
delerinde değişiklik ve 406 sayılı Kanuna geçici 8.madde şeklinde eklemeler yapıldığı ve bu Kanunun 
02.07.2004 tarih ve 25510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirlenmiştir. 

İncelemeler sırasında (Ağustos-2005) 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı" Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "la 04.02.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon 
Kanununun ek 17,ek 33 üncü maddelerine bazı ibareler eklendiği ve 406 sayılı Kanuna geçici lO.madde şek
linde eklemeler yapıldığı ve bu Kanunun 27.04.2005 tarih ve 25798 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yü
rürlüğe girdiği görülmüştür. 

Telgraf ve Telefon Kanununa eklenen geçici lO.madde hükmünde "Türk Telekomun, ortak yerleşim 
alanları ve kablo tv şebekesinin içinden geçtiği ortak altyapı tesisleri hariç olmak üzere, kablo tv hizmet ve 
altyapısıyla ilgili tüm taşınır ve taşınmazları, her türlü teçhizat, araç, gereç, malzeme, yazılım ve donanımla
rı, her türlü fikrî ve sınaî haklan ile sair hak, alacak ve borçlan, her türlü sözleşmeleri ve kredi anlaşmaları ile 
leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan davaları, icra takipleri ve halen yürütülen veya sonuçlandınlan tüm 
idarî inceleme ve soruşturmaları, bütün hak, borç, alacak, yetki ve yükümlülükleri ile birlikte Türksat A.Ş.'ye 
devredilir. Devir işlemleri üç ay içerisinde yapılacak protokoller ile sonuçlandırılır..." denilmektedir. 

İncelemeler sırasında (Ağustos-2005) 3.7.2005 tarih ve 5398 sayılı" Özelleştirme Uygulamalarının Dü
zenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve 
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Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"la 04.02.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Tele
fon Kanununun ek 29, ek 32.inci maddelerine bazı ibareler eklendiği ve 406 sayılı Kanuna ek 36, geçici 12. 
madde şeklinde eklemeler yapıldığı ve bu Kanunun 21.07.2005 tarih ve 25882 sayılı Resmi Gazetede yayım
lanarak yürürlüğe girdiği görülmüştür. 

Faaliyet döneminde Bakanlar Kurulu'nun tüm teşebbüsleri ilgilendiren kararlarından ayrı olarak doğru
dan Türk Telekom için aldığı üç kararı bulunmaktadır. 

- Bakanlar Kurulu'nun 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nun ek 34 üncü maddesine göre, Türk Te
lekomünikasyon Anonim Şirketi'nin alacaklarının sulhen tahsiline ilişkin aldığı 18.08.2004 tarih ve 
2004/7806 sayılı ekli kararının yürürlüğe girdiği görülmüştür. 

- Bakanlar Kurulu'nun 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nun ek 17 nci maddesine göre, Türk Teleko
münikasyon Anonim Şirketi hisselerinin satışına dair aldığı 11.10.2004 tarih ve 2004/7931 sayılı ekli kararında; 

"Maddel-Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi hisselerinin satışına ilişkin 13/11/2003 tarihli ve 
2003/6403 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve sözkonusu maddeye (g) bendi eklenmiştir. 

b) Şirket hisselerinin % 55'inin blok olarak satılması, 

c) Blok satış için 31/12/2004 tarihine kadar ihale ilanına çıkılması, 

g) İhale sürecinde, katılımcılara "sermaye yapıları ve varlıkları ile telekomünikasyon sektöründeki tec
rübelerine" ilişkin hususlarda, kapsamı ve sınırları Türk Telekom İhale Komisyonu tarafından tespit edilecek 
ön yeterlilik kriterlerinin uygulanması ve bu konuda Türk Telekom İhale Komisyonunun yetkilendirilmesi," 

denilmektedir. 

- Bakanlar Kurulu'nun 3/12/2004 tarih ve 2004/8184 sayılı kararı ile 27/1/2000 tarihli ve 4502 sayılı Ka
nunun geçici 4 üncü maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine göre Türk Te
lekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarını kapsayan personel kad
ro cetvellerinde (I ve II sayılı) yapılan değişikliğin kabul edildiği tespit edilmiştir. 

2. Kuruluşun amacı, sermayesi ve teşkilatı: 

Kuruluş, 2183 sayılı Telsiz Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, farklı noktalar arasında elektroman
yetik dalgalar vasıtasıyla çalışan telli, telsiz, optik veya diğer sistemlerle her çeşit ses, yazı, resim, görüntü bil
gi ve işaretlerin alınması ve verilmesini sağlayan telekomünikasyon tesisleri kurmak ve işletmek, telekomü
nikasyon hizmetlerini doğrudan doğruya veya bu amaçla yurt içinde veya yurt dışında kuracağı şirketler ve
ya mevcut şirketlere iştirak etmek suretiyle yürütmek, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Ya
yınları Hakkındaki Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere, radyo ve televizyon yayınlarını iletecek vericileri 
kurmak ve işletmek ve bedeli karşılığında hizmet vermek, radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının üretmiş 
oldukları radyo ve televizyon programlarının kablo televizyon dağıtım şebekesi üzerinden abonelere ulaş
tırmak, telekomünikasyon hizmetlerinin modern bir düzeye ulaştırmak için tedbirler almak, telekomünikas
yon alanında kullanılan her türlü malzemeyi üretecek sanayii kurmak veya bu konuda kurulmuş şirketlere iş
tirak etmek, mobil telefon, çağrı cihazı, dala şebekesi, akıllı şebeke, kablo televizyon şebekesi, ankesörlü te
lefon, uydu sistemleri, rehber basım dağıtım ve benzeri katma değerli hizmetlerin lisans ve ruhsat karşılığı şir
ketlere verilebilmesi hususunda Ulaştırma Bakanlığına önerilerde bulunmak, kuruluş amacıyla ilgili işlemle
ri yürütebilmek üzere patent, ihtira beratı, know-how, lisans, imtiyaz ve alameti farikayı tescil ettirmek, devir 
ve ferağ verebilmek, kiralayabilmek, intifa ve irtifak hakkı alabilmek üzere yetkili ve sorumlu kılınmıştır. 

Kuruluş çalışmalarını, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu ka
nunların ek ve değişiklikleri ile Türk Telekom Ana sözleşmesi hükümlerine göre yürütmektedir. 
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Şirketin nominal sermayesi, ana statüsünün 6. maddesinde, tamamı hazineye ait ve ödenmiş 3.500 tril
yon lira olarak tespit edilmiştir. 

Yurt düzeyinde çok yaygın bir örgüte sahip bulunan Türk Telekom merkez teşkilatı dışında istanbul, İz
mir, Ankara, Adana, Erzurum ve Trabzon İllerinde 6 adet Bölge Müdürlüğü, 80 Türk Telekom İl Müdürlüğü, 
İstanbul'da 2 ayrı Telekom Müdürlüğü ile İstanbul'da 1 Fabrika Müdürlüğü bulunmaktadır. 

Faaliyet döneminde 2 idari, 2 teknik olmak üzere, dört genel müdür yardımcısı mevcuttur. Uzmanlık bi
rimleri olan daire başkanlıkları çalışmalarını ilgisine göre genel müdür yardımcılarından birine bağlı olarak 
sürdürmektedir. Daire başkanlıklarının alt birimleri de şube müdürlükleri halinde teşkilatlandırılmıştır. 

3.Toplu bilgiler: 

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gös
terilmiştir. 
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Toplu bilgiler (konsolide) 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar * 
Yabancı kaynaklar * 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (Edinme değeri) * 
Maddi duran varlıklar birikmiş amor.* 
Yatırım için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oram (Nakdi) 
Bağlı şirketlere ödenen sermaye 
Bağlı şirketlerden temettü geliri 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü gelirleri 
Tüm alım tutan 
Tüm üretim tutan (Üretim maliyeti) 
Otomatik telefon konuşmalan 
Milletlerarası telefon konuşmalan (çıkan) 
Teleks santrallan kapasitesi 
Teleks abone sayısı 
Telefon santrallan kapasitesi 
Telefon abone sayısı 
Toplam telefon bekleyen 
Otomatik telefon bekleyen 
Net satış tutan 
Stoklar 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyon TL 

% 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon adet 

Milyon dakika 
Hat adet 

Adet 
Hat adet 

Adet 
Adet 
Adet 

Milyar TL 
Milyar TL 

2000 
Yılı 

350.000 
350.000 
853.812 
658.876 
5.794 
1.864.484 
1.018.299 
392.578.775 
93 

24.823.562 
3.231.721 
41.279.019 
1.740.266.851 
125.549 
731 
19.024 
7.816 
20.552.522 
18.395.171 
417.652 
417.652 
2.272.754 
72.360 

2001 
Yılı 

1.805.567 
1.805.567 
2.595.709 
1.849.769 
31.464 
2.977.029 
1.658.671 
442.823.884 
89 
1.900.820 

28.029.880 
11.045.742 
68.167.704 
2.537.228.048 
115.292 
676 
16.400 
6.536 
21.135.457 
18.904.486 
198.512 
198.512 
3.641.626 
101.533 

2002 
Ydı 

2.885.000 
2.885.000 
3.572.602 
1.977.163 
22.885 
4.444.380 
2.728.593 
298.753.638 
40 
1.900.820 

-
31.752.256 
7.787.484 
77.681.251 
3.471.191.135 
109.894 
650 
16.400 
5.491 
20.977.237 
18.914.857 
142.894 
142.894 
5.168.905 
110.199 

2003 
Ydı 

3.500.000 
3.500.000 
5.654.693 
2.889.108 
17.903 
5.224.696 
3.541.978 
344.961.941 
69 
2.300.820 
51.111 
(x) 36.981.245 
6.387.978 
67.820.637 
3.857.237.824 
101.188 
639 
15.200 
4.243 
20.923.433 
18.916.721 
77.160 
77.160 
6.766.931 
89.137 

2004 
Ydı 

3.500.000 
3.500.000 
6.975.321 
3.415.287 
4.239 
5.780.366 
4.163.138 
526.046.202 
66 

-

3.281.454.256 

63.662.620 
3.825.606.427 
94.899 
715 
11.100 
3.364 
21.002.191 
19.125.163 
54.193 
54.193 
6.581.230 
79.716 

Son iki yıl 
farkı 

-
-

1.320.628 
526.179 

(13.664) 
555.670 
621.160 

181.084.261 
(3) 

-
-

3.281.454.256 

(4.158.017) 
(31.631.397) 

(6.289) 
76 

(4.100) 
(879) 

78.758 
208.442 
(22.967) 
(22.967) 

(185.701) 
(9.421) 

Artış veya 
azalış % 

-
-

23 
18 

(76) 
11 
18 
52 
(4) 
-
-

100 
-

(6) 
(1) 
(6) 
12 

(27) 
(21) 

-
1 

(30) 
(30) 

3 

<»> 
(x) Türk Telekom'a ait iştirakler Türksat A.Ş.'ye devredildiğinden son iki yıl farkında dikkate alınmamıştır. 
*2003 yılı rakamlan olarak, enflasyon düzeltmesi sonucu, 2004 yılı açılış kaydı kabul edilen rakamlar alınmıştır. 



< 

I 

Toplu bilgüer (konsolide) 

tlemur (Ortalama) 
Sözleşmeli (Ortalama) 
şçi (Ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
Memurlar için yapılan giderler 
Vlemur başına aylık ortalama gider 
Sözleşmeliler için yapılan giderler 
Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
İşçiler için yapılan giderler 
İşçi başına aylık ortalama gider 
Dönem kârına ilişkin ver.ve diğer yas.yük. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH' ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYİH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Faaliyet kârlılığı (özkaynak yönünden)* 
Mali kârlılık (özkaynak yönünden)* 
Ekonomik kârlılık* 
Faaliyet kân 
Dönem kân 
Bilanço kân 
Füzyon 
Faaliyet kân 
Dönem kân 
Bilanço kân* 

Ölçü 2000 
Yıb 

2001 
Yılı 

2002 
Yüı 

2003 
Yüı 

2004 
Yüı 

Kişi 601 421 317 324 271 
Kişi 29.602 22.151 18.775 17.522 15.026 
Kişi 41.487 48.553 45.571 44.564 43.738 

Milyon TL 615.365.088 940.822.816 1.229.106.853 1.551.175.689 1.658.218.288 

Milyon TL 8.344.652 6.645.218 9.183.075 12.646.198 12.816.261 
Milyon TL 1.157 1.315 2.414 3.253 3.941 
Milyon TL 299.822.421 228.882.615 284.398.472 324.588.578 324.803.155 
Milyon TL 845 862 1.263 1.544 1.801 
Milyon TL 303.861.771 691.561.944 868.924.005 1.123.103.450 1.272.718.630 
Milyon TL 610 1.187 1.589 2.100 2.425 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

% 
% 
% 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

154.671.777 
623.138.001 
1.341.514.509 
1.809.980.733 
1.811.555.042 
62 
52 
34 

532.486.731 
446.975.375 
292.303.598 

554.099.169 633.305.187 
1.523.856.178 2.072.541.902 
2.836.559.757 3.357.328.086 
3.806.316.766 4.796.564.801 
3.814.116.622 4.801.384.543 
37 
61 
37 
949.221.145 

•1.527.395.252 
•973.296.083 

1.056.489.590 
1.650.528.176 
1.096.429.00-/ 

44 
42 
29 
1.592.634.378 
1.513.021.374 
756.583.262 

1.697.713.553 
1.774.752.601 
1.141.447.414 

900.216.533 
2.693.554.943 
4.883.276.017 
6.676.614.427 
6.677.240.679 
5 
52 
36 
2.616.844.503 
2.493.228.881 
1.593.012.347 

2.909.693.561 
2.849.016.430 
2.710.130.40C 

1.146.227.502 
3.747.669.193 
4.769.490.844 
7.370.932.535 
7.367.755.603 
4 
53 
36 

Son iki yıl 
farkı 

53 
(2.496) 

(826) 
134.042.599 

170.063 
688 

214.577 
257 

149.615.180 
325 
246.010.969 
1.054.114.250 
(113.785.173) 

694.318.108 
690.514.924 

(1) 
1 

Artış veya 
azalış % 

16 
(14) 
(2) 
9 

1 
21 

17 
13 
15 
27 
39 
(2) 
10 
10 

(20) 
2 

2.755.623.601 (154.069.960) (5) 
3.662.602.550 813.586.120 29 
2.516.375.0481(193.755.358)| (7) 

*2003 yılı rakamlan olarak, enflasyon düzeltmesi sonucu, 2004 yılı açılış kaydı kabul edilen rakamlar alınmıştır. 



2004 yılı faaliyet döneminde Bakanlar Kurulu'nun Türk Telekom için aldığı 11.10.2004 tarih ve 
2004/7931 sayılı kararında; Şirket hisselerinin % 55'inin blok olarak satılması, blok satış için 31/12/2004 ta
rihine kadar ihaleye çıkılması, ihale sürecinde katılımcılara sermaye yapıları ve varlıkları ile telekomünikas
yon sektöründeki tecrübelerine ilişkin hususlarda kapsamı ve sınırları Türk Telekom İhale Komisyonu tara
fından tespit edilecek ön yeterlilik kriterlerinin uygulanması ve bu konuda Türk Telekom İhale Komisyonu
nun yetkilendirilmesi öngörülmüştür. 

Bu karar doğrultusunda Türk Telekom'un % 55 oranındaki hissesinin blok satışına ilişkin olarak nihai 
devir işlemleriyle ilgili 1/7/2005 tarihinde yapılan ihalede en yüksek teklif 6.550.000.000 ABD Doları bedel
le Oger Telecoms Ortak Girişim Grubunda kalmıştır. 

Bakanlar Kurulu'nun 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nun ek 17 nci maddesine göre, Türk Teleko
münikasyon Anonim Şirketi (Türk Telekom)'nin % 55 oranındaki hissesinin blok olarak satışına ilişkin nihai 
devir işlemlerine dair aldığı 25.07.2005 tarih ve 2005/9146 sayılı ekli kararında ise; 

"Madde 1- Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (Türk Telekom)'nin % 55 oranındaki hissesinin blok 
olarak satışı suretiyle özelleştirilmesi için 1/7/2005 tarihinde yapılan ihalede; Türk Telekom'un % 55 oranın
daki hissesinin ihalede 6.550.000.000.- (altımilyarbeşyüzellimilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi ve
ren Oger Telecoms Ortak Girişim Grubu'na ihale şartnamesi hükümleri çerçevesinde satılması, Oger Tele
coms Ortak Girişim Grubu'nun Hisse Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya Hisse Satış Söz
leşmesi tahtında yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 30.000.000.-(otuzmil-
yon) ABD Doları tutarındaki geçici teminatının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı lehine irat kaydedilmesi ve 
6.500.000.000.- (altımilyarbeşyüzmilyon) ABD Doları bedelle ikinci yüksek teklifi veren Etisalat Ortak Giri
şim Grubu'na ihale şartnamesi hükümleri çerçevesinde satılması, Etisalat Ortak Girişim Grubu'nun Hisse Sa
tış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya Hisse Satış Sözleşmesi tahtında yerine getirmesi gereken 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 30.000.000.-(otuzmilyon) ABD Doları tutarındaki geçici temi
natının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi" denilmektedir. 

Bu karar üzerine hisse satış sözleşmesi 24.08.2005 tarihinde imzalanmış olup, Telekomünikasyon Ku
rumu ile Türk Telekom arasında imzalanması gereken "Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesine İliş
kin İmtiyaz Sözleşmesi", 406 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 2(b) fıkrasına göre düşüncesi alınmak üzere Da
nıştay'a gönderilmiş ve Danıştay İdari İşler Kurulunun 26.10.2005 tarih ve E:2005/5, K:2005/3 sayılı kararı 
üzerine, Türk Telekom'un % 55'lik bölümünün Oger Telecom'a satılmasına yönelik hisse devir sözleşmesi 
ile imtiyaz sözleşmesi 14.11.2005 tarihinde taraflar arasında imzalanmıştır. 

II- İDARİ BÜNYE 

1. Teşkilatın yapısı: 

Yurt düzeyinde çok yaygın bir örgüte sahip bulunan Türk Telekom merkez teşkilatı dışında İstanbul, İz
mir, Ankara, Adana, Erzurum ve Trabzon İllerinde 6 adet Bölge Müdürlüğü, 80 Türk Telekom İl Müdürlüğü, 
İstanbul'da 2 ayrı Telekom Müdürlüğü ile İstanbul'da 1 Fabrika Müdürlüğü bulunmaktadır. 

Kuruluş teşkilat şemasında; teftiş kurulu, hukuk müşavirliği, savunma sekreterliği, basın yayın ve halk
la ilişkiler müşavirliği, bölge müdürlükleri ve genel müdür yardımcıları doğrudan genel müdüre bağlı bulun
maktadır. Faaliyet döneminde 2 idari, 2 teknik olmak üzere, dört genel müdür yardımcısı mevcuttur. Uzman
lık birimleri olan daire başkanlıkları çalışmalarını ilgisine göre genel müdür yardımcılarından birine bağlı ola
rak sürdürmektedir. Daire başkanlıklarının alt birimleri de şube müdürlükleri halinde teşkilatlandırılmıştır. 

Faaliyet döneminde, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu'nun çeşitli tarihlerde yaptığı toplantılarda; 

- Eğitim ve Meslek Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile Bölge Müdürlükleri bünyesinde yer alan Eğitim ve 
Meslek Geliştirme Müdürlüklerinin lağvedilmesi, söz konusu Başkanlıkça yürütülmekte olan iş ve hizmetle
rin İnsan Kaynakları ile İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanlıklarınca yürütülmesi. 
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- Makine Enerji ve Soğutma Sistemleri Daire Başkanlığının lağvedilmesi ve söz konusu Başkanlıkça yü
rütülmekte olan iş ve hizmetlerin İşletme Dairesi Başkanlığınca yürütülmesi, 

- Uydu Haberleşme Dairesi ile müstakil ünite olan Uydu Haberleşme Merkez Müdürlüğünün lağvedil
mesi ve bunun yerine Uydu Haberleşme ve Yönetim Dairesi Başkanlığı kurulması, 

- Bilişim Ağları Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kablo TV İletişim Sistemleri Müdürlüğünün lağvedi
lerek, tüm kablo TV hizmetlerinin tek elden yürütülmesini teminen Kablo TV İletişim Sistemleri Daire Baş
kanlığının kurulması, 

- Mobil Haberleşme Dairesi Başkanlığının lağvedilmesi ve bunun yerine Regülasyon ve Rekabet Daire
si Başkanlığının kurulması, 

hususlarına ilişkin olarak kararlar alındığı tespit edilmiştir. 

Şirket yönetim kurulunun 05.08.2004 tarih ve 94 sayılı kararı ile Bölge Müdürlüklerinin lağvedilmesi, İl 
Telekom Müdürlüklerinin doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı olarak faaliyetlerine devam etmesi, iş mevzuatına 
tâbi pozisyon unvanlarına kapsam dışı olarak İl Telekom Yöneticisi pozisyonunun eklenmesi, 5189 sayılı Ka
nun, 4857 sayılı İş Kanununa göre çıkarılan yönetmelikler gereğince iş mevzuatına tabi personele ilişkin Yö
netmelik ve Esaslarda değişiklik yapılması ile iş mevzuatına tâbi personele ilişkin esasların uygulanmasında or
taya çıkabilecek tereddütlerin giderilebilmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verildiği görülmüştür. 

Diğer taraftan, ülke düzeyinde yaygın bir teşkilata sahip olan kuruluşun işletme ile ilgili karar vermede 
çok yönlü ve detaylı bilgilere ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle kuruluşun bilgisayar destekli yönetim mo
delini desteklemesi ve bu konuda gerekli çalışmalara hız vermesi, zaruri görülmektedir. Halen kuruluşta mev
cut bilgi işlem makineleri ile muhasebe ve personelle ilgili münferit işler, telefon tahakkuk ve tahsiline ait iş
lemler, arıza takibi ve bilinmeyen numaralarla ilgili işlemler yürütülmektedir. 

2. Karar organı: 

Teşekkülün en üst seviyede yetkili ve sorumlu karar organı Yönetim kuruludur. Şirket Ana Sözleşmesi
nin 8 ve 9. maddelerinde "Yönetim Kurulunun 7 kişiden oluşacağı, Kamuya ait payların Yönetim Kurulu 
adaylarını Ulaştırma Bakanının belirleyeceği, Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir baş
kan vekili seçeceği, Kamuya ait paylan temsil edecek Yönetim Kurulu Üye adaylarında 233 ve 399 sayılı 
KHK'lerin ilgili maddelerinde belirtilen nitelik ve şartlar aranır" kaydı bulunmaktadır. 

2001 yılı faaliyet döneminde Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 28.06.2001, 11.07.2001 tarihlerinde ya
pılan Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ana Sözleşmenin 8,9,16. maddelerinde değişiklik yapıldığı ya
pılan bu değişikliklerle yönetim kurulunun 9 kişiden oluşacağı, kamuya ait payların yönetim ve denetim ku
rulu adaylarının belirlenmesi hususunda Ulaştırma Bakanının görüşünün alınacağı, Türk Telekom'daki kamu 
payı % 50'inin altına düşünceye kadar, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacaklarda Devlet me
murluğuna atanabilme genel şartlarına sahip olma ve en az dört yıllık yüksek öğrenim görme şartları arana
cağı hükümlerinin konulduğu görülmüştür. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Hazinece 14.07.1999, 
14.04.2000, 28.06.2001, 10.07.2001 ve 31.12.2002 tarihlerinde yapılan Genel Kurullar da belirlenmiştir. 

Yönetim kurulu 2004 yılında yaptığı 29 toplantıda çeşitli konulara ilişkin 151 karar almıştır. 

III- MALİ BÜNYE 

A- Mali durum : 

Şirketin 2004 yılı sonunda, geçen yıla göre varlıkları ve kaynakları % 22 oranında 1,8 katrilyon lira ar
tarak 10,4 katrilyon liraya ulaşmıştır. Kuruluşun varlıkları içindeki; kısa sürede paraya çevrilebilir değerlerin 
payı % 26,3 den % 43 e çıkarken, hazır değerlerin payı % 5,8 den % 0,9 a, uzun sürede paraya çevrilebilir de
ğerlerinin payı % 8,7 den, % 1,1 e, bağlı değerlerin payı ise % 59,2 dan % 55 e gerilemiştir. Diğer taraftan 
toplam kaynaklarındaki yabancı kaynaklann payı % 18 oranında artarken, öz kaynakların payı % 23 oranında 
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artmıştır. 2004 yılında yapılan enflasyon düzeltmesi işlemleri ile Aycell A.Ş.'nin en azından mali tablolarının 
konsol idasy ona tabi tutulmaması nedeniyle, Şirketin mali bünyesinin genel olarak olumlu yönde etkilendiği 
görülmektedir. 

2004 yılında şirket varlıklarının % 33 ü yabancı kaynaklardan karşılanmıştır. Yabancı kaynaklar içinde dö
nem kârından ödenecek kâr payı ile vergi ve yasal yükümlülüklerin payı % 80 iken, mali ve ticari borçların payı 
oldukça düşüktür. Kuruluşun mali kaldıraç oranının düşük olması mali açıdan risk taşımadığının göstergesidir. 

Kuruluşun mali kârlılığında son yıllarda gözlenmekte olan düşüş trendi 2003 yılından itibaren tekrar yu
karıya doğru çıkmaya başlamıştır. 2000 yılında ödenmiş sermayenin % 128'i oranında mali kârlılık elde edi
lirken bu oran 2001 yılında % 85, 2002 yılında % 52, 2003 yılında % 81, 2004 yılında ise % 105 olarak ger
çekleşmiştir. 2001 yılında 100 liralık öz kaynak karşılığında 61 lira dönem kârı elde edilirken, 2004 yılında 
bu rakam 53 e yükselmiştir. 2004 yılındaki mali kârlılık artışında Aycell A.Ş.'nin dönem zararının ortadan 
kalkması ve Kuruluşun ödenmiş sermayesinin geçen yıla göre aynı düzeyde kalması etkili olmuştur. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

1- Üretim: 

Elektrikli telgraf hizmeti ile başlayıp, gelişen teknoloji ile birlikte çeşitlenen ve artan modern telekomü
nikasyon hizmetleri genel olarak ses, data ve görüntünün belli bir noktaya veya noktalar arasında iletilmesi 
olarak tanımlanmaktadır. Bu hizmetlerden en yaygını durumunda olan ses iletim hizmeti 1878 yılından itiba
ren kurulmaya başlayan sabit telefon şebekeleri üzerinden verilmeye başlanmıştır. Telsiz teknolojisinin kulla
nılmasıyla birlikte mobil kullanıcılara da bu hizmetin verilmesi mümkün hale gelmiş, bu teknolojinin en yay
gın uygulamalarından biri de radyo yayıncılığı olmuştur. 

Son yıllarda hızla gelişen data iletim hizmeti ise 1915 yılından itibaren telem cihazlarının kullanılmasıy
la başlamıştır. Daha sonra teleks hizmetine geçilmesi ve 1960'lı yıllardan itibaren de bilgisayarlar ağlarının 
oluşturulması data hizmetinin önemini artırmıştır. Bu hizmetteki esas gelişme ise paket anahtarlama teknolo
jisinin kullanılması ile yaşanmıştır. İnternetin kamunun kullanımına açılması ile büyük artış kaydeden data 
hizmeti ses hizmeti kadar önemli hale gelmiştir. Telekomünikasyon hizmetlerinin önemli bir parçası olan gö
rüntü iletimi ise 1927 yılında ilk televizyon yayınının yapılması ile başlamış ve en yaygın hizmetlerden biri 
haline gelmiştir. 

Elektronik teknolojisindeki her gelişmenin doğrudan etkilediği telekomünikasyon hizmetlerinin son yıl
lardaki değişimi incelendiğinde; şebekelerde kullanılan analog teknolojinin yerini sayısal teknolojinin aldığı, 
bunun sonucu olarak da katma değerli hizmetlerin önem kazandığı görülmektedir. Devre anahtarlamah şebe
kelerin yerini paket anahtarlamah şebekeler, sabit hizmetlerin yerini ise mobil hizmetler almaya başlamış, hiz
met sınırlandırılmalan azalmış, talep halinde hizmet verilmesi yerine sürekli hizmet verilmeye başlanmış, ge
niş band kullanımı artmış, iletişim standartları yerine bilişim standartlarından söz edilmeye başlanmıştır. 

Yaşanılan bu gelişmelerden en fazla etkilenen de ses hizmeti olmuştur. Devre anahtarlaması prensibine 
göre çalışan sabit şebekeler üzerinden verilen telefon hizmetine abone olanların sayısının 125 yılda ulaştığı 
düzeye, GSM teknolojisi sayesinde 10 yıl gibi kısa bir sürede ulaşan mobil telefon hizmeti telekomünikasyon 
sektörünün yapısını önemli ölçüde değiştirmiş ve mobil telefon şebekesi işletmecileri sabit şebeke işletmeci
lerinin önemli bir rakibi haline gelmiştir. Devre anahtarlaması prensibine göre çalışan şebekelere sahip olan 
sabit şebeke operatörlerinin diğer önemli bir rakibi ise dünyadaki serbestleşme sonrası lisans alan ve şebeke
lerini paket anahtarlaması prensibine göre oluşturan işletmecilerdir. İP (İnternet Protokolü) tabanlı şebekeler 
oluşturarak hizmet vermeye başlayan yeni operatörler henüz mobil şebeke işletmecileri kadar güçlü olmasa
lar da özellikle uzak mesafe telefon haberleşmesinde gün geçtikçe pazar paylarını artırmaktadır. 

Data hizmetlerindeki en önemli gelişme İnternetin kamunun kullanımına açılmasıyla başlanmıştır. Bu 
hizmet yaygınlaşmadan önce data hizmetinden daha çok kurumsal kullanıcılar faydalanırken, İnternetin sağ-
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ladığı kolaylık kişisel kullanıcıların sayısını hızla artırmıştır. Ayrıca, geniş band erişiminin mümkün hale gel
mesi ve bütün hizmetlerin ortak bir platformdan verilebilmesi data hizmetlerini artırmıştır. Ayrıca, kurum ve 
kuruluşlar tarafından manuel olarak yapılan hizmetlerin bilgisayar teknolojisi kullanılarak yapılmaya başlan
ması ve bu amaçla kullanılan bilgisayarların bir ağ üzerinden birleştirilmesiyle bu işlemlerin yapılmasının da
ha da kolaylaşması data hizmetine olan talebi artıran önemli bir etkendir. 

Görüntü iletim hizmeti, televizyon yayıncılığındaki değişim ile büyük bir gelişme göstermiştir. A.B.D 
dışındaki gelişmiş ülkelerde televizyon hizmeti 1980'li yıllara kadar tekel konumundaki kamu kuruluşları ta
rafından verilmekte iken bu yıllarda yayıncılıkta kamu tekelinin kalkması ve özel yayıncılığa izin verilmesi 
sonucunda televizyon programlan sayısında hızlı bir artış görülmüştür. Bu taleplerin karşılanması için en uy
gun ortamlardan biri kablo-TV şebekeleri, diğeri ise uydu sistemleridir. Özellikle sayısal teknoloji sayesinde 
aynı buket içinde çok sayıda yayının iletilebilmesi ve uydu alıcısı fiyatlarının ucuzluğu bu hizmetin hızla yay
gınlaşmasını sağlamıştır. 

Sabit şebeke üzerinden ses, data ve görüntü iletim hizmetlerini verebilen Türk Telekom'un sahip oldu
ğu altyapı esas olarak en yaygın hizmet durumunda olan ses hizmetinin sağlanması için oluşturulmuş, zaman
la gelişen katma değerli hizmetlerin verilmesi için gerekli ilaveler yapılarak şebekenin imkânları artırılmış ve 
küresel telekomünikasyon şebekesinin önemli bir parçası haline gelmiştir. 

a) Telefon işletmesi 

aa) Telefon şebekesi 

- Anahtarlama sistemleri (Santrallar): 

Telefon hizmetinin sağlandığı abone santrallannın işletme kapasitesi 2004 yılı içinde 78.758 hat artarak 
21.002.191 hatta ulaşmıştır. Doluluk oranı ise %91,06 düzeyindedir. Türk Telekom tarafından işletilen san
trallar genel olarak büyük tip ve kırsal alan santralları olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılmakta olup, bü
yük tip santralların toplam sayısı 887 adet olup, kapasitesi 16.423.632 hattır. Bunun 16.281.682 hattı sayısal 
santrallardır. 2003 yılı sonunda 1.458.510 hatta sahip analog santralların sayısal santrallarla değiştirilmesi ça
lışmalarına 2004 yılında devam edilmiş ve 2004 yılı sonunda analog santralların sayısı 10'a, kapasitesi ise 
141.950 hatta düşürülmüştür. 2005 yılı sonunda analog santralların tamamının sayısal santrallarla değiştiril
mesi çalışmaları tamamlanacaktır. 

Kırsal alan santrallannın toplam sayısı ise 10.234 adet olup, kapasitesi 4.582.406 hattır. Şebekede kulla
nılan kırsal alan santrallannın sayısının oldukça fazla olması işletmede bazı sorunlar yaratmakla birlikte, bu 
durum ülkenin coğrafyasından ve idari yapısından da kaynaklanmaktadır. Bu sayının olabildiğince azaltılma
sı gerekmektedir. 

Telefon haberleşmesindeki kalitenin artırılması ve katma değerli hizmetlerin verilebilmesi için önemli 
bir altyapı özelliği olan No.7 işaretleşme sisteminin uygulandığı santral adedi 2004 yılı sonu itibariyle 871 'e, 
santral kapasitesi de 16.143.798 hatta ulaşmıştır. No.7 işaretleşmesine geçilmesinden sonra verilmeye başla
nan ISDN (Integrated Services Digital Netvvork/Tümleşik Hizmetler Sayısal Şebekesi) hizmeti ise yaygınlaş
mamıştır. 2004 yılı sonu itibariyle çalışan PA (Primary Access/Birincil Erişim-2 Mbit/s) port (giriş) sayısı 
6.276, BA (Basic Access/Temel Erişim-128 Kbit/s) hat sayısı 8.654 adettir. 

2003 yılı sonu itibariyle santralların işletme kapasitesi 21.002.191 hat olmasına karşılık, bağlı abone sa
yısı 19.125.163 bekleyen sayısı 54.193 ve boş hat kapasitesi 1.877.028'dir. 

- İletim sistemleri: 

Ulusal şebekedeki santrallann birbirlerine olan bağlantısı esas olarak fiber optik kablolar ve sayısal R/L 
(Radio-Link) sistemleri üzerinden sağlanmakta olup, bunun yanında kırsal alanda havai hat kuranportör sis
temleri ve uydu üzerinden millî şebekeye bağlantısı sağlanan santrallar da bulunmaktadır. 
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Yurtiçinde tesis edilen fiber optik kabloların toplam uzunluğu 2004 yılında yapılan 3.926 km'lik ilave 
ile 91.523 km'ye ulaşmıştır. Şehirlerarası güzergahlarda kablolar genellikle havai olarak tesis edilmiş olmak
la birlikte, BOTAŞ ve TEİAŞ Genel Müdürlükleri ile imzalanmış olan protokollar kapsamında enerji nakil 
hatları üzerinden 2.130 km, boru hatları ile birlikte tesis edilmiş 2.718 km kablo kullanılmaktadır. Ayrıca Ka
rayolları Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında da havai güzergahlar yer altı güzergahına dö
nüştürülmektedir. Bunların dışında Tafıcs projesi kapsamında 9.017 km fiber optik kablo tesis edilmiştir. 

Bu kabloların terminasyonunda PDH ve SDH teknolojisine sahip teçhizat kullanılmaktadır. PDH tipi ter
minallerin sayısı 16.080 adet olup, 2004 yılında bu teknolojiye sahip ilave teçhizat kurulmamıştır. 1994 yılın
dan itibaren transmisyon şebekesinde kullanılmaya başlayan SDH teknolojisine sahip terminal sayısı, 2004 
yılında ilave edilen 1.036 adet terminalle birlikte 6.563 adede ulaşmıştır. Ana güzergahlardaki fiber optik kab
loların kapasitesinin çoklanması amacıyla kullanılmaya başlanan WDM (Dalga Boyu Çoklayıcısı) teknoloji
si ürünü terminallerin sayısı ise 91 adettir. 

Şebekede kullanılan R/L sistemlerinin tamamı sayısal teknoloji ürünü olup, toplam alıcı-verici sayısı yıl 
içinde 1074 adet artırılarak 9160 adede, istasyon sayısı 306 adede, bu sistemler ile bağlı merkez sayısı ise 2793 
adede ulaşmıştır. Bu sayıya dahil olmamakla birlikte, halen Avea şirketi tarafından kullanılan, ancak Şirketin 
mülkiyetinde olması gereken toplam 275 atlamalık 18 Ghz bandında çalışan R/L sistemi daha bulunmaktadır. 

- Erişim sistemleri: 

Türk Telekom tarafından işletilen telefon şebekesinde (PSTN) anahtarlama (Santral) birimleri ile kulla
nıcılar/aboneler arasındaki bağlantıyı sağlayan erişim sistemlerinde genellikle bakır kablo şebekesi (Şehiriçi 
telefon dağıtım şebekesi) kullanılmaktadır. Şehiriçi telefon dağıtım şebekesine 2004 yılında yapılan ilaveler
le 6.754.204 hat rijit ve merkez saha, 29.758.008 hat prensipal ve 51.655.097 hat lokal şebekeye ulaşılmıştır. 
Ulaşılan bu sayılar santral kapasitesine göre oldukça yeterli düzeyde olmakla birlikte 2004 yılı sonu itibarıy
la şebeke eksikliğinden veya hiç şebeke olmamasından dolayı telefon bekleyen sayısının 21.805 olduğu göz 
önüne alınırsa telefon dağıtım şebekesinin belli merkezlerde henüz yetersiz olduğu, belli merkezlerde ise ye
terinden fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Abone bağlantılarında bakır kablo şebekesinin yanında 480 abone kapasiteli Çoklamalı Fiber Optik Eri
şim Sistemleri de kullanılmakta olup, bu sistemlerin toplam sayısı 255'e, hizmet götürülen abone sayısı ise 
74.872'ye ulaşmıştır. Ayrıca, 25.09.2003 tarihinde yapılan sözleşme ile temin edilmeye başlanan fiber erişim 
sistemlerinden 2004 yılında toplam 22.288 hat kapasiteli sistemin montajı yapılarak hizmete verilmiştir. Bun
ların dışında bakır kablo şebekesi üzerinden çalışan hat çoklayıcı sistemleri de kullanılmakta olup 2004 yılı 
sonu itibariyle 104.214 aboneye bu sistemler üzerinden telefon hizmeti götürülmektedir. 

Kablo tesisinde ve işletmesinde sorunlar bulunan veya arazi yapısı nedeniyle kablo tesisi uygun olma
yan yerleşim yerlerindeki abonelerin bağlantısını sağlamak üzere kullanılan Kablosuz Telefon Sistemleri ile 
bağlantı yapılan abone sayısı 2004 yılı sonunda 140.594 adede ulaşmıştır. 2005 yılı sonunda ise bu sayının 
143.000'e ulaşması planlanmıştır. Bununla birlikte, Telekomünikasyon Kurumu tarafından, söz konusu sis
tem için tahsis edilen frekansların 31.12.2007 tarihinde iade edilmesi yönünde karar alındığından bu konuda 
yeniden bir planlama yapılması ve mevcut teçhizatın kullanımı konusunda karar verilmesi gerekmektedir. 

- Mobil telefon: 

1986 yılında toplam 2.000 hatlık başlangıç kapasitesi ile hizmete verilen mobil telefon şebekesi NMT 
450 standardında olmasına rağmen bu sisteme tahsis edilen frekans bandının uluslararası standartlarından 
farklı olması nedeniyle abone cihazlarının özel olarak imal edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Ülke gene
linde verilen bu hizmet ilk yıllarda oldukça hızlı gelişmiş ve 1997 yılında 126.659 aboneye kadar ulaşılmış 
olmasına rağmen GSM telefon şebekesinin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte NMT abone sayısında düşüş
ler başlamıştır. 2003 yılı sonunda 37.474 adet olan abone sayısı 2004 yılı sonunda 28.364 adede düşmüştür. 
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Söz konusu sistemin kullanıldığı diğer ülkelerde de benzeri durum gözlenmekte ve kullanılmakta olan 
analog sistemin terk edilmesi, bunun yerine sayısal sistemin kullanılması konusunda gerekli çalışmalar yapı
larak Telekomünikasyon Kurumu nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Telekomünikasyon Kurumu 
tarafından alınan ilk kararda, bu sistem için tahsis edilen frekansların 31.12.2006 tarinine kadar iade edilme
si, bunun yerine CDMA teknolojisinin kullanılacağı kablosuz telefon sistemi için frekans tahsisi öngörülmüş 
olmakla birlikte, Şirket 12.08.2005 tarih ve TTAŞ.0.15.00.01-432 sayılı yazısı ile öngörülen şartları yerine ge
tiremeyeceğini bildirmesi üzerine verilen bu izin Telekomünikasyon Kurulu'nca iptal edilmiştir. 

-Diğer altyapı tesisleri: 

Erişim, anahtarlama, iletim ve diğer yardımcı donanımların kesintisiz ve uygun koşullarda çalışmasını 
sağlamak amacıyla kurulmuş olan jeneratör gruplarının toplam sayısı 5.297 adet olup, kurulu toplam jenera
tör gücü 335.434 KVA'dır. 2004 yılı içerisinde 1.115.998 saat çalışma karşılığında 12.434.834 KWh enerji 
üretilmiş ve 4.235.330 litre yakıt tüketilmiştir. Toplam santral sayısının 11.121 olduğu dikkate alındığında 
santral başına düşen ortalama jeneratör sayısının 0,48 ve jeneratör başına yıllık çalışma süresinin ortalama 210 
saat olduğu anlaşılmaktadır. 

Teçhizat salonlarının isimlendirilmesi amacıyla kullanılan çeşitli kapasitedeki klima cihazlarının top
lam sayısı 7.293 adettir. Toplam kapasitesi 136.920.935 kcal/h olan bu cihazların 4.790 adedi salon tipi, 381 
adedi balkon tipi, 1.275 adedi pencere tipi, 775 adedi split tip ve 72 adedi merkezi tiptedir. 

ab) Telefon hizmetleri: 

Şehiriçi, şehirlerarası ve uluslararası telefon hizmetleri verilmekte olan telefon şebekesi (PSTN) üzerin
den 2003 yılında yapılan telefon görüşmelerinin toplamı 101.188.410.956 kontör iken 2004 yılında 
94.899.400.089 kontöre düşmüştür. Bu azalmada yüksek hızlı İnternet erişimine abone olanların sayısının art
ması belli bir rol oynasa da en önemli etken son yıllarda GSM abone sayısının hızla artması ve kişilere ulaş
mada mobil telefonun daha fazla tercih edilir hale gelmesidir. Bunun yanında, GSM operatörlerinin çok uy
gun tarifeler uygulayarak özellikle şehirlerarası aramalarda sabit şebekeye göre daha ucuza hizmet sunmala
rı şebekedeki toplam trafiğin düşmesine neden olmaktadır. 

Türk Telekom'un bağlı şirketi olan Aycell tarafından 2003 yılında başlatılan ve birleşme sonrası Avea ta
rafından da sürdürülen kurumsal abonelik uygulamasının Türk Telekom'un aleyhine sonuçlar yaratabilecek ta
rife özelliğine sahip olması ve grup içi görüşmelerin ücretsiz olarak yapılması, benzeri uygulamalann diğer 
GSM operatörleri tarafından da başlatılması şehirlerarası görüşmelerde olduğu kadar, Türk Telekom'un göre
ce ucuz hizmet verdiği şehiriçi görüşmeleri de olumsuz etkilemektedir. Buna ilave olarak, Ağustos 2004 tari
hinden itibaren yürürlüğe giren yeni tarifelerde yurtiçi görüşme ücretlerinin kullanıcılar aleyhine değiştirilme
si, sabit şebekede üzerinden yapılan telefon haberleşmesini olumsuz yönde etkileyecek bir uygulama olmuştur. 

Telefon şebekesi üzerinden arayan numaranın tespiti, uyandırma, kısaltılmış numara, rahatsız edilmeme, 
konferans görüşme, son arama tekrarı, çağn yönlendirme, çağrı bekletme, aranmaya ve aranmaya kapanma 
gibi hizmetler verilmektedir. Bunun yanında, No.7 işaretleşme sisteminin sağladığı kolaylıklardan olmak üze
re yurtiçi ve yurtdışı ISDN bağlantı ve clip-clear hizmetleri de (Arayan ve aranan numaranın görünmesi) ve
rilebilmektedir. 2004 yılı sonu itibariyle CLIP özelliği kullanan abone sayısı 4.734.084'e, CLIR özelliğini kul
lanan abone sayısı 122.415'e ulaşmıştır. 

Bunun yanında, şebekede daha fazla trafik üretilmesini sağlamak amacıyla katma değerli hizmetlerin 
(ses mesajı, numara taşınması, kredili arama, vb.) verilmesi amacıyla gerekli olan altyapının (IN/Akıllı Şe
beke) kurulması için çalışma başlatılmış olmasına rağmen olumlu sonuç alınamamış, bu sistemin yerine, 
meşgul ve yerinde olmayan abonelere gelen çağrıların sonlandırılması, sesli mesaj, faks mesajı, birleştiril
miş mesaj ve sanal telefon servisleri gibi hizmetleri verecek olan daha basit yapıda bir sistemin alımına ka
rar verilerek bu amaçla ihale çalışmaları sonuçlanmış olup, sistemin 2005 yılında ortalarında hizmete veril
mesi planlanmıştır. 
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b) Data işletmesi: 

ba) Data şebekesi: 

Türk Telekom tarafından üç ayrı data şebekesi işletilmektedir. Bunlar; paket anahtarlamalı data şebeke
si (TURPAK), kiralık data devreleri için sayısal data şebekesi (TSDnet) ve İnternet şebekesidir. 

- TURPAK şebekesi: 

Şirket tarafından işletilmekte olan Türkiye Paket Anahtarlamalı Data Şebekesi (TURPAK) 1989 yılın
da hizmete verilmiş olup, 1996 yılına kadar bütün il merkezleri ile büyük ilçe merkezlerine yaygınlaştırıl
mıştır. Başlangıç aşamasında düşük hızlı erişim imkânı sağlamakta iken, 1996 yılında ilave edilen yeni ürün
lerle yüksek erişim imkânı de sağlanmış ve Frame Relay (Çerçeve Anahtarlaması) hizmeti verilmeye baş
lanmıştır. 2000 yılı sonunda ise söz konusu şebeke ATM temelli bir yapıya dönüştürülmüş ve hizmet alanı 
daha da genişletilmiştir. 

Söz konusu şebekede 3 adet Passport 20K, 22 adet Passport 15K, 11 adet Passport 15KVSS, 142 adet 
Passport 7K ve 169 adet DPN-100 modülü bulunmaktadır. DPN modülleri üzerinde X.21, V.24 ve V.35 pro
tokollerine arayüzler, Passport modülleri üzerinde ise ElC(nx64kbps), E3 (34 Mbps), OC-3/STM-1 (155 
Mbps), OC-12/STM-1 (622 Mbps) ve OC-48/STM-16 (2,4Gbps) arayüzleri bulunmaktadır. 

TURPAK şebekesi 64 kbps hızında X.75 protokolü ile A.B.D, İtalya, Belçika ve Almanya'daki paket 
anahtarlamalı şebekelere bağlanmıştır. 

TURPAK şebekesinin düşük hızlı erişime imkân sağlayan portlarının (X.25,1TI/ITHI, SNA/SDLC pro-
tokollan) toplam erişim kapasitesi 229 Mbps, port sayısı ise 17.000 adettir. Buna karşılık bağlı abone sayısı 
11.031 adet, kapasite kullanım oranı da % 64,9'dur. Önceki yıllarda bu hizmet türüne daha yoğun talep ol
masına karşılık, yüksek hızla erişime olan talebin sürekli olarak artması nedeniye bu hizmete olan talebin 
azaldığı görülmektedir. 

Yüksek hızlarda erişim protokolü olan F/R portlarının toplam kapasitesi 6.150 Mbps, abone sayısı ise 
12.105 adettir. ATM portlarının toplam kapasitesi 505.375 Mbps, abone sayısı 147 adettir. 

- Sayısal data şebekesi (TSDnet): 

Kendi bilgisayar ağına sahip yurtiçi ve yurtdışı kurumsal kullanıcı sayısına paralel olarak artan kiralık 
data kanalı taleplerinin karşılanması amacıyla 1997 yılında kurulmaya başlanan TSDnet data şebekesi 1999 
yılında kurulan ikinci bir şebeke ile genişletilmiş ve toplam 18.420 port kapasitesine ulaşmıştır. 

Söz konusu şebeke, başta bankalar olmak üzere geniş alan ağına sahip kuruluşlar tarafından kullanılmak
tadır. Ülkede bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmaya başlamasıy
la bu hizmete olan talep artmış ve ilk kurulan şebekeye 2004 yılında 97 düğüm noktası ile.2.357 port ilavesi 
yapılmıştır. 

İkinci şebeke ise başlangıçta toplam 3.500 port kapasite ile 61 İl merkezine kurulmuş, 2001 yılında ya
pılan 4.344 port kapasite ilavesi ile şebeke genişletilmiştir. 2004 yılı sonu itibariyle şebekenin toplam erişim 
kapasitesi 32.807 Mbps olup, toplam kullanıcı sayısı 48.087 adettir. 

- İnternet şebekesi (TTnet): 

ABD tarafından geliştirilen İnternet (Ağların ağı), TCP/IP haberleşme protokolünü kullanan bir iletişim 
şekli olup, 1988 yılından itibaren ABD dışındaki ülkelerin kullanımına da açılmaya başlamıştır. İnternet hiz
meti Türkiye'de ilk olarak 1993 yılından itibaren verilmeye başlanmış, 1996 yılında Türk Telekom tarafından 
hizmete verilen TURNET şebekesi ile kamunun kullanımına açılmıştır. Türk Telekom ile gelir ortaklığı an
laşması imzalayan konsorsiyumun taahhütlerini yerine getirememesi ve artan talepleri karşılayamaması üze
rine üzerine ATM tabanlı olarak kurulan TTNET şebekesi Ekim 1999 tarihinde hizmete verilmiştir. 
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TTNET şebekesi ülke genelinde oluşturulan 143 POP noktası ile hizmet vermektedir. Ana omurgası 15 
düğüm noktasında bulunan büyük kapasiteli yönlendiriciler ile bunları birbirlerine bağlayan yüksek kapasite
li linklerden meydana gelmiştir. 2003 yılında yapılan ilaveler sonunda İP katmanında çalışan yönlendirici sa
yısı 26 adede çıkartılmıştır. Bu yapı içinde Gayrette (İstanbul)-Acıbadem (İstanbul)-Ulus (Ankara) - Adana-
İzmir arasında oluşturulan beşgende bulunan yönelendiriciler 2,4 Gbit/s'lik ana merkez, toplam 21 lokasyon-
da kurulan yönlendiriciler ile 622 ve 155 Mbit/s seviyelerinde ana merkezlere bağlantı sağlanmaktadır. Bu
nunla birlikte, İnternet kullanıcılann sayısının sürekli olarak artması ve mevcut kullanıcıların daha geniş band 
kullanımına olan talepleri nedeniyle mevcut omurganın genişletilerek ilave hizmetlerin (TV, video, e-eğitim, 
vb.) verilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. 

TTnet şebekesinin yurtdışı bağlantısı denizaltı fiber optik kablolar ve uydu sistemleri üzerinden sağlan
maktadır. 2003 yılı sonunda 1,709 Gbps/1,554 Gbpsolan yurtdışı bağlantı kapasitesi 2004 yılında 8,861/8,551 
Gbps'ye yükseltilmiştir. Söz konusu kapasitenin daha da artırılması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda 
ise yurtdışı bağlantı kapasitesi 14,616/14,461 Gbps olmuştur. 

bb) Data hizmetleri: 

- TURPAK hizmetleri: 

Paket anahtarlamaiı data şebekelerinin, kiralık data devrelerine göre kullanıcılara sağladığı en önemli 
avantaj ücretlendirmenin süreye ve bağlantı kapasitesine göre yapılmasıdır. TURPAK şebekesi yurtiçi ve yurt
dışına data bağlantısı ihtiyacı bulunan özellikle kullanıcılara çeşitli kullanım kolaylıkları sağlanarak, kapalı 
kullanıcı grubu, ödemeli arama ve aranma, çağrı yönlendirme, ücret bilgisi verme, paket ve pencere büyüklü
ğüne bağlı görüşme gibi özel hizmetler verilmektedir. Verilmekte olan hizmetler erişim şekline ve hizmet tü
rüne göre ücretlendirilmektedir. TURPAK erişim birimlerinin bulunmadığı yerlerden gelen abonelik talepleri 
en yakın erişim noktası ile abone arasında kiralık devre kurularak karşılamaktadır. 

Bu şebeke üzerinden sağlanan ATM ve F/R hizmeti tüm İl merkezleri ve büyük İlçe merkezleri dahil ol
mak üzere 169 merkezde verilmektedir. Ses, veri ve görüntünün bir arada yüksek hızlarda, aynı ortamda ile
timine olanak sağlayan ATM teknolojisi özellikle data şebekelerinin omurgalarının oluşturulmasında yaygın 
olarak kullanılmakla birlikte, Türkiye'deki kurumsal kullanıcıların sayısı ve gereksinimleri henüz yeterli dü
zeyde olmadığından bu hizmete yeterli talep oluşmamıştır. 

ATM hizmetine göre kurumsal kullanıcılar tarafından daha yaygın olarak kullanılan F/R hizmeti geniş 
alan ağları üzerinden yüksek hızlarda hizmet alma imkânı veren, esnek band genişliği kullanımını sağlayan, 
kiralık hatlara göre daha verimli ve ucuz bağlantı imkânı sağlayan hizmet durumundadır. 

Sürekli yenilenen data hizmetinde son gelişmelerden biri de Metro Ethernet hizmetidir. Son kullanıcıya 
10 Mbps'den 10 Gbps hızına kadar geniş band veri iletimi imkânı sağlayan bu teknoloji kullanılarak hizmet 
sunulması amacıyla 22.06.2004 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında temin edilen donanımlar ilk aşa
mada Ankara, İzmir ve İstanbul'da kurulmuştur. Bu hizmete yönelik tarifelerin uzun süre onaylanmaması so
nucu gecikmeli olarak başlayan bu hizmetten bankalar, iş merkezleri, oteller ve televizyon kuruluşları yanın
da geniş alan haberleşme ağına sahip kamu kuruluşları faydalanmaktadır. 

c) Kablo-TV işletmesi: 

Karasal vericiler kullanılarak yapılan radyo ve televizyon yayınlarında kullanılan frekans bandının sınır
lı olması ve bu frekansların planlanmasında yaşanılan sıkıntılar nedeniyle sınırlı sayıda radyo ve televizyon 
yayını yapılabildiğinden, Kablo-TV hizmeti gelişmiş ülkelerde geniş uygulama bulmuştur. 1TU tarafından ya
yımlanan istatistiklere göre, Avrupa'da en yaygın Kablo-TV hizmeti Hollanda ve Belçika'da verilmekte olup, 
Hollanda'da evlerin yaklaşık % 92'sinde, Belçika'da da % 89'unda Kablo-TV hizmeti verilmektedir. 
A.B.D.'de ise bu oran % 67 mertebesindedir. 

Diğer taraftan, telefon ve geniş band İnternet erişimi gibi diğer telekomünikasyon hizmetlerinin de bu şe
bekeler üzerinden verilmesiyle Kablo-TV şebekeleri sabit telefon şebekelerine önemli bir rakip haline gelmiştir. 
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Türkiye'de 1989 yılında Ankara'nın bazı semtlerinde pilot uygulama olarak başlatılan bu hizmetin yay
gınlaştırılması için 1991 yılından itibaren 9 il merkezinde (Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, G.Antep, Antalya, 
Kayseri ve Konya) Kablo-TV şebekeleri kurulmaya başlanmıştır. Ancak projenin uygulamasında yaşanan so
runlar ve 1995 yılından itibaren gerekli yatırım yetkisinin alınamaması yüzünden Kablo-TV şebekesi geniş-
letilememiş, sonuçta toplam 6 firma ile imzalanan sözleşmeler tamamlanamamıştır. 

Gerçekçi projelerin uygulanması durumunda Şirkete önemli bir gelir kaynağı olabilecek bu hizmetin ge
liştirilmesi amacıyla farklı bir uygulamaya gidilmiş ve 1997 yılında 11 yeni il merkezi (Balıkesir, Denizli, Er
zurum, Eskişehir, İzmit, Mersin, Adapazarı, Samsun, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak) için yapılan 10 yıl sü
reli gelir paylaşımlı Kablo-TV ihalesi sonucunda bu hizmet verilmeye başlanmıştır. Mevcut 9 ildeki şebeke
nin imzalanan sözleşmeler kapsamında tesisine devam edilemediğinden bu şebekelerin genişletilmesi için de 
aynı yöntem uygulanmış ve bu illerdeki Kablo-TV şebekeleri de 1998 yılından itibaren gelir paylaşımlı ola
rak işletilmeye başlanmıştır. 

İmzalanmış olan gelir paylaşım sözleşmelerinde oluşturulacak altyapının ve sunulacak hizmetlerin nite
likleri birbirlerine göre bazı farklı koşullar içerdiğinden bunların giderilmesi ve gelişen teknoloji nedeniyle 
sayısal sisteme geçilmesi amacıyla Temmuz 1999 tarihinde ek protokol imzalanmıştır. Bu protokolda mevcut 
şebekenin HFC (Fiber-Koaksiyal karışımı) teknolojisi ile genişletilmesi, kanal kapasitesinin artırılması, sayı
sal yayıncılığa geçilmesi, Kablo İnternet ve interaktif hizmetlerin verilmesi için yapılması gerekli donanım 
ilaveleri ile bu şebeke üzerinden İnternet erişiminin sağlanması için gerekli koşullar belirtilmiştir. 

d) Uydu işletmesi: 

İlk yapay uydu olan Echo-I'in 1960 yılında uzaya fırlatılması ile başlayan uydu haberleşmesi, Uydular 
Aracılığıyla Haberleşme Uluslararası Teşkilatı-INTELSAT'ın kurulması ile birlikte önemli bir gelişme gös
termiş ve bu teşkilat tarafından imal ettirilen 240 kanal kapasiteli INTELSATI uydusu 1965 yılında uzaya fır
latılarak uluslararası telefon haberleşmesinde kullanılmaya başlanmıştır. 

Türkiye söz konusu organizasyona 1968 yılında üye olmuş, Ankara-Gölbaşı'nda kurulan yer istasyonu 
(AKA-1) ise 23.04.1979 tarihinde hizmete verilmiştir. Bu istasyon üzerinden ilk aşamada 13 ülke ile haber
leşme sağlanmıştır. Söz konusu sistem hizmete girmeden önce Antalya-Catania (İtalya) denizaltı kablosu, 
Türkiye-Bulgaristan ve Türkiye-Yunanistan radyo-link sistemleri ile Ankara ve İstanbul'da bulunan HF Rad-
yo-Telefon ve Radyo-Telgraf sistemleri ile kısıtlı olarak sağlanabilen yurtdışı haberleşme bu istasyonun dev
reye girmesiyle önemli ölçüde rahatlamıştır. 

INTELSAT teşkilatına üye olunup, bu kapsamda kurulan uydu-yer istasyonunun işletilmesinde başarı 
sağlanması üzerine, 1977 yılında 17 ülkenin katılımıyla oluşturulan Uydu Aracılığıyla Haberleşme Avrupa 
Teşkilatı-EUTELSAT'ta da kurucu üye olarak iştirak edilmiş ve 3.11.1985 tarihinde hizmete verilen AKA-
2 yer istasyonu üzerinden Avrupa ülkeleri ile bağlantı sağlanmıştır. 

Üye olunan üçüncü bir uluslararası organizasyon ise Uluslararası Deniz Uydu Haberleşme Teşkilatı-IN-
MARSAT'dır. Deniz araçlarının birbirleri arasında ve kara ile haberleşmelerini sağlamak üzere oluşturulan bu 
organizasyon tarafından işletilen uydu sistemleri ile telefon, teleks ve data haberleşmesi yapılabilmekte olup, bu 
amaçla Türkiye'de kurulan yer istasyonları da Ankara-Gölbaşf ndaki Uydu Yer İstasyonu'nda bulunmaktadır. 

Diğer taraftan uydu haberleşme hizmetleri 1968 yılından 1995 yılına kadar PTT İşletme Genel Müdür
lüğü, daha sonra da Türk Telekom bünyesinde yürütülmüş, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununu değişti
ren ve 02.07.2004 tarih ve 25510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5189 sayılı yasa ile 
kurulan Türksat A.Ş.'ne devredilmiştir. Yapılan bu yasal düzenlemede "Türk Telekomun, uydu haberleşme-
siyle ilgili tüm uyduları, uydu yer kontrol istasyonları, uydu haberleşme ve iletişim yer istasyonları, uydu yö
rünge pozisyonları, uydu haberleşmesinde kullanılan taşınır ve taşınmazlar, her türlü teçhizat, araç, gereç, 
malzeme, yazılım ve donanımlar, her türlü fikrî ve sınaî haklar ile sair hak ve alacaklar, merkezi Monaco'da 
bulunan Eurasiasat SAM şirketindeki tüm hisseleri, uydu hizmetlerine ve yörünge pozisyonlarına ilişkin fre-
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kans tahsis, koordinasyon ve tescilleri, uydu hizmetlerine ilişkin her türlü sözleşmeleri ve kredi anlaşmaları 
ile hak, alacak ve borçları, leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan davalar ve icra takipleri, Intelsat, Eutelsat, 
ICO ve Inmarsat şirketlerindeki tüm hisseleri bütün hak, borç, alacak ve yetkileri ile birlikte faaliyete geçme
sini müteakip iki ay içerisinde Türksat A.Ş.'ye yapılacak protokoller ile devredilir." Hükmü bulunduğundan 
iki kuruluş arasında 22.09.2004 tarihinde devir protokolü imzalanmıştır. 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle de söz 
konusu şirketin kuruluş işlemleri tamamlanarak devir işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Bu protokolda, Türksat A.Ş.'ye devredilecek arsa, bina, teçhizat, araç ve gereçler ile tarafların birbirleri
ne sağlayacaklan hizmetler belirlenmiştir. Bu hizmetlerden en önemlisi Türksat A.Ş.'ye ait uydulardan Türk 
Telekom'un kiralayacağı kapasiteye ilişkin taahhüttür. Söz konusu protokolün 6 ncı maddesinde "Kullanım ve 
kullandırma hakkı Türk Telekom'a ait olması kaydıyla, Türk Telekom'un ihtiyacı olan mevcut (Yurtiçi/Yurtdı
şı TES, IDRJBS, TES ve İnternet kapasitesi için 400 Mhz) uydu kapasitesi her yıl ihtiyaca binaen, bu band ge
nişliğinden en fazla 18 Mhz düşecek şekilde tekrar değerlendirilmek ve sözleşme süresince 300 Mhz'in altına 
düşmemek kaydıyla bedeli mukabilinde 10 yıl Türksat A.Ş. tarafından sağlanacaktır." Şartı bulunmaktadır. 

- TÜRKSAT: 

TÜRKSAT uyduları 21.12.1990 tarihinde tedarikçi firma ile imzalanan ve 28.03.1991 tarihinde yürürlü
ğe giren sözleşme kapsamında imal edilmeye başlanmıştır. İlk imal edilen uydu (TÜRKSAT-1A) 24.01.1994 
tarihinde uzaya gönderilirken meydana gelen arıza nedeniyle yörüngesine ulaşamadan düşmüş, 11.08.1994 ta
rihinde uzaya gönderilen ikinci uydu (TÜRKSAT-İB) 10.10.1994 tarihinde servise verilmiştir. 10 adet 36 
Mhz band genişliğinde ve 6 adet 72 Mhz band genişliğinde olmak üzere 16 adet transponderi bulunan TÜRK
SAT-İB Uydusu üzerinden kırsal alandaki yerleşim yerlerinin transmisyonu amacıyla küçük çaplı Telefon Yer 
İstasyonları (TES), IBS (Intelsat Business Services/Düşük hızlı data), IDR (Yüksek hızlı data) şebekeleri ça
lışmakta olup, bu uydunun kapasitesinin tamamı (Polis Radyosu tarafından kullanılan bir alt taşıyıcı hariç) 
Türk Telekom tarafından kendi hizmetleri için kullanılmıştır. Ancak söz konusu uydu 01.06.2004 tarihinden 
itibaren kullanım süresi azaldığından salınımlı yörüngeye girmiş ve bu uydu üzerinde bulunan hizmetler 
Türksat-İC uydusuna aktarılmaya başlanmıştır. 

10.07.1996 tarihinde uzaya gönderilen ve 24.09.1996 tarihinde geçici kabulü yapılarak hizmete verilen 
TÜRKSAT-İC uydusunun 5 adet 72 Mhz, 2 adet 54 Mhz ve 9 adet 36 Mhz olmak üzere toplam 16 adet trans
ponderi bulunmaktadır. Bu uydu genel olarak TV ve radyo yayınları için kullanılmıştır. 

TÜRKSAT-İB ve İC uydu serisinin devamı olarak planlanıp, 11.01.2001 tarihinde uzaya gönderilerek 42 
derece Doğu lokasyonuna yerleştirilen TÜRKSAT-2A (EURASIASAT) uydusu Türk Telekom ile Aerospatiale 
firması arasında kurulan "Joint Venture" şirketi tarafından imal ettirilmiştir. Bu uydu üzerinde 20 adedi sabit, 
12 adedi de hareketli kapsama alanlarına sahip olmak üzere toplam 32 adet transponder bulunmaktadır. 

e) Arabağlantı ve altyapı sağlanması: 

Telekomünikasyon şebekelerinin kurulmaya başladığı yıllardan itibaren gündeme gelen arabağlantı kav
ramı, iki farklı operatör tarafından işletilen telekomünikasyon şebekelerinin birbirlerine hangi koşullarda irti-
batlandınlacağını ve birbirlerine gönderecekleri haberleşme trafiğinin ücretlendirilmesinde uygulanacak esas
ları belirtmektedir. Telekomünikasyon şebekelerinin tekel durumundaki idareler tarafından işletildiği dönem
lerde sadece uluslararası haberleşme için gerçekleştirilen arabağlantılar, telekomünikasyon hizmetlerinin ser
bestleştirilmesi ile önem kazanmaya başlamıştır. 

Arabağlantı uygulamalarının en yaygın olarak görüldüğü ABD ile Avrupa Birliği ülkelerinde birbirlerin
den çok farklı prensipler uygulanmakla birlikte, iki şebekenin birbirine bağlanması durumunda şebekeler ara
sında akan trafik esas alınarak hesaplaşma yapılmakta ve bu hesaplaşmada uygulanacak ücretler genellikle 
maliyet esasına göre karşılıklı mutabakatla tespit edilmektedir. 

Türkiye'de 1998 yılında 2 farklı GMS operatörüne lisans verilmesi sonucunda 2 yıllık bir sürede geçer
li olmak üzere 24.04.1998 tarihinde imzalanmış olan arabağlantı anlaşmaları kapsamında sabit şebeke ile mo-
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bil şebekeler birbirlerine irtibatlandırılmıştır. Daha sonra Lisans alan diğer GSM operatörleri ile de benzeri 
anlaşmalar imzalanmıştır. 

f) Kiralık devre hizmetleri: 

Yurt içinde ve yurt dışında yaygın işyerlerine sahip olan kurum ve kuruluşların artmasının yanında 1994 
yılından itibaren ülkede GSM hizmetine başlanması, geniş alan ağı uygulamasının ve İnternet hizmetinin yay
gınlaşmasıyla birlikte şehiriçi ve şehirlerarası özel devre sayılarında önemli artışlar sağlanmıştır. Söz konusu 
hizmet; özel kişi ve kuruluşlar için iki veya daha fazla merkez arasında istenilen kapasitede data hizmeti ve
rilmesi, GSM operatörleri için ses iletimine uygun devrenin tesis edilerek işletilmesi veya uç kullanıcılar ta
rafından katma değerli hizmetlere erişim için kullanılmaktadır. Bu noktalar arasındaki bağlantının Türk Tele-
kom merkezinden/merkezlerinden geçilerek sağlanması esas olup, birbirlerine çok yakın, ancak farklı mülki
yet alanları arasında irtibat talep edilmesi halinde bile bu kural uygulanmaktadır. İrtibat yapılacak merkezler 
ile Türk Telekom merkezi arasındaki erişim sistemi talep edilen devre hızına uygun olmaması halinde gerek
li olan altyapı talep sahibi tarafından veya ücreti karşılığı Türk Telekom tarafından temin edilmekte olup, bu 
noktalarda kullanılan terminaller ise kullanıcı tarafından temin edilmektedir. Bağlantı yapılan noktaların bu
lunduğu konumlar (Şehiriçi aynı santral, şehiriçi farklı santral, şehirlerarası iliçi, şehirlerarası illerarası) ve 
kullanım amacı (data veya telefon) esas alınarak tesis ve kira ücreti tahakkuk ettirilmektedir. 

2004 yılı sonu itibariyle çalışan kiralık data devre abone sayısı 48.087, kiralık telefon devre sayısı 
16.163'tür. 

g) Diğer telekomünikasyon hizmetleri: 

- Teleks hizmeti: 

Telefon şebekesi üzerinden faksimil haberleşmesinin yapılmaya başlamasıyla birlikte önemi azalmaya baş
layan teleks haberleşmesi bilgisayarlar arası haberleşmenin başlamasıyla önemini oldukça yitirmiştir. Bununla 
birlikte, Türk Telekom'un işletmekte olduğu teleks şebekesinin PTT Genel Müdürlüğü tarafından sunulmakta 
olan telgraf hizmeti için kullanılıyor olması ayrıca, bu haberleşme aracının bazı kurum ve kuruluşlar tarafından 
resmi haberleşmelerde tercih edilmesi yüzünden bu hizmetin sürdürülmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 

Santral kapasitesi 11.100 olmasına karşılık 2004 yılı sonundaki abone sayısı 3.364'tür. 2003 yılındaki 
abone sayısının 4.243 olduğu dikkate alındığında son bir içinde 879 abone iptali olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Bu azalmanın önümüzdeki yıllarda da devam etmesi beklenmektedir. 

- Çağrı hizmeti: 

İlk hizmete verildiği yıllarda kullanım kolaylığı ve ucuzluğu nedeniyle abone sayısı hızla artan çağrı 
hizmeti GSM telefonlarının yaygınlaşmasıyla önemini kaybetmeye başlamıştır. Özellikle GSM şebekesi üze
rinden verilmeye başlayan Kısa Mesaj Servisi (SMS) çağrı hizmetinin yerini almış durumdadır. 

Türk Telekom tarafından işletilmekte olan çağrı sistemi POGSAG protokolü ile çalışmakta olup 43 mer
kezde kurulu bulunan verici teçhizatı üzerinden hizmet sağlanmaktadır. 2003 yılı sonunda 3.420 olan abone 
sayısı 2004 yılı sonunda 2.277'ye düşmüştür. 

- Deniz haberleşmesi hizmeti: 

Deniz araçlarının kara ile bağlantılarını sağlamak ve kamu haberleşme hizmeti sunmak amacıyla Türk 
Telekom tarafından işletilen Kıyı Telsiz İstasyonlarının, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nu değiştiren 
02.07.2004 tarih ve 5189 sayılı Kanun ile 3 ay içinde Gemi Kurtarma ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 
devri öngörülmüştür. Ekim 2004 tarihi itibariyle devir işlemlerine yönelik protokol çalışmaları tamamlanmış 
olmakla birlikte, söz konusu yasa gereği ilgili kuruluş Telekomünikasyon Kurumu ile 22.07.2005 tarihinde 
görev sözleşmesini imzalamış, bu tarihe kadar da hizmet Türk Telekom tarafından sürdürülmüştür. 

Kıyı Telsiz İstasyonları MF (Orta Dalga), HF (Kısa Dalga) ve VHF (Çok Kısa Dalga) bandında çalış
maktadır. Yakın mesafelerde seyreden deniz araçlarının kara ile haberleşmesini sağlayan VHF istasyonları 
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toplam 24 adettir. MF/HF bandında Antalya, İzmir, Samsun ve İstanbul olmak üzere uzaktan kumandalı DSC 
(Digital Selective Calling/Sayısal Seçmeli Çağrı) özellikli sistemler kurularak hizmete verilmiştir. 

h) Malzeme ve teçhizat üretimi: 

İstanbul-Soğukçeşme'de 1869 yılında kurulan ve çeşitli yerlerde üretim yaptıktan sonra 1970'li yılların 
başında Ümraniye'deki yeni yerine taşınan Türk Telekom İstanbul Fabrikası şebekede kullanılan bazı malze
menin üretimini yapmaktadır. Başlıca ürünleri; kablo ek takımları, bağlama dizisi ve diğer mekanik malzeme
dir. Yurtdışındaki firmalarla yapılan lisans anlaşmaları çerçevesinde temin edilen malzeme ile yapılan bu ima
lat çok perli telefon kablolarının eklenmesinde ve termine edilmesinde kullanılmaktadır. 

Sabit telefon taleplerinin sürekli olarak azalması ve abone yoğunluğunun doyuma ulaşması nedeniyle bu 
fabrikanın ana imalat kalemlerine olan gereksinme de azalmış ve fabrikada atıl kapasite ortaya çıkmıştır. Bu 
nedenle; Yönetim Kurulu tarafından 16.09.2004 tarih ve 103 sayılı kararı ile fabrika arazisinin satışına karar 
verilmiştir. 

Diğer taraftan Yönetim Kurulu tarafından alınan 05.05.2005 tarih ve 62 sayılı kararda, fabrika arsası ve 
üzerindeki tesislerin Teknokent yapılmak üzere kriterleri Yönetim Kurulunca belirlenerek kurulacak Şirkete 
iz bedel üzerinden devri öngörülmüştür. 

Ülkede teknolojinin geliştirilmesi açısından büyük yarar sağlayacağı bilinen bu girişimin, Şirketin ihti
yaç duyduğu malzemenin üretimine de katkı sağlayacak şekilde tasarlanması ve bu projenin mevcut üretime 
engel olmayacak şekilde yürütülmesi gerekmektedir. 

j) AR-GE faaliyetleri: 

Şirketin AR-GE faaliyetlerin sürdürmek amacıyla 1989 yılında kurulan AR-GE Müdürlüğü; Şirket tara
fından kullanılacak standartların oluşturulması, cihaz ve sistem tasarımlarının yapılması, şebeke planlaması 
için gerekli programların hazırlanması, yazılım üretilmesi, projelerin mali analizi, bakım-onarım çalışmaları
nın yapılması, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilmesi ile görevlendirilmiştir. 

Gelişmiş ülkelerdeki telekomünikasyon şirketlerinin AR-GE birimleri örnek alınarak kurulmuş olan bu 
birim, nitelikli eleman istihdamınında yaşadığı sorunlar ve başlattığı projelerde ortaya çıkan olumsuzluklar 
yüzünden başarılı olamamış ve 1998 yılından itibaren cihaz tasarım faaliyetleri durdurulmuştur. 1999 yılın
dan itibaren ise telekomünikasyon şebekesine bağlanacak terminallerin uygunluk onayı verilmesinde görev
lendirilmiştir. Ancak, telekomünikasyon şebekesine bağlanacak terminallerin uygunluk onaylarını verme yet
kisi 4000 sayılı Kanun ile değiştirilen 406 Telgraf ve Telefon Kanunu ile Telekomünikasyon Kurumuna veril
diğinden bu birim tarafından sürdürülen önemli bir işlev kalmamıştır. 

Bu birimin işlevsel hale getirilmesi için önceki yıllara ait YDK Raporlarında öneri getirilmesine rağmen 
Şirket tarafından bu yönde bir girişimde bulunulmamıştır. 

k) Hizmet kalitesi ve bakım-işletme faaliyetleri: 

Temel telekomünikasyon hizmeti sunan şebeke işletmecilerinin performansı ve şebekeden sunulan hiz
metlerin kalitesi esas olarak; telefon taleplerini karşılama oranı ve tesis süresi, arıza oranı ve arıza giderme 
süresi, ankesörlü telefonların sayısı ve hizmette tutulma oranları, operatör ve rehber hizmetlerinin durumu ve 
şebekedeki cevap yakalama oranı (ASR/Answer Seizure Ratio) dikkate alınarak belirlenmektedir. 

Türk Telekom tarafından işletilen telefon şebekesinin toplam abone sayısı 2004 yılı sonu itibariyle 
19.125.163 adet olup, 54.193 adet abone talebi karşılanamamıştır. Şebekesi yeterli olan merkezlerde abone ta
leplerinin karşılanma süresine ilişkin istatistik bilgi tutulmadığı için bu konuda değerlendirme yapma imkânı 
bulunmamakla birlikte, Türk Telekom'un telefon talebini karşılama oranı % 99,7 gibi oldukça yüksek bir 
orandadır. Diğer taraftan, 2004 yılı sonu itibariyle 59 İlde henüz altyapı sorunu olduğundan telefon talepleri 
zamanında karşılanamamaktadır. Şebeke ve santral eksikliği nedeniyle en fazla altyapı sorunu bulunan ve 
bekleyen sayısının en yüksek olduğu İller ise İstanbul (14.165), İzmir (5.898), Ankara (5.005), Muğla (3.089) 
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ve Antalya (2.446)'dır. Bu İllerdeki taleplerin karşılanmasında sorunlar bulunması Şirketin hizmet kalitesini 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

Sabit şebeke operatörlerin hizmet kalitesini ölçmede kullanılan ankesörlü telefon sayısı açısından değerlen
dirme yapıldığında; Türk Telekom tarafından işletilen toplam ankesörlü telefon sayısının 76.921 adet olduğu, ül
kede her yüz kişiye yaklaşık 0,11 adet ankesörlü telefon düştüğü görülmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde bu 
sayı % 0,2 olmakla birlikte, GSM telefon yoğunluğunun yüksek olduğu ülkelerde ankesörlü telefon yoğunluğu
nun sürekli azaldığı görülmektedir. Örneğin, mobil telefon yoğunluğunun en yüksek olduğu İskandinav ülkele
rinde ankesörlü telefon yoğunluğu % 0,1'e kadar düşmüştür. Türkiye'de de mobil telefon yoğunluğu sürekli ola
rak arttığından ankesörlü telefon sayısının tespitinde dikkatli davranmak gerekmektedir. Şirket tarafından anke
sörlü telefonların hizmette tutulma oranları ile ilgili bilgi bulunmadığından değerlendirme yapılamamıştır. 

Sabit telefon şebekelerinin hizmet kalitesini belirlemede en önemli kriterlerden biri olan ASR (Cevap 
Yakalama Oranı) değeri açısından değerlendirme yapıldığında Türk Telekom tarafından işletilen telefon şebe
kesinin performansının, altyapısı yeterli olan ülkelerin şebeke performansı ile kıyaslandığında istenilen dü
zeyde olmadığı görülmektedir. 2004 yılında yurtdışından sabit ve GSM telefonlarına yapılan aramalar esas 
alındığında ASR oranının % 35,5 olduğu görülmektedir. 1998 yılında % 48 olan bu oranın sürekli olarak 
düşmektedir. Bu oran Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde % 60'ın üzerinde bir değere sahiptir. 

1) Bilgi işlem faaliyetleri: 

Şirket bünyesinde bilgisayar kullanımına 1970'li yıllardan itibaren başlanmıştır. Öncelikle faturalama 
hizmetlerinde, 1980'li yılların başından itibaren de "118/Bilinmeyen Numaralar" hizmetinde bilgisayar sis
temlerinden faydalanılmaya başlanılmasıyla birlikte bilgi işlem faaliyetleri önem kazanmıştır. Buna karşılık, 
geçmiş dönemlerde yatırım önceliği santral ve dağıtım şebekesine verildiğinden bilgi işlem altyapısı istenilen 
ölçüde geliştirilememiştir. 

Günümüzde kullanıcılara sunulan hizmetin kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden biri haline gelen 
bilgi işlem hizmeti, uygulanacak işletme politikasının belirlenmesinde de büyük önem taşımaktadır. Rekabet
çi bir ortamda kullanıcı profilinin çıkartılmasından, yeni hizmetler için uygulanacak tarifelerin belirlenmesi
ne kadar bütün stratejik konularda karar alınmasını sağlayacak bilgilere yeterince sahip olmadan etkin ve ve
rimli bir işletmecilik yapılması mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, tam rekabet ortamında müşterileri ko
rumak, müşteriler ile iş imkânlarını artırmak ve her temas noktasında katma değerli hizmet sunmak amacıyla 
başlatılan çalışmalara 2004 yılında da devam edilmiştir. 

2- Pazarlama: 

Şirketin 2004 yılı brüt satış hasılatı 8,7 katrilyon liraya ulaşmıştır. Bir yıl önce 9,4 katrilyon lira olan brüt 
satış hasılatı 2004 yılında bir yıl önceye göre % 8 nispetinde azalış göstermiştir. 2001 yılına göre 2002 yılın
da artış nispetinin % 37,7, 2003 yılında % 30,1 olduğu dikkate alındığında "marjinal gelir" artışında gerileme 
olduğu söylenebilir. 

Brüt satış hasılatı ilk programa göre Türk Telekom A.Ş.'de füzyon olarak % 87,5 nispetinde gerçekleş
miştir. Gelir türleri itibariyle nispi değişimler ise aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Gelir türleri 

Te le fon gelirleri 
Te leks hizmet gelirleri 
D iğer gelirler 
Data gelirleri 
G S M gelirleri 
Kablo T V geliri 
Çağrı sistemi geliri 
Mobi l telefon geliri 

2 0 0 3 yılına göre 
nispi değiş im (%) 

(10) 
(42) 

(23,3) 
12,6 
(6,1) 
(0,3) 

(47,5) 
(35,6) 

2 0 0 4 yılı ilk 
programına göre 
gerçekleşme (%) 

(0 ,6) 
(37 ,4) 
(30 ,9 ) 
(1 ,9) 
14,2 
(5 ,8) 

(13 ,4) 
(30 ,6) 
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Türk Telekom A.Ş.'nin 2003 yılına göre data gelirleri hariç hepsi gerilemiştir. 

İlk program rakamları ile mukayese de edildiğinde, sadece GSM gelirleri % 14,2 nispetinde programı aşmıştır. 

Tahakkuk ve faturalama sistemi ile ilgili olarak; Ocak 2005 ayı içerisinde fiyat teklifleri alınan Mediation 
Sisteminin tekliflerinin değerlendirme çalışmalarının sürdürülmekte olduğu belirlenmiştir. Proje ile şirketçe ve
rilecek tüm hizmetlere ait kullanım detay verilerinin (ses, görüntü, data vb.) üretildiği noktalardan toplanarak di
ğer sistemlere (CRM, CC&B, vb.) uygun formatlarda ve gerçek zamanlı aktarımının sağlanması gerekmektedir. 

Mediation Sistemi proje süresi 18 aydır. Projenin servise verilmesi ile büyük tip ve kırsal telefon santral-
lan, Türk Telekom veri şebekesine ait netvvork elemanlarından (ATM, Kablo TV, DSL, X.25 Turpak Veri 
Omurgası, Wi-Fi.) veri akışı, verinin işlenmesi ve uygun formata dönüşümü, ara katmanlarda depolanması, 
şirketin ilgili sistemlerine aktarımı ve entegrasyonu (CRM, CC&B, vb.), Offline faturalamanm yanında anlık 
faturalama (hot billing), rating gerçekleştirilebilmesi önem arz etmektedir. 

Müşterilere e-mail yoluyla fatura gönderilmesi hizmetini de kapsayan Müşteri Hizmetleri ve Faturalama 
Sistemi (CC&B) ihalesine Aralık 2004 ayı içerisinde çıkılmış olup alınan tekliflerin değerlendirilmesinin sür
dürülmekte olduğu belirlenmiştir. 

Diğer sistemlerle entegre olabilecek bir Müşteri Hizmetleri Yönetimi ve Faturalama Sisteminin uygula
maya alınması ile birlikte; süre bazlı faturalama, hız, kapasite ve bağlantı kalitesinde artış sağlanacak, katma-
değerli servislerin sunulması mümkün olabilecektir. Abone bazlı işlemlerden müşteri bazlı yapıya geçilebile
cektir. Bu bağlamda, esnek tarifelendirme ve anlık faturalar alınabileceği kampanyalar yapılabileceği, müşte
ri odaklı bir iş süreçleri yapısına geçilebileceği saptanmış bulunmaktadır. 

Telefon hizmetleri gelirlerinin en önemli kalemleri telefon konuşma ücreti ve aylık abonman ücretleri
dir. 2002 yılı sonunda 18.914.857 adet olan otomatik telefon abone sayısı 2003 yılında 1.864 adet artarak 
18.916.721 aboneye ulaşmış, 2004 yılında bu miktar 18.400.000'e inmiştir. 

TTAŞ'ta analog santralların sayısı 2004 yılında 2.700'lere inerken, sayısal santralların sayısı 8.400'e 
çıkmış, toplam kapasite 21 milyon civarına yükselmiştir. Ancak abone sayısı teknolojik bakımdan yenile
nen bu kapasitenin altında kalmıştır. Özellikle ücretli telefon abonelerinde 2001 yılından itibaren bir düşüş 
görülmektedir. 

2004 yılının 2. altı aylık döneminde telefon kontör sayısının 97,1 milyar adet, 2005 yılı sonunda ise 
2004'e göre % 10,1 nispetinde azalarak 87,3 milyar adette gerçekleşeceği saptanmıştır. 

Türk Telekom'un PSTN gelirleri içinde yer alan önemli hizmetlerden biri de ankesörlü telefonlardır. 
2003 yılı itibariyle ankesörlü telefonların 433'ü masa tipi, 53.194'ü manyetik kartlı, 22.356'sı smart kartlı, 
460'ı çağırmalı ankesörlü olmak üzere toplam 76.443 adettir. 

Ankesörlü telefonların gelirleri olarak 2004 yılında; kredi kartlı ankesörlü telefon geliri % 9,2 azalarak 
7,6 trilyon liraya, smart kart gelirleri % 27,1 artarak 91,5 trilyon liraya yükselmiştir. 

Ancak ankesör başına düşen ortalama kontör sayısında bir yıla göre azalma sözkonusudur. Nitekim ya
pılan incelemelerde son yıllarda GSM operatörlerinin rekabetini artırması sonucu ankesör başına düşen orta
lama kontör miktarında düşüş saptanmıştır. Bu düşüşlerde GSMTerin devreye girmesi kadar olmamakla bir
likte yasal kontörlü telefon işletici sayısındaki artışın, tesisli ankesörlerin bakım ve işletmeciliğinin gerektiği 
şekilde yapılanmamasının etkisi olmuştur. 

Bu değerlendirmeler sonucu; PSTN şebekesinde konuşma trafiğinin düştüğü, abone sayısına ait artış tra
fiğinin azalan bir hızla devam ettiği, buna mukabil GSM şebekelerinin yaygınlaştığı ve konuşma trafiğinin 
hızla yükseldiği tespit edilmiştir. 

V- Yatırımlar 

29.01.2000 tarih ve 3948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4502 sayılı Kanun ile 233 
sayılı KHK kapsamı dışına çıkartılan Türk Telekom'un 2004 yılı yatırım programı Yönetim Kurulu'nun 
03.10.2003 tarih ve 298 sayılı kararı ile 800 trilyon lira olarak belirlenmiştir. Bunun 796,2 trilyon lirası ha
berleşme sektörü, 2 trilyon lirası imalat sektörü, 1,8 trilyon lirası da sağlık sektörü yatırımları için ayrılmıştır. 
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Bununla birlikte, 2001 yılı YDK raporunda önerildiği üzere proje karakteristikleri dikkate alınarak yatı
rım programında yeniden düzenleme yapılmış ve Yönetim Kurulunun 15.01.2004 tarih ve 15 sayılı kararı ile 
toplam yatırım ödeneği değişmeksizin fiber optik kablo yatırımları uzak mesafe telekomünikasyon sistemle
ri projesine aktarılmıştır. 

VI- Bağlı ortaklıklar ve iştirakler 

Türk Telekom A.Ş. 2003 yılı sonu itibariyle uluslararası konsorsiyum şeklinde INMARSAT VENTURE, 
EUTELSAT, İNTELSAT, ICO Global Communications, NEW SKIES SATELLİTES ve EURASIASAT şir
ketlerine iştirak etmiştir. 

23.5.2001 tarih ve 24410 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4673 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı maddesi
ne göre, uydu işletmeciliği ile ilgili olarak 233 sayılı KHK kapsamında Kamu İktisadi Kuruluşunun kurulma
sı öngörülmüştür. 2004 yılında bu yöndeki çalışmalarda sonuca gelinmiş, o yıla kadar geçerliliğini korumuş 
olan yapı değiştirilerek uydu işletmeciliği alanında faaliyet göstermek üzere yeni bir şirket kurulması karar
laştırılmıştır. 2.7.2004 tarih ve 25510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 16.6.2004 tarih ve 
5189 sayılı "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Telekom'un uydu işletmeciliğine yö
nelik bütün faaliyetleri, böylelikle uydu işletmeciliği alanında faaliyet gösteren şirketlerdeki Telekom'a ait 
hisseler de yeni kurulan Türksat Uydu Haberleşme ve İşletme Anonim Şirketine devredilmiştir. Kanunun 5 
inci maddesi ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'na aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 33: Ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve 
işletme yetkisine sahip olmak ve bununla ilgili yükümlülükleri yerine getirmek, adına kayıtlı ve diğer opera
törlere ait uyduları işletmeye vermek ya da verilmesini sağlamak, bu uyduları işletmek, ulusal ve yabancı ope
ratörlere ait uydular üzerinden haberleşme ve iletim alt yapısını kurmak, işletmek ve ticarî faaliyette bulun
mak üzere, bu Kanun ile kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak üzere 6762 sayılı Türk Ticaret Ka
nunu ve özel hukuk hükümlerine tâbi, Türksat Uydu Haberleşme ve İşletme Anonim Şirketi (Türksat A.Ş.) 
unvanı altında bir anonim şirket kurulmuştur. 

Türksat A.Ş., bu Kanun ve Türk Ticaret Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine göre hazır
lanacak ana sözleşmesinin imzalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilân ile faaliyete geçer. Türk Ticaret 
Kanununun ani ve tedrici kuruluşa, aynî ve nakdî sermayesinin vaz'ına müteallik hükümleri ile 277, 329, 368 
ve 422 nci madde hükümleri Türksat A.Ş. hakkında uygulanmaz. 

Türksat A.Ş.'nin hisselerinin tamamı Hazine Müsteşarlığına aittir. Ancak, Hazine Müsteşarlığının mül
kiyet hakkı ile kâr payı hakkına halel gelmemek ve kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün malî hak
ları Hazine Müsteşarlığında kalmak kaydıyla, Hazine Müsteşarlığının Türksat A.Ş.'deki pay sahipliğine daya
nan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma Bakanlığı tarafından kullanılır. 

Türk Telekomun, uydu haberleşmesiyle ilgili tüm uyduları, uydu yer kontrol istasyonları, uydu haberleşme 
ve iletişim yer istasyonları, uydu yörünge pozisyonları, uydu haberleşmesinde kullanılan taşınır ve taşınmazlar, 
her türlü teçhizat, araç, gereç, malzeme, yazılım ve donanımlar, her türlü fikrî ve sınaî haklar ile sair hak ve ala
caklar, merkezi Monaco'da bulunan Eurasiasat SAM şirketindeki tüm hisseleri, uydu hizmetlerine ve yörünge 
pozisyonlanna ilişkin frekans tahsis, koordinasyon ve tescilleri, uydu hizmetlerine ilişkin her türlü sözleşmeleri 
ve kredi anlaşmaları ile hak, alacak ve borçlan, leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan davalar ve icra takipleri, 
Intelsat, Eutelsat, ICO ve Inmarsat şirketlerindeki tüm hisseleri bütün hak, borç, alacak ve yetkileri ile birlikte 
faaliyete geçmesini müteakip iki ay içerisinde Türksat A.Ş.'ye yapılacak protokoller ile devredilir. 

Türksat A.Ş., sermayesinde kamu payı ne oranda olursa olsun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sa
yılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümle
rine tâbi değildir. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimine ilişkin 2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Ka
nunun 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır. 

Kurumun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, uydular üzerinden haberleşme, uydudan iletim, uydu 
işletme, yörünge ve uydu yönetimi, yeni uyduların planlanması ve projelendirilmesi, bunlarla ilgili diğer yö-
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netsel ve ticarî hizmetlerin Türksat A.Ş. tarafından yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, yeni şirket kurma ve
ya kurulu bulunan şirketlere ortak olma hususları ile ilgili düzenlemeleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Türksat A.Ş.'nin başlangıç sermayesi yüzyirmibeş trilyon Türk Lirası olup, bu tutar Türk Telekom tara
fından karşılanacaktır. Türk Telekom tarafından Türksat A.Ş.'ye devredilecek gelir, gider, borç, alacak ve ben
zeri aktif ve pasif arasındaki fark, Türk Telekom tarafından Hazine Müsteşarlığı adına borç olarak kayıtlanır. 
Bu tutar, Türk Telekomun 2003 yılı gelirlerinden 2004 yılında Hazineye aktarılması için belirlenen temettü 
tutarına halel gelmeksizin dağıtılacak ilk temettü alacağına mahsup edilmek suretiyle tasfiye edilir. Türksat 
A.Ş. tarafından devralınan aktif ve pasif arasındaki müspet fark Hazine Müsteşarlığının payı olarak Türksat 
A.Ş. sermayesine eklenir." 

5189 sayılı Kanunun 33 üncü Ek Maddesi 1.1.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Böylelikle 
Telekom'un uydu işletmeciliğine yönelik bütün faaliyetleri 2005 yılından itibaren Türksat Uydu Haberleşme 
ve İşletme Anonim Şirketine (Türksat A.Ş.) devredilmiş olacaktır. 406 sayılı Kanunun Ek 33 üncü maddesi 
gereğince Şirketin denetimi 3346 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükümlerine göre Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulu tarafından yerine getirilecektir. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 2003 sonu itibariyle % 100 sermayesine sahip olduğu Aycell Haber
leşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. ise İŞTİM Telekomünikasyon Hizmetleri (AVEA) A.Ş. ile TTI İletişim 
ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş. bünyesinde birleştirilerek % 40 oranında sermayesine sahip olunan iştirake 
dönüştürülmüştür. 

Böylece Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin sadece % 40 oranında sermayesine ortak olduğu bir adet işti
raki bulunmaktadır. 

Telekom Yönetim Kurulu'nun 26.9.2003 tarih ve 295 sayılı kararıyla; Telekom'un 17.9.2003 tarihinde 
yapılan 2003 yılı 2 nci Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Telekom Yönetim Kuruluna verilen yetki uya
rınca, kurulacak olan "TTI İletişim ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş." (TTI A.Ş.) unvanlı yeni şirkete kurucu 
ortak olarak 40 milyar lira (% 40) sermaye katılım payı ile iştirak edilmesi kararlaştırılmıştır. 2004 yılının Şu
bat ayında ise Aycell A.Ş., İŞTİM Telekomünikasyon Hizmetleri (Aria) A.Ş. ile birleşmiş ve şirketin 
19.2.2004 tarihindeki bilançosundaki 2,7 katrilyon lira tutarındaki varlık ve kaynakları TTI A.Ş'ye devredil
miştir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi İştirakler kısmında yer almaktadır. 

2002 yılı Yüksek Denetleme Kurulu raporunda Kuruluşun sermaye yatırdığı bağlı şirketlerin ve iştirakle
rin faaliyetlerinin yakından takip edilerek, kuruluşlarda görevlendirilen yönetim kurulu ve denetleme kurulu 
üyeleri ile Kuruluş temsilcilerinin görev sonuçlan hakkında yazılı bilgi alınmasının usul haline getirilmesi, bağ
lı şirketlerin ve iştiraklerin faaliyetlerine bilanço raporlarında yer verilmesi, muhasebe kayıtlarının birincil bel
gelere dayandırılması ve Kuruluşun sermaye yatırdığı bağlı şirketlerin ve iştiraklerin yakından takip edilmesi 
amacıyla Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir birimin görevlendirilmesi önerilmiştir. 

Bu öneri doğrultusunda, Genel Müdürlükçe 2.4.2004 tarihinden itibaren, Muhasebe ve Finansman Da
iresi Başkanlığı koordinatörlüğünde Uydu Haberleşme ve Yönetim Dairesi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler 
Dairesi Başkalığı ve Hukuk Müşavirliğinin de katılımıyla "İştiraklerle İlişkiler Koordinasyon Birimi" oluştu
rulmuştur. Bu birim aracılığı ile iştiraklerin daha yakından takip edilmesi amaçlanmıştır. 

Ancak; kuruluşlarda görevlendirilen yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri ile Kuruluş temsilcile
rinin görev sonuçları hakkında yazılı bilgi alınmasının usul haline getirilmesi, bağlı şirketlerin ve iştiraklerin 
faaliyetlerine bilanço raporlarında yer verilmesi, muhasebe kayıtlarının birincil belgelere dayandırılması hu
susları üzerine çalışmalar sürdürülmekte iken 16.6.2004 tarih ve 5189 sayılı "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun" yayınlanmış ve uydu işletmeciliği alanında faaliyet gösteren şirketlerdeki Tele-
kom'a ait bütün hisseler yeni kurulan Türksat Uydu Haberleşme ve İşletme Anonim Şirketine (Türksat 
A.Ş.'ye) devredilmiştir. Bu kanun uyarınca Telekom'un uydu işletmeciliğine yönelik bütün faaliyetleri 2005 
yılından itibaren Türksat A.Ş. tarafından yerine getirilecektir. Söz konusu mevzuat değişikliğinin ardın
dan Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı lağvedildiği için, İştiraklerle İlişkiler Koordinasyon Birimi de 
yenilenmiştir. 
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iştirak edilen tek kuruluşun TT1 A.Ş. olduğu Şirkette bu koordinasyon biriminin daha etkin bir şekilde 
çalışması sağlanmalıdır. 

1-Bağlı ortaklıklar: 

Şirketin 2004 yılı sonu itibariyle herhangi bir bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. 

2- İştirakler: 

Yüksek Planlama Kurulu'nun (YPK) 27.10.2000 tarih ve 2000/T-35 sayılı karan ile Türk Telekom 
A.Ş.nin GSM Mobil Telefon İşletmeciliği yapmak üzere Anonim Şirket şeklinde ayrı bir sermaye şirketi kur
ması öngörülmüştür. 

YPK'nın bu kararı gereğince Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 20.12.2000 tarih ve 563 
sayılı kararı ile bağlı bir şirket olarak "Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş." adı ile yeni bir şir
ket kurulmuş ve Şirketin Ana Sözleşmesi onaylanarak, Şirkete 20 trilyon lira sermaye tahsis edilmiştir. 

Şirketin, Ana Sözleşmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15. 1.2001 tarih ve 5214 sayılı nüshasında 
yayımlanmış ve amacı, mobil telekomünikasyon hizmetleri esas olmak üzere yatırım ve işletme faaliyetleri 
olarak belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu ilk toplantısını 24.2.2001 tarihinde yapmış ve kuruluş işlemleri
nin tamamlanmasından sonra, Yönetim Kurulunun 7.6.2001 tarih ve 26 sayılı kararı ile genel müdürlük oluş
turulmuş ve faaliyetlere başlanmıştır. 

2003 yılında Aycell A.Ş.'nin İŞTİM Telekomünikasyon Hizmetleri (Aria) A.Ş. ile birleşmesine hukuki 
zemin oluşturan çalışmalar yürütülmüş, 2004 yılının Şubat ayında ise birleşme işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu 
çerçevede öncelikle 1.8.2003 gün ve 4971 sayılı Kanunun 17 nci Maddesi ile 406 sayılı Kanuna "Türk Tele
kom tarafından, GSM 1800 mobil telefon hizmeti sunmak üzere kurulmuş bulunan Aycell Haberleşme ve Pa
zarlama Hizmetleri Anonim Şirketi; GSM 1800 imtiyaz sözleşmesi imzalayarak faaliyet yürüten başka bir iş
letmeci şirket ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulacak yeni bir şirket aracılığı ile birleşe-
bilir. Bu birleşme sonucu gerekli tüm lisans düzenlemelerini ve işlemlerini yapmaya Kurum yetkilidir." şek
linde Geçici 7 nci Madde eklendiği ve bu Kanunun 15.8.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazetede yayım
lanarak yürürlüğe girdiği görülmüştür. 

Yine şirketle ilgili olarak 21.1.2004 tarih ve 5071 sayılı Kanunun 3. maddesi ile 406 sayılı Telgraf ve Te
lefon Kanununun geçici 7nci maddesine: 

"Birleşme, ülkenin stratejik ve ekonomik öncelikleri gözetilmek kaydıyla gerçekleşebilir. 

Türk Telekom, Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.'yi borçtan arındırarak ve birleşme son
rasında bünyesinde birleşilen şirketin kayıtlarındaki toplam lisans ücreti tutarının toplam lisans ücreti tutarı
nın en fazla % 10'unu da ödemek suretiyle bünyesinde birleşilen şirketin % 40 payına sahip olur. 

Birleşme, Türk Ticaret Kanununun, birleşme süreci ve birleşme usulü hakkındaki hükümleri uygulan
maksızın, birleşme sözleşmesinin ve bilançolarının mevcut haliyle birleşen şirketlerin genel kurulları tarafın
dan kabulünü takiben, birleşme kararının ticaret siciline tescil ve ilanıyla tamamlanmış olur. 

Birleşme nedeniyle ve birleşme neticesinde doğacak kazanç, kurumlar vergisinden; birleşmeyle ilgili 
bütün devir, temlik ve intikal işlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek her türlü sözleşme, proto
kol ve kağıtlar katma değer vergisi ve damga vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yüküm
lülüklerden istisnadır." hükümlerinin eklendiği ve bu Kanunun 29.1.2004 tarih ve 25361 sayılı Resmi Gaze
tede yayımlanarak yürürlüğe girdiği görülmüştür. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 9.2.2004 tarihinde yapılan 2. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; 

"- 4971 ve 5071 sayılı Kanunlar ve 29.05.2003 tarihli Bakanlar Kurulu prensip kararı doğrultusunda İŞ-
TİM'in bilançolarının onaylanması ve sözleşmelerdeki yükümlülüklerini yerine getirmesi, 1.3 milyar USD'ye 
kadar borçlarını tasfiye etmesi, rehinleri kaldırması, T.C. tahkim davalanndan vazgeçmesi, 1.3 milyar 
USD'nin üstünde borcu çıkması hali için teminat vermesi kaydıyla; Aycell'in İŞ-TİM ile yürüttüğü birleşme 
çalışmaları sonucu hazırlanan sözleşmelerin ve dokümanlann onaylanarak birleşme kararı verilmesi, 
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- Yasaya göre yeni şirketin % 40 hissesi ve sahip olunması için Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 300 
milyon USD'nin (yaklaşık 401.768.700 milyon TL) birleşme öncesi Aycell A.Ş.'ye nakdi sermaye artışı 
ve/veya prim olarak konulması suretiyle verilmesi, 

- Kanun gereğince Aycell'in birleşme anındaki borçlarından arındırılması amacıyla 568.452.200 milyon 
TL.nin İŞ-TİM'in bu hususta alacağı karar dikkate alınmak suretiyle bir bölümünün veya tamamının serma
ye artışına ve/veya (yedek akçe) prim olarak konulmasına ve buna ilişkin yöntemin belirlenmesi hususunda 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğüne yetki verilmesi, 

- Bu birleşme ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak üzere Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Mü
dürlüğüne yetki verilmesi," 

hususlarının kararlaştırıldığı tespit edilmiştir. 

Aycell A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 17.2.2004 tarih ve 11 sayılı kararında; Şirketin İŞ-TİM ile yeni bir şir
ket bünyesinde birleşmesi öngörüldüğünden bahisle birleşmeye esas teşkil etmek üzere 16.2.2004 tarihine ait 
bilanço ve gelir tablosu kabul edilmiştir. 

AYCELL A.Ş.'nin 18.2.2004 tarihinde yapılan 2004 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özetle; 
Şirket ile İŞ-Tim Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.'nin Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 9.2.2004 tarihli 
Genel Kurul Kararında belirtildiği üzere "4971 ve 5071 sayılı kanunlar ve 29.5.2003 tarihli Bakanlar Kuru
lu prensip kararı doğrultusunda mevcut aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde TTI İletişim ve Haberleşme 
Hizmetleri A.Ş. tarafından devir alınması suretiyle adı geçen şirket ile 21.1.2004 tarih ve 5071 sayılı kanun, 
Türk Ticaret Kanununun 451 maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37 ve 39 uncu maddeleri hükümleri 
çerçevesinde birleşmesi oy birliği ile kararlaştırılmıştır." denilmektedir. 

Şirketin 25.2.2004 tarih ve 5994 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan Birleşme Sözleşmesinde; 
birleşmenin İŞ-Tim , AYCELL A.Ş. ve TTI A.Ş.'nin 16.2.2004 tarihi itibariyle düzenlenmiş ara bilançola
rının esas alınarak gerçekleşeceği, İŞ-TİM ve AYCELL A.Ş. tarafından birleşmenin tescil edileceği tarihe ka
dar gerçekleşecek muamelelerin İŞ-TİM ve AYCELL A.Ş. tarafından ayrı ayrı kaydedileceği ve birleşmenin 
tescilini müteakip söz konusu muamelelerin bakiyelerinin TTI A.Ş.'nin faaliyet sonuçlarına dahil edilmek 
üzere TTI A.Ş.'nin kayıtlarına intikal ettirileceği belirtilmiştir. Birleşen şirketin 19.2.2004 tarihindeki bilan-
çosundaki aktif ve pasifi düzenleyici hesaplar dahil 2,7 katrilyon lira tutarındaki varlık ve kaynakları anılan 
TTI A.Ş'ye devredilmiştir. 

5071 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından ödenmesi öngö
rülen toplam lisans ücretinin % 10'u; Ulaştırma Bakanlığınca yapılan GSM 1800 lisans ihalesi neticesinde 
bünyesinde birleşilen şirketin kayıtlanndaki toplam lisans ücretinin % 10'udur. Aycell'in birleşme öncesi bi
lançosunda 1.842.574.750.000 TL lisans ücreti bulunmaktadır. Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 09.02.2004 
tarihli 2 nci Olağanüstü Genel Kurul Kararı'nda ise "Yasaya göre yeni şirketin % 40 hissesine sahip olunma
sı için Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 300 milyon USD'nin (yaklaşık 401.768.700 milyon TL) birleş
mesi öncesi Aycell A.Ş.'ye nakdi sermaye artışı ve/veya prim olarak konulması suretiyle verilmesi" kararlaş
tırılmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı ile bilançolar karşılaştırıldığında; 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 'nin 09.02.2004 tarihli 2 nci Olağanüstü Genel Kurul Karan'nda Aycell 
A.Ş.'nin 2.300.820 milyar liradan 3.266.206 milyar liraya yükseltilen nominal sermayesinin artırılan 965.386 
milyon lirasının; 498.482 milyon lirasının Aycell A.Ş.'nin Şirkete olan borçlarının artırılan sermaye tutarına 
mahsubu suretiyle karşılanması, bakiye tutarının 396.934 milyon lirasının 18.02.2004 tarihine kadar Aycell 
A.Ş.'ye nakden ödenmesi, 69.971 milyon liralık kısmının ise Aycell A.Ş.'nin satıcılara olan borçlarının Şirket
çe verilen taahhütnameye istinaden alacaklıların rızası alınmak suretiyle Şirkete temlik edilmesi, Şirkete tem
lik edilen bu tutarın artırılan sermayeye mahsup edilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu mahsup işlemleri ve 
nakit aktarımları 17.02.2004 tarih ve 0001936 sayılı mahsup muameleleri bildirim fişi ile gerçekleştirilmiştir. 

Aycell A.Ş. nin birleşme öncesi bilançosu olan 19.02.2004 tarihli bilançosunda satıcılara olan borcu 
42.536 milyon lira olarak görülmektedir. Yapılan incelemelerde Aycell A.Ş.'ye taahhüt edilip 26.03.2004 ile 
15.02.2005 tarihleri arasında ödenen borçlar toplamının 61.073 milyar lira olduğu tespit edilmiştir. 
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5071 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile birleşme konusunda Türk Telekomünikasyon A.Ş. yetkili kılın
mıştır. Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 09.02.2004 tarihli 2 nci Olağanüstü Genel Kurulunda ise 4971 ve 
5071 Sayılı Kanunlar ile 29.05.2003 tarihli Bankalar Kuruluna istinaden birleşme esas ve usulleri belirlenmiş
tir. Genel Kurul kararında İştim'in birleşme öncesi, 1.3 milyar USD'a kadar borçlarını tasfiye etmesi, rehin
leri kaldırması, T.C. tahkim davalarından vazgeçmesi, 1.3 milyar USD'nin üstünde borcu çıkması hali için te
minat vermesi şart koşulmuştur. İştim için öngörülen bu şartların hangi belge ve bilgilere dayalı olarak belir
lendiği resmi olarak belirtilmediği gibi birleşme sonrasında da bu şartlara tam anlamıyla uyulup uyulmadığı 
Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ce resmen araştırılıp incelenilmemiştir. Örneğin İştim'in birleşme öncesi borç
larının ne kadarını ödediği ve birleşme sonrasına ne kadar borç devrettiği bunlar için hangi tutarlarda ne tür 
teminatlar verdiği yapılan incelemeler sırasında tarafımıza bildirilmemiş sadece bu konuda Genel Müdürlük 
makamının bilgi sahibi olduğu şifahen söylenmiştir. Halbuki birleşme öncesi ve sonrasına ait tüm bilgi ve bel
gelerin resmiyet kazandırılarak Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin tüzel kişiliğine mal edilmesi ve şirketin yet
kili birimlerine intikal ettirilmesi zorunludur. Birleşme öncesi tarafların birbirlerinin bilanço ve gelir tablola
rını incelemeleri ve taraflar arasında tam bir bilgilenmenin yapılması gerekirken bu vecibelerin tam anlamıy
la yerine getirildiğine dair resmi bir belge tespit edilmemiştir. Örneğin Türk Telekomünikasyon A.Ş. yetkili 
kıldığı kişi veya kişiler aracılığıyla birleşilen şirketlerin mali durumunu incelemeye gitmemiş bu konuda sa
dece tarafların ibraz ettiği mali tabloları esas almıştır. Söz konusu mali tabloların gerçeğe uygunluğu ve tam 
açıklayıcılığı Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ca incelenilmiş değildir. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. hisselerini temsilen anılan şirketin Ana Sözleşmesinin 2. maddesine göre 
4 kişi Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. Ayrıca AVEA İletişim ve Pazarlama A.Ş.'nin 22.03.2005 tarihin
de yapılan Olağan Genel Kurulunda alınan karara istinaden 3 yıl süre ile görev yapmak üzere şirket hissele
rini temsilen bir denetçi atanmıştır. 

TT & TİM İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin Ana Statüsünün Hissedarların Denetim Hakkı başlıklı 
32 inci maddesinde "Şirket hisselerinin % 10 (yüzde on)'undan fazlasına doğrudan veya bağlı şirketleri va
sıtası ile sahip olan her bir hissedar, makul talebi halinde, Yönetim Kurulu tarafından verilecek karar üzerine 
(şu kadar ki bu talep Yönetim Kurulu tarafından makul olmayan bir şekilde reddedilmeyecektir), Şirket'in 
olağan idaresini esaslı bir şekilde aksatmamak ve masrafı talepte bulunan hissedarlara ait olmak kaydıyla yıl
da bir kez Şirket defteri, kayıtları ve hesapları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Şirket'e ilişkin tüm bil
gi, belge ve kayıtlar üzerinde iç denetim yapma hakkına sahip olacaktır. Söz konusu denetim hakkı hissedar
lar adına hareket etmek üzere hissedarın idarecileri ve çalışanları veya hissedar tarafından belirlenen bağım
sız mali müşavir veya hissedarın uygun göreceği danışmanlar aracılığıyla kullanılır." Hükmüne yer verilmiş
tir. Belirtilen hükme istinaden Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin AVEA nezdinde denetim yapma ve yaptırma 
yetkisi olduğu halde denetim tarihine kadar olan sürede (Mayıs 2005) bu yetki resmi bir şekilde kullanılmış 
ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin yetkili organlarına bu tür bir denetim bilgisi ulaştırılmış değildir. 

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olan AVEA şirketinin Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile olan bir 
kısım yazışmalarını ve istenilen bilgi notlarını yabancı dille yaptığı tespit edilmiştir. İstenilen bilgi ve belge
lerin tamamının Türkçe olarak verilmesi gerekirdi. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 20.09.2004, 22.09.2004, 01.10.2004, 25.11.2004 ve 15.02.2005 tarih 
ve muhtelif sayılı yazılarıyla AVEA şirketinden belirli bilgi ve belgeler istenilmiştir. Türk Telekomünikasyon 
A.Ş.'nin sermayesinin % 40 oranında iştirak ettiği AVEA şirketinden Türk Ticaret Kanunu ve kendi ana söz
leşmesi ile diğer mevzuattan kaynaklanan bilgi edinme hak ve yükümlülüğü olduğu bilinmektedir. AVEA şir
ketine tahsis edilen sermayenin kârlılık ve verimliliğini takip ve değerlendirmekle yükümlü olan Türk Tele
komünikasyon A.Ş.'nin bu yükümlülüğü zamanında ve yeterli bilgi akışı sağlanılmadığı için tam anlamıyla 
ifa edilmiş değildir. AVEA ile yapılan yazışmalarda istenilen bilgi ve belgeler resmi yollarla Türk Telekomü
nikasyon A.Ş.'ye intikal ettirilmemiş ve ilgili dairelerin bilgisine sunulmamıştır. Kurum tüzel kişiliğini tem
silen Genel Müdürlük makamına belirli bilgi ve belgeler intikal ettirildiği şifahen dile getirilmişse de bu bil
gi ve belgelerin Yönetim Kurulu bilgisine sunulduğuna dair herhangi bir kayda rastlanılmamıştır. 
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Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu, kendi ana statüsü ve iştirak ana statüsü ile birleş
me sözleşmesi hükümlerine istinaden sahip olduğu denetim hak ve yetkisinin aksatılmaksızın tam ve etkin bir 
şekilde kullanılması, AVEA ile yapılan tüm yazışmaların ve alınan cevapların Türkçe olarak resmi yollarla ya
pılması ve söz konusu şirketten alınan bilgi ve belgelerin resmi nitelik kazandırılarak zamanında Yönetim Ku
rulu bilgisine sunulması, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'yi temsilen AVEA'nın yönetim ve denetiminde görev
li olan kişilerin belirli periyotlarla şirket ilgili organlarını belgeye dayalı olarak bilgilendirmesi gerekirdi. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük makamının 19.10.2004 tarih ve 07482 sayılı makam olur-
lu yazısı ile AVEA'nın almasını düşündüğü TT&TIM Kredisi ile ilgili olarak, Şirket menfaatlerini kreditörle-
re ve TİM'e karşı korumak maksadıyla Kredi anlaşmasının üzerinde kurulduğu finansal modelin incelenme
si ve bu modelin sonucunda özellikle temerrüt şartlarının AVEA ve Türk Telekom'u ileride zor duruma dü
şürmeyecek şekilde olduğunun teyit edilmesi, faiz, finansal ücretler ve diğer alanlarda pazarlıklara iştirak edil
mesi, Hedging stratejisinin belirlenmesi, Türk Telekom, TİM ve AVEA'nın yapmış olduğu ve AVEA'nın ser
maye ve borçlanma yapısını etkileyecek anlaşmaların incelenmesi ve diğer finansal konularda danışmanlık 
hizmeti alınması hususunun uzmanlık çalışması gerektirmesi nedeniyle zorunluluk arz ettiği belirtilmiştir. Be
lirtilen hususlarda Kredi Anlaşması ile ilgili olarak yürütülen çalışmaların en kısa sürede sonuçlandırılması 
maksadıyla yukarda belirtilen hususlarda Danışmanlık Hizmeti alımı için Kamu İhale Kanunu'nun 21/f mad
desine göre 6 firmadan teklif alınmak suretiyle sözleşme imzalanmasının uygun olacağı mütalaa edilmiştir. 

02.11.2004 tarihli ihalede 70 milyar yaklaşık maliyet belirlenmiş danışmanlık hizmeti 50 milyar lira ile 
ihale edilmiştir. 

AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Şubat-Mart 2005 döneminde acilen ihtiyaç duyduğu 70 milyon 
USD'lık finansman talebinin 35 milyon USD'lık kısmının AVEA'ya ileride istenilmesi durumunda sermaye
ye dönüştürülmesi şartıyla borç olarak verilmesi hakkında Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı'nın 
11.02.2005 tarih ve 1013 sayılı teklifi Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11.02.2005 tarih ve 
4 sayılı oturumunda gündeme alınmış ve söz konusu oturumda; 

"Şirketimizce istenilmesi durumunda, Avea tarafından ileride artırılacak şirket sermayesine mahsup edil
mesi ve bu hususta Avea Yönetim Kurulundan karar alınması kaydıyla, kısa dönemde Avea tarafından ihtiyaç 
duyulan 70 milyon USD'lik finansman tutarının 35 milyon USD'lık kısmının Şirketimizce karşılanması, Şir
ketimizce karşılanacak bu tutarın 15 milyon USD'lık bölümünün öncelikli olarak, 20 milyon USD'lık bölü
münün ise Şubat 2005 ayı sonuna kadar anılan şirkete aktarılması, aktarılan bu tutarın Avea tarafından temin 
edilecek kredinin ilk ödemesinden Şirketimize geri ödenmesi, bunun mümkün olmaması halinde ise söz ko
nusu meblağların Şirketimizin Fonlama Taahhüdü Anlaşmasının 2. maddesinde yer alan Avea'nın sermayesi
nin azami 150 milyon USD tutarında sermaye artışı yapma yükümlülüğü ile Kredi Anlaşması Taslağının Ek 
G bölümünün 1. maddesinde 111,5 milyon USD tutarında artış yapma yükümlülüğünden mahsup edilmesi, 
Avea'ya verilecek borcun şartları ve uygulanacak faiz oranının, Tl'ya uygulanacak oran ve şartlardan farklı 
olmamak ve Avea'ya yapılacak ödemenin anılan Şirketin Yönetim Kurulundan bu hususta alacağı kararda be
lirtilen tarih ve Tl ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi, diğer taraftan hali hazırda Şirketimizin döviz cin
sinden nakit kaynaklarının değerlendirilmesinde uygulanan faiz oranından aşağı olmamak üzere belirlenmesi 
ve konuyla ilgili borç sözleşmesinin akdedilmesi hususlarında Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlü-
ğü'nün yetkilendirilmesi" kararlaştırılmıştır. Söz konusu karara istinaden 07.03.2005 tarih ve 0004840 sayı
lı mahsup muameleleri bildirim fişi ile Avea'ya 35.000.000 USD karşılığı 44.446.500 YTL 
(44.446.500.000.000 TL) kaynak aktarılmıştır. 

AVEA İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 26.04.2005 tarih ve 89 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla 
sermaye artırımı ve şirket ana mukavelesinin 6 ncı maddesinin değiştirilmesi için 03.05.2005 tarihinde Ola
ğanüstü Genel Kurul Toplantısı kararlaştırılmıştır. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 02.05.2005 tarih ve 52/1 No lu kararı ile AVEA İle
tişim Hizmetleri A.Ş.'nin yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında sahip olunan sermaye miktarına 
bağlı kalmaksızın Şirketi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Şir-
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ket Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Mehmet Ekinalan ve/veya Yönetim Kurulu üyesi Hamit Boztaş 
görevlendirilmiştir. 

03.05.2005 tarihinde yapılan AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş Olağanüstü Genel Kurul'unda Şirket Ana-
sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6 ncı maddesi değiştirilmiştir. Değiştirilen Ana Mukave
le 6 ncı maddesine göre şirketin 6.628.185.030.970.000 TL olan sermayesi 7.024.867.230.970.000 TL ye çı
kartılmış ve 2.651.274.012.388.000 TL toplam nominal değeri olan A Grubu Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
hisse grubunun toplam nominal değeri 2.809.946.892.000 TL'ye çıkartılmıştır. A Grubu paylara tekabül eden 
beheri 1.000 TL nominal değerde 158.672.880.000 TL adet pay için toplam 158.672.880.000.000 TL serma
ye ve 4.887.120.000.000 TL'lik kısmi agio (emisyon primi) olarak belirlenmiş olup, artırılan toplam 
396.682.200.000.000 TL esas sermaye ile 12.217.800.000.000 TL emisyon priminin, 46.279.590.000.000 
TL'si sermaye ve 1.425.410.000.000 TL'si prim bedeli olmak üzere toplam 47.705.000.000.000 TLTik kıs
mı A Grubu hissedarı Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin şirketten olan alacaklarının, sermaye taahhüt borçla
rından belirtilen tutarlarda mahsup edilerek sermayeye ilave edilmek suretiyle her türlü muvazaadan arî ola
rak ödendiği, geriye kalan 304.123.020.000.000 TL sermaye ve 9.366.980.000.000 TL'lik emisyon priminin 
A ve B grubu hissedarlar tarafından muvazaadan arî olarak eşit şekilde taahhüt edildiği belirtilmiştir. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş'ye yazdığı 30.05.2005 tarih ve 05943 
tarihli yazıda; 

"Şirketimiz rüçhan hakkına isabet eden toplam 158.672.880.000 adet A Grubu payın 46.279.590.000 
adet paya tekabül eden, 46.279.590.000.000 TL'si sermaye ve 1.425.410.000.000 TL'si prim bedeli olmak 
üzere toplam 47.705.000.000.000 TL'lik kısmı Şirketimizden olan alacaklarımızın bu husustaki Genel Kurul 
Kararının tescil tarihi itibariyle sermayeye ilave edilmek suretiyle Şirketimiz tarafından her türlü muvazaadan 
arî olarak ödenmesi, mahsup edilen bu tutarla ilgili faiz ve kur farkı alacaklarımızın faturası mukabilinde ay
rıca ifa edilmesi, 

Geriye kalan, 112.393.290.000 adet payın Şirketimiz tarafından taahhüt edildiğini, bu hisseler karşılığı 
3.461.710.000.000 TL'si emisyon primi olmak üzere toplam 115.855.000.000.000 TL'nin sermaye artırımına 
ilişkin 03.05.2005 tarihli Genel Kurul kararı uyarınca en geç 31 Mayıs 2005 tarihine kadar Şirketiniz hesap
larına, "sermaye borcu ödenmesi" açıklamasıyla nakden ödeneceği, 

C Grubu pay sahiplerinin halihazırda sahip olduğu hisselere tekabül eden rüçhan haklarını kullanmamala
rı halinde söz konusu C Grubu Paylara sahip hissedarların rüçhan hakkına tekabül eden toplam 79.336.440.000 
adet C Grubu hisseden 39.668.220.000 adedine kadarının Şirketimiz tarafından taahhüt edildiğini, bu hisseler 
karşılığı 1.221.780.000.000 TL'si emisyon primi olmak üzere toplam 40.890.000.000.000 TL'nin sermaye artı
rımına ilişkin 03.05.2005 tarihli Genel Kurul Kararı uyarınca en geç 31 Mayıs 2005 tarihine kadar Şirketiniz 
hesaplarına, "sermaye borcu ödenmesi" açıklamasıyla, nakden ödeneceğini" bildirmiştir. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş'ye yazdığı 31.05.2005 tarih ve 06006 
tarihli yazı ile Şirket hissedarı olan TİM'in Hollanda'da resmi tatil olması sebebiyle bu gün nakit aktarımı ya
pamayacağı bu itibarla her iki şirket hissedarının aynı anda nakit aktarımı yapabileceği günün Türk Teleko
münikasyon A.Ş.'ye ivedilikle bildirilmesini talep etmiştir. 

AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye yazdığı 01.06.2005 tarihli cevabi yazı
da her bir sermayedar için öngörülen 156.745.000 YTL tutarındaki sermaye artırımına ilişkin nakit aktarımı
nın 02.06.2005 günü yapılacağı ve bu amaçla Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin nakit aktarımını yapacağı 
banka adı ve hesap numarasını belirtmiştir. 

TİM 02.06.2005 tarihinde 115.126.698,50 Doları AVEA'nın banka hesabına aktarmış bunu müteakiben 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. 02.06.2005 tarihinde 156.745 milyar lirayı Vakıfbank'ta bulunan vadesiz mev
duat hesabından EFT yoluyla şirket hesaplarına aktarmıştır. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin özelleştirme sürecinde kârlılık ve verimliliği belirsiz olan iştirake kay
nak aktarılmasından kaçınılması ve söz konusu şirkete aktarılan kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kar
lılık ilkelerine uygun olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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VII- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

1- Frekanstan TÜRKSAT uydularına ait olan ve halen Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından kullanı
lan R/L sistemlerinin iki taraf arasında 13.02.2004 tarihinde imzalanan Ek Protokol hükümlerine göre Türk 
Telekom'a devir işlemlerinin tamamlanması ve bu sistemlere ait frekansların kullanımı konusunda TÜRKSAT 
A.Ş. ile mutabakat sağlanması. 

SONUÇ 

- Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin (Türk Telekom) 31.05.2005 tarihindeki kendi Genel Ku
rulunda kabul edilen 2004 yılı bilançosu ve 3.662.602.550 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
2004 yılı bilançosu 

Aktif (varlıklar) 
I-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 
B-Menkul değerler 

1 -Menkul kıymetler değer düşük karşılığı (-) 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacak karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (•) 
2-Verilen sipariş avanslan 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 
II-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (•) 
2-Şüpheli ticari alacak karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
3-İştirakler 
4-İştirakler sermaye taahhütleri(-) 
5-İştirakler sermaye paylan değer düşük karşılığı (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortaklıklar sermaye paylan değer düşüklüğü karşılığı(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Di ger mali duran varlıklar değer düşük karşılığı (•) 

D-Maddi duran varlıklar 
1 -Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avanslan 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (•) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
l-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (•) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuktan 
H-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 
Aktif (varlıklar) toplamı 

Önceki dönem milyon TL 

1.771.659.827 

439.753.653 
21.737.222 

10.563.471 
21.125.825 

15.346 

21.090.420 

3.187.498.932 

4.779.638.630 
(3.541.977.505) 

390.011.186 
55.045.638 

38.659.006 
(7.589.952) 

496.382.161 
865.206.461 

.331.906.174 

11.173.751 

21.141.171 

35.509.103 
424.879 

2.761.743.700 

17.167.155 

656.756.658 

3.208.589.352 

1.682.717.949 

31.069.054 

660.728 
68.414.723 

5.665J75.619 
8.427.119 319 

Cari dönem milyon TL 

3.267.294.443 

558.603.618 
35.109.758 

12.896.766 
20.869.618 

258.284 

4.697.540.627 

5.519.620.224 
(4.163.138.022) 

216.732.023 
44.013.986 

44.725.100 
(9.791.771) 

91.527.090 
2.106.203.901 

2.708.690.825 

22.212.992 

21.127.902 

64.833.550 
262.090 

5.014.858350 

40.486.593 

10.118.492 

4.697.540.627 

1.617.228.211 

34.933.329 

1.155.106 
58.588.168 

6.460.050.526 
11.474.908.876 
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Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
2004 yılı bilançosu 

Pasif (kaynaklar) 
1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 
1 -Borç senedi reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 
1 -Diğer borç senedi reeskontu (-) 

D-AIınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onanm hak edişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1 -Dönem kan ve diğer yasal yükümlülük karşılıktan 
2-Dönem kânnın peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-) 
3-K.ıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıktan 

F-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkuklan 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
H-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1 -Borç senedi reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senedi reeskontu (-) 
D-AIınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıktan 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider karşılıktan 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkuklan 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
IH-Öz kaynaklar 

A-Ödenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farktan 
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farklan (-) 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karlan 
3-MDV yeniden değerleme artışlan 
4-İştirakler yeniden değerleme artışlan 
5-Maliyet bedeli artış fonu 
6-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlan 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 

F-Dönem net kan 

Öz kaynaklar toplamı 

Pasif (kaynaklar) toplamı 

Önceki dönem milyon TL 

900.216.534 
(882.253.011) 

1.950.879 

3.520.134.556 

166.925.419 

803.238.062 

725.595 

204.735.232 

100.291.465 

365.617.154 

447.443.775 
19.914.402 

31.313.860 

1.169315.888 

52.912.592 
268.465 

576.807 

2.877.957 

13.581 

56.649.402 

3.687.059.966 

803.963.657 

2.710.130.406 

7.201.154.029 
8.427.119.319 

Cari dönem milyon TL 

1.146.227.502 
(691.827.046) 

18.240.044 

3.520.134.556 

677.184.427 

1.198.472.458 

826.012 

297.013.983 

62.913.812 

377.214.064 

539.702.999 
472.640.500 

25.571.559 

1.775.056.917 

45.903.455 
401.631 

2.805.455 

10.266 

49.120.807 

4.197.318.983 

1.199.298.470 

1.737.738.651 

2.516.375.048 

9.650.731.152 

11.474.908.876 
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Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
2004 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler Önceki dönem 
milyon TL 

Cari dönem 
milyon TL 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

9.496.881.479 

2.729.950.094 

6.766.931.385 

3.449.927.472 

8.753.772.494 

2.172.542.466 

6.581.230.028 

3.411.066.035 

Brüt satış kârı 3.317.003.913 3.170.163.993 

E- Faaliyet giderleri (-) 407.310.352 414.540.392 

Faaliyet kârı 2.909.693.561 2.755.623.601 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr 

I- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı 

K.- Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kârı 

610.459.169 

577.249.476 

3.853.471 

2.939.049.783 

207.777.173 

297.810.526 

2.849.016.430 

900.216.534 

1.948.799.896 

682.789.940 

936.468.029 

4.238.797 

2.497.706.715 

1.581.477.560 

416.581.725 

3.662.602.550 

1.146.227.502 

2.516.375.048 
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SAYI : 79 
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİNİN 01.01.2005-14.11.2005 

DÖNEMİNE AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 
Komisyonumuzun 21.06.2006 tarihli 37 nci Birleşiminde, Türk Telekomünikasyon Anonim 

Şirketinin 01.01.2005-14.11.2005 dönemine ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile 
Fonlann Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayı
lı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında 
kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komis
yon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyeleri
miz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

Ülkede telefon hizmeti verilmeye başlanması ile birlikte "Maliye Nezareti"ne bağlı olarak 
1909 yılında kurulan "Posta Telgraf ve Telefon Müdüriyet-i Umumiyesi" 1911 yılında "Nezaret" 
şeklinde teşkilatlandırılmış, yaklaşık bir yıl sonra tekrar Genel Müdürlüğe dönüştürülen kuruluş 
"Dahiliye Nezareti"ne bağlanmıştır. 

Cumhuriyetin ilanından sonra 4.2.1924 tarihinde kabul edilerek 21.2.1924 tarihinde yürürlü
ğe giren 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile Türkiye'deki telekomünikasyon şebekesini işlet
me tekeli PTT Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir. Ancak, söz konusu yasanın 2 nci maddesindeki te
lefon haberleşmesine yönelik bazı istisnai hükümler bulunduğundan, 1913 yılında verilen bir im
tiyazla İstanbul'da telefon işletmesi yapan şirket ile yeniden sözleşme yapılmış, İzmir Belediye
si 'nin talebi üzerine İzmir şehir merkezinde yeni bir şebekenin kurulup, işletilmesi için 3.2.1924 
tarihinde 30 yıllık bir imtiyaz verilmiştir. 

30.06.1926 tarihinde yürürlüğe giren Ankara Şehri Otomatik Telefon Kanunu uyarınca PTT 
Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da otomatik telefon şebekesi tesis edilmiş, 19.01.1929 tari
hinde yürürlüğe giren Ankara'dan Gayri Şehir ve Kasabalardaki Telefonlar Hakkında Kanun ile de 
telefon haberleşmesine yönelik yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

1912 yılından 1933 yılına kadar PTT'nin statüsünde bir değişiklik olmamış ancak, 01.06.1933 
tarihinde yürürlüğe giren 2208 sayılı Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi Teşkilatı Hakkındaki Kanun 
ile tüzel kişiliğe sahip katma bütçeli bir Genel Müdürlük haline getirilmiştir. Ayrıca, 3026 sayılı 
Kanunla 09.04.1936 tarihinde satın alınan İstanbul Telefon Şirketi, 20.06.1936 tarihinde yürürlüğe 
giren 3054 sayılı İstanbul Telefon Tesisatının Tesellüm ve İşletme Muamelelerine Dair Kanun'la, 
24.01.1938 tarihinde satınalınan İzmir Telefon Şirketine ait şebekenin işletilmesi ise 3488 sayılı İz
mir Telefon Tesisatının Tesellüm ve İşletme Muamelelerine Dair Kanunla PTT'ye verilmiştir. 

25.08.1943 tarihinde yürürlüğe giren 4454 sayılı Kanun ile daha özerk bir yapıya kavuşturu
larak Ulaştırma Bakanlığı'na bağlanan PTT, 13.7.1953 tarih ve 6145 sayılı Kanunla 17.10.1953 ta
rihinde İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilmiştir. Bu statüsünü 21.03.1964 tarihinde yürürlüğe 
giren 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler Hakkında Kanun hüküm
lerine tabi olarak 1983 yılına kadar sürdürmüştür. 20.05.1983 tarihinde yürürlüğe giren 60 sayılı 
KHK, bu KHK'nin kanunlaşmasına ilişkin 2929 sayılı Kanun, PTT'nin kuruluşu hakkında 
10.10.1983 tarih ve 120 sayılı KHK, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK, bu KHK'ye istinaden çı
kartılan Ana Statü ile PTT'nin hukuki yapısı yeniden belirlenmiştir. 
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12.01.1989 tarih ve 3517 sayılı Kanun ile TRT vericilerinin işletmesini üstlenen PTT, söz ko
nusu Kanun Anayasa Mahkemesinin 18.05.1990 tarih ve 1990/8 sayılı kararı ile iptal edilmiş ol
masına rağmen, bu görevini 1999 yılına kadar sürdürmüştür. 

3911 sayılı Yetki Kanununa istinaden 14.09.1993 tarih ve 21737 sayılı Resmi Gazete'de ya
yımlanan 509 sayılı KHK ile PTT Genel Müdürlüğünden posta ve telgraf hizmetleri dışında kalan 
hizmetlerin ayrılarak telekomünikasyon hizmetlerini yürütmek üzere Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
unvanı ile yeni bir şirket kurulması öngörülmüş ve Şirketin Ana Sözleşmesi 28.09.1993 tarihinde 
onaylanmış olmakla birlikte, bu KHK Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu durum 
üzerine 18.06.1994 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 4000 sayılı Kanun ile 406 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılarak; telekomünikasyon hizmetleri için Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 
kurulması, Şirketin 233 sayılı KHK hükümlerine tabi olması, hisselerinin en fazla %49'unun satı
labilmesi ve Şirket tarafından yürütülmekte olan katma değerli hizmetler için işletme lisans ve ruh
satlarının verilmesi öngörülmüştür. 

4000 sayılı Kanunun özelleştirmeyle ilgili maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilmiş olmasına rağmen bu Kanunun iptal edilmeyen maddeleri uyarınca Türk Telekom'un Ana 
Sözleşmesi 28.06.1994 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylanmış ve 01.07.1994 tarihin
de Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Şirket 21.04.1995 tarihinde Posta İşletmesi 
Genel Müdürlüğü'nden ayrılarak faaliyete başlamıştır. 06.05.1995 tarihinde yayımlanarak yürürlü
ğe giren 4107 sayılı yasa ile Türk Telekom'un özelleştirilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapıl
mış olmasına rağmen bu Kanunun bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, 
söz konusu iptal kararının ardından çıkartılan 4161 sayılı Kanun ile yeni düzenlemeler yapılmıştır. 
Bu düzenlemeler kapsamında 1998 yılında 2 operatöre 25 yıl süreli GSM 900 Mobil Telefon Sis
temi lisansı verilmiştir. 

Telekomünikasyon alanında ülkede yapılan en kapsamlı düzenlemelerden biri olan 4502 sayı
lı Kanun 29.01.2000 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile düzenleyici kuruluş 
olan Telekomünikasyon Kurumu'nun oluşturulması, Türk Telekom'un KİK statüsünden çıkartıla
rak özel hukuk hükümlerine tabi kılınması ancak, TBMM denetimine ilişkin 3346 sayılı Kanunun 
9 uncu Maddesi hükümlerinin uygulanması, 2003 yılına kadar ses haberleşmesi tekelini elinde tut
ması, kamu hizmeti niteliğinde olan tüm telekomünikasyon hizmetlerinin, hizmetin niteliğine gö
re imtiyaz sözleşmesi imzalanması veya ruhsat alınması suretiyle yürütülmesi, bu çerçevede Türk 
Telekom'un Ulaştırma Bakanlığı ile bir görev sözleşmesi imzalaması öngörülmüştür. 

Bu yasal koşullar altında 13.06.2000 tarihinde Türk Telekom'un % 20'lik hissesinin satışı ka
rarlaştırılmış ancak, talipli olmadığı için ihaleden sonuç alınamamıştır. Bakanlar Kurulu kararı ile 
Şirketin % 33,5'lik bölümünün uygun yönetsel haklarla satışı yeniden gündeme gelmiş olmakla 
birlikte bu ihale Ankara 6. İdare Mahkemesinin kararı ile durdurulmuştur. Diğer taraftan, 1800 
Mhz bandında çalışacak GSM şebekelerine lisans verilmesi için çıkılan ihaleye 03.04.2000 tarihin
de teklifler alınmış ve en yüksek fiyatı teklif eden konsorsiyum lisans almaya hak kazanmıştır. 
İkinci Lisans ise Türk Telekom'a verilmiş ve bu şebekeyi işletmek üzere Yüksek Planlama Kuru-
lu'nun 27.10.2000 tarih ve 2000/T-35 sayılı kararı ile Türk Telekom'un bağlı ortaklığı şeklinde ku
rulan Aycell, GSM 1800 Mobil Telefon Şebekesinin ticari açılışını 14.12.2001 tarihinde yapmıştır. 

Türk Telekom ile ilgili olarak yapılan diğer bir düzenleme de 23.05.2001 tarihinde yürürlüğe 
giren 4673 sayılı Kanundur. Bu Kanun ile Devlete söz ve onay hakkı verecek "bir" adet imtiyazlı 
hisse dışında Türk Telekom'un tüm hisselerinin satılabileceği ancak, yabancılara satılacak hissele
rin %45'i geçemeyeceği, uydu hizmetlerinin özelleştirme kapsamından çıkartılıp, 233 sayılı 
KHK'ye tabi bir KİK tarafından sürdürüleceği ve Şirketteki kamu payının % 50'nin altına düşme
si halinde ses haberleşmesi tekelinin 31.12.2003 tarihinden önce kalkacağı öngörülmüştür. Ayrıca, 

- 1 1 0 3 - II. Cilt 



telekomünikasyon alanında verilecek tüm lisansların, Ulaştırma Bakanlığı yerine Telekomünikas
yon Kurumu tarafından verilmesi hükmü getirilmiştir. Bu yasa ile oluşturulan yeni düzenlemeler 
çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen bir danışman firma tarafından 
Şirketin değerinin yeniden tespiti çalışmaları yapılmıştır. 

Diğer taraftan, 26.06.2001 tarihinde IMF'ye gönderilen Niyet Mektubu ile gündeme gelen 
Türk Telekom'un şirketleşmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmak üzere bir danışman firma ile 
imzalanan sözleşme kapsamında hazırlanan rapor esas alınarak Yönetim Kurulu tarafından Şirke
tin holding şeklinde örgütlenmesi yönünde ilke kararı alınmış olmasına rağmen bu yönde bir yapı
lanmaya gidilmemiş, buna karşılık, 12.12.2003 tarih ve 25314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
2003/6403 sayılı Bakanlar Kurulu kararında; Şirket hisselerinin en az % 51'inin tek seferde blok 
olarak satılması ve bu satış için 31.05.2004 tarihine kadar ihale ilanına çıkılması öngörülmüştür. 

2004 yılında yapılan yasal düzenlemeler ise esas olarak Şirketin sahibi olduğu Aycell'in Aria 
(İş-Tim) ile birleşmesine ve uydu hizmetleri ile kıyı telsiz istasyonu işletmeciliğinin Şirketin bün
yesinden ayrılmasına yöneliktir. 2003 Nisan ayı başlarında Aycell Şirketinin, 3. GSM operatörü 
olarak lisans alan Aria (İş-Tim) şirketi ile birleşmesi gündeme gelmiş, ancak yapılan görüşmeler 
sonucunda mevcut mevzuatta birleşmeye yönelik yeterli açıklığın bulunmadığı görülmüştür. Bu
nun üzerine 406 sayılı Kanunu değiştiren 29.01.2004 tarih ve 5071 sayılı Kanun ile gerekli yasal 
düzenleme yapılmış ve Aycell ile Aria Şirketleri 19.02.2004 tarihinde fesh edilerek TT-TİM şirke
ti bünyesinde birleştirilmiştir. 

Uydu hizmetleri ve sahil telsiz istasyonları işletmeciliğine yönelik yasal düzenleme ise 
02.07.2004 tarih ve 5189 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'dur. Bu Ka
nun ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'na ilave edilen Ek 33 üncü Madde kapsamında Türk-
sat Uydu Haberleşme ve İşletme A.Ş. kurulmuştur. Yine aynı Kanun ile 2813 sayılı Telsiz Kanu
nuna ilave edilen Ek 2 nci Madde kapsamında da deniz haberleşme ve seyir güvenliği hizmetleri
nin Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi hükmü 
getirilmiştir. 

Şirket ile ilgili olarak son yapılan düzenleme ise 2004/7931 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıdır. 
15.10.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Kararda; Şirket hisselerinin % 55'inin blok ola
rak satılması ve bu satış için 31.12.2004 tarihine kadar ihale ilanına çıkılması öngörülmüştür. Bu 
karar çerçevesinde yürütülen işlemler sonucu, 01.07.2005 tarihinde yapılan ihaleye 6.550 milyon 
dolar ile en yüksek teklif veren Oger Telecoms Ortak Girişim Grubu kazanmıştır. 

Satış işlemine ilişkin 2005/9146 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 02.08.2005 tarih ve 25984 sa
yılı Resmi Gazete'de yayımlanmış, hisse satış sözleşmesi ise 24.08.2005 tarihinde imzalanmıştır. 
Bu aşamadan sonra Telekomünikasyon Kurumu ile Türk Telekom arasında imzalanması gereken 
"Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi" hakkında Danış
tay İdari İşler Kurulunun 26.10.2005 tarih ve E:2005/5, K:2005/3 sayılı Kararı üzerine Türk Tele
kom'un % 55'lik bölümünün Oger Telecom'a satılmasına yönelik hisse devir sözleşmesi ile imti
yaz sözleşmesi 14.11.2005 tarihinde taraflar arasında imzalanmıştır. 

Şirketin son beş yıllık faaliyetlerine ait toplu bilgiler aşağıdaki çizelgelerde gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler (konsolide) 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar * 
Yabancı kaynaklar * 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (Edinme değeri) * 
Maddi duran varlıklar birikmiş amor.* 
Yatırım için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oram (Nakdi) 
Bağlı şirketlere ödenen sermaye 
Bağlı şirketlerden temettü geliri 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü gelirleri 
Tüm alım tutan 
Tüm üretim tutan (Üretim maliyeti) 
Otomatik telefon konuşmalan 
Milletlerarası telefon konuşmalan (çıkan) 
Teleks santrallan kapasitesi 
Teleks abone sayısı 
Telefon santrallan kapasitesi 
Telefon abone sayısı 
Toplam telefon bekleyen 
Otomatik telefon bekleyen 
Net satış tutan 
Stoklar 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyon TL 

% 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon adet 

Milyon dakika 
Hat adet 

Adet 
Hat adet 

Adet 
Adet 
Adet 

Milyar TL 
Milyar TL 

2000 
Yüı 
350.000 
350.000 
853.812 
658.876 

5.794 
1.864.484 
1.018.299 

392.578.775 
93 

24.823.562 
3.231.721 

41.279.019 
1.740.266.851 

125.549 
731 

19.024 
7.816 

20.552.522 
18.395.171 

417.652 
417.652 

2.272.754 
72.3601 

2001 
Yüı 
1.805.567 
1.805.567 
2.595.709 
1.849.769 

31.464 
2.977.029 
1.658.671 

442.823.884 
89 

1.900.820 

28.029.880 
11.045.742 
68.167.704 

2.537.228.048 
115.292 

676 
16.400 
6.536 

21.135.457 
18.904.486 

198.512 
198.512 

3.641.626 
101.533 

2002 
Yüı 

2.885.000 
2.885.000 
3.572.602 
1.977.163 

22.885 
4.444.380 
2.728.593 

298.753.638 
40 

1.900.820 

31.752.256 
7.787.484 

77.681.251 
3.471.191.135 

109.894 
650 

16.400 
5.491 

20.977.237 
18.914.857 

142.894 
142.894 

5.168.905 
110.199 

2003 
Yüı 
3.500.000 
3.500.000 
5.654.693 
2.889.108 

17.903 
5.224.696 
3.541.978 

344.961.941 
69 

2.300.820 
51.111 

(x) 36.981.245 
6.387.978 

67.820.637 
3.857.237.824 

101.188 
639 

15.200 
4.243 

20.923.433 
18.916.721 

77.160 
77.160 

6.766.931 
89.137 

2004 
Yüı 

3.500.000 
3.500.000 
6.975.321 
3.415.287 

4.239 
5.780.366 
4.163.138 

526.046.202 
66 

3.281.454.256 

63.662.620 
3.825.606.427 

94.899 
715 

11.100 
3.364 

21.002.191 
19.125.163 

54.193 
54.193 

6.581.230 
79.716 

Son iki yü 
farkı 

1.320.628 
526.179 
(13.664) 
555.670 
621.160 

181.084.261 
(3) 

3.281.454.256 

(4.158.017) 
(31.631.397) 

(6.289) 
76 

(4.100) 
(879) 

78.758 
208.442 
(22.967) 
(22.967) 

(185.701) 
(9.421) 

Artış veya 
azalış % 

23 
18 

(76) 
11 
18 
52 
(4) 

100 

(6) 
(D 
(6) 
12 

(27) 
(21) 

1 
(30) 
(30) 

3 

(x) Türk Telekom'a ait iştirakler Türksat A.Ş.'ye devredildiğinden son iki yıl farkında dikkate alınmamıştır. 
*2003 yılı rakamlan olarak, enflasyon düzeltmesi sonucu, 2004 yılı açılış kaydı kabul edilen rakamlar alınmıştır. 



Toplu bilgiler (konsolide) 

Memur (Ortalama) 
Sözleşmeli (Ortalama) 
İşçi (Ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
Memurlar için yapılan giderler 
Memur başına aylık ortalama gider 
Sözleşmeliler için yapılan giderler 
Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
İşçiler için yapılan giderler 
İşçi başına aylık ortalama gider 
Dönem kârına ilişkin ver.ve diğer yas.yük. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH' ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYİH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Faaliyet kârlılığı (özkaynak yönünden)* 
Mali kârlılık (özkaynak yönünden)* 
Ekonomik kârlılık* 
Faaliyet kân 
Dönem kân 
Bilanço kân 
Füzyon 
Faaliyet kân 
Dönem kân 
Bilanço kân* 

Ölçü 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

% 
% 
% 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

2000 
Ydı 

601 
29.602 
41.487 

615.365.088 

8.344.652 
1.157 

299.822.421 
845 

303.861.771 
610 

154.671.777 
623.138.001 

1.341.514.509 
1.809.980.733 
1.811.555.042 

62 
52 
34 

532.486.731 
446.975.375 
292.303.598 

2001 
Ydı 

421 
22.151 
48.553 

940.822.816 

6.645.218 
1.315 

228.882.615 
862 

691.561.944 
1.187 

554.099.169 
1.523.856.178 
2.836.559.757 
3.806.316.766 
3.814.116.622 

37 
61 
37 

949.221.145 
1.527.395.252 

973.296.083 

1.056.489.590 
1.650.528.176 
1.096.429.007 

2002 
Yıh 

317 
18.775 
45.571 

1.229.106.853 

9.183.075 
2.414 

284.398.472 
1.263 

868.924.005 
1.589 

633.305.187 
2.072.541.902 
3.357.328.086 
4.796.564.801 
4.801.384.543 

44 
42 
29 

1.592.634.378 
1.513.021.374 

756.583.262 

1.697.713.553 
1.774.752.601 
1.141.447.414 

2003 
Ydı 

324 
17.522 
44.564 

1.551.175.689 

12.646.198 
3.253 

324.588.578 
1.544 

1.123.103.450 
2.100 

900.216.533 
2.693.554.943 
4.883.276.017 
6.676.614.427 
6.677.240.679 

5 
52 
36 

2.616.844.503 
2.493.228.881 
1.593.012.347 

2.909.693.561 
2.849.016.430 
2.710.130.406 

2004 
Ydı 

271 
15.026 
43.738 

1.658.218.288 

12.816.261 
3.941 

324.803.155 
1.801 

1.272.718.630 
2.425 

1.146.227.502 
3.747.669.193 
4.769.490.844 
7.370.932.535 
7.367.755.603 

4 
53 
36 

2.755.623.601 
3.662.602.550 
2.516.375.048 

Son iki yd 
farkı 

53 
(2.496) 

(826) 
134.042.599 

170.063 
688 

214.577 
257 

149.615.180 
325 

246.010.969 
1.054.114.250 
(113.785.173) 

694.318.108 
690.514.924 

d) 
1 

(154.069.960) 
813.586.120 

(193.755.358) 

Artış veya 
azalış % 

16 
(14) 
(2) 

9 

1 
21 

17 
13 
15 
27 
39 
(2) 
10 
10 

(20) 
2 

(5) 
29 

(7) 
*2003 yılı rakamlan olarak, enflasyon düzeltmesi sonucu, 2004 yılı açılış kaydı kabul edilen rakamlar alınmıştır. 



2004 yılı faaliyet döneminde Bakanlar Kurulu'nun Türk Telekom için aldığı 11.10.2004 tarih 
ve 2004/7931 sayılı Kararında; Şirket hisselerinin % 55'inin blok olarak satılması, blok satış için 
31/12/2004 tarihine kadar ihaleye çıkılması, ihale sürecinde katılımcılara sermaye yapıları ve var
lıkları ile telekomünikasyon sektöründeki tecrübelerine ilişkin hususlarda kapsamı ve sınırları Türk 
Telekom İhale Komisyonu tarafından tespit edilecek ön yeterlilik kriterlerinin uygulanması ve bu 
konuda Türk Telekom İhale Komisyonunun yetkilendirilmesi öngörülmüştür. 

Bu karar doğrultusunda Türk Telekom'un % 55 oranındaki hissesinin blok satışına ilişkin ola
rak nihai devir işlemleriyle ilgili 1/7/2005 tarihinde yapılan ihalede en yüksek teklif 6.550.000.000 
ABD Doları bedelle Oger Telecoms Ortak Girişim Grubunda kalmıştır. 

Bakanlar Kurulu'nun 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nun ek 17 nci maddesine göre, 
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (Türk Telekom)'nin % 55 oranındaki hissesinin blok ola
rak satışına ilişkin nihai devir işlemlerine dair aldığı 25.07.2005 tarih ve 2005/9146 sayılı ekli ka
rarında ise; 

"Madde 1-Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (Türk Telekom)'nin % 55 oranındaki his
sesinin blok olarak satışı suretiyle özelleştirilmesi için 1/7/2005 tarihinde yapılan ihalede; Türk Te
lekom'un % 55 oranındaki hissesinin ihalede 6.550.000.000.- (altımilyarbeşyüzellimilyon) ABD 
Doları bedelle en yüksek teklifi veren Oger Telecoms Ortak Girişim Grubu'na ihale şartnamesi hü
kümleri çerçevesinde satılması, Oger Telecoms Ortak Girişim Grubu'nun Hisse Satış Sözleşmesi
ni imzalamaktan imtina etmesi veya Hisse Satış Sözleşmesi tahtında yerine getirmesi gereken yü
kümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 30.000.000.-(otuzmilyon) ABD Doları tutarındaki ge
çici teminatının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı lehine irat kaydedilmesi ve 6.500.000.000.- (altı-
milyarbeşyüzmilyon) ABD Doları bedelle ikinci yüksek teklifi veren Etisalat Ortak Girişim Gru
bu'na ihale şartnamesi hükümleri çerçevesinde satılması, Etisalat Ortak Girişim Grubu'nun Hisse 
Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya Hisse Satış Sözleşmesi tahtında yerine getir
mesi gereken yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 30.000.000.-(otuzmilyon) ABD Dola
rı tutarındaki geçici teminatının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı lehine irat kaydedilmesi ve ihale
nin iptal edilmesi" denilmektedir. 

Bu karar üzerine hisse satış sözleşmesi 24.08.2005 tarihinde imzalanmış olup, Telekomüni
kasyon Kurumu ile Türk Telekom arasında imzalanması gereken "Telekomünikasyon Hizmetleri
nin Yürütülmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi", 406 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 2 (b) fıkrasına 
göre düşüncesi alınmak üzere Danıştay'a gönderilmiş ve Danıştay İdari İşler Kurulunun 
26.10.2005 tarih ve E:2005/5, K:2005/3 sayılı Kararı üzerine, Türk Telekom'un % 55'lik bölümü
nün Oger Telecom'a satılmasına yönelik hisse devir sözleşmesi ile imtiyaz sözleşmesi 14.11.2005 
tarihinde taraflar arasında imzalanmıştır. 

Ayrıca; Bakanlar Kurulu'nun sözkonusu kararına istinaden, satışa konu hisseler için 
14.11.2005 tarihinde firma ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nam ve hesabına 5335 sayılı Ka
nunla değişik 406 sayılı Kanun'un ek 17 nci maddesine göre yetkilendirilmiş bulunan Maliye Ba
kanı arasında "Hisse Teslim Tesellüm Tutanağı, Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberi, Hisse Rehin 
ve Ferağ Beyannamesi" imzalanmak suretiyle özelleştirme işlemi tamamlanmıştır. 

Diğer taraftan, 16.6.2005 tarih ve 5369 sayılı Kanun Ta 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf 
ve Telefon Kanunu'na eklenen geçici 11. madde gereğince, 14.11.2005 tarihi itibariyle Şirket'in 
nakit fazlası olan 1.332.597.595,07 YTL.'nin Hazine Müsteşarlığı adına 16.01.2006 tarihinde 
ödenmek üzere T. Vakıflar Bankası ile T. Halk Bankasında açılan hesaba yatırıldığı görülmüştür. 
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Şirketin özelleştirme işlemi, dönem içerisinde ve hisse satış yöntemiyle gerçekleştiğinden bi
lanço düzenlenmemiş ve dolayısıyla raporda diğer bölümlere yer verilmemiştir. 

SONUÇ 
- Türk Telekomünikasyon A.Ş., Bakanlar Kurulu'nun 25.07.2005 tarih ve 2005/9146 sayılı 

Kararma istinaden 14.11.2005 tarihinde Şirket hisselerinin % 55'inin blok olarak Oger Telecom 
Firmasına devredilmek suretiyle özelleştirilmiş, 

Durum, Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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^ Başbakanlık 
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 

, Kuruluşu: 7Ekim. 1920 
:2 Ağustos 2005 

' .SALI • 
Sayı:- 25894 

YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU 
Bakanlar Kurıılu Kararı 

'.. Karar Sayısı-: 2005/9146 • ..._ ; •... ' . ' • ' " ' ' . 
- • Türk' Telekomünikasyon Anonim .Şirketi (Türk Telekprnynin %55 'oranındaki hisse

sinin blok olarak satışına ilişkin nihai devir işlemlerine dair ekli Karar'm yürürlüğekanuİT. 
ması; MaliyeBakanlığı (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı)'rim 25/7/2005 tarihli ve 9647 sayılı 
yazısı üzerine, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanuhu'nun ek 17 nci maddesine"göre. Bakanlar 
Kurulü'nca 25/7/2005• tarihinde.&arlaşürünııştir. V " •' • ' . '•• .• "'••'' 

Recep Tayyip ERDOĞAN 
•Başbakan ' 

•' . * • A . Ç U L '• 

Dışişleri Şak, ye'Başb. Yrd. 

.' A. BABACAN 
Devlet Bakanı 

' '. C' ÇİÇEK 
. Adalet Bakaıu 

• H. ÇELİK • :' ' 
Milli Eğitim Bakanı 

A. ŞENER . 
,• Devlet Bak.veBaşb! Yrd. 

M. AYDIN.' 
• Devîe.t Bakam '. 

M-V, GÖNÜL''.' 
Miili Savunma Bakam 

F. N. ÖZAK . 
Bayındırlık ve.İşkan Bakanı 

Ahmet frecdet SEZER 
'CUMHURBAŞKANI 

M. A. ŞAHİN 
DevletBak. ve Başb. Yrd-. 

N. ÇUBUKÇU.' 
. Devlet Bakanı 

•' / . A. AKSU V_ 
İçişleri Bakanı 

R,AKD.AĞ 
'Sağlık Bakanı" . 

• B. ATALAY -
, Devlet Bakanı 

K.TÜZMEN-
Devlel Bakanı ' 

' K. UNAKTTAN 
Maliye Bakanı 

B. YILDIP.IM 
Ulaştırma Bakanı 

. . M M. EKER . ; . ' . 
' Tanm ve Köyişleri Bakam 

'•_ M. II GÜLER • •• , , 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

M. BAŞE5GİOGLU 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakam 

A. KOÇ •• - • 
Kültür ve Turizm Bakanı 

. . . A. COŞKUN 

. Sanayi ve Ticaret Bakanı 

O. PEPE 
Çevre ve Orman Bakanı 

Yürütme veİdaçe Bölümü Sayfa-: 1 

Resmî Gazete Kodu T 020805 İçindekiler 96. Sayfadadır. 

http://www.basbakaniik.gov.tr e-mail: r.esmigazefe@basbakan.lîk.gov.tr 
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" Sayfa.: 2-:- . .• - ^ "'•• RESMİ GAZETE —.•••••• •• . 2 Ağustos-200Ş - Sayı •-£589^; 

• ' 25/7/2005 Tarihli ve 2905/9146 Savüı • ' ' -: ' 
'•.••'•' K a r a r n a m e n i n E k i v • •"'• 

•'.-.;\ '• •:; •• ." K A R A R ^ ' •.. / V . 
Madde 1 — Türk Telekomünikasyon Anonim-Şirketi (Türk TelekpmJ'iün % 55 ora-

B^daM-hJss'esîniıı-MGfaateak satışı sıire&yîe özelleştirilmesi iç]n İ/7/20Ö5:.tarihmde:ya|İİ^ 
ihalede; Türk Telekom'un- %'55 oranındaki hissesinin ihalede 6.550.0O0.0OO.-{aItimilyarbeş-' 
yüzeliimilyon) ABD Dolan bedelle en yüksek teklifi veren Oger Telecomş Ortak''Girişim. 
Grubu'na ihale şartnamesi hükümleri çerçevesinde satılması, Oger Teîecoms Ortak Girişim 
Gnıbu'nun.Hisse Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya Hisse Satış Sözleşme-, 
si tahtında yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini'.yerine getirmemesi halinde 
.3O.j3O0.0DO.- (omzmilyon) ABD Doları tutarındaki.geçici teminatının Özelleştirme İdaresi-' 

lâşkanhğı lehine irat kaydedilmesi ve 6.5öO.OOO.ÖOO.-(altımiîyarbeşyüzmilyon) ABDDo-
ıan bedelle ikinci yüksek teklin veren Etisalat Ortak Girişim Grubu'na ihale şartnamesi-hü-; 
kümleri çerçevesinde satılması, Etisalat OıtatGirişim Gnıbu'nun Hisse Satış Sözleşmesini 
imzalamaktan imtina etmesi veya Hisse Satış Sözleşmesi tahtında .yerine getirmesi gereken 

••yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 30.000.000.- (omzmilyon) ÂB D Dolan tatarın- : 

daki geçici teminatının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin 
iptal edilmesi karaılaştmlmıştır. , ' . ' '• 

' Madde 2"Î— Hisse satışına ilişkin İhale Şartnamesi çerçevesinde sözleşmeler Maliye' 
Bakanı tarafından imzalanır. '. . ' ' • • ' • ' • • • . 

•Madde 3 — Bu Karâr yayımı tarihinde yürürlüğe giren. ' . _•. • ••• 
Madde 4 —: Bu Kararı Bakanlar Kumlu- yürütür. ' ' '•'•.'••-

• : • • ' . : : _ $ '.—: '. 
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HİSSE TESLİM TESELLÜM TUTANAĞI 

Tutanak No: 01 

Bakanlar Kurulu'nun 25.07.2005 tarih ve 2005/9146 sayılı Karan uyarınca Türk 
Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Tekkom) sermayesindeki T.C. Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı'na ait %55 oranındaki hisselerin, taraflarca akdedilen Hisse Satış Sözleşmesi, 
Hissedarlar Sözleşmesi, Hisse Rehni Sözleşmesi çerçevesinde blok satışına ilişkin olarak; 

Hisse Senedi İlmühaberlerinin devir ve teslim tutanağıdır. 

Jevir edilecek Hisse Senedi İlmühaberi 

Hisse Adedi Hisse Grubu Hisse Oranı 
A Grubu %11 

Hisse Tutan (TL) 
385.000.000.000.000r 

İşbu tutanak 14/11/2005 tarihinde 2 nüsha olarak düzenlenerek taraflarca imzalanmıştır. 

DEVREDEN 

T.C Başbakanlık 

Hazine Müsteşarlığı nam ve hesabım, 

5555 sayılı Kanunla değişik 406 sayılı Kanun'un 

Ek 17Maddesine göre yetkilendirilmiş bulunan, 

DEVRALAN 

Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin mm 

ve hesabım yetkilendirilmiş • 

bulumn, 

^emalUNAKITAN 
Maliye Bakanı 

MuhammedHARIRI 
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HİSSE TESLİM TESELLÜM TUTANAĞI 

Tutanak No: 02 

Bakanlar Kurulu'nun 25.07.2005 tarih ve 2005/9146 sayılı Kararı uyarınca Türk 
Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) sermayesindeki T.C. Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı'na ait %55 oranındaki hisselerin, taraflarca akdedilen Hisse Satış Sözleşmesi, 
Hissedarlar Sözleşmesi, Hisse Rehni Sözleşmesi çerçevesinde blok satışına ilişkin olarak; 

Hisse Senedi İlmühaberlerinin devir ve teslim tutanağıdır. 

Devir edilecek Hisse Senedi İlmühaberi 

Hisse Adedi Hisse Grubu Hisse Oranı Hisse Tutan (TL) 
308.000.000.000,- A Grubu % 8,8 308.000.000.000.000, 

İşbu tutanak 14/11/2005 tarihinde 2 nüsha olarak düzenlenerek taraflarca imzalanmıştır. 

DEVREDEN 

T.C. Başbakanlık 

Hazîne Müsteşarlığı mm ve hesabına, 

5335 sayılı Kanunla değişik 406 sayılı Kanunun 

Ek 17Maddesine göre yetkilendirilmiş bulunan, 

DEVRALAN 

Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin nam 

ve hesabım yetkilendirilmiş 

bulunan, 

Jurnal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

MuhammedHARIRI 
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HİSSE TESLİM TESELLÜM TUTANAĞI 

Tutanak No: 03 

Bakanlar Kuruîu'nun 25.072005 tarih ve 2005/9146 sayılı Kararı uyarınca Türk 
Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Tekkom) sermayesindeki T.C. -Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığına ait %55 oranındaki hisselerin, taraflarca akdedilen Hisse Satış Sözleşmesi, 
Hissedarlar Sözleşmesi, Hisse Rehni Sözleşmesi çerçevesinde blok satışına ilişkin olarak; 

Hisse Senedi İlmühaberlerinin devir ve teslim tutanağıdır. 

Devir edilecek Hisse Senedi İlmühaberi 

Hisse Adedi Hisse Grubu Hisse Oranı 
308.000.000.000,- A Grubu %8,8 

Hisse Tutarı (TL) 
308.000.000.000.000,-

İşbu tutanak 14/11/2005 tarihinde 2 nüsha olarak düzenlenerek taraflarca imzalanmıştır. 

DEVREDEN 

T.C. Başbakanlık 

Hazine Müsteşarlığı mm ve hesabına, 

5355 sayılı Kanunla değişik 406 sayılı Kanun'un 

Ek 17.Maddesine göre yetkilendirilmiş bulunan, 

DEVRALAN 

Ojer Telekomünikasyon AŞ.'nin nam 

ve hesabına yetkilendirilmiş 

bulunan, 

malUNAKITAN 
Maliye Bakanı 

MuhammedHARIRI 
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HİSSE TESLİM TESELLÜM TUTANAĞI 

Tutanak No: 04 

Bakanlar Kurulu'nun 25.07.2005 tarih ve 2005/9146 sayıh Kararı uyarınca Türk 
Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) sermayesindeki T.C. Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı'na ait %55 oranındaki hisselerin, taraflarca akdedilen Hisse Satış Sözleşmesi, 
Hissedarlar Sözleşmesi, Hisse Rehni Sözleşmesi çerçevesinde blok satışına ilişkin olarak; 

Hisse Senedi İlmühaberlerinin devir ve teslim tutanağıdır. 

Devir edilecek Hisse Senedi İlmühaberi 

Hisse Adedi Hisse Grubu Hisse Oranı Hisse Tutarı (TL) 
308.000.000.000,- A Grubu %8,8 308.000.000.000.000,-

İşbu tutanak 14/11/2005 tarihinde 2 nüsha olarak düzenlenerek taraflarca imzalanmışür. 

DEVREDEN 
T.C. Başbakanlık 

Hazine Müsteşarlığı nam ve hesabına, 

5335 sayılı Kanunla değişik 406 sayılı Kanun'un 

Ek 17.Maddesine göre yetkilendirilmiş bulunan, 

DEVRALAN 

Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin nam 

ve hesabına yetkilendirilmiş 

bulunan, 

KjfâA UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

Muhammed HARIRI 
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HİSSE TESLİM TESELLÜM TUTANAĞI 

Tutanak No: 05 

Bakanlar Kurulu'nun 25.07.2005 tarih ve 2005/9146 sayılı Karan uyarınca Türk 
Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) sermayesindeki T.C. .Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığıma ait %55 oranındaki hisselerin, taraflarca akdedilen Hisse Sttttş Sözleşmesi, 
Hissedarlar Sözleşmesi, Hisse Rehni Sözleşmesi çerçevesinde blok satışına ilişkin olarak; 

Hisse Senedi İlmühaberlerinin devir ve teslim tutanağıdır, 

^evir edilecek Hisse Senedi İlmühaberi 

Hisse Adedi Hisse Grubu Hisse Oranı 
308.000.000.000r A Grubu % 8,8 

Hisse Tutarı (TL) ; 
308.000.000.000.000,-

İşbu tutanak 14/11/2005 tarihinde 2 nüsha olarak düzenlenerek taraflarca imzalanmıştır. 

DEVREDEN 

T.C. Başbakanlık 

Hazine Müsteşarlığı nam ve hesabına, 

5tt5 sayılı Kanunla değişik 406 sayılı Kanun'un 

Ek 17.Maddesine göre yetkilendirilmiş bulunan, 

DEVRALAN 

Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin nam 

ve hesabım yetkilendirilmiş 

bulunan, 

^ a l U N A K T T A N 
Maliye Bakanı 

MuhammedHARIRI 
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HİSSE TESLİM TESELLÜM TUTANAĞI 

Tutanak No: 06 

Bakanlar Kurulu'nun 25.07.2005 tarih ve 2005/9146 sayılı Karan uyarınca Türk 
Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) sermayesindeki T.C. Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığına ait %55 oranmdaki hisselerin, ta r -afea akdedilen Hisse Satış Sözleşmesi, 
Hissedarlar Sözleşmesi, Hisse Rehni Sözleşmesi çerçevesinde blok sarışına ilişkin olarak; 

Hisse Senedi İlmühaberlerinin devir ve teslim tutanağıdır. 

Devir edilecek Hisse Senedi İlmühaberi 

ı Hisse Adedi Hisse Grubu Hisse Oranı ; Hisse Tutan (TL) 
308.000.000.000,- A Grubu % 8 ^ 308.000.000.000.000,-

İşbu tutanak 14/11/2005 tarihinde 2 nüsha olarak düzenlenerek taraflarca imzalanmıştır. 

DEVREDEN 

T.C. Başbakanlık 

Hazine Müsteşarlığı nam ve hesabına, 

5335 sayılı Kanunla değişil 4Ö6 sayılı Kanuriun 

Ek 17.Maddesine göre yetkilendirilmiş bulunan, 

DEVRALAN 

Ojer Telekomünikasyon AŞ.'nin nam 

vehesahna yetkilendirilmiş 

bulunan, 

Jurnal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

Muhammed HARIRI 
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TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 
MERKEZİ: Aydmlıkevler /ANKARA 

Ana Sözleşmesi 30/06/1994 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 103633 
Ticaret Sicil Numarası ile tescil edilerek, 01/07/1994 tarih ve 3564 sayılı Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde yayımlanmıştır. 

SERMAYESİ: 3.500.000.000.000.000,- TL 

MUVAKKAT HİSSE SENEDİ İLMÜHABERİ 

Belge No: 01 

Türk Telekom'un sermayesi 3.500.000.000.000.000,- TL olarak 14/05/2003 tarihinde Ankara 
Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilerek, 20.05.2003 tarih ve 5801 sayılı Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. 09/11/2005 tarihinde Ankara Ticaret Sicili 
Memurluğu tarafmdan tescil edilen Türk Telekom'un 02/11/2005 tarihli 2005 yılı 2. 
Olağanüstü Genel Kurulu kararma göre sermaye beheri 1.000,- TL itibari kıymetinde 
3.500.000.000.000,- (üçtrilyonbeşyüzmilyar) adet hisseye ayrılmış olup, ayrıntısı aşağıda 
gösterilmiştir. 

Grubu Ortak Adı Sermaye Miktarı Türü Hisse Adedi 
A Hazine Müsteşarlığı 1.925.000.000.000.000,- Nama 1.925.000.000.000,-
B Hazine Müsteşarlığı 1.574.999.999.999.000,- Hamiline 1.574.999.999.999,-
C Hazine Müsteşarlığı 1.000,- Nama • 1,-

İşbu ilmühaber, Türk Telekom'un sermayesinin mukabilinde 3.500.000.000.000,- adet toplam 
3.500.000.000.000.000,- TLTik hisseden aşağıda belirtilen tutar kadar hissenin, 02.04.1924 tarih, 
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu gereğince T.C. Hazine Müsteşarlığı'nm sahibi olduğu ve 
ileride nama yazık hisse senetleriyle değiştirilmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 411. 
Maddesi, Türk Telekom Ana Sözleşmesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince 
verilmiştir. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
Yönetim Kurulu Ad^ıa 

Başkan Üye 
Erkan AKDEMİR Mehmet C. EKİNALAN 

APEL ÖDEMELERİ 
Apel 
No 
1 

Ödeme 
Tarihi 

14.05.2003 

Ödenen Sermaye 
Tutarı (Tl) " 

3.500.000.000.000.000,-

Devredilecek Hisse 
Tutarı (TL) 

385.000.000.000.000,-

Devre Konu 
Hisse Oranı (%) 

11 

Hisse 
Nevi 

Nama 

Yetkili 
İmzalar 
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TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 
MERKEZİ: Aydmlikevier /ANKARA 

.Ana Söyleşme* 30/06/1.994 tanhir-de Ankara Ticaret Sidi Memurluğu tarafından 103633 
Ticaret Sicil Nuaıaraa ile tescil edilerek, öi/07/199-1 taıih ve 356(1 sayıb Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde yayıırüarırru^hr. 

SERMAYESİ: 3300.000.000.000.000- Tl 

MUVAKKAT HİSSE SENEDİ İLMÜHABERİ 

Belge NÜ; 02 

Türk Telekor.n'uı; sermayesi 3.500.000.000.000.000,- TL olarak 14/05/2003 tarihinde Ankara 
Ticaret Sicili. Msrmiîiuğ-u tarafından tescil edilerek, 20.05.2003 tarih ve 5801 sayılı Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesinde yayu-Oanmışur. 09/11/2005 tarihinde Ankara . Ticaret Sidii 
Memurluğu tarafmdan tescil edilen Türk Telekem/im 02/11/2005 tarihli 2005 yık 1 
ülağaruistû Czı\d Kurulu kararına göre sermaye beheri L000,- TL itibari kıymednde 
3.500.000.000.000.- (üçtrilyoıubeşyüsmüyar) adet hisseye ayrılmış olup,, ayrıntısı aşağıda 
gosteriirr.iş tir. 

Grubu _ Q r t a k Adi Sgnnaye Miktan TşmL ^JM^Â&ÛL. 
A Hazias Kfiteteşarhğı 1.925 OOaO0Ö.GG0.000,- Nfcsna 1.925.000.0CO.OOO,-
8 Karine Masteşâthğı 1574.993.999.999.000,- Kamiil".-» 1.57-i.999.9?9.999;-
C Hazine MüsieşarüSı I.ÛOC,- Natna 1.,-

İşbu ilmühaber, Türk Telekom'un serinayesirjr». mukabilinde 3.500.000.000.000,- adet toplam 
3.500.000.000.000.000/- TL'hk hisseden aşağıda belirtilen tutar kadar hissenin, 02.04.1924 tarüı, 
406 saydı Telgraf ve Telefon Kanunu gereğince. T.C. Hazine Müsteşarlığı'nm sahibi olduğu ve 
ileride nama yazdı hisse senetleriyle değiştirilmek üzere Türk 'Ticaret Kanımu'nun 411. 
Maddesi, Türk Telekem Ana Sözleşmesi ve i!pili diğer mevzuat hükümleri gereğince 
verilmiştir. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
Yönetim Kurulu Adına 

üye 
Erkan AKDEMİR Mahmet C EKİNALAN 

AFbl ÖDEMELERİ 
•pd f üdar .s Ödt::i-;nSf:îxtı«y» rTîevrt-cIL-scekHisse Devre KOMI; His;,* 
No _îar!hj _ Tutan ;Tü Tu far; -TLJ Hisse Oraru (% j Nevi 
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Türk Telekomünikasyon A.Ş. sermayesinin %8,8 oranına karşılık gelen Ojer 
Telekomünikayon A.Ş. hisselerine ilişkin işbu geçici hisse senedi ilmühaberi, Bakanlar 
Kıirulu'nun 25.7.2005 tarih ve. 2005/9146 sayılı Kararı uyarınca akdedilen Hisse Satış 
Sözleşmesi ve eki Hisse Rehni Sözleşmesi gereğince T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 
lehine kayıtsız ve şartsız rehnedilmiştir. 

Rehin Veren 

Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin nam 
ve hesabına yetkilendirilmiş 
bulunan, 

Muhammed HARIRI 

y 

Rehin Alan 
T.C Başbakanlık 
Hazine Müsteşarlığı nam ve hesabına, 
5335 sayılı Kanunla değişik 406 sayılı Kanun'un 
Ek 17.Maddesine %öreM^kilendirilmiş bulunan, 

K*mal UNAKITAN 
y^/Maliye Bakanı 

Söz konusu Hisse Rehni Anlaşması'nın 5 nci maddesinde belirtilen, ödemeyle ilgili taksit 
ve faiz yükümlülüğünü sağlayan Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (Ojer Telekom) tarafından 
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine) lehine rehin verilen, Türk 
Telekomünikasyon A.Ş. sermayesindeki %8,8 oranına karşılık gelen hisseler üzerindeki 
rehin ..../..../. tarihinde Ojer Telekom lehine ferağ edilmiştir. 

T.C 
Başbakanlık 

Hazine Müsteşarlığı 
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Bu ilmühaber, Türk Telekom defterinde İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ANKARA 
adresinde mukim T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına kayıtlıdır. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
Yönetim Kurulu Adına 

Başkan 
Erkan AKDEMİR 

Üye 
Mehmet CEKİNALAN 

14/11/2005 tarihinde İnönü Cad. Ongan 
Apt. No: 53/9 Beyoğlu / İSTANBUl/da 
mukim Ojer Telekomünikasyon AŞ. 
adına ferağ edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Hazine Müsteşarlığı 
nam ve hesabına,5335 sayılı Kanunla değişik 

406 sayılı Kanun'un Ek 17. ve hesabına 
yetkilendirilmiş Maddesine göre 

yetkilendirilmiş bulunan, 

î^öfalUNAKITAN 
Maliye Bakam 
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SAYI: 80 
AYCELL HABERLEŞME VE PAZARLAMA HİZMETLERİ ANONİM 

ŞİRKETİ'NİN 2001 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT 
KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 21.06.2006 tarihli 37 nci Birleşiminde Aycell Haberleşme ve Pa

zarlama Hizmetleri Anonim Şirketinin 15.01.2001-31.12.2001 dönemine ait hesap ve iş
lemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denet
lenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam 
tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırla
nan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş 
tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından 
sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor 
hazırlanmıştır 

I- TOPLU BAKIŞ 

l.Kuruluşun Yasası: 
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun, Telsiz Kanunu ve Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin 
Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına dair 
27.1.2000 tarih-4502 sayılı Kanunun lci maddesi 3 cü fıkrasında Türk Telekom 
A.Ş.'rün "Bu Kanun çerçevesinde her türlü telekomünikasyon hizmetlerini yürütmeye 
ve telekomünikasyon alt yapısı işletmeye yetkili" olduğu hükmü yer almıştır. Bu 
maddenin bu Kanunda adı geçen kavramları açıklama kısmında ise GSM görev 
sözleşmesinin; 

"Türk Telekom ile Bakanlık arasında GSM 1800 mobil telekomümkasyom 
hizmetierinin yürütmesi ve gerekli telekomünikasyon alt yapısının işletilmesi jQe ilgili 
hak, yetki ve yükümlülükleri düzenlemek üzere akdedilen bir sözleşmeyi" kapsadığı 
belirtilmiştir. 

Bu yasanın çıkmasını müteakip, Ulaştırma Bakanlığı biri Türk Telekom AŞ.'ye 
verilmek üzere 3 GSM-1800 lisansı ile ilgili 16 mart 2000 tarihinde bir ihale 
açmıştır.ihaleyi 2.525 milyon dolar bedelle (KDV dahil 2.954.250 dolar) Türkiye îş 
Bankası-Telekom Italia Sp A. konsorsiyumu kazanmıştır. Aynı bedel üzerinden bir 
GSM-1800 lisansının Türk Telekom'a verilmesi ve bedelinin mahsup yoluyla 
karşılanması karara bağlanmıştır. 

Şirketin; Yüksek Planlama Kurulu'nun 27.10.2000 tarih ve 2000Ho5 sayılı 
karan ile GSM Mobil Telefon İşletmeciliği yapmak üzere Anonim Şirketi olarak bir 
sermaye şirketi şeklinde kurulması hükme bağlanmıştır. 

Bunu takiben Türk Telekom Yönetim Kurulunun 20.11.2000 tarih ve 563 sayıh 
karan ile Şirketin Ana Sözleşmesi onaylanmış olup, Şirkette 20 Trilyon lira sermaye 
tahsis edilmiş ve bunun 19.999.996.0O0 lirası T.T.A.Ş. 4000 lirası İbrahim Hakla 
Alptürk, Musa Kazım Güçlü, Adem Aslan ve Nazmi Ertâş tarafından taahhüt 
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edilmiştir. Alman bu karar doğrultusunda Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri 
A.Ş.'nin Ana Sözleşmesi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.01.2001 tarih ve 5214 
sayılı nüshasında yayınlanarak Şirketin kuruluşu gerçekleşmiştir. 

Diğer taraftan şirketin lisans bedelinin mahsup yöntemiyle karşılanacağının 
kesinleşmesi üzerine Ulaştırma Bakanlığı ile.T.T.A.Ş. arasında lisans sözleşmesi 
parafe edilmiş ve incelenmesi amacıyla Rekabet Kurumu ve Danıştay'a gönderilmiştir. 
Bu iki kurumun da onayından geçen lisans sözleşmesi 11 ocak 2001 tarihinde 
imzalanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile T.T.A.Ş. arasında 11.01.2001 
tarihinde imzalanmış bulunan GSM-1800 Sayısal Hücresel Mobil Telefon Sistemi 
Kurulması ve İşletilmesi İle İlgili Lisans Verilmesine İlişkin GSM görev sözleşmesi, 
12.5.2001 tarih ve 4673 sayılı Kanunun Geçici 2 inci maddesi uyarınca 
Telekomünikasyon Kurumu ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi arasında 28 
aralık 2001 tarihi arasında yenilenmiştir. 

Şirketin ana statüsü; 32 maddeden meydana gelmiştir. Aynca 2 geçici madde 
bulunmaktadır. Şirketin ana sözleşmesindeki amaçlan 2 ci maddesinde sayılmış olup, 
özetle; mobil telekomünikasyon hizmetleri esas olmak üzere yatırım ve işletme 
faaliyetlerini sürdürmek şeklinde belirlenmiştir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak hisse senedi, 
tahvil, finansman bonosu, borç senedi vb. menkul kıymet çıkarabilmektedir. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin sermayesine yaklaşık % 99,99 iştiraki ile 
kurulan ve tüzel kişilik kazanmış bulunan, AYCELL Haberleşme ve Pazarlama 
Hizmetleri A.Ş. söz konusu sermaye yapısıyla Anayasanın 165. maddesi kapsamına 
girdiğinden; 3346 sayılı Kanun ve 72 saydı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri 
uyarınca, TBMM kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 25.11.1992 ve 
13.04.2000 tarihli kararlan gereği Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca 
denetlenmektedir. 

2.Kuruluşun Amacı ve Sermayesi: 

Kuruluşun 31.12.2002 tarihindeki sermayesi 1.900.820 milyar lira olup, 4000 
lirası hariç 1.900.819.999.996 bin lirası TTAŞ'a aittir. Şirketin amaç ve konusu Ana 
Sözleşmesinin 3 cü maddesinde belirtilmiş olup şöyle açıklanabilir; 

"Şirket; Türk Ticaret Kanunu, yürürlükteki ithalat, ihracat rejimleri ve konuya 
ilişkin diğer mevzuata riayet etmek kaydıyla, mobil telekomünikasyon hizmetleri esas 
olmak üzere her nevi telekomünikasyon hizmetlerinin verilmesi için gerekli yatırından 
yapmak, işletmek, bunlar için gerekli her türlü makine teçhizat ile malzemenin ithalatı, 
ihracatı ve dahili ticaretini yapmak, bu amaçla mobil telefon sistemleri kurmak, diğer 
işletmecilere ait kurulmuş tesislerden yararlanmak, roming müşterisine hizmet 
götürmek, Türk Telekom tesislerinde ve/veya başka mahallerde gerekli her türlü 
ekipman tesis etmek, kendi şebekesi içinde ve diğer şebekelerle gerekli tüm 
bağlantı lan kurmak, diğer operatörlerle şebekeler arası geçişle ilgili sözleşme yapmak, 
bunlann işletilmesini yapmak, yönetmek ve işletilmesine destek olmak, mevcut yerli 
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ve yabancı işletmecilerin mümessilliğini üstlenmek, bu kuruluşlarla konsorsiyuma 
girmek amacıyla kurulmuştur." 

3.TopIu Bilgiler: 

Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.nin 15.01.2001/31.12.2001 
dönemi faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Özkaynaklar 
Yabancı Kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran var. (edinme değeri) 
Maddi duran var. birikmiş amortismanı 
Yatınmlar için yap. nakdi ödemeler 
Yatırım gerçekleşme oranı (nakdi) 
Tüm alım tutan 
Tüm üretim maliyeti 
Telefon santralleri kapasitesi 
Abone sayısı 
Baz istasyonu sayısı 
Kapsanan il sayısı 
Net satış tutan 
Stoklar 
İşçi (Ortalama) 
Geçici işçi (Ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
İşçiler için yapılan giderler 
İşçi başına aylık ortalama gider 
Geçici işçiler için yapılan giderler 
Geçici işçi başına aylık ortalama gider 
Dönem kânna ilişkin vergi ve diğer yasal yükümlülükler 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fıyatlanyla) 
GSYİH'ya katkı (Alıcı fıyatlanyla) 
GSMH'ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) 
Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) 
Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) 
Ekonomik kârlılık 
Zararlılık 
Faaliyet zaran 
Dönem zararı 

. Bilanço zararı 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
Milyar TL 
Milyar TL 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 
Kişi 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 

% 
% 
% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

15.01/ 
31.12.2001 

Dönemi 
1.900.820 
1.900.820 
1.777.687 

96.480 
13.121 

114.521 
21.721 

1.957.615 
100 
22 

119.582 
800.000 
66.201 

895 
7 

221 
50 
53 
81 

1.469 
228 

»1582 
1.227 
1.311 

-
1.840 

(43.141) 
(43.157) 
(43.208) 

-
-
-

6,9 
119.376 
123.133 
123.133 
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Şirketin içinde bulunduğu en önemli sorun, GSM pazarına geç girilmesi, siyasi 
otoritece verilen GSM pazarına giriş izninin rekabetin en yoğun yaşanıldığı ve ülke 
ekonomisi büyüme hızının gerilediği bir döneme isabet etmesidir. Ülkede GSM 
hizmeti 1994 yılından itibaren verilmeye başlanmıştır. 1993 yılında iki firma ile 
imzalanan gelir ortaklığı anlaşmalan ile oluşturulan Telsim ve Türkcell şebekeleri 
1994 yılından itibaren hizmete girmiştir. 1998 yılı Nisan ayında imzalanan lisans 
sözleşmelerine kadar Türk Telekom'dan verilen bu şirketlere ait GSM hizmeti, daha 
sonra Türkcell ve Telsim şirketleri tarafından verilmeye başlanmıştır. 2000 yılında 
yapılan GSM 1800 ihalesinde lisans alan Aria şirketinin kurduğu 3. GSM şebekesinin 
de 22.03.2001 tarihinde hizmete girmesiyle ülkede 3 ayrı GSM şebekesi işletilmeye 
başlamıştır. AYCELL ise 15 Ocak 2001'de mobil işletmeciliği yapmak için kurulmuş, 
ticari açılışım ise 15 Aralık 2001 tarihinde yapabilmiştir. Ancak bu tarihe kadar 
Türkcell 14,2 milyon, Telsim 6 milyon, Aria 1,1 milyon adet abone sayışma erişmiş, 
sadece Türkcell ve Telsim şirketlerinin toplam içindeki aktif abone sayısı payı ise 
bugün için % 80'e ulaşmıştır. Bu durum AYCELL'in pazarda pay alabilmesini son 
derece zorlaştırmış, gerek kapsama alanının yetersiz oluşu ve altyapısı için büyük 
kaynak ihtiyacı olması, gerekse rakiplerinin reklam harcamalarının fazla oluşu ve 
rakiplerin ulusal dolaşım ücretlerini yüksek tutması sonucu gerçekleştirdiği bütün 
reklam kampanyalarına rağmen henüz 253.160 (Ekim/2002) aboneye ulaşabilmiştir. 

AYCELL'in piyasada karşılaştığı ikinci güçlük rakip GSM firmalarının 
indirimli özel tarifeleri olmuştur. Zira Türkiye'nin üçüncü GSM şebekesi Aria'nın 
devreye girmesiyle birlikte cep telefonunda oluşan rekabet, indirimli tarifelere kaymış 
olup ARİA Ariadaş, Türkcell Bizbizecell ve Bizimcell, Telsim de Special ve Cep 
Transfer'le abonelerini şebeke içi görüşmelere yönlendirmeye çalışmışlardır. GSM 
şebekeleri, bu tariflerle belli telefon numaralarına ya da sadece şebeke içi yapılan 
görüşmelere büyük oranda indirim uygulayarak, Türk Telekom'la ve birbiriyle 
yaptıkları ara bağlantı sözleşmelerinden doğan maliyeti absorbe etmeye 
çalışmaktadırlar. 

Karşılaşılan bir diğer sorun, rakip firmalar tarafmdan ara bağlantı tarifesinin 1,4 
cent/dakika'dan 20 cent/dakika'ya yükseltilmesi olmuştur. Bu durum karşısında 
Tükcell ve Telsim'e yönelik çağrılarda AYCELL'in tarife politikası ile rekabet etmesi 
oldukça zor hale gelmiştir. Telekomünikasyon alanında düzenleyici üst kuruluş olan 
Telekomünikasyon Kurumunun bu konuyla ilgili bir mevzuatı oluşmadığından GSM 
900 operatörleri ara bağlanü ücretlerini istedikleri gibi belirleyebilmektedir. Bu 
durumda AYCELL'in tarife politikasını ağırlıklı olarak şebeke içi ve belli bir abone 
büyüklüğüne ulaşıncaya kadar özellikle PSNT'e yönelik çağrılar üzerine kurmasını 
zorunlu hale getirmiştir. 

AYCELL'in karşılaştığı bir diğer olumsuz sonuç uluslar arası roamıng 
(dolaşım) ile ilgilidir. Farklı ülkelerdeki operatörler arasında yapılacak uluslararası 
roaming anlaşmalan, GSM Operatörleri tarafmdan belirlenen kıstaslar esas alınarak 
yapılmakta olup, operatörler belirledikleri "Data Cleaning House" üzerinden karşılıklı 
olarak hesaplaşmaktadır. Yönetim Kurulu 01.06.2001 tarih ve 23 sayılı karan ile 
bunlardan en uygun olanı seçip sözleşme imzalamak istemişse de yapılan incelemede 
roaming için AYCELL şebekesinde bulunması gereken özellikler test edildiğinde 
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olumsuz sonuçlarla karşılaşılmıştır. Bu sorun ancak ticari açılıştan itibaren 7 ay sonra 
2002 Ağustos ayında olumlu bir gelişme göstermiş, karşılıklı olarak roaming hizmeti 
verilebilmeye başlanmıştır. 

Şirketin fmanssal ihtiyacı genellikle ana kuruluş olan Türk Telekom tarafindan 
karşılanmakta olup, 2001 yılında gerek yatırımlarına, gerekse net işletme sermayesine 
ait kaynak ihtiyacının karşılanması amacıyla Türk Telekom A.Ş.'ye olan borcu 27,2 
trilyon, firmalara olan borcu 67,9 trilyon liraya, toplam finansman giderleri 13,1 
trilyon liraya ulaşmıştır. 

Şirketin dönemi 123,1 trilyon lira zararla kapatmasında; yılın son ayında 
faaliyete başlaması nedeniyle fatura çıkaramayıp hasılat elde edememesinin yanında, 
1,8 katrilyon liralık lisans bedelinin amortismanı olan 73,8 trilyon lira ve maddi duran 
varlıkların amortismanı olan 21,7 trilyon lira olmak üzere toplam 95,5 trilyon liralık 
amortismanların önemli etkisi olmuştur. 

II-İDARİ BÜNYE 
l.Teşkilatın Yapısı: 
Şirketin organizasyonunda tepe nokta Yönetim Kurulu ve Yürütme Organından 

oluşmaktadır. 

Yapılan ilk organizasyonda (Ek:l-a'da gösterilmiştir.) Rekabet, Regülasyon ve 
Diğer Şebekelerle İlişkiler Direktörlüğü Genel Müdürlüğe bağlı olarak çalışmıştır. 
İdari Genel Müdür Yardımcısına bağlı olan 5 ayn direktörlük tespit edilmiş olup 
bunlar Pazarlama Direktörlüğü, Satış Direktörlüğü, Mali işler Direktörlüğü, İnsan 
Kaynakları Direktörlüğü ve Personel ve İdari İşler Direktörlüğüdür. 

Şirketin 2.12.2001 tarih ve 1090 sayılı Yönetim Kurulu karan ile onaylanmış 
olan organizasyon şeması daha rasyonel ve etkin çalışma sağlanabilmesi amacıyla 
28.3.2002 tarih ve 670 sayılı Yönetim Kurulu karanyla revize edilmiştir. Şirketin yeni 
teşkilat şemasmda; Genel Müdür yardımcılığa ve Genel Müdür Danışmam kadroları 
organizasyon şemasına eklenmiş, GSM görev sözleşmesinde belirtilen sonımluluklann 
yerine getirilmesi için aynca "Direktörlük" düzeyinde revizyon yapılması yoluna 
gidilmiştir. Şirketin Personel ve İnsan Kaynaklan Direktörlüp tek bir direktörlük 
bünyesinde birleştirilmiştir. 

Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri AŞ 15.01.2001 tarihi itibariyle 
kurulmuş ve şirketin Ana Sözleşmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.01.2001 
tarih ve 5214 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. 

Şirketin Genel Kurulunda sermayenin yaklaşık % 99,99'una sahip TTAŞ söz 
hakkına sahip olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve tayinini belirlemektedir. 

Ana statü madde-18'de Genel Kurulun olağan ve olağanüstü olmak üzere iki 
türlü toplanma imkanı belirlenmiş olup, şirket Genel Kurulu ilk toplantısını 
15.01.2001 tarihinde yapmış Yönetim Kurulu Üyeleri belirlenmiştir. 11.2.2002 
tarihinde ise 1 inci olağanüstü toplantısını yaparak Yönetim Kurulu Üyelerinin 2'sini 
değiştirmiştir. 
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Ana sözleşmesinin 19. maddesinde Genel Kurulun yetkilerini, 20. maddesinde 
toplantı yeri, 21. maddesinde toplantıya davet, yeter sayısı, 22. maddesinde vekil 
tayini, 23. maddesinde oy hakkı, 24. maddesinde oy kullanma şekli, 25. maddesinde 
Genel Kurul görüşmeleri ve Başkanlık, 26. maddesinde gönderilecek belgeler ile ilgili 
hususlar yer almıştır. 

Şirketin Denetim Kurulu ana sözleşmesinin 16. maddesinde yer almış olup, 
gerek hissedarlar arasında gerekse dışardan 2 yıl için 3 denetçi seçimini 
öngörmektedir. Şirketin ilk denetçileri 15.01.2001 tarihli Yönetim Kurulu 
toplantısında seçilmiştir. 

Ana sözleşmenin 17. maddesinde denetçilerin yetki ve sorumlulukları 
belirlenmiş bulunmaktadır. 

Şirketin ana sözleşmesinin 18 ci maddesinde hesap tarihinden sonra üç ay 
içinde Genel Kurul toplantısının gerçekleştirilmesi öngörülmesine rağmen denetim 
tarihinde (ekim 2002) hala bu toplantının gerçekleştirilmediği görülmüştür. 

Şirket ana statüsünün 13.maddesi; Genel Müdür ve Yardımcılarının şirket 
Yönetim Kurulunun karan ile atanacağına amirdir. Genel Müdür ve yardımcılarının 
çalışma koşullan, görev ve yetkileri ile alacağı ücretlerin Yönetim Kurulunca 
saptanacağı belirlenmiştir. Genel Müdür ve Yardımcılarının görev süreleri Yönetim 
Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile bağlı bulunmamaktadır. 

Şirketin ilk Genel Müdürü ve İdari İşlerle ilgili Genel Müdür Yardımcısı 
7.6.2001 tarihinde atanmıştır. Yönetim Kurulu aynı tarihli toplantısında 27 nolu 
kararla Genel Müdür ve Yardımcısına ödenecek ücretleri belirlemiştir. 5.7.2001 
tarihinde ise Yönetim Kurulu 37 nolu kararla ilk teknik Genel Müdür Yardımcısını 
atamıştır. 

Şirketin ilk Genel Müdürü, 4.3.2002 tarihinde Yönetim Kurulunun 16 sayılı 
karan ile görevden alınmış, yerine 7.3.2002 tarih ve 17 sayılı kararla yeni bir Genel 
Müdür atanmıştır. 

Yönetim Kurulu 28.3.2002 tarih 24 saydı karan ile şirket Genel Müdür 
Yardımcısı sayısını 3'e çıkanp, bu kadroya 1.4.2002 tarih 27 sayılı kararla yeni bir 
Genel Müdür Yardımcısı atamıştır. 4.4.2002- tarihli toplantıda ise aldığı 31 sayılı 
kararla mevcut Genel Müdür Teknik Yardımcısının sözleşmesi feshedip yerine yeni 
bir yardımcı atamıştır. 25.05.2002 tarihinde ise 43 sayılı kararla idari Genel Müdür 
Yardımcısının sözleşmesi feshedilip yerine yenisi atanmıştır. 

2.Karar Organı: 

Şirket karar organı 5 Yönetim Kurulu Üyesinden oluşmaktadır. Yürütme organı 
olan Genel Müdür ve Yardımcılan ana sözleşmenin 13. maddesine göre Yönetim 
Kurulu karanyla görevlendirilmektedir. 

Şirket Yönetim Kurulu ilk toplantısını 15.01.2001 tarihinde yapmıştır, ilk 
Yönetim Kurulu Üyeleri bu toplantıda belirlenmiştir. 11.2.2002 tarihinde yapılan 1 
inci olağanüstü toplantıda ise 2 Yönetim Kurulu üyesi değiştirilip, yerine iki yeni üye 
seçilmiştir. 7.6.2001 yani ilk Genel Müdürün atandığı tarihe kadar yönetimce 31 karar 
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alınmıştır. Alınan bu kararlar Şirketin Kuruluş ve organizasyon çalışmalarıyla ilgilidir. 
2001 yılı sonuna kadar Şirket Yönetim Kurulunun karar sayısı ise 91 dir. 

3.Personel Sayısı ve Harcamaları: 

Şirket Genel Müdür ve Muavinleri hariç (ekim 2002 tarihinde) 194 AYCELL 
personeli, 72 Telekom Geçici Görevli Personeli ve 133 kişisi Aktivasyon, 60 kişisi de 
Çağn Merkezinde (Cali Center'da) olmak üzere toplam 193 kişi müteahhit elemanı 
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ancak şirketin henüz personel konusunda norm 
bir kadrosu olmadığı gibi personel sayısı da devamlı değişkenlik göstermektedir. 
Yapılan tespitlerde personelin özellikleri şöyle sıralanabilir; 

-TTAŞ' den yollanan personelin 18'i Genel Müdürlük'te 54'ü bölgelerde görev 
yapmaktadır. 

-AYCELL personelinin % 96'sı üniversite mezunu olup, 13'ü yüksek lisans 
(%7), 172'si lisans (%89) derecesindedir. Çalışan personelin yaş ortalaması 29 olup, 
kadın/erkek sayısı 47'ye 147 kişidir. 

Şirketin 2001 yılı için bütçesi çıkanlamadığından ödenekle ilgili bir tespit 
mümkün olmamıştır. Şirketin 2001 yılında kendi personeline yaptığı harcamalar tutan 
227,8 milyar lira olup, geçici görevli personele yapılan harcamalar, 1,2 trilyon liradır. 
Mevcut personelin aylık ortalaması 1,6 milyar lira olup, geçici görevli personelin aylık 
ortalaması ise 1,3 milyar liraya tekabül etmektedir. 

III- MALİ BÜNYE 

Şirketin varlık ve kaynaklan 1.874.166.655 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 

Kaynakların % 94,9 oranında 1.777.687.075 milyon lira liralık kısmım öz 
kaynaklar, % 5,1 oranında 96.479.580 milyon liralık kısmını da yabancı kaynaklar 
oluşturmuştur. 

Kaynakların % 0,6 oranında 11.999.170 milyon liralık kısmı dönen varlıklara, 
% 99,4 oranında 1.862.167.485 milyon liralık kısmı da duran varlıklara tahsis 
edilmiştir. 

Şirket bu yıl kurulduğundan değerlendirmelerin bir önceki yılla mukayeseli 
yapılması söz konusu olamamıştır. Yukanda belirtildiği üzere varlıklar içinde yer alan 
lisans bedelinin büyüklüğü ve bunun sermaye arttırılarak öz kaynaklardan 
karşılanması nedeniyle varlıkların edinilmesinde yabancı kaynak kullanımı düşük 
olmuştur. 

Henüz tam olarak faaliyete geçemeyen şirkette dönemin zararla kapanması 
sonucu % 6,9 oranında öz kaynak yitirilişi söz konusu olmuştur. Bu yıl kurulan ve 
kuruluş sermayesi 20 trilyon lira olan şirkette dönem başı öz kaynaklar olarak bu 
meblağ alındığı takdirde öz kaynak yitirilişi % 615,7 oranına yükselmektedir. 

- 1 1 2 8 - II. Cilt 



IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

l.Tedarik: 
AycelPin tedarik faaliyetleri Yönetim Kurulu'nun 17.04.2001 tarih ve 16 sayılı 

karan ile kabul edilerek yürürlüğe konulan Alım ve Satım Yönetmeliği hükümlerine 
göre yürütülmektedir. Söz konusu Yönetmelikte alımların; teklif isteme usulü, ön 
şartname ilan edilerek teklif isteme usulü, doğrudan alım, pazarlık usulü, yarışma 
usulü ve istisnai alımlar şeklinde yapılabileceği, ayrıca bu alım şekillerinin hangi 
durumlarda uygulanacağına dair koşullar belirtmektedir, istisnai alımlar 3 grup halinde 
toplanmış olup, bunlar fiyatların anormal yükselme göstermesi veya tabi afetlerle 
karşılaşılması durumunda yapılacak alımlar, resmi kuruluşlardan yapılacak alımlar ve 
Şirket çalışanlarının kuracakları vakıflardan yapılacak alımlardır. Yönetmelikte bunun 
dışında alım öncesi işlemlere ilişkin hükümler, ihale komisyonlarının oluşturulma şeklî 
ve yetki limitleri, alım usullerinin uygulanmasına ilişkin yöntemler, teklif vermede 
aranacak şekil şartlan, tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi, alınacak teminatlar, 
vb. konularda uygulanacak esas ve usûller belirtilmiş olup, Yönetmelik ekinde alıma 
esas Şartnamelerde yer alacak hususlar ile sipariş mektubu ve sözleşmede yer alacak 
genel hükümler bulunmaktadır. 

Bununla birlikte, 2003 yılından itibaren Şirket tarafından yapılacak alımlarda ve 
imzalanacak sözleşmelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanununda belirtilen hükümler uygulanacağından konunun yakinen 
izlenmesi ve Kamu İhale Kurumu tarafından çıkartılacak yönetmeliklere göre Şirket'te 
yeniden düzenleme yapılması gerekmektedir. 

Kuruluş sırasında yapılan sarf malzemesi harcamalarının toplamı 22 milyar lira 
olup, bunun 18,9 milyar lirası büro malzemesi, kırtasiye ve nakil vasıtalan akaryakıtı, 
3 milyar lirası da döşeme ve demirbaş için sarf edilmiştir. 

Kuruluş aşamasında olan Şirket stoksuz çalıştığından, ilk madde ve malzeme 
stoğu bulunmamaktadır. 

2.Üretim: 

Telekomünikasyon hizmetleri içerisinde dünyada en yaygın durumda olan ve 
gelirler açısmdan yaklaşık %80 oranmda bir paya sahip bulunan telefon haberleşmesi 
1980Tİ yıllara kadar genellikle sabit şebekeler üzerinden sağlanmıştır. 1980'li 
yıllardan itibaren bir çok ülkede kullanılmaya başlanan hücresel mobil telefon 
sisternlerinin yaygınlaşmasıyla mobil telefon kullanıcı sayısı artmaya başlamış, GSM 
şebekelerinin kurulup hizmete verilmesiyle de dünyadaki mobil telefon abone sayısı 
2002 yılı içerisinde sabit telefon abone sayısına ulaşmıştır. 

a)MobiI Telefon İşletmesi: 

aa)Mobil Telefon Şebekesi: 

Aycell tarafından işletilmekte olan mobil telefon şebekesi, Türk Telekom ile 
birisi santral tedarikçisi, diğeri baz istasyonu tedarikçisi iki firma arasında 2001 yılı 
içerisinde imzalanan sözleşmeler kapsamında temin edilen donanımlarla kurulmaya 
başlanmıştır. GSM 1800 standardının yanında GSM 900 standardını da destekleyen 
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şebeke; toplam 800.000 abone kapasitesine sahip 3 adet GSM santralı, Ankara, 
İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa ve Muğla illerinde kurulu bulunan toplam 864 
adet baz istasyonu (BTS), Ankara, istanbul ve İzmir'de kurulu bulunan 7 adet baz 
kontrol istasyonu (BCS) ile merkezi bakım ve işletme birimlerinden oluşmaktadır. 

Mevcut şebeke ile bu illerdeki nüfusun %26'sının kapsandığı, bu illerdeki 
nüfusu 10 binden büyük yerleşim yerlerindeki kapsanma oranının ise %43 olduğu 
teorik olarak hesaplanmakla birlikte kapsama alanının tespitine yönelik ayrıntılı bir 
çalışma bulunmamaktadır. Bu koşullar altında 14.12.2001 tarihinde ticari olarak 
hizmete verilen Aycell GSM 1800 Mobil Telefon Şebekesi mevcut haliyle, diğer 3 
GSM operatörünün şebekeleri ile kıyasalanamayacak ölçüde yetersiz durumdadır. 

Şebekenin en önemli birimlerinden olan mobil telefon santrallan Ankara, 
İstanbul ve İzmir'de Türk Telekom'a ait binalarda kurulmuştur. Ankara'daki santralın 
abone kapasitesi 250.000, İstanbul'daki santralın 350.000, İzmir'deki santralın ise 
200.000 dir. Mevcut durumda, Ankara'daki santral Ankara ve Adana'daki abonelere, 
İstanbul'daki santral İstanbul ve Bursa'daki abonelere, İzmir'deki santral ise İzmir, 
Muğla ve Antalya'daki abonelere hizmet vermektedir. 2001 yılı sonu itibariyle toplam 
kayıtlı abone sayısı 66.201 oiup, Ekim 2002 tarihinde bu sayı 253.160'a ulaşmıştır. 

Mevcut kütüğü düzeltmek yerine tekrar bilgi girişi yapılarak yeni bir abone 
kütüğü oluşturulması için çalışmalara başlanmış ve Haziran 2002 sonu itibariyle 
tamamlanan yeni kayıtlara göre toplam abone sayısının 166.049 olduğu, bunların 
80.370 adedinin faturalı hat, 81.680 adedinin ise hazır kart abonesi olduğu, 3.999 
adedinin ise sözleşmelerinde hangi seçeneğe göre abonelik kaydının yapıldığının 
belirtilmediği ortaya çıkmıştır. 

ab)Mobil Telefon Hizmeti: 

Yeterli kapsama alam sağlanması halinde, GSM 900 şebekesine göre daha 
kaliteli ses hizmetinin verilebileceği GSM 1800 şebekesine sahip olanK Aycell, 
14.12.2001 tarihinden itibaren 7 ilde kısıtlı bir kapsama alam içinde mobil telefon 
telefon hizmeti sunmaya başlamıştır. Telekomünikasyon Kurumu ile imzalanmış olan 
sözleşmede belirtilen hizmetler olan telefon, acil yardım çağrılan (Yönlendirme, tek 
yönlü açma-kapama, meşgulde bekleme, vb) ve acil teknik yardım hizmetlerini Uhıslar 
arası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve GSM Organizasyonu tarafından belirlenen 
standartlara uygun olarak sağlamak durumundadır. Şirket bu hizmetlerin yanında 
polise ve diğer kamu acil servislerine yönelik çağrılan, aramanın kaynaklandığı il 
merkezine yönlendirme ve bu hizmet ücretsiz olarak vermek zorundadır. Bu 
sorumluluklara uygun olarak gerekli yönlendirmeler yapılmış ve sunulan hizmetlerin 
tarifesi belirlenmiştir. 

Şebeke içerisinde yapılacak telefon görüşmeleri ile yurtiçi ve yurtdışındaki sabit 
ve mobil telefon aboneleri yapılacak görüşmelere esas olmak üzere, diğer GSM 
şebekelerinde olduğu gibi, iki farklı abonelik seçeneği bulunmaktadır. Birinci seçenek 
ön ödemeli abonelik, ikinci seçenek ise sonradan ödemeli (faturalı) aboneliktir. 

ön ödemeli seçenek, akıllı şebeke (İN) birimi tarafından sağlanan özel bir 
abonelik çeşidi olup, kullanıcılann ücreti karşılığında temin edecekleri kontör yükleme 
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kartlarındaki 14 haneli şifreyi kendi telefon numaralan adına kaydettirmeleri halinde, 
90 gün süresince yükledikleri kontör miktarı kadar mobil telefon hizmetinden 
faydalanmalarına olanak sağlamaktadır. Kontör yüklemesi, sesli yanıt sistemi olan 
"6161 Faturasız Hat Servis Menüsü"nden yapılabilmektedir. 

Yurtdışındaki operatörler tarafından 1997 yılından itibaren verilmeye başlanan 
bu abonelik seçeneği Türkiye'de 1999 yılından itibaren o tarihteki mevcut iki GSM 
operatörü tarafından verilmeye başlanmış olup, bu seçenek yapılacak konuşmalara ait 
ücretlerin peşin olarak tahsil edilmesi ve kötü amaçlı kullanımların önlenmesi 
açısından işletmecilere büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 

İkinci abonelik seçeneği olan faturalı hat aboneliği ise abonelik sözleşmesi 
imzalayan kullanıcıların bu amaçla oluşturulan kütük kayıtlan esas alınarak konuşma 
ücretlerinin aylık olarak fanıralanması esasma göre çalışmaktadır. 

Bu seçeneğe göre kaydedilen abonelerin yönetimi büyük önem arz etmektedir, 
ön ödemeli aboneÜği seçenlerin salın aldıkları kontör yükleme kartında belirtilen 
kredinin üzerinde konuşma imkanı bulmalan mümkün olmamasına rağmen, faturalı 
hat aboneliği seçenlerde böyle bir kısıtlama söz konusu değildir. Ancak, sahte kimlik 
beyan ederek yüksek miktarda konuşma yapan ve borcunu ödememe ihtimali bulunan 
abonelerden kaynaklanabilecek zararların önlenmesi için santrallarda FMS (Fraud 
Management System-Hile Yönetim Sistemi) yazılımı bulunmaktadır. 

Bu yazılım; aboneler tarafından yapılan görüşmelerin kayıtlarının sürekli olarak 
izlenmesini ve gerektiğinde alarm üretilmesini sağlamaktadır. Alarmların üretilmesini 
sağlayacak kurallar FMS yönetimi tarafından belirlenmektedir. 

b) Mobil Data İşletmesi: 

Telekomünikasyon Kurumu ile imzalanmış olan Lisans Sözleşmesinde 
belirtildiği üzere, Aycell GSM şebekesi üzerinden ses iletimi yapılabileceği gibi 
senkron ve asenkron veri iletimi, PAD ambalajlı veri iletimi ve senkron ambalajlı 
anahtarlı veri iletimi yapılması öngörülmüştür. Uluslararası GSM Organizasyonu 
tarafından belirlenmiş olan data hizmetleri; SMS (Kısa Mesaj Servisi), GPRS (Genel 
Paket Radyo Hizmeti), WAP (Telsiz Erişim Protokolü), HSCDS (Yüksek Hızlı Devre 
Anahtarlamalı Data Hizmeti), MMS (Çoklu Ortam Mesaj Hizmeti) ve EDGE 
(Gelişmiş Hızlı Data) hizmetidir. 

Bunlardan en yaygm olanı SMS hizmetidir. 2. Nesil GSM şebekelerinde 1992 
yılından itibaren verilmeye başlanan bu hizmet Latin alfabesinde yazılmış 160 
karakterlik bir mesajın bir GSM abonesinden diğer GSM abonesine iletilmesine imkan 
vermektedir. GSM Organizasyonu istatistiklerine göre dünyada ayda yaklaşık 24 
milyar SMS mesajı iletilmekte olup, bu hizmet kullanıcılar tarafından en uygun ve 
ucuz iletişim aracı olarak görülmektedir. 

Aycell şebekesi tarafından da verilmekte olan SMS hizmeti bütün kullanıcılara 
açık olup, 31.08.2002 tarihi itibanyla aylık SMS sayısı 36 bine ulaşmıştır. Aynca, belli 
sayıdaki aboneye topluca SMS mesajı gönderilebilmesi için 2002 yılında deneme 
amaçlı bir platform kurulmuştur. Bu hizmete abone olan kişLve kurumlar reklam 
amaçlı olmak üzere SMS mesajı gönderebilmektedir. Bununla birlikte, diğer GSM 
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operatörleri tarafından verilmekte olan SMS hizmetleri ( Haber, spor, eczane, hava 
durumu, finans, vb.) henüz verilmemekte ve bu hizmetlerin ücretlendirmesi için 
gerekli olan yazılım ve donanım da şebekede bulunmamaktadır. 

Mobil telefon şebekesine ilave edilen bir sunucu özerinden kullanıcılara 
înternet benzeri bir hizmetin verilmesini mümkün kılan WAP hizmeti özel olarak 
formatlanmış (WML) bilgilerin merin olarak kullanıcıların el terminallerine 
aktarılmasını sağlamaktadır. İnternet üzerinden sağlanan hizmetlere göre oldukça 
sınırlı olan bu hizmetten WAP erişimli el aletlerine sahip olan aboneler 
faydalanmaktadır. Aycell şebekesi üzerinden de verilen bu hizmet için ilave bir 
abonelik ücreti ödenmemekte, sadece kullanım -süresine göre ücretlendirilmektedir. 
Mevcut durumda şebeke üzerinden çok sınırlı içerik sunulabildiğinden bu hizmetin 
geliştirilmesi için içerik sunucu firmalarla gelir paylaşımlı olarak işbirliği yapılması 
planlanmaktadır. 

GSM teknolojisi ile İnternet teknolojisinin ilk bileşimi olan GPRS hizmetinin 
geliştirilmesine 1994 yılında başlanmış ve ilk standartları 1997 yılında yayımlanmıştır. 
GPRS hizmetinin GSM şebekesi üzerinden verilebilmesi için baz kontrol 
istasyonlarında bu hizmetin gerektirdiği birimlerin (BSC/PCU) bulunması ve santral 
tarafina ise ilave donanımların (GGSN/GPRS Destek Birimi ve SGSN/GPRS Hizmet 
Birimi) eklenmesi ve bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin GPRS desteğine sahip 
cep telefonuna sahip olmaları gerekmektedir. GSM şebekelerinin yaygın olarak 
kullanıldığı ülkelerde İnternet erişimi için önemli bir alternatif sunan bu teknoloji, 3. 
Nesil GSM sistemlerinin kullanıma girmesinden sonra yetersiz kalacak olmakla 
birlikte, bu sistemlerde yaşanılan sorunların henüz çözülememiş olması, servise girme 
tariMerinin sürekli olarak ötelenmesi ve Türkiye'de bu sistemlere ilişkin lisanların 
yakın bir gelecekte verilmeyeceğinin açıklanması GPRS teknolojisinin uzun süre 
kullanılacağını göstermektedir. 

Aycell şebekesi üzerinden GPRS hizmeti sağlanabilmesi için gerekli olan 
donanım ve yazılım temin edilerek hizmete-''verilmiştir. Mevcut durumda ücretsiz 
olarak sağlanan bu hizmetten İnternete bağlantı hızı ortalama 36-38 kbit/s olup, aynı 
zamanda WAP erişimi de mümkündür. 

30.000 aboneye hizmet edebilecek kapasitede olan sistemden 13.000 civarında 
abone faydalanmaktadır. 

Bununla birlikte santral tarafında temin edilmiş olan donanımın garanti 
kapsamında yenisi ile değiştirilmesine karar verilmiş olup, Eylül 2002 tarihi itibariyle 
montaj çalışmalarına başlanmıştır. 

c)Operatör Hizmetleri: 

GSM operatörleri tarafından yürütülmekte olan önemli hizmetlerden biri de 
Çağn Merkezi işletmeciliğidir. Müşterilerden gelebilecek taleplerin kısa surede 
karşılanması amacıyla oluşturulan Aycell Çağn Merkezi Ankara-Ulus'ta 
bulunmaktadır. 444 1 505 nolu telefondan veya 6060 nolu Aycell GSM telefonundan 
ulaşılabilen merkez 24 saat hizmet vermekte olup, 3 vardiya halinde toplam 60 kişi 
çalışmaktadır. 
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Yönetim Kurulu'nun 08.11.2001 tarih ve 74 sayılı karan gereğince bn 
merkezde çalışacak operatörlerin dıştan kaynaklı olarak bu işi yapan firmalardan 
sağlanması öngörülmüş ve Adecco firması ile sözleşme yapılmıştır. Günde ortalama 
3000 çağn alınmakta olup, yapılan denetimler sırasında mevcut operatör sayısının 
yeterli olduğu görülmüştür. 

Söz konusu birim müşterinin hizmet başvurusu talebini almamakla birlikte 
mevcut hattın görüşmeye kapatılması, açılması, abonelik ile ilgili işlemler, abone 
şikayetleri, vb. konularda hizmet vermektedir. 

d)Bilişim Hizmetleri: 

Rekabetçi bir ortamda hizmet sunan GSM operatörleri, aboneleri ile iletişiminin 
elektronik ortamda sağlanması, bu yolla gelecek taleplerin gecikmeksizin ilgili 
birimlere iletilmesi ve bu bilgilerin karar alma sürecinde, müşteri ilişkileri 
yönetiminde ve kaynak planlamasında kullanılması, ayrıca sabit ve mobil telefon 
abonelerinin ihtiyacı olan bilgilerin elektronik ortamda sağlanması ve abonelere katma 
değerli hizmetlerin verilmesi amacıyla kurumsal ve mobil portal oluşturmaktadırlar. 
Bu amaçla temin ettikleri orta katman (middleware) donanım ve yazılımı şebekelerine 
entegre ederek sundukları hizmetlerde bütünlük sağlamakta ve hizmetlerini tanıtma 
imkanı bulmaktadır. 

GSM 1800 şebekesi oluşturmak amacıyla Türk Telekom tarafından 2001 
yılında yapılan ilk ihalelerde bu hizmet kapsama alınmamıştır. Şirket, Ankara-
Ahlathberdeki Türk Telekom AR-GE Müdürlüğü binasma taşındıktan sonra birimler 
arasındaki haberleşmeyi sağlamak üzere yerel ağ oluşturulmuş ve TTnet üzerinden 
İnternet'e bağlanmıştır. Oluşturulan web sitesinde Şirketin ve lüzmetierinin tanıtımına 
ilişkin bazı bilgiler yer almıştır. Son olarak da bu site üzerinden toplu SMS mesajı 
gönderme olanağı sağlanmıştır. 

Şirketin kurumsal ve mobil portalının kurulması ve katma değerli hizmetlerin 
verilmesi amacıyla gerekli olan yazılım ve donanımın temini için 26.02.2002 tarihinde 
ihaleye çıkılarak teklifler alınmıştır. Ancak, Yönetim Kurulu tarafından 06.06.2002 
tarihinde alman 45 sayılı karar gereğince; katma değerli hizmetler, kaynak yönetimi ve 
mişteri ilişkileri yönetimi ile ilgili ihtiyaçların yeniden belklenmesinin uygun olacağı, 
bu nedenle ihalenin iptal edilmesi ve yeni hazırlanacak şartnameler esas alınarak 
yeniden ihaleye çıkılması öngörülmüştür. 

Bu karar doğrultusunda başlanılan çalışmalara Eylül 2002 tarihi itibariyle 
devam edilmektedir. 

e)Ara Bağlantı: 

Aycell tarafından oluşturulan GSM 1800 şebekesinin Türk Telekom şebekesi 
ÜQ diğer GSM şebekelerine irtibatlandınlarak Aycell abonelerinin uluslararası 
görüşmeler yanında bu şebekelere ait abonelerle haberleşmesine olanak sağlanması 
amacıyla ara bağlantı sözleşmeleri imzalanması hususu Yönetim Kurulumun 
26.03.2001 tarih ve 8 sayılı karan ile öngörülmüştür. 

Ara bağlantı anlaşmalan, 4502 sayılı Kanun ile değiştirilen 406 sayılı Telgraf 
ve Telefon Kanununun 10 uncu Maddesi hükümlerine göre yapılmakla birlikte, anılan 
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Kanunda bu amaçla uygulanacak özel koşullar ve ücretler konusunda kesin bir hüküm, 
bulunmadığından bu anlaşmalar iki taraf arasmda sağlanacak mutabakata bağlı 
olmaktadır. Nitekim 2 yeni operatöre lisans verilmesi üzerine mevcut GSM 
operatörleri ara bağlantı tarifesini 1,4 cent/dakikadan 20 cent/dakika'ya çıkartmışlar ve 
yeni operatörlerin abone artışının engellenmesi yönünde önemli bir girişimde 
bulunmuşlardır. 

Diğer taraftan, mevcut GSM 900 operatörlerinin Telekomünikasyon Kurumu ile 
imzaladıkları Lisans Sözleşmesinde " Kurum, Türk Telekom'un şebekelerinden 
İşletmecinin şebekesine doğru yapılacak aramalarda uygulanacak ücretlerüv 
İşletmecinin uyguladığı birim temel ücretin altında olmamasını sağlayacaktır. Birim 
Temel Ücret; İşletmecinin Türk Telekom'a bildirdiği ve Türk Telekom şebekeleri 
çıkışlı trafiğe uygulanacak asgari ücrettir" hükmü bulunmaktadır. Söz konusu hüküm 
Aycell Görev Sözleşmesinde bulunmadığından Ayceil ile Türk Telekom şebekeleri 
arasında akacak trafiğin, iki Şirket arasmda sağlanacak mutabakata göre 
ücretlendirilmesi mümkün hale gelmiştir. 

Bu koşullar altında başlatılan görüşmeler sonucunda Türk Telekom ile 
23.07.2001 tarihinde bir protokol imzalanmış olup, bu protokolün iki şebeke arasmda 
Şebekelerarası İrtibat ve İşbirliği Sözleşmesi imzalanıncaya kadar yürürlükte kalması 
öngörülmüştür. Bu protokola göre iki taraf arasmda akacak trafiğin 
ücretlendirilmesinde "Taraflar kendi uyguladıkları tarifenin yansını diğer tarafa 
ödemeyi kabul ve taahhüt eder" hükmü bulunmaktadır. 

Bu protokolda da belirtildiği üzere Türk Telekom ile Aycell arasında daha 
ayrıntılı hükümleri ihtiva eden ara bağlantı sözleşmesi görüşmelerine başlanmış ve 
Telekomünikasyon Kurumu'nun görüşü de alınarak 26.07.2002 tarihinde söz konusu 
sözleşme imzalanmıştır. 

Aycell ile Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. arasındaki Şebekeler Arası İrtibat 
ve İşbirliği sözleşmesi Telekomünikasyon Kunımu'nun görüşü de alınarak 19:07.2001 
tarihinde imzalanmıştır. Bu sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılan ara 
bağlantılarla sistemler birbirlerine irtibatlanduılmış ve Aycell şebekesinin teknik 
açılışı gerçekleştirilmiştir. Bu sözleşmede çağn sonlandırma ücreti olarak tarafların 
birbirlerine 20 cent/dakika ücret ödemesi öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, gelişmekte olan şebekenin altyapısında kullanılmak üzere 
25.07.2002 tarihinde Türkcell'e müracaat edilerek bu şirketin baz istasyonlarının 
bulunduğu yerlerden Aycell'in de istifade etmesi talep edilmiş, ancak Türkcell bu 
yerlerin çoğunun özel kişi ve kuruluşlardan kiraladığını ve üçüncü kişilere 
kullandıramayacağını beyan etmiştir. 

Telsim ile yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan sözleşme taraflarca parafe 
edildikten soma Telekomünikasyon Kururnu'ndan olumlu görüş alınmış ve Aycell 
tarafından imzalanarak ilgili şirkete gönderilmiş olmakla birlikte henüz imzalanıp iade 
edilmemiştir. Buna rağmen iki şirket arasında vanlan mutabakat gereğince şebekeler 
birbirlerine irtibatlandınlmış ve çağn sonlandırma ücreti olarak tarafların birbirlerine 
20 cent/dakika ücret ödemesi öngörülmüştür. 
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Aycell ile Îş-Tim Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. arasında başlatılmış olan 
görüşmeler hazırlanmış olan sözleşme metni Telekomünikasyon Kunımu'na 
gönderilmiş ve Kurumun 15.08.2002 tarihli yazısmda yapılması istenilen değişiklikler 
yapıldıktan sonra 12.09.2002 tarihinde Iş-Tim'e gönderilmiştir. 

2001 yılında Aycell şebekesinden diğer" şebekelere hesaplaşmaya esas toplam 
546.596 dakikalık trafik çıkarken 109.773 dakikalık trafik girişi olmuştur. Bu 
oransızlığın Aycell abone sayısının diğer şebekelerin abone sayısına yaklaşana kadar 
devam etmesi beklenmektedir. 

Bununla birlikte, operatörler arasında uygulanmakta olan ara bağlantı ücretleri, 
Aycell ve diğer GSM 1800 operatörünün hizmete başlamasıyla birlikte mevcut 
operatörler tarafından 14 kat artırılmış ve pazara yeni giren operatörler için önemli bir 
engel yaratılmıştır. Ayrıca, 4502 sayılı Kanunla değiştirilen 406 sayılı Telgraf ve 
Telefon Kanununa göre ara bağlantı ücretlerin onaylanmasında otorite durumunda 
olan Telekomünikasyon Kurumu bu konuda henüz bir mevzuat oluşturmadığından 
GSM 900 operatörleri baskın konumlarını kullanarak ara bağlantı ücretlerini istedikleri 
gibi belirleyebilmektedirler. Bu nedenle; 

f)Dolaşım (Roaming): 

GSM şebekelerinin önemli özelliklerinden biri olan roaming; bir şebekeye 
abone olan bir kullanıcının diğer şebekelerin hizmet alanına girdiğinde bu şebekeden 
de belli bir ücret karşılığında faydalanabilmesine imkan sağlamaktadır. Esas olarak 
farklı ülkelerdeki GSM operatörleri arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde 
verilen bu hizmetin aynı ülke içerisindeki farklı operatörler arasında verilmesi 
uygulamasına pek rastlanmamaktadır. Mevcut 2 GSM 900 operatöründen yaklaşık 6 
yıl sonra hizmete başlamak üzere Lisans alan GSM 1800 operatörleri tarafindan talep 
edilen belli süreli ulusal roaming hizmeti mevcut operatörler tarafindan ofamlu 
karşılanmamış ve yüksek ücretler talep edilerek bu anlaşmalar engellenmiştir. Aynca, 
406 sayılı Kanunun değişik 10 uncu maddesi gereğince yayımlanan "Ulusal Qdaşım 
(Roaming) Anlaşması Yapılması ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 
hülcümlerine göre Telekomünikasyon Kurumu tarafindan operatörler arasında 
sağlanmaya çalışılan mutabakat ise Yargı tarafindan verilen yürütmeyi durdurma 
kararlan gereğince sağlanamamıştır. 

Türkiye'de 1994 yılından itibaren Türk Telekom ile gelir ortaklığı esasma göre 
hizmete başlayan ve 1998 yılından itibaren de imzaladıklan Lisans Anlaşması 
kapsamında hizmetlerine devam eden GSM 900 operatörleri geçen bu süre içerisinde 
yaklaşık olarak 93 ülkede 207 operatörle roaming anlaşması imzalamış ve abonelerine 
bu ülkelere gittiklerinde GSM hizmetlerinden faydalanma imkanı sağlamıştır. Aynca, 
bu şebekelerin aboneleri de Türkiye'ye geldiklerinde GSM hizmetlerinden 
faydalanabilmededir. Aynca, GSM 1800 Lisansına sahip diğer operatör de kısa süre 
içerisinde 66 ülkede 129 operatörle roaming anlaşması imzalamış durumdadır. 

Aycell şirketinin. kuruluş aşamasında gündeme gelen ulusal ve uluslararası 
roaming anlaşmalan yapılması için Yönetim Kurulu tarafından 17.04.2001 tarihinde 
karar alınmış ve çalışmalara başlanılmıştır. 
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Farklı ülkelerdeki operatörler arasında yapılacak uluslararası roaming 
anlasmalan, GSM Operatörleri Birliği tarafından belirlenen kıstaslar esas alınarak 
yapılmakta olup, operatörler belirledikleri "Data Clearing House" üzerinden karşılıklı 
olarak hesaplaşmaktadır. GSM operatörleri arasında "Data Clearing House" işlevi 
gören 4 önde gelen firmadan teklif alınarak Yönetim Kurulu'nun 01.06.2001 tarih ve 
23 sayılı karan ile bunlardan en uygun olanı ile sözleşme imzalanması 
kararlaştırılmıştır. 

Diğer taraftan, uluslararası roaming yapılabilmesi için Aycell şebekesinde 
bulunması gereken özellikler test edildiğinde olumsuz sonuçlarla karşılaşılmış ve 
yapılan düzeltme çalışmaları sonucunda Ağustos 2002 tarihinde ilk yabancı operatörle 
karşılıklı olarak roaming hizmeti verilebilmiştir. 

g)Bakım ve İşletme Faaliyetleri: 
Şebekedeki santrallann kurulu olduğu ve baz istasyonlarının bulunduğa 

yerlerde Türk Telekom'dan geçici olarak görevlendirilen az sayıdaki personelle 
işletilmekte olan GSM şebekesi bir yıl süre ile tedarikçi firmaların garantisi alanda 
olup, bu süre içerisinde oluşacak sistem arızalan firmalar tarafindan giderilmektedir. 
Bu amaçla tedarikçi firmalar belli sayıda eleman tefrik ederek gelen arıza ihbarlarım 
belirtilen sürelerde gidermekle birlikte baz istasyonlarının bulunduğu bazı 
mahallerdeki çevre sakinleri tarafindan zaman zaman bir kaç istasyonun çalışmasmın 
engellendiği ve anzalannın giderilemediği görülmektedir. Aynca, bu sürenin sonunda 
2 yıl süre ile bakım-işletme desteği alınması için sözleşmelerde birim bedeller 
bulunmakta olup, Şirket tarafindan bu hizmetin alınması durumunda ilave bir sözleşme 
yapılması söz konusu olmayacaktır. 

3.PazarIama: 

Aycell pazarlaması ile ilgili etkin tedbirler ancak yılın ikinci yansından sonra 
alınmaya başlanmıştır. Öncelikle rakiplerin ve AycelFin yeni Pazar paylan 
belirlenmiştir. Buna göre; ; 

Kasım 2003'de 

Aycell 2 milyon abone (Ocak 2003'den itibaren aylık ortalama 500 bin 
aktivasyon planlanmaktadır.) 

Turkcell 16 milyon abone (Aylık ortalama 200 bin aktivasyon) 

Telsim 8 milyon abone (Aylık ortalama 100 bin aktivasyon) 

Aria 3 milyon abone (Aylık ortalama 100 bin aktivasyon) 

olarak saptanmıştır. 

Bu hedefler belirlenirken müşterilerin farklı GSM operatörlerinin de abonesi 
olacağı göz önünde bulundurulup, hazırlanan plan konuşan ve aranan SİM kartlan 
üzerinde geliştirilmiştir. 

Şirket 2001 yılının ikinci yansında kurulduğundan program hazırlayamamış bu 
nedenle değerlendirmeler gerçekleşen rakamlar üzerinden yapılmıştır. 
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Abone GSM gelirlerinin brüt tutan 174.525 milyon lira olup bunun brüt 
149.068 milyon liralık kısmı faturalı abone gelirlerinden, 25.457 milyon liralık kısmı 
diğer GSM operatörlerinden ara bağlantı sözleşmesi uyarınca alınan bağlantı ücreti 
gelirlerinden oluşmuştur. Söz konusu bağlantı ücretlerinin 14.971 milyon lirası 
Türkcell'den, 7.323 milyon lirası Türk Telekom'dan, 3.163 milyon lirası da 
Telsim'den alınmıştır. 

Diğer taraftan Aycell tarafından diğer operatörlere 116.582 milyon lira ara 
bağlantı ücreti ödenmiş olup bunun 67.373 milyon lirası TürkcelPe, 35.414 milyon 
lirası Türk Telekom'a, 13.795 milyon lirası Telsim'e aittir. 

Şirketin diğer operatörlerden tahsil ettiği ara bağlantı ücreti ödenen ücretin 
%21,8 olarak gerçekleşmiş olup açık bir orantısızlık dikkati çekmektedir. Şirket 
kurulma aşamasında olduğundan bu oran normal olmakla birlikte şirket gelirlerinin 
artırılması noktasında zamanla bu açığın kapatılması gerekmektedir. 

Çizelgeden görüleceği üzere gerçekleşen sarışlar toplamı net 220.565 milyon 
lira olup bunun 134.310 milyon lirası Abone GSM gelirlerinden, 86.102 milyon lirası 
hazır kart gelirlerinden, 153 milyon lirası sair gelirlerden elde edilmiştir. Abone GSM 
gelirlerinden bağlantı ücretleri çıkarıldığında geriye net 108.853 milyon liralık faturalı 
abone gelirleri kalmaktadır. Hazır kart gelirleri ise, 100'lük ve 250'lik kart 
satışlarından elde edilmiştir. 

Dikkati çeken bir diğer husus hazır kart gelirlerinin, faturalı abone gelirierinin 
gerisinde kalmasıdır. Nitekim hazu kart gelirlerinin faturalı abonelerden elde edilen 
gelirlere oram % 64 olmuştur. 

V- YATIRIMLAR 
Birleşik Avrupa'da kullanılmak üzere hücresel sayısal bir mobil haberleşme 

standardı oluşturmak amacıyla hazırlanan Mutabakat Zaptı'mn imzalayıcılan arasında 
bulunan PTT İşletme Genel Müdürlüğü, bu standartlara uygun 2 ayn GŞM 900 
şebekesinin ileride lisans verilmek üzere gelir'paylaşımlı olarak Türkiye'de kurulup 
işletilmesi için firmalarla 01-02.07.1993 tarihlerinde sözleşme imzalanmış ve bu 
şebekeler başta Ankara, İstanbul ve îzmir olmak üzere Mart 1994 tarihinden itibaren 
hizmete verilmiştir. 21.04.1995 tarihine kadar PTT İşletme Genel Müdürlüğü, bu 
tarihten itibaren de Türk Telekom tarafından işletilen bu şebekeler, her iki firmanın da 
27.04.1998 tarihinde lisans almasıyla devredilmiştir. 

Türkiye'de GSM Mobil Telefon hizmeti bu iki operatör tarafından 
sürdürülürken, Ulaştırma Bakanlığı tarafından 16.03.2000 tarihinde biri Türk 
Telekom'a olmak üzere 3 ayn GSM 1800 lisansı verilmesi ile ilgili olarak ihaleye 
çıkılmıştır. İhalede oluşan lisans bedeli (3 milyar dolar) Türk Telekom tarafından da 
ödenmiş ve Türkiye'de 2. GSM 1800 şebekesinin kurulup işletilmesine ilişkin lisans 
sözleşmesi Ulaştırma Bakanlığı ile Türk Telekom arasında 11.01.2001 tarihinde 
imzalanmıştır. 

Bununla birlikte, Yüksek Planlama Kurulu'nun 27.09.2000 tarih ve 2000/T-35 
sayılı karan gereğince Türk Telekom'un GSM Mobil Telefon işletmeciliği yapmak 
üzere Anonim Şirket şeklinde ayn bir sermaye şirketi kurulmasına karar verilmiş ve 
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Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. 08.01.2001 tarihi itibariyle 
kurulmuştur. 

Diğer taraftan, Türk Telekom'un da GSM 1800 lisansına sahip olacağının 
kesinlik kazanmasından sonra Türk Telekom Yönetim Kurulu tarafından sözkonusu 
şebekenin kurulması amacıyla yatırımlara başlanılması kararlaştırılmış ve bu konuda 
yapılacak harcamaların 2001 E 11 0080 Nolu Türk Telekom Mobil Sistemler 
projesinden karşılanması öngörülmüştür. Aycell faaliyete geçmeden önce altyapı 
teminine yönelik ilk aşama ihaleleri tamamlanarak Türk Telekom ile firmalar arasında 
sözleşmeler imzalanmıştır. Aycell tarafından sürdürülmüştür. 

Bu sözleşmeler kapsamında temin donanım ve yazılımın yanında santral 
teçhizatının kurulacağı merkezlerin düzenlenmesi ve Şirket'in Genel Müdürlüğünün 
ihtiyacı olan malzemenin temini için yapılmış olan harcamalardan oluşan 2001 yılı 
yatırımlarına ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından 17.04.2001 tarihinde 
alman 15 nolu kararda "Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A-Ş.'nin yatırım 
programının Türk Telekom A.Ş.'ye sunulması" öngörülmüş olmakla birlikte, bu 
program hazırlanıp onaylanmıştır. Dolayısıyla, 2001 yılında gerçekleştirilen projeler 
için ödeneklerinin kullanılması ve gerçekleşme oranlarına ilişkin değerlendirilme 
yapılması mümkün bulunmamaktadır. 

2001 yılında gerçekleştirilen toplam 2 katrilyon liralık yaünmlarm incelemesi 
aşağıda yapılmış olup, GSM Lisansı hariç olmak üzere yapılmış olan toplam 115 
trilyon liralık yatırım başlangıçta Türk Telekom tarafından 2001 E 11 0080 Nolu 
Mobil Sistemler projesinden yapılmış daha sonra Aycell'e devredilmiştir. 

VI- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

1- Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.'ce 

- Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Danışman olarak atanan kişilere, 
631 sayılı KHK'nın 14 üncü maddesine atfen çıkarılan 2002/3729 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararındaki " Ortalama Kanuni Ücret TavanTnın da üzerinde ücret ödendiği, 

- 2002 yılı Genel Yatınm ve Finansman Programının belirlenmesine dair 
16.10.2001 tarih ve 2001/3151 sayılı kararnamenin 4. üncü maddesi ile Başbakanlığın 
3.12.2001 tarih, 2001/51 sayılı tasarruf genelgesinin 1 inci maddesi uyarınca Hazine 
Müsteşarlığının uygun görüşü alınmadan personel alındığı, 

Görüşleri ile Hazine Müsteşarlığınca gereğinin yapılması hususunda gönderilen 
yazılı ikazlara karşılık Türk Telekom A.Ş. ve AYCELL Şirketinin; 406 sayılı Kanunun 
1 inci Maddesini değiştiren 4673 sayılı Kanunun 1 inci Maddesi, 4502 sayılı Kanunun 
geçici 3 üncü Maddesi ve 406 sayılı Kanuna 4502 sayılı Kanunun 13 üncü Maddesi ile 
eklenip 4673 sayılı Kanunun 6 ncı Maddesi ile değiştirilen ek 22 nçi Maddesine 
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dayanan itirazi görüşleri doğrultusunda yaptıkları uygulamalara devam etmeleri 
nedeniyle farklı bu iki görüşten hangisinin uygulanacağı hususunun tespiti bakımından 
konu hakkında Başbakanlığın hukuksal görüşünün alınması için Ana Kuruluş TTAŞ 
nezdinde girişimlerde bulunulması, 

2- Mobil telefon işletmecilerinin karşılaştığı en önemli sorunlardan olan yanlış 
veya yetersiz abone kütüğü oluşmasının Önlenmesi ve diğer operatörlerle yapılacak 
hesaplaşmalarda sorun yaşanmaması için; 

-Abone sözleşmelerinin yapılmasında, sözleşmedeki bilgilerin aktivasyon 
merkezlerine iletilmesinde ve abone kütüğüne bilgi girişi sırasında gerekli hassasiyetin 
gösterilmesi için önlem alınması, 

-Başlangıçta yapılan abonelik işlemlerinde sorun bulunanlardan 
kaynaklanabilecek zararın en aza indirilmesi için Türk Telekom ile işbirliği yapılarak 
bu kullanıcıların abonelik işlemlerinin yeniden yapılması imkanlarının aranması, 

-Diğer operatörlerle yapılan hesaplaşmalarda ortaya çıkan farklı değerlerin 
nedenlerinin araştırılması ve ara bağlantı değerlerinin tutulduğu sertler kayıtlan ile 
abone faturalama bilgilerinin tutulduğu progressor kayıtlan arasındaki mutabakatın 
sağlanması,' 

3-406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'na göre ara bağlantı ücretlerini 
belirlemede tek yetkili otorite durumunda olan Telekomünikasyon Kurumu nezdinde 
gerekli girişimlerde bulunularak bu ücretlerinin maliyet esasına göre belklenmesinin 
sağlanması, 

4-GSM 1800 Mobil Telefon Şebekesini oluşturmak üzere 14.03.2001 tarihinde 
imzalanan sözleşmeler kapsamında temin edilen teçhizatın geçici kabulleri yapılmış 
olmakla birlikte, testler sırasında tespit edilen eksikliklerin ve işletme sırasında 
karşılaşılacak sorunların garanti süresi içinde giderilmesinin sağlanması, bundan sonra 
yapılacak yatırımlarda benzeri sorunlarla karşılaşılmaması için teknik şartnamelerin 
olabildiğince ayrıntılı olarak hazırlanması ve tedarikçi firmalar tarafından yapılan 
işlerin zamanında ve yerinde kontrolünün sağlanması için gerekli organizasyonun 
yapılması, 

5-Son yıllarda GSM gelirleri içerisinde hazır kart gelirleri, kullanıcılara 
sağladığı çeşitli avantajlar nedeniyle önemli bir pay almakta olup Şirketin gelirleri 
içerisinde hazır kart gelirlerinin arttınlması için gerekli tanıtım ve pazarlama 
çalışmalarının yapılması, 

6-Ana sözleşmesinin 18 ci maddesi hükümleri gözönüne alınarak Olağan Genel 
Kurul toplantısının bir an önce gerçekleştirilmesi, 

7-Harcırah Yönetmeliğinin 7/2 nolu maddesinde "Şirket Yönetim Kurulu 
Üyeleri, denetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcılan, Uzman 
Danışmanlar ve Direktörlerin konaklama ve yemek masraflannm herhangi bir limite 
tabi olmaksızın faturalar karşılığı şirketçe ödeneceği" hususunun yer aldığı, yeni 
harcırah yönetmeliği hazırlık çalışmalan devam eden Şirkette Kamudaki 
lıygulamalânn dikkate alınarak harcırah limitlerinin makul sınırlar içine çekilmesi. 
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8-Aktivasyon Elemanı Hizmet Anlaşması karşılığı Adecco Hizmet ve 
Danışmanlık A.Ş.'ne yapılan ödemelerdeki fatura ve eklerinin tetkiki sonucunda 
sözleşme ve mevzuata aykırı hareket edildiğinin görüldüğü, nitekim SSK girişi 
yapılmadan eleman çalıştırıldığı, 31 gün üzerinden ücret tahakkuk ettirildiği, 
personelin iş devamının takip edilmediğinin belirlendiği, uygulamanın bu uyarıya 
uygun olarak kesintisiz kontrol edilmesi, 

9-Yeni ücret skalası ile ilgili uygulamanın "Performans Değerlendirme 
Yönetmeliği"nin hazırlanarak bu Yönetmelik esasları içinde yeniden 
değerlendirilmesi, 

10-Şirketin gelişmesiyle birlikte ihtiyaç duyulacak mal ve hizmet alımının da 
artacağı ve çeşitleneceği dikkate alınarak satınalma direktörlüğünde çalışan personel 
arasında iş bölümü yapılması ve faaliyet konularına göre eğitilmeleri,, 

11-Bazı alımlarda müteahhit firma hak edişlerinin şirketin tedarik birimine 
haber verilmeksizin onaylanarak firmaya bildirildiği, sözleşme yönetiminin şirketin 
tedarik birimi tarafından yapılacak tahakkuka göre ödeme yapılması esas olduğundan 
alımlar ve hak ediş ödemeleri izlenecek prosedür konusunda düzenlenme yapılması, 

12-Yürütülmekte olan sözleşmeler kapsamında şebekenin yaygınlaşacağı, satın 
alınacak mal ve hizmetin artacağı ve çeşitleneceği, ayrıca satın alınacak işletme ve 
yatırım malzemesinin, oluşturulması gereken ana depo aracılığı ile teslim ve 
tesellümünün yapılacağı dikkate alınarak taşıma, depolama, gümrükleme ve 
sigortalama konusunda eleman yetiştirilmesi, 

13-R/L sistemleri ile en yakın Türk Telekom merkezine irtibatlandınlan baz 
istasyonlarından baz kontrol istasyonlarına ve santrallara olan bağlantıları ile 
santraların birbirleri arasındaki bağlantıların Türk Telekom'dan kiralanan devreler 
(2 Mbit/s'lik) üzerinden sağlanmakta olduğu, bu devrelere ilişkin tahsisler ve 
faturalama işlemlerinin Türk Telekom'un Ankara İl Müdürlüğü tarafından yapılmakta 
olduğu, yapılan incelemeler sırasında, gerek tahsislerde ve hizmete verme 
işlemlerinde, gerekse fatura işlemlerinde önemli aksaklıkların yaşandığının görüldüğü, 
ayrıca kiralama işlemleri farklı zamanlarda yapıldığından her devre farklı 
güzergahlardan tahsis edildiği ve yüksek kira ücreti ödenmesi durumunda kalındığı, 
ana güzergahlarda yüksek kapasiteli devrelerin kiralanması durumunda devre 
maliyetlerinin azalacağı gibi bunlann yönetiminin de daha kolay hale geleceği, bu 
nedenle; 

-Mevcut ve yakın gelecekte hizmete verilecek baz istasyonları ile santrallar 
arasındaki bağlantıyı sağlamak üzere Türk Telekom'dan sağlanacak kanalların 
olabildiğince blok kapasite olarak kiralanması, 

-Kiralık kanallara ait faturaların zamanında çıkartılması ve doğruluğunun 
sağlanması için Türk Telekom ile yakın işbirliğine gidilerek belli kontrol 
mekanizmalarının geliştirilmesi, 

14-2001 yılı için hizmet maliyetlerinin çıkartılmamış olması önemli bir eksiklik 
olmamakla, .birlikte, 2002 yılından itibaren şebekede üretilen bütün hizmetlerin 
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maliyetlerinin bilinmesi ve rekabet şartlarına uygun olarak belirlenecek tarifelerde bu 
maliyetlerin esas alınması, 

15-Şirketin en kısa sürede yeterli sayı ve kalitede personel temini ile % 18 KDV 
ödeyerek geçici personel çalıştırma uygulamasına son verilmesi.ı 

16-Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde uygun görüldüğü üzere; 
a) 15.01.2001 tarihinde kurulan Şirketin ticari açılışının 15.12.2001 tarihinde 

yapılmış olmasından dolayı yaşanılan gecikmenin nedenlerinin, hileli abone ve 
'kaçak görüşme zararlarının, 

b)Reklâmlarla ilgili tüm iş ve işlemler ile yapılan harcamaların 

Başbakanlık Teftiş Kurulu koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma 
Bakanlığı Teftiş Kurulu Müfettişlerinden oluşan bir komisyon tarafından incelenmesi 
ve gerekirse soruşturulması, 

17-Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde uygun görüldüğü üzere; 

a)Şirkete alman bazı personelin işe girişlerinin SSK ve İş Kurumu'na geç 
bildirilmesinden dolayı ödenen gecikme cezaları ile sorumlular hakkında yapılan 
işlemin izah edilmesi, 

b)2001 yılında Yönetim Kurulu ile Yürütme Organı arasında yaşanan sorunlar 
ile Stratejik Plan ve 2001 yılı İşletme Bütçesinin Yönetim Kurulu'nda geçirilmeme 
nedenlerinin izah edilmesi. 

c)Şirket Denetçileri tarafından hazırlanan raporlarda belirtilen hususların yerine 
getirilmemesinin izah edilmesi, 

d)Şirket kendi Teftiş Kurulu'nu oluşturuncaya kadar Genel Kurulunda Türk 
Telekom Teftiş Kunılu'nun Şirketin periyodik denetimini yapmasına olanak 
sağlayacak res'en bir karar alınması, 

e)Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümleri doğrultusunda Şirket 
kaynaklannın kamu bankalannda değerlendirilmesi, 

18- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve 
tavsiyelerinin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ 

Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.'nin 25.04.2002 tarihindeki kendi 
Yönetim Kurulunda kabul edilen ve 123.132.925 milyon lira ile dönem zararı ih kapanan 
15.01.2001-31.12.2001 dönemi bilançosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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AYCELL Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. 
15.01.2001 -31.12.2001 dönemi bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

l-DÖNEN VARLIKLAR: 

A- Hazır değerler 

B- Menkul kıymetler 

1- Menkul krymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 

C- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Şüpheli alacaklar karşılığı(-) 

D- Diğer alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Şüpheli alacaklar karşılığı(-) 

E- Stoklar 

1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 

2- Verilen Sipariş avansları 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 

G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklan 

H- Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II- DURAN VARLIKLAR: 

A- Ticari alacaklar 

B- Diğer alacaklar 

C- Mali duran varlıklar 

1- Bağlı menkul kıymetler 

2- Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 

D- Maddi duran varlıklar 

1- Maddi duran varlıklar (brüt) 

2- Birikmiş amortismanlar (-) 

3-Yapılmakta olan yatınmlar 

4- Yatırım avansları 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 

1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 

2- Birikmiş amortismanlar (-) 

3- Verilen avanslar 

F- özel tükenmeye tabi varlıklar 

G- Gelecek yıllara alt giderler ve gelir tahakkuklan 

H- Diğer duran varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

15.01.2001 -31.12.2001 dönemi 
MHy 

50.312 

108.639.065 

(21.721.435) 

5.882.327 

1.843.094.319 

(73.806.930) 

on T L 

156.058 

50.312 

11.792.800 

11.999.170 

.23.049 

92.799.957 

1.769.287.389 

67.090 

1.862.167.485 

1.874.166.655 

- 1 1 4 2 - II. Cilt 



AYCELL Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. 
15.01.2001 -31.12.2001 dönemi bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A- Mali borçlar 

B- Ticari Borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 

C- Diğer borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 

D- Alınan avanslar 

E- Yulara yaygın inşaat ve onanm hakediş 

F- Ödenecek vergi ve yükümlülükleri 

G- Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem kan vergi ve diğer yasal yûk.karş. 

2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yasal yük.(-) 

H- Gelecek aylara ait gelirler ve gid.tahakk. 

I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

KİSA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A- Mali borçlar 

B- Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 

C- Diğer borçlar 

D-Alınan avanslar 

E- Borç ve gider karşılıktan 

F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuktan 

G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMİ 

III- ÖZ KAYNAKLAR 

A- ödenmiş sermaye 

1- Sermaye 

2- ödenmemiş sermaye(-) 

B- Sermaye yedekleri 

3- M.D.V. yeniden değerleme artışları 

C- Kar yedekleri 

1-Yasal yedekler 

5- öze l fonlar 

D- Geçmiş yıl karlan 

E- Geçmiş yıllar zararian (-) 

F- Dönem net zaran 

Ö Z KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

15.01.2001-31.12.2001 dönemi 
Milyon T L 

1.900.820.000 

67.911.751 

27.195.043 

1.372.786 

96.479.580 

96.479.580 

1.900.820.000 

(123.132.925) 

1.777.687.075 

1.874.166.6551 
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AYCELL Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. 
2001 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) : 
C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı 
E- Faaliyet giderleri (-); 

Faaliyet zararı 
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 
I-Olağandışı gelir ve karlar 
J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı 
K- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılığı (-

Dönem net karı 

Önceki dönem 
Milyon TL 

Cari dönem 
Milyon TL 

260.779 
40.215 

220.564 
14.274 

119.582.445 

2.718.935 
4 

6.445.711 

480 
30.470 

206.290 

(119.376.155) 

(123.102.935) 

(123.132.925) 

(123.132.925) 



SAYI : 81 
AYCELL HABERLEŞME VE PAZARLAMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 

2002 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 21.06.2006 tarihli 37 nci Birleşiminde Aycell Haberleşme ve Pazarlama 
Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2002 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile 
Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayı
lı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında 
kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komis
yon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyeleri
miz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

1. Kuruluşun Yasası: 

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanun, Telsiz Kanunu ve Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı 
Hakkında Kanun ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına dair 27.1.2000 tarih-4502 sayılı Kanunun 1 inci maddesi 3 üncü 
fıkrasında Türk Telekom A.Ş.'nin "Bu Kanun çerçevesinde her türlü telekomünikasyon hizmetle
rini yürütmeye ve telekomünikasyon alt yapısı işletmeye yetkili" olduğu hükmü yer almıştır. Bu 
maddenin bu Kanunda adı geçen kavramları açıklama kısmında ise GSM görev sözleşmesinin; 

"Türk Telekom ile Bakanlık arasında GSM 1800 mobil telekomünikasyon hizmetlerinin yü
rütmesi ve gerekli telekomünikasyon alt yapısının işletilmesi ile ilgili hak, yetki ve yükümlülükle
ri düzenlemek üzere akdedilen bir sözleşmeyi" kapsadığı belirtilmiştir. 

Bu yasanın çıkmasını müteakip, Ulaştırma Bakanlığı biri Türk Telekom A.Ş.'ye verilmek üze
re 3 GSM-1800 lisansı ile ilgili 16 Mart 2000 tarihinde bir ihale açmıştır.İhaleyi 2.525 milyon do
lar bedelle (KDV dahil 2.954.250 dolar) Türkiye İş Bankası-Telekom Italia Sp A. konsorsiyumu 
kazanmıştır. Aynı bedel üzerinden bir GSM-1800 lisansının Türk Telekom'a verilmesi ve bedeli
nin mahsup yoluyla karşılanması karara bağlanmıştır. 

Şirketin; Yüksek Planlama Kurulu'nun 27.10.2000 tarih ve 2000/T-35 sayılı Kararı ile GSM 
Mobil Telefon İşletmeciliği yapmak üzere Anonim Şirketi olarak bir sermaye şirketi şeklinde ku
rulması hükme bağlanmıştır. 

Bunu takiben Türk Telekom Yönetim Kurulunun 20.11.2000 tarih ve 563 sayılı Kararı ile Şir
ketin Ana Sözleşmesi onaylanmış olup, Şirkette 20 Trilyon lira sermaye tahsis edilmiş ve bunun 
19.999.996.000 lirası T.T.A.Ş. 4000 lirası İbrahim Hakkı Alptürk, Musa Kazım Güçlü, Adem As
lan ve Nazmi Ertaş tarafından taahhüt edilmiştir. Alınan bu karar doğrultusunda Aycell Haberleş
me ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.'nin Ana Sözleşmesi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 
15.01.2001 tarih ve 5214 sayılı nüshasında yayınlanarak Şirketin kuruluşu gerçekleşmiştir. 

Diğer taraftan şirketin lisans bedelinin mahsup yöntemiyle karşılanacağının kesinleşmesi üze
rine Ulaştırma Bakanlığı ile T.T.A.Ş. arasında lisans sözleşmesi parafe edilmiş ve incelenmesi 
amacıyla Rekabet Kurumu ve Danıştay'a gönderilmiştir. Bu iki kurumun da onayından geçen li
sans sözleşmesi 11 Ocak 2001 tarihinde imzalanmıştır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile T.T.A.Ş. arasında 11.01.2001 tarihinde imzalan
mış bulunan GSM-1800 Sayısal Hücresel Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi ile İlgi
li Lisans Verilmesine İlişkin GSM görev sözleşmesi, 12.5.2001 tarih ve 4673 sayılı Kanunun Ge
çici 2 nci maddesi uyarınca Telekomünikasyon Kurumu ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şir
keti arasında 28 Aralık 2001 tarihi arasında yenilenmiştir. 

Şirketin ana statüsü; 32 maddeden meydana gelmiştir. Ayrıca 2 geçici madde bulunmaktadır. 
Şirketin ana sözleşmesindeki amaçları 2 nci maddesinde sayılmış olup, özetle; mobil telekomüni
kasyon hizmetleri esas olmak üzere yatırım ve işletme faaliyetlerini sürdürmek şeklinde belirlen
miştir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hü
kümlerine uygun olarak hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, borç senedi vb. menkul kıymet çı
karabilmektedir. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin sermayesine yaklaşık % 99,99 iştiraki ile kurulan ve tüzel 
kişilik kazanmış bulunan, AYCELL Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. söz konusu serma
ye yapısıyla Anayasanın 165. maddesi kapsamına girdiğinden; 3346 sayılı Kanun ve 72 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu
nun 25.11.1992 ve 13.04.2000 tarihli kararları gereği Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca 
denetlenmektedir. 

Şirketle ilgili olarak 01.08.2003 tarih ve 4971 sayılı Kanunun 17. Maddesi ile 406 sayılı Tel
graf ve Telefon Kanununa geçici 7. Madde "Türk Telekom tarafından, GSM 1800 mobil telefon 
hizmeti sunmak üzere kurulmuş bulunan Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri Anonim Şir
keti; GSM 1800 imtiyaz sözleşmesi imzalayarak faaliyet yürüten başka bir işletmeci şirket ile Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulacak yeni bir şirket aracılığı ile birleşebilir. Bu bir
leşme sonucu gerekli tüm lisans düzenlemelerin ve işlemlerini yapmaya Kurum yetkilidir." eklen
diği ve bu Kanunun 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gir
diği görülmüştür. 

Şirketle doğrudan ilgili bir tüzük bulunmamakta olup, faaliyet döneminde şirketi doğrudan il
gilendiren Bakanlar Kurulu kararı ve Yüksek Planlama Kurulu kararı çıkarılmamıştır. 

Şirketin 11.03.2003 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; 2002 yılma ilişkin bi
lanço, kâr ve zarar hesabının onaylandığı, yönetim ve denetim kurullarının ibra edildiği, ayrıca Şir
ket Ana Sözleşmesinin 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, geçi
ci 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde de değişiklikler yapıldığı gözlenmiştir. 

Buna göre Ankara olan Şirket merkezinin İstanbul olarak değiştirildiği, şirket sermayesinin 
1.900.820 milyar liradan 2.300.820 milyar liraya yükseltildiği, şirket yönetim kurulu üyeliğine se
çilebilmek için devlet memurluğuna atanabilme genel şartları yanında en az dört yıl süreli yüksek 
öğrenimi tamamlamış olmanın yeterli olduğu şeklinde değişiklikler yapıldığı gözlenmiştir. 

Şirketin Ana Sözleşmesinin 18 inci maddesinde hesap döneminin bitiminden itibaren üç ay 
içinde Genel Kurul toplantısının gerçekleştirilmesi öngörülmesine rağmen 2001 yılına ilişkin bi
lanço, kâr ve zarar hesabının ancak 05.02.2003 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısın
da onaylandığı görülmüştür. 

2. Kuruluşun Amacı ve Sermayesi: 
Kuruluşun 31.12.2002 tarihindeki sermayesi 1.900.820 milyar lira olup, 4000 lirası hariç 

1.900.819.999.996 bin lirası TTAŞ'a aittir. Şirket sermayesi 2003 yılında 2.300.820 milyar liraya 
yükseltilmiştir. Şirketin amaç ve konusu Ana Sözleşmesinin 3 üncü maddesinde belirtilmiş olup 
şöyle açıklanabilir; 
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"Şirket; Türk Ticaret Kanunu, yürürlükteki ithalat, ihracat rejimleri ve konuya ilişkin diğer 
mevzuata riayet etmek kaydıyla, mobil telekomünikasyon hizmetleri esas olmak üzere her nevi te
lekomünikasyon hizmetlerinin verilmesi için gerekli yatırımları yapmak, işletmek, bunlar için ge
rekli her türlü makine teçhizat ile malzemenin ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak, bu 
amaçla mobil telefon sistemleri kurmak, diğer işletmecilere ait kurulmuş tesislerden yararlanmak, 
roming müşterisine hizmet götürmek, Türk Telekom tesislerinde ve/veya başka mahallerde gerek
li her türlü ekipman tesis etmek, kendi şebekesi içinde ve diğer şebekelerle gerekli tüm bağlantıla
rı kurmak, diğer operatörlerle şebekeler arası geçişle ilgili sözleşme yapmak, bunların işletilmesi
ni yapmak, yönetmek ve işletilmesine destek olmak, mevcut yerli ve yabancı işletmecilerin mü
messilliğini üstlenmek, bu kuruluşlarla konsorsiyuma girmek amacıyla kurulmuştur." 

3. Toplu Bilgiler: 
Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.nin 15.01.2001/31.12.2001 dönemi ile 2002 

yıllarına ait faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Özkaynaklar 
Yabancı Kaynaklar 
Finansman Giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
Yatınmlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatınm gerçekleşme oranı (nakdi) 
Tüm alım tutan 
Tüm üretim maliyeti 
Telefon santralleri kapasitesi 
Abone sayısı 
Baz istasyonu sayısı 
Kapsanan il sayısı 
Net satış tutan 
Stoklar 
İşçi (Ortalama) 
Geçici işçi (Ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
İşçiler için yapılan giderler 
İşçi basma aylık ortalama gider 
Geçici işçiler için yapılan giderler 
Geçici işçi başına aylık ortalama gider 
Dönem kânna ilişkin vergi ve 
diğer yasal yükümlülükler 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fıyatlanyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 
Faaliyet kârlılığı (özkaynak yönünden) 
Mali kârlılık (özkaynak yönünden) 
Ekonomik kârlılık 
Zararlılık 
Faaliyet zaran 
Dönem zaran 
Bilanço zaran 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
Milyar TL 
Milyar TL 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Milyar TL 
Milyar TL 
Kişi 
Kişi 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
% 
% 
% 
% 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

15.01/ 
31.12.2001 

Dönemi 
1.900.820 
1.900.820 
1.777.687 

96.480 
13.121 

114.521 
21.721 

1.957.615 
100 
22 

119.582 
800.000 
66.201 

895 
7 

221 
50 
53 
81 

1.469 
228 

1.582 
1.227 
1.311 

15 
(43.141) 
(43.157) 
(43.208) 

6,9 
119.376 
123.133 
123.133 

2002 
Yılı 

1.900.820 
1.900.820 
1.567.464 

395.972 
56.858 

247.644 
76.198 

116.987 
63 

309 
204.658 
800.000 
457.413 

1.435 
57 

14.511 
1.301 

138 
71 

4.883 
3.526 
2.129 
1.311 
1.539 

3.207 
(26.206) 
(23.947) 
(23.866) 

16,7 
190.147 
261.731 
384.864 
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GSM piyasasının doyma noktasına yaklaşmış olması, rakip GSM operatörlerinin de cazip 
kampanyalar düzenlemeleri, piyasaya daha önce giren firmaların hâkim durumları AYCELL'in 
abone sayısını artırarak piyasa payını artırmasına engel olmaktadır. Bu durum şirketin satışlarını 
dolayısıyla gelirlerinin artırmasını zorlaştırmaktadır. Şirketin sabit giderlerinin büyüklüğü, faaliyet 
giderlerinin her geçen gün artması buna karşılık gelirlerinin istenilen oranda artmaması, AY
CELL'in başa baş noktasına ulaşmasının uzun zaman alacağını göstermektedir. 

Şirketin özkaynaklar toplamı geçen yıla göre % 11,8 oranında azalarak 1,5 katrilyon lira ola
rak gerçekleşmiştir. Buna mukabil yabancı kaynaklar ise % 310,4 oranında artarak 396 trilyon li
raya ulaşmıştır. Şirket, işletme ve yatırım için gerekli olan kaynağı ana kuruluşu Türk Telekom'dan 
borçlanarak karşılama yoluna gitmiştir. Bunun sonucu ise 67,6 trilyon lirayı bulan finansman gide
ri gerçekleşmiştir. 

AYCELL'de sabit giderlerin azaltılmasına yönelik önlemler oldukça sınırlı olduğundan birim 
maliyetlerin azaltılabilmesi için alınabilecek en etken önlem şebekede üretilen trafiğin artırılması
dır. Nitekim bu amaca yönelik olarak 2003 yılında kurumsal abonelik uygulaması başlatılmıştır. 
Ancak bu uygulamada şebeke içi görüşmeler ücretsiz olup sadece grup dışı, diğer GSM ve PSTN'e 
yönelik konuşmalarda ücret alınmaktadır. Bu uygulama şebekenin aşırı yüklenmesine ve servis ka
litesinin azalmasına neden olabileceği gibi diğer GSM şebekelerinde sağlanan hizmet kalitesine 
ulaşmak için abone başına yapılması gereken yatırımların ve işletme giderlerinin artmasına neden 
olacaktır. Dolayısıyla, öncelikle ücretlendirebilir trafik artışının sağlanması ve birim maliyetlerin 
ayrıntılı olarak hesaplanması gerekmektedir. 

Şirketin 2001 ve 2002 yıllarında etkin bir pazarlama faaliyeti gösterememesinin ana nedenle
ri ise; şirketin stratejik planının ve yıllık bütçe ve çalışma programlarının hazırlanmaması, bir yıl
da üç kere değişen yönetim ve yürütme organının strateji ve hedefleri değiştirmesi ve bu konuda
ki yorum farklılıkları bulunması, ticari açılış sonrası yaklaşık 6 ay faturalama konusunda karşıla
şılan sorunlar, lokal tarife seçeneklerinde ve yeni tarife stratejilerinde rakip firmalara göre geç ka
lınması, diğer GSM operatörlerinin (Turkcell ve Telsim) ara bağlantı ücretlerini 1,4 cent/dk'dan 20 
cent/dk'ya yükseltmesi, reklam kampanyasında beliren aksaklıklar, hazır kart ve sim kart stoklan-
ması ve bayiliklere iletilmesinde planlı bir sistemin kurulamaması, zaman zaman bayiliklerde sa
tışa sunulacak KYK ve SİM kart bulunamaması, abone başına düşen konuşma trafiğinin yeterli ol
maması şeklinde özetlenebilir. 

AYCELL'in ayrıca çeşitli teknik sorunları da bulunmaktadır. Bunların başlıcaları şöyle sı
ralanabilir; 

Şirket; baz istasyonları ile santrallar arasındaki ve santralların birbirleri arasındaki irtibatın 
sağlanması için gerekli olan iletim ortamını Türk Telekom'un mevcut altyapısını kullanarak karşı
lamaktadır. Ancak ayrı bir şirket olan AYCELL'ce bazı uç linklerde kullanılan Türk Telekom'a ait 
frekans bandı diğer GSM firmalarınca da talep edilmiş olup, mevcut uygulama rekabet koşulları
na aykırı bir tutum olarak değerlendirilebilecektir. Diğer taraftan Türk Telekom tarafından benze
ri sistemlere ihtiyaç olmakta birlikte bu frekanslara uygun olarak üretilen R/L sistemlerinin farklı 
frekanslarda ve farklı amaçlar için kullanılması da söz konusu olmadığından iki kuruluş arasında 
değiştirilmesi mümkün gözükmemektedir. 

Farklı ülkelerdeki operatörler arasında yapılacak uluslararası roaming (dolaşım) anlaşmaları, 
GSM operatörleri birliği tarafından belirlenen kıstaslar esas alınarak yapılmakta olup, operatörler 
belirledikleri "Ortak Hesaplaşma Birimi/Data Clearing Hause" üzerinden karşılıklı olarak hesap
laşmaktadır. Bu arada uluslararası roaming yapılabilmesi için AYCELL şebekesinde bulunması ge
reken özellikler test edildiğinde olumsuz sonuçlarla karşılaşılması ve düzeltme çalışmaları sonucu 
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2002 Ağustos ayında ilk yabancı operatörle karşılıklı roaming hizmeti verilip Haziran 2003'de bu 
sayı 20 ülkede 23 operatöre yükselmiştir. GSM hizmetinin en temel özelliklerinden biri olan ulus
lar arası roaming hizmeti abone sayısının artışını ve şirketin gelirlerini doğrudan etkileyen faktör
lerden biri olup, yapılması planlanan anlaşmaların kısa sürede sonuçlandırılması gerekmektedir. 

Diğer taraftan AYCELL ile Aria'nın birleşmesinin gündeme gelmesiyle birlikte baz istasyonu 
montajlarına ara verilmiş, sadece montajı yapılan istasyonların geçici kabulleri yapılmaya başlan
mıştır. Birleşmenin gerçekleşmesi durumunda hangi istasyonların yerinde bırakılacağı, hangileri
nin yerinin değişeceği konusunda bir planlamaya ihtiyaç duyulacağından bu aşamada istasyonların 
etkin çalışmasını sağlayacak yeni düzenlemelerin yapılması da mümkün gözükmemektedir. 

AYCELL personelinin iş tecrübeleri açısından değerlendirilmesinde, rekabetin yoğun olduğu 
bu pazarda yeterli bir ihtisas gücüne sahip olmadığı görülmektedir. Nitekim tüm personelin ancak 
% 36'sı tecrübeli sayılabilecek bir düzeyde, geri kalan % 64'ü ise yüksek okuldan yeni mezun ol
muş elemanlardır. Ayrıca bu dağılım teknik ve idari personel açısından ayrı ayrı incelendiğinde; 
teknik personelin % 71'inin ilgili okullardan yeni mezun olmuş veya iki yıldan az tecrübeye sahip 
olduğu, idari personelde ise bu oranın % 80'e çıktığı, tecrübeli sayılabilecek personelde bile ağır
lığın 1-3 yıl arasında değiştiği tespit edilmektedir. İşletme birimleri açısından incelendiğinde san
tral (NSS/Network Swıtching Sub System) biriminde çalışan personelin % 67'sinin hiç tecrübesi
nin bulunmadığı, baz istasyonu (BSS/Base Statıon Sub System) biriminde çalışanlar da ise bu ora
nın % 22'ye indiği saptanmıştır. İdari personelin % 46'sının iş tecrübesi bulunmayıp 1-2,5 yıl tec
rübesi bulunanların tecrübeleri ise şirkette çalıştığı alanlarla ilgili değildir. 

İdari yapıda saptanan bir diğer sorun da; şirket 2001 yılında ticari faaliyete geçmesine rağmen 
16 direktörlükten ancak 8 adedine atama yapılabilmesidir. Ayrıca bu direktörlüklere bağlı yöneti
cilerin tamamına yakın kısmına da atama yapılamadığı tespit edilmiştir. Şirket neticede kurulduğu 
tarihten bu yana genel müdür ve yardımcılarına bağlı uzman ve asistanlar vasıtasıyla faaliyetlerini 
sürdürmüştür. 

Şirketin satışlarının önemli bir kısmını teşkil eden faturalı hat konuşma ücretlerinde faturalar 
aylık düzenlenmekte ve ödemeler takip eden ayda yapılmaktadır. Ancak şirketin kuruluş aşamasın
da fatura çıkartmakta bazı sorunlar yaşanmasından dolayı alacaklann tahsilinde çeşitli zorluklarla 
karşılaşılmıştır. Abonelere birkaç aylık toplu fatura gönderilmek zorunda kalınmış, bu durum ise 
abonelerin borçlarını ödemelerinde zorlanmalarına neden olmuştur. Nitekim şirketin 17.04.2002-
24.12.2002 tarihleri arasında tahakkuk eden faturalarının % 40'ı oranında (5,2 trilyon lira) ödenme
yen tutar olduğu, 24.06.2003 tarihinde yapılan incelemelerde bunun 8,7 trilyon liraya ulaştığı görül
müştür. Aynca ödenmeyen bu faturaların % 36'sının tahsilinin mümkün olamayacağı (% 25'ine ve
fat veya sair sebeplerle ulaşılamadığı, % 10'unun aboneliğinin iptal ve fesh edildiği, % 2'sinde bil
gi yetersizliği olduğu) ve tahsilinin şüpheli bir hale gelebileceği görülmektedir. Diğer taraftan abo
ne alacaklarının takip prosedürü olmasına rağmen yapılan çalışmalar ağır işlemekte, bu durumda 
şüpheli alacaklar için yeterli karşılık ayrılıp zararın zamanında itfa edilememesine yol açmaktadır. 
Nitekim şüpheli hale gelmiş 2,8 trilyon liralık şüpheli alacak için henüz karşılık ayrılmamıştır. 

II- İDARİ BÜNYE 

1. Teşkilatın Yapısı: 

Şirketin organizasyonunda tepe nokta Yönetim Kurulu ve Yürütme Organından oluşmaktadır. 

Şirketin 2.12.2001 tarih ve 1090 sayılı Yönetim Kurulu karan ile onaylanmış olan organizas
yon şeması daha rasyonel ve etkin çalışma sağlanabilmesi amacıyla 28.3.2002 tarih ve 670 sayılı 
Yönetim Kurulu kararıyla revize edilmiştir. Şirketin yeni teşkilat şemasında; Genel Müdür yardım-
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cılığı ve Genel Müdür Danışmanı kadroları organizasyon şemasına eklenmiş, GSM görev sözleş
mesinde belirtilen sorumlulukların yerine getirilmesi için ayrıca "Direktörlük" düzeyinde revizyon 
yapılması yoluna gidilmiştir. Şirketin Personel ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü tek bir direktör
lük bünyesinde birleştirilmiştir. 

Kuruluş teşkilat şemasında; özel kalem ve yönetim kurulu büroları, genel müdür danışmanla
rı ve genel müdür yardımcıları doğrudan genel müdüre bağlı bulunmaktadır. Faaliyet döneminde 
iki genel müdür yardımcısı mevcuttur. Uzmanlık birimleri olan direktörlükler çalışmalarını ilgisi
ne göre genel müdür yardımcılarından birine bağlı olarak sürdürmektedir. Direktörlüklerin alt bi
rimleri de şube müdürlükleri halinde teşkilatlandırılmıştır. 

2. Karar Organı: 

Şirketin en üst seviyede yetkili ve sorumlu karar organı yönetim kuruludur. Şirket Ana Söz
leşmesinin 8. ve 9. maddelerinde "yönetim kurulunun 5 kişiden oluşacağı, yönetim kurulu üyeliği
ne seçilebilmek için en az dört yıl süreli yüksek öğrenim yapmış, şirketin faaliyet alanında en az 
on yıl mesleki ve idari ihtisasa sahip olmak..." kaydı bulunmaktadır. 

Şirketin yönetim ve denetim kurulu üyeleri Telekom Genel Müdürlüğünce 15.01.2001, 
11.02.2002 ve 05.02.2003 tarihlerinde yapılan Genel Kurullarda belirlenmiştir. 

Yönetim kurulu 2002 yılında yaptığı 48 toplantıda çeşitli konulara ilişkin 120 karar almıştır. 

3. Personel Sayısı ve Harcamaları: 

Şirket yönetim kurulunun 02.05.2002 tarih ve 38 sayılı kararla İnsan Kaynaklan Yönetmeli
ğinin 9. Maddesinde değişiklik yapılmış, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları dışındaki aday 
personelin Genel Müdürlük kararıyla işe alınmasını, aday personelin işe alınmasına karar verilme
sinin ardından İnsan Kaynaklan Direktörlüğü ile aday personel arasında, belirlenen sirküler çerçe
vesinde hazırlanmış bulunan iş sözleşmesi imzalanmasını, iş sözleşmesinin süresi, varsa aday per
sonelin mülakat esnasındaki talebi de dikkate alınarak, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı için 
Yönetim Kurulu, diğer kadrolar için ise Genel Müdürlükçe kararlaştırılmasını, Genel Müdür, Ge
nel Müdür Yardımcıları altındaki personelin tüm terfi işlemlerinde de Genel Müdürlüğün yetkili ol
masını, bu nedenle Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları dışında personelin işe alımında ve ter
fi edilmesinde Genel Müdürlüğe yetki verilmesini oy birliğiyle kararlaştırmıştır. 

Şirketin faaliyet dönemi sonunda (31.12.2002) 190 AYCELL personeli, 68 Telekom geçici gö
revli personeli ve 131 kişisi aktivasyon, 58 kişisi de çağrı merkezinde (Cali Enter'da) olmak üze
re toplam 189 kişi müteahhit elemanı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ancak şirketin henüz 
personel konusunda norm bir kadrosu olmadığı gibi personel sayısı da devamlı değişkenlik göster
mektedir. Yapılan tespitlerde personelin özellikleri şöyle sıralanabilir; 

- AYCELL personelinin 11 l'i teknik, 79'u idari, Türk Telekom'dan yollanan geçici persone
lin ise 44'ü teknik, 24'ü idari personeldir. 

- TTAŞ' den yollanan personelin 2l'i Genel Müdürlük'te, 47'si bölgelerde görev yapmaktadır. 

- AYCELL personelinin 168'i (% 88) üniversite mezunu olup, 13'ü (% 7) yüksek lisans, 9'u 
da (% 5) yüksek okul ve lise mezunudur. Çalışan personelin yaş ortalaması 29 olup, kadın/erkek 
sayısı 46-144'dür. 

- Tüm personelin iş tecrübeleri % 64'ü yeni mezun, % 36'sı ise tecrübeli sayılabilecek nokta
nın başlangıcındadır. Şöyle ki teknik personelin % 7l'i yeni mezun iki yıldan az tecrübeye sahip 
olup, idari personelde ise bu oran % 80'e çıkmaktadır. Tecrübeli sayılabilecek personelde gene 
ağırlık ise 1-3 yıl arasıdır. 
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Teknik personel içinde, şebeke ve işletme sorunlarının devam ettiği NSS biriminde çalışan per
sonelin % 67'sinin hiç tecrübesi bulunmamaktadır. BSS kısmında çalışanlarda ise bu oran % 22'ye 
inmektedir. 

İdari personelin 46'sının iş tecrübesi bulunmayıp 1-2,5 yıl tecrübesi bulunanların tecrübeleri 
şirketle ilgili alanlarda değildir. 

Faaliyet döneminde personele yapılan harcamalar toplamı, geçen yıla göre % 232 oranında 
3.414,3 milyar lira artarak 4.883,0 milyar liraya yükselmiştir. Harcamanın % 1 oranında 45,7 mil
yar lirası kuruluş dışı yönetim kurulu üyelerine, % 72 oranında 3.525,9 milyar lirası şirket perso
neline, % 27 oranında 1.311,3 milyar lirası da Telekom'dan gelen geçici personele aittir. 

Çalışma döneminde, şirket personelinde kişi başına ayda düşen harcama tutarı, bir önceki yı
la göre % 35 oranında 547 milyon lira artarak 2.129 milyon liraya yükselmiş olup geçici görevli 
personelde ise kişi başına ayda düşen harcama tutarı 1.391 milyon liradan 1.539 milyon liraya yük
seldiği tespit edilmiştir. 

III- MALİ BÜNYE 
Şirketin varlıklar toplamı geçen yıla göre % 4,8 oranında artış kaydederek 1.963.435.853 

milyon lira olmuştur. Varlıkların % 3,2'si dönen varlıklardan, % 96,8'i duran varlıklardan oluş
maktadır. Duran varlıkların bu kadar yüksek çıkmasında bağlı değerlerdeki GSM lisans bedelinin 
önemli payı bulunmaktadır. Lisans bedeli hariç tutulursa duran varlıkların payı, varlıklar içersin
de % 47,8 olmaktadır. 

Kaynaklar toplamının % 20,2'sini yabancı kaynaklar, % 79,2'sini özkaynaklar teşkil etmekte
dir. Yabancı kaynaklar içerisinde kısa vadeli olanlar % 11,9; uzun vadeli olanlar ise % 88,1 'din 

Özkaynaklar toplamı geçen yıla göre % 11,8 oranında azalarak 1,5 katrilyon lira olarak gerçek
leşmiştir. Buna mukabil yabancı kaynaklar ise % 310,4 oranında artarak 396 trilyon lira olmuştur. Şir
ket işletme ve yatırım için gerekli olan kaynağı ana kuruluş Türk Telekom'dan borçlanarak karşıla
ma yoluna gitmiştir. Bunun sonucu ise 67,6 trilyon lirayı bulan finansman gideri gerçekleşmiştir. 

Şirketin zarardan kurtulup mali yapısının düzeltilmesi için faaliyet içi gelirlerini, asgari değiş
ken giderlerini karşılayacak seviyeye çıkartması gerekmektedir. Kısa vadede Şirket gelirlerinin ar
tırılması mümkün olmadığından 11.03.2003 tarihinde yapılan Genel Kurulunda 2002 yılı bilanço-
sundaki ana kuruluş Türk Telekom'a olan borçlarının sermayeye mahsuben silinmesi ve MDV ye
niden değerleme artışları fonunun sermayeye ilavesi kararlaştırılmıştır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
1. Tedarik: 
Aycell'in 2002 yılı içindeki tedarik işleri Yönetim Kurulu'nun 17.04.2001 tarih ve 16 sayılı 

kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulan Alım ve Satım Yönetmeliği hükümlerine göre yürütül
müştür. Söz konusu Yönetmelikte alımların; teklif isteme usulü, ön şartname ilan edilerek teklif is
teme usulü, doğrudan alım, pazarlık usulü, yarışma usulü ve istisnai alımlar şeklinde yapılabilece
ği, ayrıca bu alım şekillerinin hangi durumlarda uygulanacağına dair koşullar belirtilmektedir. İs
tisnai alımlar 3 grup halinde toplanmış olup, bunlar fiyatların anormal yükselme göstermesi veya 
tabi afetlerle karşılaşılması durumunda yapılacak alımlar, resmi kuruluşlardan yapılacak alımlar ve 
Şirket çalışanlarının kuracakları vakıflardan yapılacak alımlardır. Yönetmelikte bunun dışında alım 
öncesi işlemlere ilişkin hükümler, ihale komisyonlarının oluşturulma şekli ve yetki limitleri, alım 
usullerinin uygulanmasına ilişkin yöntemler, teklif vermede aranacak şekil şartları, tekliflerin açıl
ması ve değerlendirilmesi, alınacak teminatlar, vb. konularda uygulanacak esas ve usûller belirtil
miştir. Yönetmelik ekinde de alıma esas Şartnamelerde yer alacak hususlar ile sipariş mektubu ve 
sözleşmede yer alacak genel hükümler bulunmaktadır. 
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Genel olarak Türk Telekom tarafından uygulanmakta olan Alım ve Satım Yönetmeliği'nde be
lirtilen usûl ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmış olan bu Yönetmelik esas olarak alımların açık 
ihale usulü yerine belli firmalardan teklif alınmak suretiyle yapılması öngörülmüştür. 

Uygulanmakta olan Yönetmeliğinin 11 inci maddesi alımlara karar verecek ve yapılan ihale 
sonuçlarını onaylayacak birimlerin yetkisinin "her yıl ve/veya gerektiğinde Yönetim Kurulunca be
lirlenmesini" öngörmüştür. Şirket içinde ilk defa uygulanacak bu Yönetmeliğin onayı sırasında bu 
yetkilerin belirlenmiş olması gerekirken bu onay Yönetim Kurulunun 26.07.2001 tarihinde yaptı
ğı toplantıda belirlenmiştir. Buna göre; 100 milyar liraya kadar olan alımlarda Genel Müdür Yar
dımcısı, 100-250 milyar liralık alımlarda Genel Müdür, 250 milyar liranın üstündeki alımlarda da 
onay makamının Yönetim Kurulu olması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, Şirket içindeki birim sorumlu
larının imza yetkilerini belirleyen Yönetim Kurulunun 18.07.2002 tarih ve 57 sayılı kararında da 
söz konusu limitler yeralmıştır. 

01.01.2003 tarihinden itibaren Şirket tarafından yapılacak alımlarda ve imzalanacak sözleş
melerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile bu 
kanunlar kapsamında Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan yönetmelik hükümleri uygulan
maya başlanmıştır. Bu kapsamda olmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından alınan 05.04.2003 tarih 
ve 61 sayılı kararda; kurulacak ihale komisyonları, yetki limitleri, ihale yetkilisi, onay makamı, ko
misyon oluşturmaya yetkili makam, komisyon başkanı ve komisyon üyeleri belirlenmiştir. Bu hu
susların belirlenmesinde ana kuruluş olan Türk Telekom'da yapılan uygulamalar esas alınmıştır. 

2003 yılı başından söz konusu hususların belirlendiği tarihe kadar geçen sürede kontör yükle
me kartları ile ilgili olmak üzere bir defa ihale yapılmış ve 09.04.2003 tarihinde sözleşme imzalan
mıştır. Söz konusu ihaleye ilişkin onay Yönetim Kurulu tarafından 10.01.2003 tarihinde verilmiş, 
ihalenin yapılması ve sözleşmenin imzalanması sırasında ilgili mevzuat hükümlerine uyulmuştur. 

Tedarik işleri teşkilatlanma açısından incelendiğinde; 21.03.2003 tarihine kadar Şirkette Genel 
Müdür Yardımcılığına bağlı Satınalma Direktörlüğü bulunmakta iken Yönetim Kurulunun bu tarih
te aldığı 51 sayılı karar ile bu birimin adı Lojistik Direktörlüğü olarak değiştirilmiş ve tedarik işlem
lerinin yanında ilave görevler de (Bina işletme, teknik destek,vb.) verilmiştir. Söz konusu direktör
lükte 1 Direktör görevlisi (Türk Telekom'dan geçici görevli) olmak üzere toplam 7 eleman satın al
ma işlerinde çalışmaktadır. Şirketin taşra teşkilatı henüz oluşturulmadığı için bütün alımlar merkez
de yapılmaktadır. Söz konusu birimde çalışan 4 eleman 2003 yılı içerisinde Türk Telekom bünye
sinde Kamu İhale Kurumu uzmanları tarafından verilen kısa süreli eğitim programına katılmıştır. 

2002 yılı içerisinde sarf mubayaa kapsamında yapılan harcamaların toplamı 308,6 milyar lira 
olup, yapılan harcamalar ilk ödenek toplamının üstünde olmakla birlikte, revize ödenek limitleri 
içerisinde kalınmıştır. 

Şirketin ticari mallar kapsamında yaptığı alımlar SİM kartı ve kontör yükleme kartları alımla
rından meydana gelmektedir. Şebekenin kuruluş aşamasında santral tedarikçisi firma ile yapılan 
sözleşme kapsamında santral kapasitesine uygun olarak toplam 800 bin adet SİM kartının temin 
edilmesi öngörülmüştür. Eylül 2002 tarihine kadar bu kapsamda 735 bin adet SİM kartı temin edil
miş, bu kartlardan 260 bin adedi piyasaya verilmiş ve bunlardan yaklaşık 200 bin adedi de satıl
mıştır. Buna karşılık, sürdürülen kampanya sayesinde yaklaşık 300 bin adet abone kaydedileceği 
ve SİM kart temin süresinin de 3 ila 4 ay olduğu dikkate alındığında 2002 yılının son aylarında ve 
daha sonra kullanılmak üzere 1 milyon adet SİM karta ihtiyaç olduğu belirlenerek Yönetim Kuru
lunun 12.09.2002 tarih ve 73 sayılı kararı ile ihaleye çıkılması kararlaştırılmıştır. 

Bu ihalenin 29.11.2002 tarihinde yapılacağına ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yapılmış olma
sına rağmen 2002/52 sayılı Başbakanlık Genelgesine istinaden ihale durdurulmuştur. Ancak, ge-

-1153 - II. Cilt 



nelgenin yatırım harcamaları ile ilgili olduğunun anlaşılması üzerine Resmi Gazete'nin 16.01.2003 
tarihinde yayımlanan ilan ile ihalenin 23.01.2003 tarihinde yapılacağı duyurulmuştur. Belirlenen 
tarihte 3 firma teklif vermiş olup, oluşturulan komisyonda bu teklifler değerlendirilmiştir. Sonuçta 
Yönetim Kurulu 24.02.2003 tarih ve 39 sayı ile; SİM kartların, yeniden bir fiyat indirimi istenme
si kaydıyla en çabuk teslimat yapacak firmadan 200 bin adet garantili, 200 bin adet çerçeve anlaş
ması yapılarak, kalan miktarın ise en ucuz fiyatı veren firmadan 200 bin garantili, 400 bin adet çer
çeve anlaşması yapılarak alınmasına karar vermiştir. Haziran 2003 tarihi itbariyle kartların tama
mı teslim alınmıştır. 

Ticari mallar kapsamında olan kontör yükleme kartları ise 100, 250, 500 ve 750 kontörlük ol
mak üzere 2001 yılında temin edilmiş ve abone sayısının artması ile 15.11.2002 tarihi itibariyle 100 
kontörlük kartların mevcudunun 180 bin adede düşmesi sonucunda Yönetim Kurulu tarafından 
21.11.2002 tarihinde pazarlık usulü ile alımına karar verilmiştir. Ancak, 2002/52 sayılı Başbakan
lık Genelgesi gereği bu alım durdurulmuş ve Yönetim Kurulu tarafından alınan 10.01.2003 tarih ve 
7 sayılı karar ile gerekli izin alınmak kaydıyla 2 milyon adet 100 kontörlük, 2 milyon adet 250 kon
törlük, 1 milyon adet 500 kontörlük ve 500 bin adet 750 kontörlük kart alımına karar verilmiştir. 
4737 sayılı Kamu İhale Kanunu Mal Alım Açık Tip İhale usulü esas alınarak 27.02.2003 tarihinde 
yapılan ihaleye verilen tekliflerin incelenmiş ve Yönetim Kurulunun 21.03.2003 tarih ve 52 sayılı 
kararı ile en uygun teklif veren firma ile KDV hariç 438.295 dolar bedelle sözleşme imzalanmıştır. 

Bununla birlikte, abone artışında sorun yaşayan Şirketin söz konusu kartların temininde ge
cikmesi 2003 yılı Şubat ve Mart aylarında önemli bir sıkıntıya neden olmuş, ancak bu kartların te
min edilip, satış noktalarına dağıtılmasıyla sorun aşılmıştır. 

2002 yılı içinde yapılan hizmet alımları incelendiğinde; en önemli masraf kaleminin ilan, rek
lam ve tanıtıma yönelik olarak alınan hizmetlerin oluşturduğu görülmektedir. Bu amaçla 2002 yı
lında radyo-televizyon reklamları için 6,6 trilyon lira, gazete reklamları için 2 trilyon lira, bilbo-
ardlar için 1,6 trilyon lira, afişler için 104,8 milyar lira harcanmıştır. Yine bu kapsamda olmak üze
re, 3-8 Eylül 2002 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Cebit Bilişim Eurasia fuarına katılım ger
çekleştirilmiştir. Yönetim Kurulunun 20.08.2002 tarih ve 63 sayılı kararı ile en uygun teklif veren 
EVO Mimarlık Ltd. Şirketi ile KDV hariç 175 bin dolar bedelle gerekli stand düzenlemelerini ve 
organizasyonunu yapmak üzere sözleşme yapılmıştır. Söz konusu fuar için yapılan harcama tutarı 
632,7 milyar liradır. 

Kuruluş aşamasında olan Şirket stoksuz çalıştığından, ilk madde ve malzeme stoğu bulunmamaktadır. 
2. Üretim: 
Telekomünikasyon hizmetleri içerisinde dünyada en yaygın durumda olan ve gelirler açısın

dan yaklaşık % 80 oranında bir paya sahip bulunan telefon haberleşmesi 1980'li yılların sonuna ka
dar genellikle sabit şebekeler üzerinden sağlanmıştır. Bu yıllardan itibaren bir çok ülkede kullanıl
maya başlanan hücresel mobil telefon sistemlerinin yaygınlaşmasıyla mobil telefon kullanıcı sa
yısında önemli artışlar görülmeye başlanmış, sayısal teknoloji kullanan GSM şebekelerinin kuru
lup hizmete verilmesiyle de dünyadaki mobil telefon abone sayısı 2002 yılında sabit telefon abo
ne sayısını geçmiştir. 

Dünyada kullanılan hücresel mobil haberleşme sistemleri içerisinde yaklaşık % 70 oranında 
bir paya sahip olan GSM şebekelerinin hızla yaygınlaşmasının ve abone sayısının beklenilenden 
daha fazla artmasının başlıca nedenleri; 

- Konuşma kalitesinin yüksek olması, 

- Terminal ve hizmet fiyatlarının düşük olması, 
- Uluslararası dolaşıma (Roaming) uygun olması, 
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- El terminallerinin uygun ağırlıkta ve yapıda olması, 
- Yeni hizmetlerin (Data, İnternet, Akıllı Şebeke, Kısa Mesaj, vb.) verilebilmesi, 
- Frekans spektrumunu etkin olarak kullanabilmesidir. 
Bu özelliklerinin yanında, mobil telefon hizmetinin sabit telefon hizmetine göre en önemli üs

tünlüğü kişiye kolayca ulaşılmasını sağlamasıdır. Bu nedenlerden dolayı GSM şebekeleri üzerin
den sağlanan mobil haberleşme hizmeti diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de hızla gelişmiş 
ve Aycell'de dahil olmak üzere Türkiye'deki 4 GSM operatörünün toplam abone sayısı, sabit tele
fon abone sayısını geçmiştir. 

Diğer 3 GSM şebekesinde olduğu gibi Aycell tarafından kurulup işletilen GSM mobil telefon 
şebekesi bu amaçla verilmiş olan Lisans Sözleşmesi'nde belirtilen koşulları sağlamak durumunda
dır. Ulaştırma Bakanlığı ile Türk Telekom arasında 11.01.2001 tarihinde imzalanan GSM 1800 Sa
yısal Hücresel Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi ile ilgili Lisans verilmesine ilişkin 
GSM görev sözleşmesi, 12.05.2001 tarih ve 4673 sayılı Kanun'un Geçici 2 nci maddesi uyarınca 
Telekomünikasyon Kurumu ile Türk Telekom arasında yenilenmiştir. Geçerlilik süresi 25 yıl olan 
bu sözleşme Türk Telekom'un; 

- Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içerisinde tüm yurt sathını kapsayacak şekilde bir GSM 1800 
sayısal hücresel mobil telefon sistemi kurulmasını, geliştirilmesini ve işletilmesini, 

- Bu sistemin işletilmesi amacıyla tespit ve tahsis edilmiş frekansların kullanılmasını, 
- Abonelik hizmet merkezleri kurulması ve aboneler ile sözleşmeler imzalanması da dahil ol

mak üzere abonelere hizmetlerin pazarlanmasını 
öngörmektedir. 
Yine aynı sözleşme, Türk Telekom'un 11.01.2001 tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde Türkiye 

nüfusunun en az % 50'sini ve 11.01.2001 tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde ise en az % 90'ını kap
sama alanı içine almasını şart koşmaktadır. Ancak, nüfusu 10 binden az olan yerleşim birimleri he
saplamaya alınmamaktadır. 

Belirtilmiş bu alanların Türk Telekom'un tek başına kapsaması gereken alanlar olduğu ve Söz-
leşme'de tanımlanan Roaming ile sağlanmayacak olması hükme bağlanmış, Danıştay tarafından 
yapılan incelemede de Roaming yapılmakla birlikte bu kapsamanın da sağlanması gerektiğine ka
rar verilmiştir. 

Diğer taraftan, Yüksek Planlama Kurulu'nun 27.10.2000 tarih ve 2000/T-35 sayılı karan ile, 
Türk Telekom'un 4502 sayılı Yasa ile kendisine tanınmış bulunan GSM Mobil Telefon İşletmeciliği 
yapmak üzere Anonim Şirket şeklinde ayrı bir sermaye şirketi kurulmasına karar verilmiş ve Ay-Cell 
Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. 08.01.2001 tarihinde kurulmuştur. 23.05.2001 tarih ve 
4673 sayılı Yasa uyannca söz konusu Lisans Sözleşmesi, Türk Telekom'un Aycell'e devir protokolü 
çerçevesinde, 28.12.2001 tarihinde Telekomünikasyon Kurumu ile Aycell arasında yenilenmiştir. 

Yenilenmiş olan bu Lisans sözleşmesinde, standart mobil telefon hizmetinin (Aycell'den Ay
cell'e, diğer GSM şebekelerine, sabit şebekeye, özel Türk Telekom servislerine yapılacak arama
lar) verilebilmesi için 1800 Mhz bandında 75 kanal, 900 Mhz bandında da 6 kanal olmak üzere top
lam 81 kanal tahsis edilmiş olup, telefon hizmetinin yanısıra GSM standartlarına uygun olarak Kı
sa Mesaj Hizmeti (SMS), Telsiz Erişim Protokolü (WAP), Genel Paket Radyo Servisi (GPRS), 
faks/ data ve benzeri hizmetlerin de verilebilmesi öngörülmüştür. 

3. Pazarlama: 
Türkiye'de telekomünikasyon sektörünün cirosunun 2005 yılında 10,5 milyar dolar olacağı 

sektörün % 9 nispetinde büyüyeceği öngörülmektedir. Telekomünikasyon pazarının halen 7 milyar 
dolarlık muamele hacminde olduğu belirlenmiştir. 

- 1 1 5 5 - II. Cilt 



Halen AYCELL'in rakipleri olan şirketlerin pazar payları ve uyguladıkları satış stratejileri in
celendiğinde; TurkcelPin % 65, Telsim'in % 27,5, Aria'nın % 4 nispetinde pazar payına sahip ol
duğu, uyguladıkları satış stratejilerinde; reklam ve kampanyalar, kurumsal satışlar, farklı tarife pa
ketleri, alternatif satış ve dağıtım kanallarının öne çıktığı görülmüştür. 

Nitekim Türkiye'nin 3.GSM operatörü Aria'nın devreye girmesiyle birlikte GSM'de oluşan 
rekabetin indirimli tarifelere kaydığı müşahade edilmiştir. Aria Ariadaş, Turkcell Bizbizecell ve 
Bizimcell, Telsim MYCep'le abonelerini şebeke içi görüşmelere yönlendirmeye çalışmışlardır. 
GSM şebekeleri, bu tarifelerde belli telefon numaralarında yada sadece şebeke içi yapılan görüş
melerde büyük oranda indirim uygulayarak, Türk Telekom'la ve birbiriyle yaptıkları ara bağlantı 
sözleşmelerinden doğan maliyeti azaltmaya çalışmaktadır. 

Telsim pazardaki rekabeti erken başlatmış CEPKENT tarifesiyle yeni dönemde piyasanın na
sıl bir seyir izleyeceğini önceden belirlemiştir. Turkcell Local tarife seçenekleri ile tüm hazırlıkla
rını tamamlamış olup (ücretsiz dağıtacağı FCT cihazları dahil) AYCELL'in piyasada alacağı payı 
ve PSTN'de tekelin kalkacağı 2003 yılını beklemektedir. 

Tüketiciyi GSM operatörüne bağlayan önemli pazarlama unsurlarından biri de promosyon kam
panyalarıdır. Ekonomik paketler, kitle iletişim araçları ile yapılan reklamlar, slagonik mesajlar ve tü
keticinin kullanımına göre puanlamayı esas alan indirim bu konuda uygulanan başlıca tekniklerdir. 

Ulusal GSM pazarında yaşanan en önemli sorunların başında ara bağlantı ücretlerinin mobil 
telefonlardan, sabit telefona kadar Avrupa standartlarının üstünde olmasıdır. 

Türkiye'deki ekonomik durum göz önünde bulundurulduğunda ara bağlantı ücretlerinin daki
ka başına 4 euro cent olması gerektiği ancak mevcut fiyatların 25-30 euro cent civarında olduğu 
görülmektedir. Özellikle Turkcell ve Telsim'in belirlediği bu fiyatlar pazara yeni giren GSM ope
ratörlerinin ve tüketicilerinin aleyhine bir durum olmuştur. 

Bu durum; AYCELL'in tarife politikasını, ağırlıklı olarak şebeke içi ve bir abone büyüklüğü
ne ulaşıncaya kadar özellikle PSTN'e yönelik çağrılar üzerine kurmasını gerekli kılmıştır. Zira 
Turkcell ve Telsim'in Telekomünikasyon Kurumu ile imzaladıkları lisans sözleşmesinin 13 üncü 
maddesinde "Kurum, Türk Telekom'un şebekelerinden işletmecinin şebekesine doğru yapılacak 
aramalarda uygulanacak ücretlerin, işletmecinin uyguladığı birim temel ücretin altında olmaması
nı sağlayacaktır." esası getirilmiştir. Ancak AYCELL'in görev sözleşmesinde böyle bir hüküm 
mevcut olmayıp, şirketin Türk Telekom ile yaptığı Ara Bağlantı Sözleşmesinin de bu hüküm fark
lılık arz etmiştir. Türk Telekom ile yarı yarıya paylaşım esasına dayalı olarak imzalanan ara bağ
lantı sözleşmesinin rekabet ilkelerine aykırı bir durum göstermediği de ifade edilebilir. 

Ulusal piyasada GSM operatörlerinin mevcut GSM altyapılarını ortak kullanacakları bir stra
teji belirleyerek telekomünikasyon sektöründe dublikasyona yol açan santral yapımlarının azaltıl
ması ve fiyat indiriminin tüketicilere yansıtılmasına yönelik politikalar izlenmesi ülke menfaatleri 
ile daha uyumlu olacaktır. 

Ancak bu uygulamanın Turkcell ve Telsim'ce benimsenmediği, Aria ve AYCELL arasında 
başlatılan yeni bir şirket olarak birleşme çalışmalarının neticelenmesi halinde ise TurkcelPe yakın 
sayıda baz istasyonlarına ulaşılabileceği belirlenmiş bulunmaktadır. 

2002 yılı ilk programı hazırlandığında GSM faturalı hatların 23,1 trilyon lira, ön ödemeli (fa-
turasız hatların) ise bu tutarın % 60'ı oranında 13,7 trilyon lira gelir getireceği öngörülmüştür. Sı
nama yanılma sistemine dayalı bu tahmin gerçeklerin çok dışında sonuçlar vermeye başlayınca 
program revize edilerek faturalı GSM gelirleri 12,2 trilyon liraya, faturasız hat gelirleri 4,5 trilyon 
liraya, toplam gelirler ise 48,8 trilyon liradan 27,3 trilyon liraya indirilmiştir. 
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Sonuç olarak gerçekleşme rakamlarının son bütçe rakamları ile mukayesesi yapıldığında; 

GSM (faturalı hat'da) gerçekleşme oranının % 73,2 
Ara bağlantı gelirinin gerçekleşme oranının % 59,2 

Faturasız hat'dan gerçekleşme oranının % 67,6 

Diğer gelirlerin gerçekleşme oranının % 93,-

Yurtdışı gelirinin gerçekleşme oranının % 76,8 
Nispetinde son program hedefinde oldukça gerisinde kaldığı görülmüştür. Sadece yurtdışı ro-

ming geliri % 24,5 oranında program hedefini aşabilmiştir. 
Toplam gelirlerin % 46,8'ini oluşturan GSM gelirlerinin 8,3 trilyon lirası faturalı hat konuşma 

ücretlerine, 453,6 milyar lirası kısa mesaj servisi ücretlerine, 78,1 milyar lirası yurtdışı görüşme üc
retlerine, 25,8 milyar lirası diğer ücretlere, 5,9 milyar lirası data ücret gelirlerine, 262 milyar lirası 
yurtdışında görüşme ücretlerine, 10 milyon lirası WAP (GSM bilgi bankası) ücretlerine aittir. 

Ara bağlantı gelirlerinin 992,4 milyar lirası TTAŞ'den, 2.637 milyar lirası Turkcell'den, 460,4 
milyar lirası Telsim'den, 114,6 milyar lirası Aria'dan temin edilmiştir. Toplam 4,2 trilton liralık ara 
bağlantı gelirine mukabil, Telsim'e 1 trilyon lira, Turkcell'e 4,8 trilyon lira, TTAŞ'a 973,9 milyar 
lira, Aria'ya 267,- milyar lira olmak üzere toplam 7 trilyon lira ödemede bulunulmuştur. 

V- YATIRIMLAR 
Şirketin ana kuruluşu olan Türk Telekom, 29.01.2000 tarih ve 3948 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren 4502 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK kapsamı dışına çıkartıldığın
dan, 2002 yılında Aycell tarafından yapılan yatırımlar Genel Yatırım ve Finansman Programlan 
kapsamında yer almamıştır. Bu nedenle Şirketin 2002 yılı Yatırım Programı Yönetim Kurulu tara
fından belirlenmiş olup, DPT onayı ve YPK kararına ihtiyaç duyulmamıştır. 

Kuruluş aşamasını 2001 yılı içerisinde tamamlayan Şirketin 2002 yılı içerisinde gerçekleştiri
lecek yatırımlarla ilgili yapılan hazırlık çalışmaları sonucunda ortaya çıkan yatırım miktan Yöne
tim Kurulu tarafından 26.12.2001 tarihinde onaylanan "2002 Yılı Bütçesi" içerisinde yer almıştır. 
Fazla ayrıntı içermeyen ve ana yatırım konularını belirten bu ilk programda temin edilecek finans
mana bağlı olarak 2002 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan 9 ayrı proje için toplam 592 tril
yon liralık bir yatırım öngörülmüştür. 

Söz konusu program 4.7.2002 tarihinde yeniden ele alınarak yatırım projelerinin adlan ve kap-
samlan aynntıh olarak belirlenmiş, toplam yatırım miktan ise 236,7 trilyon lira olarak tespit edilmiş
tir. Daha sonra, yıl içerisindeki gerçekleşmeler ve Şirketin finansman durumu dikkate alınarak 
12.12.2002 tarihinde ikinci revize yapılmış ve toplam yatırım miktarı 184,6 trilyon liraya indirilmiştir. 

Programda yer alan projeler esas olarak şebekenin kapsama alanının genişletilip, kapasitenin 
artırılmasına ve katma değerli hizmetlerin verilmesine yöneliktir. Bunun yanında, 2001 yılında te
min edilen teçhizat bedelinden vadesi gelen taksitlerin ödenmesi ve Şirketin bilişim altyapısının 
geliştirilmesine yönelik yatırımların yapılması da Şirketin 2002 yılı yatırım programında yer almış
tır. Yatırımların fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı son revize programa göre % 63 olup, program
da öngörülen bazı projelerde gerçekleşme oranları oldukça düşük düzeyde kalmıştır. Bunun nede
ni, projelere ilişkin sözleşmelerin yürürlüğe girmesinde yaşanan gecikmelerdir. 

VI- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 
1-631 sayılı KHK'nin 14 üncü ve geçici 1 inci maddeleri uyarınca çıkarılan Bakanlar Kurulu 

kararlarında belirlenen ortalama ücret sınırına uyulması gerektiği hususundaki Başbakanlık Müs-
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teşarlığının 14.03.2003 tarihli Makam onayı 24.03.2003 tarihinde AYCELL Haberleşme ve Pazar
lama Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlüğüne intikal etmesine rağmen uygulamanın durdurulmaması 
ve Nisan 2003 ayı maaşlarının da eskisi gibi ödenmesi konusunda düzenlenen ve Yüksek Denetle
me Kurulu Üyeler Kurulu'nun 22.05.2003 tarihli toplantısında kabul edilen ekli (Ek: 14) İvedi Du
rum Raporunda istenen soruşturmanın bir an önce sonuçlandırılması, 

2- Şirketin yeterli net işletme sermayesi elde edebilmesi, giderleri ile gelirleri arasında denge
sizliği giderip satılan hizmetlerin maliyetlerini karşılaması ve kârlı duruma gelebilmesi için; pazar
lama, bilgi akış sistemi ve denetimi, abone aktivasyonunun artırılması, kayıt dışı ücretsiz konuş
manın engellenmesi yönünde önlemler alınarak sistemin kontrolünün etkin bir şekilde takibi, 

3- Türkiye'deki diğer GSM operatörleri ile rekabet etmede önemli unsurlardan biri olan ulus
lararası dolaşım (roaming) anlaşmalarının kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla gerekli önlem
lerin alınması, 

4- Şirket tarafından verilen hizmetlerde maliyet tasarrufuna yönelik önlemler alınabilmesi, 
kârlılık analizi yapılabilmesi ve satış fiyatlarının birim maliyetlere dayandırılabilmesi amacıyla; 

- Tekdüzen Maliyet Sisteminin gerektirdiği şekilde telefon ve data hizmetlerine ait masraf ka
lemlerinin ayrı ayrı hesaplarda izlenmesi, 

- Faturalamaya esas üretim miktarlarının belirlenerek bunlara ilişkin maliyet paylaşmasının 
saptanması, 

5- Şirketin; hedeflediği aktivasyon sayılarına ulaşabilmesi için yeni ve seri kampanyaların peş 
peşe (back to back) devamlılığının sağlanması, bayi seçiminde daha seçici davranılması, reklam 
zamanlamasının yıllık hedeflerle uyumlu hale getirilmesi, reklam sürelerinin reyting alan program 
ve prime time zamanlarda kullanılması, 

6- Şirketin 2003 yılında başlattığı kurumsal müşteri uygulamasının ve ücretsiz cep telefonu 
promosyonunun; 

- Uygulama öncesi ekonomik yapılabilirlik raporunun hazırlanıp, Yönetim Kurulundan geçi
rilmemesi, 

- Bu uygulamanın getirebileceği hukuki boyutların ve teknik sorunların önceden incelenip, or
taya konulmaması, 

- Maliyet durumu ile ilgili gerekçenin yetersiz olması, 
- Sabit ücret alınması konusundaki kriterlerin önceden tespit edilip, Yönetim Kurulu onayı 

alınmaması, 
- Şebekenin aşırı yüklenip, servis kalitesinin azalmasına yol açılması, 
- Baz istasyonu tedarikçilerinden bedelsiz olarak alınan 8.586 adet GSM telefonunun hangi 

şartlar karşılığında temin edildiği, 
- Kapsama alanı dışındaki müşterilere hizmet götürülmeden sabit ücret, vergi ve fon alınması, 

- Uygulamanın ana Kuruluş Türk Telekom'un PSTN trafiğinden elde edilen gelirlerindeki 
azalma kadar kaybedilen müşteriler yerine yeni kazanılacak müşteriler için yapılacak ilave tanıtım 
ve tutundurma masraflarına yol açması, 

hususlarının Türk Telekom Teftiş Kurulu tarafından incelenmesi ve gerekirse soruşturulması, 

ALT KOMİSYON ÖNERİSİ 
7- Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde uygun görüldüğü üzere; 
24.05.2004 tarihinde Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.'nin 2002 yılı hesap ve 

işlemlerinin görüşüldüğü TBMM KİT Alt Komisyon toplantısında Komisyonumuzca yazılı olarak 
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cevaplandınlması istenen Ek:l'deki sorulara bugüne kadar yeterli cevap verilmemesi nedeniyle 
konunun Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca incelenmesi, gerekirse soruşturulması, 

(Komisyon tarafından; Ek-l'de yer alan soruların Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Koordinatörlüğünde; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ile Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kuru
lu tarafından incelenmesi; inceleme sonucu soruşturulması gereken konuların Ulaştırma Bakanlı
ğı Teftiş Kurulu tarafından soruşturulması kararlaştırılmıştır.) 

8- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerinde 
yerine getirilmesi. 

SONUÇ 
Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.'nin 11.03.2003 tarihindeki kendi Yönetim 

Kurulunda kabul edilen 2002 yılı bilançosu ve 261.731.227 milyon lira dönem zararı ile kapanan 
gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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AYCELL Haberleşme ve Pazarlama A.Ş. 
2002 yılı bilançosu 

Aktif 

I- DÖNEN VARLIKLAR 
A- Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 
1- Menkul kıy. değer düşük, karşılığı 

(-) 
C- Ticari alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 
D-Diğer alacaklar 
E- Stoklar 
1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2- Verilen sipariş avaslan 
F- Yıllara yaygın inşaat ve 

onarım maliyetleri 
G- Gelecek aylara ait giderler 

ve gelir tahakkukları 
H- Diğer dönen varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II- DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari alacaklar 
B- Diğer alacaklar 
C- Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıymetler değer 

düşüklüğü karşılığı (-) 
D- Maddi duran varlıklar 
1- Maddi duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Yatırım avansları 
E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran var. (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 
F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
G- Gelecek yıllara ait giderler 

ve gelir tahakkukları 
H- Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

108.639.065 
-21.721.435 

5.882.327 

1.843.094.319 
-73.806.930 

Milyon TL 

156.058 

50.312 

11.792.800 
11.999.170 

23.049 

92.799.957 

1.769.287.389 

57.090 

1.862.167.485 
1.874.166.655 

Cari dönem 
Milyon TL 

208.346.273 
-76.198.360 

39.297.467 

1.884.879.578 
-156.024.051 

Milyon TL 

3.991.528 
84.850 

10.700.321 

1.301.280 

2.420.373 
44.606.930 
63.105.282 

29.664 

171.445.380 

1.728.855.527 

1.900.330.571 
1.963.435.853 
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AYCELL Haberleşme ve Pazarlama A.Ş. 
2002 Yılı bilançosu 

Pasif 

I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A- Mali boçlar 

B- Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 

C-Diğer boçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 

D- Alınan avanslar 

E- Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 

F- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 

G- Borç ve gider karşılıkları 

1- Dönem kân vergi ve diğer yasal yük. karş. 

2- Dönem kârının peşin ödenen vergi ve 

diğer yasal yük. karşılığı (-) 

H- Gelecek ay. ait gelirler ve gider tahak. 

I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
TOPLAMI 

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A- Mali boçlar 

B- Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 

C- Diğer boçlar 

D- Alınan avanslar 

E- Borç ve gider karşılıkları 

F- Gelecek yıl. ait gelirler ve gider tahakkuklan 

G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
TOPLAMI 

III-ÖZKAYNAKLAR 

A- Ödenmiş sermaye 

1- Sermaye 

2- Ödenmemiş sermaye (-) 

B- Sermaye yedekleri 

3- M.D.V. Yeniden değerleme artışlan 

C- Kâr yedekleri 

1- Yasal yedekler 

5- Özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar kârlan 

E- Geçmiş yıllar zararlan 

F- Dönem net zaran 

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 

Milyon TL 

1.900.820.000 

Milyon TL 

67.911.751 

27.195.043 

1.372.786 

96.479.580 

96.479.580 

1.900.820.000 

123.132.925 

1.777.687.075 

1.874.166.655 

Cari dönem 

Milyon TL 

1.900.820.000 

51.507.690 

Milyon TL 

91.628 

42.776.582 

12.520 

4.202.463 

47.083.193 

348.889.122 

395.972.315 

1.900.820.000 

51.507.690 

123.132.925 

261.731.227 

1.567.463.538 

1.963.435.853 
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AYCELL Haberleşme ve Pazarlama A.Ş, 
2002 Yılı gelir tablosu 

Gelirler ve giderler 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 
C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 
E- Faaliyet giderleri (•) 

Faalivet zaran 
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 
G- Diğer faal. olağan gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri 

Olağan zarar 
I- Olağandışı gelir ve kârlar 
J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem zararı 
K- Dönem kân vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 
Dönem net zararı 

Önceki dönem 
Milvon TL 

260.779 
40.215 

220.564 
14.274 

119.582.445 

2.718..935 
4 

6.445.711 

480 
30.470 

Milyon TL 

206.290 

119.376.155 

123.102.935 

123.132.925 

123.132.925 

Cari dönem 
Milyon TL 
19.098.532 
4.587.196 

14.511.336 
172.058.966 

32.599.248 

3.035.394 
1.770.895 

56.857.983 

112.347 
16.103.212 

Milyon TL 

(157.547.630) 

190.146.878 

245.740.362 

261.731.227 

i 261.731.227 
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Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Koordinatörlüğünde; Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu ile Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından 
incelenmesi; inceleme sonucu soruşturulması gereken konuların Ulaştırma 
Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından soruşturulması kararlaştırılan konular: 

1- Aycell A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür atamalarında Ana 
Sözleşme Hükümleri ile İnsan Kaynaklan Yönetmeliğine uygun olarak 4 yıllık Yüksek 
Okul mezunu ve 10 yıllık Aycell iştigal sahası ile ilgili iş tecrübesi şartlarına uyulmuş 
mudur? Başta Muharrem Beşir olmak üzere tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin sektörle 
bağlantılı 10 yıllık iş tecrübeleri nedir? Bu hususa ait Ana sözleşmedeki şartlarda 
yapılmış mıdır? Nedenlerini evraka dayalı izah ediniz. 

2- Türktel A.Ş. ve Türktel Ltd şirketleriyle Sn Cahit PAKSOY ve Sn Tayfun 
ÇATALTEPE"nin ilişkisi nedir? Bu şirketlerle ilişkinizi Aycell'e atandıktan sonra mı 
kestiniz? Ticaret sicil gazetesi bağlamında evraka dayalı açıklayınız. 

3- 2001 ve 2002 dönemlerini ilgilendiren hileli aboneliklerden kaynaklanan 
2002 rakamlarıyla 1,5 trilyonluk ödenmemiş fatura bedelinin sorumlusu kimdir ve 
ilgililer hakkında idari ve adli işlem yapılmış mıdır? 

Bu duruma NSS ihalesiyle yapılan işlemlerin sözleşmeye aykırı olarak (geçici 
kabul testleri devam ederken) sistem faturalamaya hazır olmadan abone kaydının 
yapılıp abonelerin görüşmeye başlamasının etkisi var mıdır? (Açılış Kasım 2001 geçici 
kabul 10.01.2002 de yapılmıştır) Evraka dayalı açıklayınız. 

4- Aycell'e (BSS) baz istasyonları ihalesinde Ericsson Firmasına verilen işle 
ilgili 7 ilde 74 desibel olması gereken servis kalitesi şartlarına neden uyulmadı? 

Ericsson firmasının 600 adet (BTS) baz istasyonu ve 2880 adet TRX ile ilgili 
hangi komisyon tarafından ve hangi verilere göre kabulü yapıldı? Baz istasyonlarının 
geçici Kabulleri saha testleri ve kapsama alam tesitleri yapılarak mı yapıldı? 

Ercisson firmasına % 50 artırımla ilave sipariş verildi mi siparişin gerekçesi 
nedir? 

Siparişin verildiği dönemde Aycell servise verilmiş miydi? 

7 il kapsamında olmayan Osmaniye ili kapsama nasıl dahil edildi? 

Şartnameye göre servis kalitesinin 74 desibel olması gerekirken 76 desibel 
olarak kabulü nasıl yapıldı? 

74 db ile 76 db arasındaki fark 30 adet baz istasyonunu Ericsson firmasından 
beldelsiz olarak alınmasıyla kapatıldı mı? Servis kalitesindeki bu zayıflığm Aycell'e 
zararı nedir? 7 ilde 74 db servis elde temek için kaç adet baz istasyonu olması 
gereklidir? Evraka dayalı izah ediniz. 

Konu ile ilgili TTAŞ teftiş kurulunca düzenlenen ön inceleme raporunun 
akibeti nedir? Açıklayınız 
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5-Ağustos 2001 ve Şubat 2002 dönemlerinde alınan 800.000 adet SİM Kartın 
teslim fişi ve muayene raporu var mı? 

a-Abone sayısı 50-60 bin civarında iken neden 2. parti sim kartları sipariş 
ettiniz. Sipariş edilen sim kartlar deponuza girdiğinde abone sayınız ve bayi sayınız 
kaç adettir? Bayilerde ortalama kaç adet kart tutuyordunuz? Batan bayiiniz oldu mu? 
Batan bayide kalan sim kartlarınız var mı? Bunlara ilişkin ne yaptınız? Teminat 
mektubu almadan bayilik verdiniz mi? Denetim Kurulu üyesi Eleaddin İçer'in 
yakınına İstanbul'da bayilik verdiniz mi? 

b-Bu siparişleri vermeden önce neden sim kart üreticilerinden alacağınız sim 
karttan daha üstün özellikte sim kart teklifi istediniz? 

c-Üstün özellikte sim karta Schlumberger firması 4.10 Euro teklif vermiştir. 
13 Kasım 2001 Euro dolar parkesine göre 400 bin sim kartta o günün rakamları ile 
yaklaşık 1 trilyon TL Aycell'in kârı olacakken neden bu siparişi daha yüksek bir 
ücretle Siemens'e verdiniz. 

d-Diğer taraftan Siemens firmasının ilk parti toplantı 400 bin kartı geç teslim 
etmesinden dolayı oluşan gecikme cezası neden kesilmemiştir? (Oysaki bu ceza 
Ayşegül Baydur tarafından hesaplanmış ve Genel Müdürlüğe arz edilmiştir.) Evraka 
dayalı izah ediniz. 

6-2001 yılı ile ilgili olarak SSK, İş ve İşçi Bulma Kurumu ile 
Telekomünikasyon Kurumu'na yapılması gereken bildirimler zamanında 
yapılmadığından ne kadar ceza ödenmiştir, sorumlusu kimdir? Sn Ekinalan'ın 
Aycell'deki sigorta başlangıcı 2 ay eksik mi bildirildi, konu hakkında dava açıldı 
mı? Bu durumun sorumlusu kimdir konu ile ilgili soruşturma yaptırdınız mı? Evraka 
dayalı izah ediniz. 

7-19-23 Şubat 2002 de Fransa'nın Cannes şehrinde yapılan 3. GSM 
Konferansına kimler katıldı? Katılanların özellikleri nelerdir? Bu katılıma ait 
Alcatel ve Meteksan firmasının davetlisi olarak gerçekleşmiş olup 07.02.2002/ 358 
sayılı olur gereği tüm masrafların (yurt dışı harcı hariç) firmaca karşılandığı halde, O 
dönemin Genel Müdürü olarak Sn Ekinalan dahil tüm personele (Ceyda 
Cantekin, Gül Yıldırım, Sevda Çelik, Tolga Şen) 5 gün süre ile günlük 57,5 Euro 
harcırah niçin ödenmiştir.(sadece Ahmet Dala harcırah almayıp,ödenen harcırahı 
da iade etmiştir) Yurtdışına yapılan seyahatlerle ile ilgili olarak; 

a-Yönetim Kurulu Başkanlığına Genel Müdür olarak yazdığınız ve imzanız 
bulunan yazıda iş ortaklarımızdan Alcatel firması davet mektubu göndermiş 
olup....Fransa'nın Cannes kentindeki 3. GSM kongresine katılacağınızı bununla ilgili 
yönetimden yetki istemiş bulunmaktasınız. Sayın Ekinalan 15 Şubat 2002 tarihi 
itibariyle Alcatel firmasında Aycell hiçbir şey almamıştı dolayısı ile iş ortağınız 
olmuyor. Tüm masraflarınız Alcatel tarafından karşılanacağından harcırah almayı da 
hak etmiyorsunuz nitekim yanınızda giden Ahmet Dala harcırah almamış ve iade 
etmiştir. 

b-Sevda Çelik ve diğerlerini götüren Meteksan firması da aynı şartlar 
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dahilinde götürmüş dolayısı ile bu personellerde harcırahı hak etmiyor Diğer bir 
yanı da bu kişilerin gittiği toplantının tamamen teknik olması MMS CRM ve 
Prepaid - Postpaid çözümler vs. Hem alakasız insanları götür hem de hak 
etmediği harcırahı ödettir. Konunun derhal soruşturulması ve haksız ödenen 
harcırahlar yasal faiziyle Aycell namına TTAŞ'ye aktarılması gerekmez mi? 

c-Sayın Genel Müdür gene Siemens firmasının davetlisi olarak Almanyada 
yapılan fuara davet edilen Genel Müdür Yard. Ali Ferda Birinci neden harcırah alıyor 
o da yetmiyor gibi yetki almadan Ercan Çelik'i de yanında nasıl götürüyor birde 
yetkisizce Ercan Çelik'e harcırah nasıl ödeniyor Aynı durum Vedat Karaaslan ve 
Eleaddin İçer içinde geçerli. Tüm yurt dış görevlerini inceleyerek ilgililer hakkında 
idari ve adli takibat yapılması gerekmez mi? 

d-Sayın PAKSOY döneminde fark yok arkadaşlar yurt dışına çıkarken devlet 
harç pulu olarak 70 milyon TL para alıyor. Serkan Adıgüzel Paris'e gidiyor 50Euro 
Havaalanı çıkış vergisi ödemiş. Yurt dışına çıkışta 70 milyon TL ücret alınıyor? Bu 
kişi nasıl Euro olarak Ödemiş? Bu yurt dışı gezisine kiminle ve hangi onay ile gitmiş 
beraberindeki kişilere ne ödenmiş evrakı dayalı izah ediniz. 

e-Ahmet Selim Ulaşan Aycell'in danışmanı olup kaç gününü Aycell'de 
geçiriyor ve ne kadar ücret ödeniyor. Bu kişi hangi amaçla Kırgızistana gidiyor. 1 
hafta ne iş yapıyor. 

f-Hakkı Tok Billing Konferansına gidiyor. Bu kişiye hem harcırah 
veriyorsunuz hem otel parasını ödüyorsunuz hem de yurtdışındaki ulaşım dahil 
masraflarını Aycell ödüyor bu nasıl iş, harcırah yönetmeliği ile evraka dayalı 
açıklayınız? 

g-Sayın Osman Dur Arizona ya neden gidiyor çölde GSM nasıl çalışır onu 
mu öğrenecek hem de 8 gün. Tüm yurtdışı seyahatlerin teker teker incelenerek 
fazla ödenen harcırahların ilgiliden geri alınması ve evrakı ile bilgi verilmesi? 

h-Tayfun Çataltepe göreve geldiğinden bu yana 100 ün üzerinde uçuş 
yapmışsınız, (işadamı sınıfında) Tabi faturasını da Aycell ödemiştir. Ama en önemlisi 
Sayın Paksoy'un da eksik bilgi verdiği bir konuyu daha sormak istiyorum. 9-19 
Nisan 2003 Amerika, 22-28 Mayıs 2003 Amerika, 26 Ağustos Rusya, 21-24 Eylül 
2003 İtalya, 27 Eylül 4 Ekim 2003 Fransa, 27 Aralık 2003 10 Ocak 2004 Amerika, 
22 Mart 2004 Amerika Cumartesi Pazar günleri Ankara ve İstanbul uçuşları hangi 
neden ve olura dayalıdır? 

i-Sayın Paksoy benim en çok ilgimi çeken daha Aycell Aria birleşmesi 
gündemde bile değil iken 14 Aralık 2002 ile 15 Aralık 2002 tarihlerinde yaptığınız 
Milano geziniz oldu ne için gittiniz açıklayınız. Hannover, Zürih ilginç Chicago 
Newyork, Roma, Cenevre tabi bunlar sadece bir kere değil maşallah 300'e yakın 
uçuşunuz var tabi işadamı sınıfı faturası AycelPe. 

j-Yurt dışı ile ilgili Melike Serengil (İnsan Kaynakları müdürü) 15.11.2003 
ile 27.11.2003 tarihleri arası Amerika'ya görevli mi gitti? Açıklayınız 

k-Sayın Paksoy 22.11.2003 ile 28.11.2003 arası Amerika'ya görevli mi 
gittiniz? Açıklayınız 
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8-Adecco firması ile yapılan sözleşme gereği müşteri temsilcisi olarak işe 
alınacak personelin en az 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu mezunu olması şartı 
varken lise mezunu bir kişiyi Adecco firması ile kişiye özel sözleşme protokolü 
yapma bahasına işe aldığınız eleman var, bu konu hakkında neler yaptınız evraka 
dayalı izah ediniz. 

9-Adecco firması ile yapılan sözleşme ve mer-i mevzuata aykırı olarak, 
Adecco personeline yapılan prim, ikramiye ve benzeri sözleşme dışı yapılan 
ödemeler ile 2001-24.05.2004 döneminde TTAŞ'den Aycell'e geçici görevli 
personele yapılan tüm ödemeleri (maaş, ikramiye, prim, yemek, yol vb.) ödemeye 
ilişkin banka kayıtlarıyla birlikte evraka dayalı izah ediniz. Aycell ve TTAŞ 
arasında yapılan eleman kiralama sözleşmesine göre TTAŞ personeli olup 
Aycell'de çalışan personel için tüm özlük hakları ve maaşları TTAŞ'ce ödenerek 
Aycell'e fatura edilir denilmektedir. Buna rağmen bu personele neden fazla ücret 
ödenmektedir? Şayet bu personel Aycell için gerekli ise TTAŞ'den istifa edip 
Aycell'de çalışması doğru değimlidir? TTAŞ'de çalışan bir personelin TTAŞ 
bünyesinde makamca uygun görülecek bir yer de çalışmama gibi bir lüksü var mıdır? 

10-Aycell'de uygulanan yüksek maaş uygulaması ile ilgili YDK Raporunun 
(Özel İnceleme Raporu) ve Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı soruşturması 
sonucu nedir? 2002 ve 2003'de Aycell üst yöneticilere (müdür ve danışman dahil) 
ödenen ücretler nedir? Şu anda 40 milyar maaş alıp 36 ay cezai şartlı sözleşme 
yaptınız mı? Bu durumu sözleşmeleri de içerir evraka dayalı izah ediniz. 

11-Aycell bir promosyon kampanyası başlatmıştır. Kendi ifadelerince 
kampanya ile hedeflenen 3.594.690 kamu personel ve ailesidir. Ancak hedefin 
%18 lik kısmı olan 647.555 abone sağlanmıştır. Promosyon kampanyasında neyi 
hedeflediniz. Abone kazanımı konusunda ne kadar yatırım yapıldı, abonelere bedava 
verilen cep telefonları nasıl temin edildi ve hangi kıstasa göre abonelere dağıtıldı, 
Aycell'den Aycell'e bedava kampanyasının şebekeye getirdiği yük ne kadarlık bir 
yatırımla karşılandı? Dünyada hiçbir bir ticari müessese kazanacağından emin 
olmadan müşterisine promosyon amaçlı bir şey vermez. Oysaki Aycell'de insanların 
bedava görüşmeleri için (10 yıllığına) promosyon içinde promosyon yapılarak hem 
bedava görüş hem de bedava son model cep telefonuna sahip ol denilmektedir, 
Aycell'in Türkiyede'ki sektörel rakipleri olan Turkcell, Telsim ve Aria'nın 
yöneticileri de benzer metod uyguladı mı? 4.5 trilyondan 30 trilyona çıkartıldığı 
iddia edilen gelirler sadece kâğıt üzerinde elde edilen gelirler olmaktan uzağa 
gidememiştir. Sadece Eylül 2003 döneminde tahsil edemediği fatura tutarı 4.2 
trilyon TL'dır. (Aycell tahakkuk, tahsilat döküm incelemesinden elde edilen 
sonuç) Aycell'de Eylül 2003 döneminde 680.917 adet abonelere ait konuşma faturası 
basılmıştır. Bu faturaların 133.806 adedi ödenmemiştir Bu dönemde 2.219.500 
adet fatura tahakkuk ettirilmiş 260.272 adet fatura ödenmemiştir. 9 aylık dönem 
içerisinde tahsil edilemeyen fatura tutan 21.5 Trilyon TL.dir. Birde bu 
kampanya için dağıtılan 28.000 cep telefonunun maliyetleri eklendiğinde olayın 
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vahameti daha da büyümektedir. Bu dönemde Aycell'in ifadeleri ile 1.364.682 adet 
aktif abonesi bulunmaktadır Bu abonelerin 762.298 adedi faturalı abone olup bu 
abonelerin 579.389 adedi kampanya abonesi olarak gözükmektedir. Beyanlar 
birbirini tamamlamamaktadır. Çünkü dağıtılan telefonlara ait listede bu 
kampanya ile 647.555 abone alındığı belirtilmiş ve kampanya abonesi 579.389 
olarak beyan edilmiştir. Aycell bu aboneleri çalıştırabilmek için Siemens 
firmasından, yedek malzeme ve hizmet alımı adı altında santral ve İN (kontörlü 
hatların çalışması için gerekli sistem) ilave siparişi vermiş ve bunun içinde 
Siemens firması ile 23.416.311 Euro luk sözleşme imzalamıştır. 2003 Ekim ayı 
itibari ile AycelPden Aycell'e ücretsiz olan kampanya dahilinde sistemde oluşan 
konuşma trafiğinin yaklaşık 2 milyar saniyesi ücretli ve 8 milyar saniyelik 
konuşmanın da ücretsiz olduğu tespit edilmiştir. Bu da gösteriyor ki Aycell 
abonelerinin konuşma oranlarına göre mevcut trafiğin %80'i ücretsiz görüşmelerden 
oluşmaktadır. Ancak bu trafiğin %20'si ücretli görüşme yapmaktadır. Elde edilen 
gelir ise Aycell'in işletme giderlerini dahi karşılamaya yetmemektedir. Diğer taraftan 
ücretli görüşen abonelere tahakkuk eden faturaların bir kısmının tahsil edilemediği 
düşünüldüğünde Aycell'in mali durumu netleşmektedir. Bu abonelerde kullanılmak 
üzere şu ana kadar yaklaşık 1.3 milyon adet sim kart alınmış 4.5milyon dolar 
ücret ödenmiştir. Bu kampanya için yaklaşık 1 milyon dolar reklam bedeli ödendiği, 
kampanyayı başarılı kılabilmek için kendi ifadeleri ile 13.705 bedava dağıtılan cep 
telefonunun (Elimdeki evraka göre 28 bin adet cep telefonu dağıtılmıştır) ortalama 
200 $ lık maliyetini de dikkate alırsak 5,6 milyon $ şirkete ilave yük getirilmektedir. 
Yukarıdaki bedelleri topladığımızda yaklaşık 38.6 milyon $ lık bir gider söz 
konusudur. (Siemens kapasite artırımı + sim kart alımı + cep telefonu + reklam) 
Kampanyanın başladığı Mayıs 2003 ile Eylül 2002 arası vergiler dahil 37 trilyon TL 
fatura kesilmiştir. Bu faturalara ait tahsilat 221 trilyondur. Devlete ödenen "vergiler 
toplamı 12.5 trilyondur. Tahsilattan devlete ödenen vergiler çıktığında 10.5 trilyon 
net hasılat kalmaktadır. Oysa ki bu dönemlere ait tahsil edilemeyen faturalar toplamı 
14 trilyondur. Ara bağlantı ücreti olarak Telsim-Turkcell-Aria GSM firmalarına bu 
aylara göre ödenen toplam arabağlantı ücreti mahsuplaşma sonrası 2.2 Trilyon TL 
dir. Olaya genel olarak bakarsak 37 trilyon vergi dahil fatura kesilmesine karşın şirkete 
hasılat olarak 8.3 trilyon gelir gelmekte karşılığında 14 trilyon tahsil edilemeyen 
fatura yükü kalmaktadır. Gelir gider dengesi böylesi bozuk olan bir yönetimde 
basandan sözü etmek doğrumudur? Aycell'den son alınan fatura gelirleri dökümünde 
Eylül 2003 ayı tahakkukunda 4.2 trilyon tahsil edilemeyen fatura bulunmaktadır. 
Şirket faturalarını tahsil edememekte ve sadece bu döneme ait tahsil edilemeyen 
fatura toplamı 21.5 trilyon TL sı olmaktadır. Kampanya adı altında sürekli mal 
alımları (özellikle cep telefonu ve sistem kapasite artırımı vs) yapılmaya devam 
edilmektedir. Aycell-Aria birleşmesi dikkate alınırsa şirketlerin birleşmesi nedeni ile 
devletin bu yatırıma girmesi ne kadar doğrudur? Aycell'in sorularımıza verdiği 
cevaplarda, örneğin Siemens'e verilen 23,4 milyon Euro tutarındaki siparişin 
bakiye ödemesi; "Aycell-Aria birleşmesinden doğacak yeni şirkete borç 
kaydedilecektir" ifadesi yer almaktadır. Yaptığımız araştırma sonucu bu firmaya 
sözleşme gereği bakiye bir borç kalmadığı şayet bakiye bir borç var ise bu 
tutarında Aycell Aria birleşmesine olanak tanıyan Kanun gereği Aycell'e ait tüm 
borçlar Türk Telekom A.Ş. ödenmektedir. Bu bilgiler ışığı altında; 
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a.2086 kişiden oluşan ekli listedeki şahıslar kimlerdir? Kurumsal 
sözleşme gereği kurumlara verilmesi gerekli bu telefonlar bu 
şahıslara neden verilmiştir? Gerekçelerini bu kişilerin kariyerlerini belirterek evraka 
dayalı izah ediniz. (Ek: 1,10 sayfa) 

b.Kurumlarla yapılan sözleşmelere göre o kurumdan elde edilen 
abone sayısının % 2si oranında cep telefonu vermeyi taahhüt etmenize rağmen 
gene ekte yer alan kurumlara verdiğini telefonlar abartılı rakamları bulmuştur? 
(Ek:2,5 sayfa) 

c.Yargıtay da her bir üyeye 4 er adet telefon vermenizin gerekçesi 
nedir? Adalet Bakanlığı'na kurumsal olarak telefon verdikten sonra ayrıca Şişli 
Savcılığına ve idari mahkeme üyelerine telefon vermenizin gerekçesi nedir? 
Milletvekillerine dağıtılan telefonlarından başka hangi milletvekillerine özel cep 
telefonları verdiniz? Gerekçesi nedir? 

d.Borcunu ödemediği halde telefonlar neden kapatılmıyor? 

e.Dağıtılan cep telefonları ile birlikte verilen Aycell hatlarını sabit 
vergilerini ödememek için kaç kişi iptal ettirdi? 

fDağıtılan cep telefonlarının yüzde kaçı Aycell hattı ile 
kullanılıyor? Konuyu aylara göre evraka dayalı izah ediniz 

gDağıtılan cep telefonlarının kaç tanesi verdiğiniz kişiler tarafından 
2.el olarak başka şahıslara ve Aycell bayilerine satıldı mı? Konu hakkında 
araştırmanız var mı? 

h.Dağıtılan cep telefonları ile kullanılan Aycell hatlarının aylık faturaları kaç 
liradır? Aylara ve numaraya göre izah ediniz 

i.Dağıtılan cep telefonlarında neden sadece Aycell hattının kullanılmasını 
sağlayan sim kilit veya yurtdışında olduğu gibi sim kartsız sadece promosyonu yapan 
operatörün hattını kullanmasına yönelik bir yol neden izlenmedi? 

j.Basın açıklamalarında Aycell kâra geçirdiğinizi söylerken giderlerinizin 
gelirlerin 14 katı olduğumu nasıl açıklarsınız? 2001 yılını ne kadar zararla kapattınız 
açıklayınız (YDK 45. sayfa) 

k. Kasım 2001 ile Haziran 2002 dönemine ait ödenmeyen faturalara ne kadarı 
tahsil edildi? Bu dönemde oluşan hileli aboneliğin çoğunluğunun TTAŞ bayiliğinde 
yapılan aboneler olduğundan bu bedel TTAŞ'ye mi ödettirildi? Buradaki hileli 
aboneliklerle ilgili en çok hileli aboneliğin yapıldığı Avcılar Telekom Müdürlüğü ve 
görevlileri hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı? 

1.Çuvallar dolusu iade faturanın Aycell deposunda olması Billing 
departmanınızın bir hatası mıdır, yoksa hileli yoldan abone oları kişilerin yanlış adres 
beyanı mıdır? 

m.Kimlere VİP hatlar verildi ve bu kişilerin konuşma ücret tutarlarını 
açıklayınız. Bu hatların verildiği günden bu yana tahakkuk etmiş fatura dökümlerini 
evraka dayalı izah ediniz. 
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n.Ekonomik yapılabilirlik raporu olmadan ve Yönetim Kurulundan geçmeden 
Promosyon Kampanyasına nasıl başladınız? 

o.Maliyet durumu ile ilgili yeterli gerekçe olmadan, uygulamanın 
getirebileceği teknik sorunlar önceden incelenmeden, şebekenin aşırı yüklenip servis 
kalitesini azalmasına yol açmak Ana şirket olan TTAŞ'nin PSTN trafiğinde 
düşmelere sebep verme durumunu açıklayınız 

p.28.428 adet telefonu ne şekilde alınarak kimlere hangi gerekçe ile dağıtıldı. 
Bu cihazların ne kadarı faturalı girişi var ve bu telefonların yaklaşık 16 bin 
tanesini nasıl oluyor da faturasız çıkabiliyor. Bazı kişilerin Aycell'e kaçak telefon 
getirdiği özellikle Atatürk havalimanında yakalanan yeşil pasaportlu şahıs ile ilgili 
iddialar doğru mu? 

q.Kurumsal anlaşma gereği bu telefonların kurumlara teslim edilmesi ve 
oradan da o kurumun zimmetle ilgili personeline vermesi yerine bu telefonlarım 
şahıslara direk teslim edilmesi doğrumu? 

r.2002 yılı ve 2003 yılı ayrıntılı detay bilançoları ve değerlendirme notunu 
tarafıma yazılı olarak iletiniz. Şu an itibari ile yanılmıyorsam Aria firmasına ait 
İN sistemini kullanacak mısınız? Doğruysa peki Siemens ilave sipariş kapsamında 
aldığınız İN lisansları ne olacak? Evraka dayalı izah ediniz. 

12-Aycell Aria birleşmesi ile ilgili olarak TTAŞ KİT toplantısında sorduğum 
ARİA yani İŞ-TİM hisselerinin %70.5'i anlaşma çerçevesinde HSBC Bank A.Ş. 
lehine rehinli birleşme sonucu oluşacak şirkette Aycell hissesi oranında bu borcu 
üstlenecek mi? Sorusuna birleşme sonucunda borçlar ve alacaklar yeni şirkette 
hisseler oranında pay edilecektir şeklinde bir cevap geldi. Aycell Aria birleşmesi ile 
ilgili olarak aşağıdaki soruları evraka dayalı cevaplayınız. 

a.Aşağıda dökümünü verdiğim toplam 3,2 milyar dolarlık Aria şirketine ait 
kredi borçlarından Sayın Bakanın bilgisi var mı? 

iş Bank Group 

TİM Group Loans 

Other Turkish banks 

Convertible Loan 

MCC, West LB and 

Mediobanca 

Other foreign institutions 

Interest accrual 

476,384 

531,866 

579,373 

2,579,328 

839,136 

135,815 

32,706 

5,174,608 

301,050,000 

336,111,733 

336,133,107 

1,630,000,000 

530,290,492 

85,827,901 

20,668,474 

3,270,081,707 
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b.Birleşmesi tamamlanan yeni şirketin 15 Mart 2004 günü yapılan 
toplantıda alınan kararlar arasında yer alan Garanti Bankası 11 Trilyon TL, 
Denizbank 25.950 Trilyon TL, Koçbank Bahrain Branch 25.364 Trilyon TL Euro, 
Deniz Off Shore Bank Ltd.ye 25.2 Trilyon TL ve Türk Dış Ticaret Bankası 20 
Trilyon TL olmak üzere toplam 107.514 Trilyon TL ödemenin yapılması 
gerektiği vurgulanmıştır. Bu ödemenin ne şekilde yapıldığını evraka dayalı 
açıklayınız. Detaya baktığımızda bu bakiyelerin İŞ-TİM kredi ödemeleri olduğu 
anlaşılmakta olup birleşme ile doğan yeni şirketin % 40'nın sahibi olan Aycelî'in 
veya TTAŞ'nin ödemelerde ne kadar katılımı olmuş veya olacaktır.. 

cAycell Aria birleşme sürecinde Aria'nın içinde bulunduğu borç 
stokunu araştırdınız mı? Erns and Young raporunda belirtildiği üzere Ericsson 
grubuna bile 137 milyon dolarlık borcunu ödeyemeyen şirketin mali durumunu 
incelediniz mi? Gerek TTAŞ'de ve gerekse Aycell'de birleşme ile ilgili 
Danışmanlık anlaşması yaparak çalıştığınız firmalar bu konuda yol gösterdi mi? 
Bu konu ile ilgili danışman firmaların yazdığı raporları ve 
değerlendirmeleri tarafıma iletiniz. 

d.İŞ-TÎM'de %51 hisseye sahip İş Bankasının yeni şirketteki 
hissesinin %20'ye düşmesi bir nevi borçtan çekilme anlamına mı gelmiyor? 

e.Basında çıktığı üzere birleşme öncesi İŞ-TİM'de TİM grubunun 
hissesinin %51 olduğu doğru mu? 

fBirleşme öncesi Aycell ve Aria'nın Teknik ve Mali karşılaştırması yapıldı 
mı? Kapsama alanı olarak Aycelî'in Aria'nın 2 katı büyüklüğünde olması 
durumunu nasıl açıklıyorsunuz? (GSMWORLD haritası) 

g. 16 Haziran 2003 günü Ankara'da Aria yetkililerin de yer aldığı 
bir toplantı yaptınız mı? Bu toplantıyı hangi gerekçe ile yaptınız? Kimler katıldı? Bu 
toplantıda İŞ-TİM'in 1,3 milyar dolar negatifte ve Aycelî'in 300 milyon dolar 
pozitifte olması ile ilgili durum nedir? Evraka dayalı açıklayınız 

h. Birleşme öncesi ve sonrası yapılan toplantılarla İlgili katılımcı listesinin de 
yer aldığı toplantı tutanaklarını gerekçeleri ile izah ediniz? 

i.Konu ile ilgili son olarak Aria'nın açtığı tahkim davasından bahsetmek 
istiyorum. Danıştay İdari İşler Kurulu'nun 09.10.2000 gün ve 2000/76 sayılı GSM 
1800 sisteminin kurulmasına ve ilgili lisansın verilmesine ilişkin değişiklik 
önerildiği bu kararın 9.maddesinde kararın 33.maddesindeki imtiyaz sözleşmesinin 
yürürlüğe girmesinden itibaren 2 yıl süre ile nüfusu 10.000'nin üzerinde olan 
yerleşim birimlerinde diğer GSM imtiyazına sahip firmalarla Ulusal Dolaşım 
yapılamayacağına ilişkin hükmün, 406 sayılı yasanın 4502 sayılı yasayla 
değiştirilen 10.maddesine aykırı olduğu tespit edilerek hükmün madde metninden 
çıkarılmasına oy birliği ile karar verildiği belirtilerek Ulusal Dolaşım yapma 
haklarının olduğunu zikretmiştir. Ancak sözleşme taslağının 6/1 maddesindeki 
işletmeci, sözleşmenin yürürlülük tarihinden itibaren 2 yıl içinde Türkiye nüfusunun 
en az %50'sini ve sözleşmenin yürürlülük tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde en az 
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%90'nın kapsama alanı içine alacaktır. (Bina dışında 2 watt) Bu alanlar işletmecinin 
kapsaması gereken alanlar olup dolaşım ile sağlayamayacaktır. Hükmü yer 
almaktadır. Olaya bu boyuttan bakıldığında Aria geçen 2 yıllık süre içerisinde 
yaklaşık .... baz istasyonu ile bu şartı yerine getirmiş midir? Konu hakkında 
Telekomünikasyon kurumu ne yapmıştır.? Tahkime giderse 2,5 milyar dolar tazminat 
alır diyerek haber yapan bazı basın acaba Aria'ya erişim ara bağlantı sözleşmesinde 
dahi özel bir imtiyaz verildiğini biliyorlar mı? Tüm operatörler TTAŞ'den 210.000 
TL/dakika ücret alırken Aria'ya 280.000TL/dakika ücret ödenmektedir. Devlet 
kanunla ve yönetmelikle Ulusal Dolaşım imkânını tanımış ve hatta bu konuda ortak 
fiyat dahi belirlemiştir. Hiçbir ticari işletme para harcayarak kurduğu tesisi hayır 
olsun diye kimseye parasız kullandırmaz. Bu durumdan dolayı da kimse Tahkimde 
haklı çıkamaz. Bu bilgiler ışığı altında açıklık ve evraka dayalılık ilkesi ile durumu 
açıklayınız. 

j.İŞ-TİM'in Güneşli de yer alan binası 01.09.2000-01.09.2050 tarihleri arası 
İş Bankasından kiralanmış olup aylık kirası 800 bin dolardır. 2004 yılından itibaren 
hesapladığımızda yıllık 9,6 milyon dolar kira bedeli 26 yılda 249.6 milyon dolar 
tutmaktadır, %40 hisseye sahip Aycell'in hissesine 99.84 milyon dolar para isabet 
etmektedir. Bu bedel fazla değil midir? Rayiç kira tespiti yaptırdınız mı? Yaptırmayı 
düşünüyor musunuz? İş Bankasına kira aracılığı ile kaynak mı aktarılıyor? Konuyu 
evraka dayalı izah ediniz. 

k.Aycell Bölge Ofisi olarak kiralanan; 

1-Ankara Bölge Ofisi: 19.07.2002 de 6,5 milyar TL aylık kira karşılığı 
kiralanmış olup teşrifatı ve tabelası takılı durumdadır. 11 personelin çalışması 
planlanan 160 m2 büyüklüğünde klima ve telekomünikasyon alt yapısı yapılı 
durumda. 

2-İstanbul Bölge Ofisi: 01.09.2002 de 4 milyar TL kira karşılığı 
kiralanmış olup 520 m2 büyüklüğünde 44 personelin çalışacağı klima ve 
telekomünikasyon alt yapısı yapılı durumda. 

3-İzmir Bölge Ofisi: 11.07.2002 de 1 milyar TL aylık kira karşılığı 
kiralanmış olup teşrifatı ve tabelası takılı durumdadır. 5 personelin çalışması 
planlanan 100 m2 büyüklüğünde klima ve telekomünikasyon alt yapısı yapılı 
durumda. 

Bu ofislere kiralandığı günden bugüne kadar ne masraf yapıldı Bu ofislere 
Telekom alt yapısı olarak hangi hizmetler alındı, bu hizmetler aylık ne kadar ücret 
ödeniyor. Bu ofisler neden açılmıyor açılmayan ofislere neden kira ödeniyor. 
Evraka dayalı izah ediniz. 

l.İŞ-TİM ortaklığındaki şirkette TİM grubu %49 hissesi ile ilgili olarak 1,7 
milyar dolar zarar gösterirken İş Bankası %51 lik hissesi için nasıl kâr açıklıyor. 
Madem şirket kâr ediyorsa İş Bankası %51 lik hissesini neden %20'ye düşürdü. 
Birleşme sürecinde borçsuz olarak yeni şirkete giden Aycell'in bu birleşmeden 
nasıl kârlı çıktığını diğer yandan Erns and Young firmasının Aria hakkındaki 
incelemeleri ile ilgili ne gibi işlemler yapıldığını ve son olarak bu konuda Sn Bakanın 
ne şekilde bilgilendirildiğini evraka dayalı izah ediniz. 
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m.Credit Suisse ve DEUTSCHE BANK'ın TİM grubu ile ilgili raporlarında 
yer alan İŞ-TİM konularını incelediniz mi? Evraka, dayalı izah ediniz. 

n.15 Mart 2004 günü yapılan toplantıda alınan kararlar arasında; bir sonraki 
toplantı olan 2 Nisan 2004 tarihinde yönetici maaşlarının belirlenmesi konusunda ne 
yaptınız. Şahısınızın 36 aylık sözleşme ile aylık değişen kura göre yaklaşık 40 milyar 
TL maaş aldığınız ve Genel Müdür Yardımcılarının 20 milyar TL maaş aldığı işten 
atılsanız bile 36 ay maaşınızı alacağınız konusunda ki iddialar doğru mu? Evraka 
dayalı izah ediniz. Unutmayın ki önceki hükümetler döneminde Eurasıasat 
firmasının Genel Müdürü İlhami Aygün'le yapılan cezai şartlı sözleşme 
Ulaştırma Bakanlığını derinden etkilemişti. Bu konudan Sayın Bakanın bilgisi var 
mıdır? 

o.Birleşmeye olanak tanıyan Kanununla birlikte oluşan şirkete lisans 
ücretlerinin toplamı yani yaklaşık 6 milyar doların %10 olan 600 milyon dolar kaynak 
aktarıldı mı? Aktarıldı ise bu kaynak nereler de kullanıldı? 

13-Aycell-Aria birleşmesi henüz hayata geçmeden CMG SMSC yani Aycell'e 
ait kısa mesaj gönderme sistemi hangi yetki ile Aria'ya ücretsiz olarak tahsis 
edildi? Ramazan bayramından bu güne bu sistemden ne kadar SMS atıldı? 
Turkcell Telsim bizde kullanacağız dese Rekabet Kuruluna şikâyet etse ne 
yaparsınız? Evraka dayalı izah ediniz? 

14-Aycell personeli olup birleşme sürecinden sonra İstanbul da 
görevlendirilen personelin bazılarının Melike Serengil hariç Nippon ve 
Richmont otellerinde kalmaları sağlanmıştır. Bu kişinin 5 yıldızlı otelde kalmasının 
nedeni nedir? Diğer taraftan aylardır otelde kalan personel için günlüğü 60 milyon 
TL bedel ödeniyor. Yine bu personellere günlük 15 ile 30 milyon lirası değişen 
harcırah ödeniyor. Şirket merkezi İstanbul'a aylar önce taşınmıştır. Personelde 
gereğini yapacak evini taşıyacaktır. Seyahat ve taşıma prosedürü çerçevesinde 
kimlere ne kadar taşınma ücretleri verilmiştir. Konuyu muhasebe kayıtlarına 
dayandırarak evraka dayalı açıklayınız 

15-Aycell Toplu SMS sistemi üzerinden seçim döneminde YSK'nın 
yasaklan kapsamında mesajlar atılmış mıdır? Gereği hakkında ne yaptınız? 

16-Aycell Toplu SMS sisteminde hangi kurumlara ücretsiz mesajlar atılmıştır? 
Şahsım özellikle mesaj attım ve faturası geldi. Ücretsiz atılan mesajların kimlere hangi 
gerekçe ile atıldığını evraka dayalı izah ediniz? 

17-Sim kart ihalesi katılımcılar arasında, en düşük fiyatı veren firmaya 
verilmesi gereken bir ihaledir. Aycell ilk parti 800.000 adet sim kartı Siemens 
firması üzerinden Orga firmasından almıştır. Orga firması Aycell'e oldukça iyi bir 
teklif göndererek Aycell'in yeni alacağı sim kartları vermek istemiştir. 

Bu teklife baktığımızda Aycell'in ihale sözleşmesinde yazılı şartları 
destekleyen bir teklif olduğunu ve bir adet sim kart için 2.35 Euro fiyat verdiğini 
görmekteyiz. Aycell yöneticilerinin onayladığı ihalede oluşan fiyatlar (Oberthur 
3.006 Euro, E-Kart 2.90 Euro) Orga firmasının vermiş olduğu (2.35 Euro) fiyattan 
oldukça yüksek kalmıştır. 
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Sim kartları mevcut bedeller üzerinden 852.800 Euro daha aşağı fiyata 
Orga'dan alabilirdi .(3.006Euro - 2.35 Euro = 0.65 Euro * 1.300.000 (alınan kart) = 
852.800 Euro) 

Bu şartlar dâhilinde şirketin menfaatleri doğrultusunda firmalardan 
indirim istenmeli veya ihalede beklenen fiyatlar oluşmadığı gerekçesi ile ihale 
iptal edilmelidir. Konuyu evraka dayalı açıklayınız. 

A-Sim Kart ihalesinin teknik şartnamesinde belirtilen şartlar, Aycell'e teslim 
edilen sim kartlarda ne ölçüde karşılanmıştır? 

a-Chip büyüklüğü en az 32 k olması gerekirken; Aycell tarafından yapılan 
geçici kabul testlerinde görüldüğü üzere personalizasyon yapıldıktan sonra sim kartın 
hafızası 10.6k olarak tespit edilmiştir. Sim kart teknik şartnameye uygun değildir. 

b-Sim kart üzerinde WIB (vvireless internet browser) uygulaması yüklenmesi 
gerekirken bu uygulama Aycell'e teslim edilen kartlarda yoktur. Bu WIB uygulaması 
yüklenecek her kart için bir lisans ücreti bulunmakta olup ihale; şartnamesine göre fiyat 
teklifinde bulunan firmalar bu bedeli dikkate alarak teklif vermiş ancak bu uygulama 
yüklenmediği için ihaleyi alan firmalar (Oberthur, E-kart) haksız kazanç sağlamıştır. 
Sim kart teknik şartnameye uygun değildir. 

c-Teklif edilen sim kartlarda Location Based servisleri desteklemesi 
gerekirken; (abonenin bulunduğu yere göre verilecek servislerdir. Örneğin 2020 ye 
eczane yaz sms gönder. Sistem isim kart aracılığı ile kişinin hangi il ve hangi ilçede 
bulunduğunu bilerek o bölgeye yakın bir eczanenin telefon numarasını 
gönderecektir.) Aycell sim kartlarına bu servisleri destekleyecek herhangi bir 
yazılım yükletmemiştir. Bu yazılım ihaleyi alan firma tarafından geliştirilerek sim 
kartlara yüklenmesi gerekmektedir. Bu sayede firma haksız kazanç elde etmiştir. 

d-Bankacılık ve güvenli alışveriş servislerini (PKI uygulamaları ile e-ticaret 
uygulamaları) sağlaması gereken sim kartlar bu uygulamaları 
desteklememektedir. Destekleyici yazılım sim kartlara yüklenmemiş, sonradan da 
yüklenmesi mümkün değildir. 

e-Sim kartların Kazançlı Roaming idaresi yapmayı (yurt dışına giden bir 
Aycell abonesi kartında bu uygulama var ise en ucuz fiyata görüştüren operatörü 
otomatik olarak seçecek böylece Aycell abonelerine ucuz fiyata uluslar arası dolaşım 
sağlayacaktır.) desteklemesi gerekmekte iken uygulama sim kartlarda 
bulunmamaktadır. 

f-Alınacak sim kartlarda STK uygulaması olması gerekirken (yani Aycell 
menü şeklinde bir menünün olması ve bu menü ile Aycell servislerine kısa yoldan 
ulaşılması sağlanacaktır) bu uygulamada sim kartlar üzerine yüklenmemiştir. 

g-Yukarıda bahsedilen uygulamaların 1 milyon sim kart için yaklaşık 
350.000$ maliyeti olup bu uygulamaları geliştireceği ve karta yükleyeceği taahhüdü 
ile ihaleye teklif veren firmalardan alınan kartlarda bu uygulama bulunmamaktadır. 
Alman sim kartlar teknik şartnameye uygun değildir. Oberthur ve E-Kart firmalarına 
haksız kazanç sağlanmıştır. 
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h-Gelişmeler dikkate alındığında Ayceli'e alınan sim kartlar teknik açıdan 
şartnameye uygun değildir. Konu ile ilgili Aycell personeli tarafından tutulan 
raporda da bu husus gözükmekte olup bilahare farklı bir geçici kabul raporu 
oluşturulmuştur. 

B-Aycell'in aldığı sim kartlara ait paketleme şartlarının ne şekilde 
karşılandığı; 

a-Kapalı hali 8.5 cm eninde 17 cm boyunda baskı sonrası UV-Gloss (paketinin 
üstüne basılan yazıların güneş ışınları sonucu solmaması ve rengini muhafaza 
etmesi için yapılan ultraviyole kaplama) olmalıdır. Şartnamede belirtilen bu hususa 
firmadan alınan sim kartlarda riayet edilmemiştir. Bir kâğıdın üzerine UV kaplama 
yapmanın maliyeti olduğu açıkça bilinmektedir. Aycell'in konu ile ilgili 
tarafıma verdiği cevapta "söz konusu güvenlik sağlanarak" UV kaplamadan 
vazgeçilmiştir denilmektedir. Acaba paketlerin üzerindeki baskının, güneş 
ışınlarından renk atmaması için güneş ışınlarına karşı ne yapılmıştır. Sim kart geçici 
kabullerinde kendi elemanlarınca düzenlenen raporda STK için yer kalmadığı 
belirtilmesine rağmen Aycell "sim kartlarda istenen wib, stk, vs uygulamalar 
teknolojik gelişmelere bağlı olarak daha sonradan yüklenebilecek şekilde 
ürettirilmiştir" cevabını tarafıma vermiştir. 

b-Sim Kartların paketi kalın kaygan karton olması gerekirken ince kâğıt 
kullanılmıştır. 

c-İçerisinde bağımsız 1 adet sim kart ve 1 adet pin puk kartı olması 
gerekirken alınan sim kart paketlerinde pin puk kartı bulunmamaktadır. 

Gerek sim kartların teknik marifetleri ve gerekse paketleme konularında ihale 
şartlarına göre uygun bir alım yapılmamıştır. Şayet Aycell'in teslim aldığı sim 
kartların özelliğinde bir ihale yapılsa idi bu kartlar ortalama 2 Euro ye alınabilirdi. 
Bu sayede Aycell şu anki ödenen miktardan yaklaşık 1.3 milyon Euro daha az para 
ödeyecekti. Bu 1.3 milyon Euro firmalara haksız kazanç olarak ödenmiştir. 
Malzeme temini ve geçici kabullerinde yapılan usulsüzlükler, geç teslimden 
dolayı Oberthur firmasına kesilmesi gereken cezaların da kesilmemesi ile devam 
etmektedir. Cahit Paksoy'a yöneltilen sorulara verilen cevapta Oberthur firmasına 
ait herhangi bir cezai durum oluşmamıştır ibaresine karşın Aycell'den alınan evrakta 
görüleceği üzere günlük geç teslimden dolayı 33.276 Euro'luk bir ceza 
bulunmaktadır. Sözleşme gereği Aycell'in en fazla 5 partide kart alımı yapacağı 
belirtilmesine rağmen kapasiteleri olmayan Ekart ve Oberthur firmaları toplamda 
Ekart firması 600.000 kartı 11 seferde Oberthur firması ise 650.000 kartı 8 seferde 
Ayceli'e teslim etmiştir. İhaleye giren firmalar tekliflerini Aycell depo teslimine 
göre KDV hariç fiyatlarla vermiştir. Sözleşmeye göre gümrükte ödenecek her türlü 
vergi, resim, harç vs.'nin firma tarafından ödeneceği şartı bulunmaktadır. Ancak 
Oberthur firmasının Türkiye'de sadece bir irtibat bürosu bulunmakta ve fatura 
kesememektedir. Dolayısı ile Oberthur firması Aycell tarafından sipariş edilen sim 
kartları Fransa'dan faturalandırarak Ayceli'e teslim etmekte, firma ürün bedeli +KDV 
fatura kesememektedir. (Mevzuat gereği yurt dışı firmalar; KDV'li fatura kesemez) 
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Bu sebeple 1. parti 200.000 sim kartı 3.006 Euro/adet üzerinden Aycell'e fatura eden 
Oberthur, gümrükte ödediği KDV'yi ve diğer vergileri alamayınca ikinci parti 
200.000 adet sim kartı Fransa'dan fatura ederken, 2. paketleme fiyatı olan 2.773 
Euro/adet yerine KDV dahil fiyatı olan 3.272 Euro/adetten faturalamıştır. İhaleyi 
alan firma malı gümrükten çıkartarak millileştirdikten sonra Aycell'e KDV 
dahil fatura kesmesi gerekirken KDV bedeli faturaya yansıtılarak Fransa'dan 
kesilmiştir. Oberthur firması Türkiye'de lesaing ofis olarak faaliyet gösterdiği için 
Türkiye'de ticari faaliyet yapamaz ve fatura kesemez dolayısıyla bu firmada bu 
konuyla ilgili suç işlemiştir. Bu konu ile ilgili Aycell Finans ve Lojistik direktörlüğü 
gerek makamı ve gerekse firmayı ikaz etmiş ancak yine de bu faturada Aycell 
tarafından Oberthur firmasına ödenmiştir. Hukuki olarak bu durumu evraka dayalı 
izah ediniz. 

18-20.03.2001 tarihinde Aycell'in santral altyapısını kurmak üzere TTAŞ, 
Siemens firması ile 48.175.095$ lık bir sözleşme imzalamıştır. TTAŞ bu bedelin 
yalnız 32.741.303$ kısmını sipariş etmiştir. Firma ile yapılan sözleşme gereği %25 
ilave sipariş verme hakkı olan TTAŞ bu siparişi 6 ay içerisinde verme imkânına 
sahiptir. Ancak firmanın bazı konularda yükümlülüğünü yerine getirmemesinden 
dolayı (Uluslar arası dolaşımı zamanında sağlayamaması) ilave bir sipariş 
verilmemiştir sözleşme bir önceki Genci Müdür Fahrettin Aydın talimatı ile anlaşmalı 
hukuk bürosu olan Topaloğlu Hukuk Bürosuna inceletilmiş ve firmaya yaklaşık 10 
milyon $ ceza kesilmesi gerektiği mütalaası verilmiştir. Ancak yönetim 
kademesindeki kişiler değişmiş bu ceza uygulanamamıştır. Konu ile ilgili 
yönelttiğimiz soruya "Siemens firmasının dosyası incelemede olup ceza tahakkuk 
ettirilip ettirilmeyeceği inceleme sonucunda kesinleşecektir" beyanında 
bulunulmuştur. Konu bir önceki yönetim döneminde kesinleşmiş, miktarlar hesap 
edilmiştir bu konunun tekrar incelemeye alınmasının nedeni nedir? Hazineden onay 
alarak Siemens firması ile 23,4 milyon Euro luk sözleşme imzalanmıştır. 

1.Hazineden onay alarak Siemens firması ile 23.4 milyon Euro luk 
sözleşme imzalanmıştır. Sayın Paksoy kendisinin başkanı olduğu 
Aycell Yönetimine konu ile ilgili takrir sunmuş ve yönetim kurulu 
kararı ile Genel Müdüre (yani kendisine) Siemens'e sipariş verme 
yetkisi almıştır. 

2.Siemens'ten yedek malzeme alınmamıştır. Sıfırdan santral ve kontörlü 
hatların çalıştığı birime yeni sistemler alınmıştır. Bu KİK'in 22. c 
maddesine uygun değildir. Konuyu hazineye yazılan yazı ve hazineden 
alınan onayında yer aldığı evraka dayalı açıklayınız. 

3.Hazineden Siemens firmasından yedek malzeme ve hizmet alımı 
yapılması için onay alınmış ancak yedek malzeme yerine (firmadan 
20.000 Adet Cep Telefonunda içinde bulunduğu) yeni GSM santrali 
alınmıştır. 

4.Konu ile ilgili sorduğum soruya Aycell Siemens firmasına NSS 
sözleşmesi kapsamında ilave sipariş vermediklerini beyan etmişlerdir. 

5Bu konu tarafımdan gündeme alındığında ilave siparişi konusunda 
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çalışan TTAŞ'den görevli Cengiz Şahin süratle TTAŞ'ye iade edilmiştir. 

Elde edilen bulgular dikkate alındığında Siemens firmasına kesilmesi gereken 
10 milyon $ cezayı işleme sokmamış birde üstüne bu firmaya 23,4 milyon Euro 
usulsüz ilave sipariş verildiği gözükmektedir. Bu konuları ve sonuçlannı evraka 
dayalı açıklayınız. 

19-Tüm GSM operatörlerinde ödenmeyen faturalar için maksimum 1 hafta 
sonunda kapama işlemi yapılırken aşağıda da örneği görüleceği üzere borcunu 
ödemeyen abonelerin telefonları neden kapatılmadı, Aycell şebekesinin kurulumu 
esnasında Siemens firmasından alınan Billing sisteminde belli bir takvim dâhilinde 
otomatik kapama yapılması özelliği var iken bu özellik mi çalışmıyor yoksa 
burada abonelerin kapatılmaması yönünde bir işlem mi yaptınız? Tarafıma 
verdiğini cevaplardan çıkardığım sonuca göre kendi Billing sistem yazılımını 
yazmaktasınız Bu yazılım rm cobol dilinde yazılan bir yazılımı mıdır?.Bu yazılım 
Telsim firmasının bir firma ile birlikte geliştirdiği bir yazılım mıdır? (Telsim 
firmasından. Aycell'e gelen Bilal Çankaya) Bu yazılıma ait kodların yetkisiz 
olarak Aycell sistemine uygulaması iddiası doğrumudur. Yaklaşık 10 milyon $ 
ödenerek alınan Billing sisteminin çalışmamasından dolayı neden Siemens 
firmasına gereken, girişimlerde bulunulmadı? Şahsa özel yapılan yazılımların 
kişiye bağımlılık kazandıracağını düşünürsek bu durumu yönetici gözüyle 
açıklayınız. Borcunu ödemeyen abonelerin verdiği zararı kim karşılayacaktır. 
Evraka dayalı olarak konunun açıklamasını ve. DGM savcılarının dışında 
abonelere ait konuşma kayıtlarına bakmak onları başka kişiler ile paylaşmak 4422 
sayılı organize suçlar kapsamına girmekte olup Aycell'de savcı kararı olmadan 
kimlerin kayıtlar alınarak incelenmiştir. Şayet incelenmedi diyorsanız bu kayıtların 
güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz. Evraka dayalı açıklayınız. 

2003/09 SONU İTİBARİ İLE ÖDENMEMİŞ 
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2003/09 SONU İTİBARİ İLE ÖDENMEMİŞ 

20-Telefon kullanım yönetmeliğine göre Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel 
Müdür ve Yardımcılarının 2'şer hattı limitsiz olarak kullanmaktadır. Ben bu 
hatları aradığımda başka insanlar çıkmaktadır. Şirkette kimlere limitsiz hat 
verilmiştir. Numaraları nelerdir? Bu hatların faturaları neden tahakkuk etmiyor? 
Oysaki bu hatlara fatura tahakkuk ettirilip şirket gideri olarak muhasebeden 
düşülmesi gerekmektedir. 2001 den bu güne kimlere limitsiz, test hattı vs verildi 
ise bu hatlara ait fatura dökümlerini sistemden çıkararak evraka dayalı izah ediniz. 

21-Aycell hattı olan bir kişinin Aria şebekesinden yaptığı görüşme ile ilgili 
yapılan hatalı ücretlendirme ile ücretlendirmeme durumunu evraka dayalı izah 
ediniz. Zararın boyutunu hesaplayabildiniz mi? Açıklayınız 

22-Yukarıda bahsettiğim durum dahilinde 2 şebeke entegre edilirken farklı 
arama senaryoları kullanılarak bu durum neden test edilmedi 2004 Nisan 
dönemi faturasında toplam kaç kişinin faturası banka noktasında düzeltildi, ihmali 
veya kusuru olanlar hakkında ne gibi işlemler yaptınız? Evraka dayalı izah ediniz. 

23-2 şebekenin birleşmesi ile ilgili TÜBİTAK raporunda zikredilen 2 farklı 
şemsiye yani 2 faklı operatörün ulusal dolaşım yapması gibi çalışması ne kadar 
daha sürecek bu durum ulusal frekans planlaması açışından sakınca yaratmayacak 
mı? Birleşme sonucu ortaya çıkabilecek sorunlardan biride Aria İN sisteminin höt 
Billing yapmasıdır. Zaten Ernst and Young raporunda da görüldüğü üzere Aria'nın 
kontörlü hatlarda ciddi bir kaçağı bulunmaktadır. Örneğin bir Aycell abonesi 3 
kontörü varken Aria şebekesinde 600 kontörlük bir yuıt dışı görüşmesi yapabilir 
mi? Bu nasıl sistem bu kaçakların maliyetlerinin Aycell'e yansıması nedir? (Olayı 
açıkça anlatmayışımın sebebi konu ile ilgili zararın artmaması içindir.) 

24-Aycell Aria birleşmesi ile birlikte oluşan yeni şirketin tanıtımı için 
harcanan reklam giderleri nelerdir. Bu reklam giderleri içerisinde AycelPe düşen pay 
nedir? 
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25-Kahramanmaraş'a 62 adet baz istasyonu kurulması ile ilgili Alcatel 
firması 2 milyon Euro yol yapım ücreti talep etimi? Ne yaptınız? İlave aldığınız TRX 
ler bu masrafı karşıladı mı? Proje onayı olmadan Alcatel firmasına işe başlaması ile 
ilgili talimatı kim verdi? Yol yapılan araziler ile kiralanan arazilerin sahipleri kimlerdir 
K.Maraş bölgesine kurulan tüm baz istasyonları hakkında evraka dayalı açıklayınız? 

26-2001 yılından bu güne Aycell'de kullanılan kiralık araçların kimler 
tarafından kullanıldığı hangi amaçla tahsis edildiği ve bu araçlara ait benzin 
faturalarının muhasebe kayıtları ile birlikte evraka dayalı açıklayınız. Araç 
verdiğiniz kişilerin gerek hafta sonu ve gerekse mesai sonrası araçları kendi 
özel işlerinde kullanmamasını nasıl sağlıyorsunuz? Açıklayınız. 

27-Tayfun Çataltepe ile Sivas Aycell bayii, Paşa Yaşar ile Konya Aycell 
bayii arasında akrabalık ilişkileri var mıdır? Bu bayilere ödenen primler ile 
satışlarını gösteren verileri evraka dayalı açıklayınız 

28-Zaman gazetesinde çıkan Devlet Memurları Aycell'i kandırdı, Vatan 
Gazetesinde çıkan Zarar-Cell ile ilgili haberler karşı hangi girişimlerde bulundunuz? 
Bu medya gruplarına reklam vermeme şeklinde yaptırımlar uyguladığınızla ilgili 
iddialar doğru mu? TT&TİM şirketi ile ilgili reklâmlar bu iki gazete dışında 
hepsinde yer aldığı iddiası doğru mu? Bir basın mensubuna cebinden Gren Kartını 
çıkartarak kardeşim sıkışırsam Amerika'ya giderim sözünü söylediniz mi? Bu anlamda 
Sayın Ekinalan ve Çataltepe sizlerinde Green Kartınız var mı? 

29-Aycell'in 2001-2002 yılları toplu bilgileri 

-Telefon santralleri kapasitesi 800.000/800.000 adet 

-Abone sayısı 66.201/457.413 adet 

-Baz istasyonu 895/1.435 adet 

-Kapsama il sayısı 7/57 adet 

-Stoklar 50/1.301 milyon 

-Dönem zararı 123.133/261.731 milyar 

-2002'de finansman gideri 67,6 trilyon nedenlerini açıklayınız. 

30-2002 yılında, şirketin stratejik planının, yıllık bütçe ve çalışma programlan 
neden hazırlanmamıştır? 

31-Uluslar arası roaming Haziran-2003 itibariyle 20 ülkede 23 operatörle 
yapılmaktadır? Neden? 

32-Aria&Aycell birleşmesinden sonra, baz istasyonlarından hangileri yerinde 
kalmış, hangisi değişmiştir. Montajı yapılıp, geçici kabulleri yapılanların son durumu 
nedir? 

33-Santral (NSS) biriminde çalışanların % 67'sinin, baz istasyonlarında (BSS) 
çalışanlarının da % 22'sinin hiç iş tecrübesi olmamasını nasıl açıklıyorsunuz. Bunu 
telafi için hizmet içi eğitim yaptınız mı? (Sh.VIII) 
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34-Şirket kurulduğu günden beri Genel Müdür+Genel Müdür 
Yardımcıları+Danışmanlar+Uzman ve Asistanlarla yönetime neden devam edilerek 16 
direktör ve bağlı yöneticileri atanmamıştır. 

-Danışmanların, mensubiyetleri (okul, tecrübe vb) nedir, hangi konularda 
Şirkete katkı veriyorlar. Evraka dayalı bilgi? (Sh.IX) 

35-17.04.2002-24.12.2002 devresinde tahakkuka bağlanıpta tahsil edilemeyen 
%40 nispetindeki 5,2 trilyon lira, 24.06.2003 itibariyle de bunun 8.7 trilyon liraya 
ulaşması ve ödenmeyen bu faturaların % 36 sının da hiç tahsil imkanın olmamasını 
nasıl açıklarsınız. YDK bu konuya ne diyor? (Sh.X) 

36-YDK şüpheli hale gelen % 52 ve hiç karşılık ayrılmamış olan 2,8 trilyon lira 
hakkında V.U.K. ve Tekdüzen Muhasebe açısından evraka dayalı ne diyorsunuz? 

-YDK bu konuda ne öneriyor? (Sh.X ve 21 farklıdır.) 

37-21.01.2004/5071 sayılı "Telgraf ve Telefon Kanunun'da değişiklik 
yapılmasına dair Kanunun" hükümleri uyarınca gerçekleştirilen Aycell-Aria 
birleşmesinin; 

"Birleşme Sözleşmesinin bilançolarının genel kurulları tarafından kabulü" 
sonuçlarını evraka dayalı açıklayınız? (Mod.3) sonuçlarının evraka dayalı yansımaları 
nedir? Açıklayınız? 

38-Şirketin 2002 ve 2003 yılları Denetleme Kurulu Raporuna ibraz ediniz? 

39-05.02.2003 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim ve Denetim 
Kurulu üyelerine YPK'nın 2002/T-31 sayılı kararında öngörülen ücretlerin 3 veya 5 
katı artırılarak ödenmesi kararı hakkında YDK ve Hazine temsilcileri ne diyorlar? 
Şirket yönetimi konuya açıklık getirmelidir. (Sh.5) 

40-Yönetim Kurulu üyelerinin atamasında Ana Sözleşmenin 8 ve 9. 
maddelerine uyulmuş mudur? Evraka dayalı açıklayınız. Yönetim+YDK ne diyor? 

Yani 15.01.2003, 11.02.2002 ve 05.02.2003 tarihli Genel Kurullarda yönetime 
yapılan atamaların anılan maddelere uygunluğu nedir? 

41-2002 yılında yapılan 48 toplantıda alınan 120 yönetim kurulu kararının da 
rutin olmayan ve şirketin verimlilik ufuk belirleyici olanları nelerdir. Açıklayınız? 
(Sh.5) 

42-Adecco elemanlarına ait (Aktivasyon ve çağrı merkezinde çalışanlara) 
2002/Mayıs ayı SSK girişi yapılmadan eleman çalışması ve 31 gün üzerinden 
sözleşmede belirtilen tavan ücretin üzerinde ücret ödenmesinin, personelin devam 
çizelgesinin tutulmamasının nedenleri, sonuçları ve sorumluları hakkında yapılan 
işlemleri evrakıyla açıklayınız? 

43-11.03.2003 tarihinde yapılan Genel Kurulda, Şirketin 2002 yılı 
bilançosundaki TTAŞ'a olan ve sermaye artırımı yoluyla (sermayeye mahsuben) 
silinen borç toplamı (işletme ve yatırım giderleri vb) ne kadardır? Bu konuyu evraka 
dayalı açıklayınız? (Sh. 17) 
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Yani yabancı kaynakların % 310,4 oranında artarak 396 trilyon olup, bunun da 
% 88,1'i TTAŞ'a olan borçlardır. Bunun sermaye artırımı ile silinmesi, örtülü 
finansman plasesi olup, V.U.K.na göre suç teşkil etmez mi? 

44-Disponibilite oram 2002 yılında % 8,5 olup, hazır değerlerin kısa vadeli 
borçları karşılama oranı çok düşüktür. 2001 de hazır değer daha az ve kısa vadeli borç 
çok iken bu orandaki (Disponibilite'deki) düşüşün nedenleri evraka dayalı 
açıklanmalıdır? (Sh.20) 

45-2002 yılı bütçesinin; 04.07.2002/52 ve 12.12.2002/116 sayılı Yönetim 
Kurulu kararlarıyla 2 kez revize edilmemesini, Bütçe yönetimi ve stratejik planlama ile 
muhasebe verilerini (Bilanço+K/Z tablolarını) iyi okuma yani yönetim muhasebesi 
açısından nasıl açıklar siniz? (Sh.24) 

2002'de Şirketin faaliyet raporu bile yoksa, yönetim kurulu ve icra Şirketi nasıl 
akılcı ve basiretli yönetmiştir. 

46-2002 yılı finansman programı ve nakit akış tablosu var mıdır? İbraz ediniz? 

47-2002'de sabit giderlerinin 99 trilyonluk kısmını ve de 123,8 trilyon 
amortismanını dahi karşılamayan Şirket; tarife/maliyet, trafikteki yetersizlik ve kayıt 
dışı ücretsiz konuşmanın olması ve de bunları kontrol edememe ile santraller ile 
muhasebe arasındaki eksik denetimi ve mutabakatsızlığı nasıl açıklar? Nasıl giderilir. 
Anlatınız? (Sh.26) 

48-27.12.2002 tarihi itibariyle ödenmeyen fatura tutarı 6,6 trilyon, ödenen 
faturada 6,6 trilyon yani % 50 % 50 dir. 2003/Temmuz ayında ise ödenmeyen fatura 
ve fraud fatura tutarı ise 8,7 trilyondur. 

İade edilen faturaların; % l'nin boş bilgiye, % 3'nün frauda, % 10'nun iptal ve 
fesihe, % 4l'nin adres düzeltmesine, % 20'sinin iadeye ve % 25'nin de 
ulaştırılmamasına ait oluşu nasıl bir başarıdır? 

Bu durum Şirkette; faturalama muhasebe ve santral birimleri arasındaki oto 
kontrolsüzlük ve eşgüdümsüzlük ürünü değil midir? Bunu evraka dayalı açıklayınız? 
(Sh.26) 

49-6.529,9 milyar TV, radyo film reklamı gideri, 2.067,2 milyar gazete basın 
ilan gideri, 1.566 milyar bilboard reklam giderinin evraka dayalı anlatınız? (Sh.28) 

50-Uzun süreli yapılan baz istasyonu kira sözleşmeleri nedeniyle, bu yerlerin 
kullanılmaması neticesinde ödenecek kira tutarı özel ve kamu kuruluşlarında ne 
kadardır? Evraka dayalı izahı? 

51-Settler (Arabağlantı faturalandırma birimi) kayıtlarının, progressor (Abone 
faturalandırma alt birimi) kayıtlarından daha fazla olması nedeniyle, ücretlendirme 
sistemindeki bu eşgüdümsüzlük sonucu; diğer GSM operatörlerine 2002 yılında ne 
kadar fazla ödeme yapılmıştır. Evraka dayalı bilgi? (Sh.42) 

52-2002/Kasım sonu itibariyle faturalı abonelerden toplam 10,3 trilyon gelir 
tahakkukundan, 5,5 trilyon TL tahsilat yapılarak, bakiye 4,8 trilyonluk ödenmemiş 
fatura konusunu evraka dayalı açıklayınız? (Sh.43) 
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53-Lisans sözleşmesinde belirtilen numaralama planına göre numaranın 
taşınabilirimi konusunda yönetmelik, neden Telekomünikasyon Kurumunca 
çıkartılmamıştır? TK temsilcisi cevaplayacak? (Sh.44) 

54-Aynı adrese, aynı isme 5 adet fatura geliyor, 5 defa için neden bu tek 
faturada toplanmıyor? 

55-Aycell'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı ve de TTAŞ'da, 
Eurasıasat'da yönetim kurulu üyesi olmanızı hem karar, hem de icra merciinde olanak 
nasıl değerlendiriyorsunuz YDK. 
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SüiSi Ks?.r* A?JRÎ3; 

Ayceli Yönetim Kurulu Başkanı ve Ayceîl Genel Müdürü olarak görev yapan 
Cahit Paksoy Teknik şartnamede belirli şartlara uygun olmayan 
kartları pahaiı fiyata almakla birlikte firmaların düzenlediği 
usulsüz faturaları da ödettiransştir. Bölüm 1 de yer alan açıklamalar ile 
Bolüm J. eklerinde:* cie görüleceği üzere sim kart alım» ile Ayceli'i toplamda İ.3 
milyon Ecro zarara uğratmış ve firmalara (Obertlıur & E-Kart) hak 
etmediği ücretleri ödemiştir Aynı ihalede iki ayrı firmadan (Oberthur & E-Kart) iki 
ayrı fiyata (Oberthur 'dan 3,06 Euro'ya E-Karftan 2,90 Euro" ya) sim kartların 
alınmasının nedeni de anlaşılamamıştır Bu durum ekii belgelerle sabittir 

Siemens Firmasmdan sümmasc gereken Ceza ve bıı firmaya usulsüz verilen 
23.4 milyon Eııro' kîk ilave sipariş; 

Bir önceki Genel Müdür Fahrettin Aydın tarafından verilen talimatla kumlan 
komisyon raporlar; ve Aycei! Ilımasınla sözleşmeli Hukuk Bürosu olan Topaloğiu 
hukuk bürosunca da verilen hukuk mütalaası iîe de kesinliğe kavuşan ( Siemens 
firmasının Ayceli'i zamanında uluslar arası dolaşıma (roamiııg) hazır 
edememesinden dolayı sözleşmeye göre alınması gereken) ceza tutarı olan 18 
malyon USB tutarındaki cezanın tahsil yoluna gidilmediği gibi cezanın affı yolu 
izlenmiştir. Böylesi bir durum var iken firmadan yeni santral (MSC) alımı 
yanılmıştır. Konu ile ilgili sözde yedek malzeme ve hizmet alıyormuş 
gibi Hazine'deüî amiy sdımmş ve yüksek fiyatlardan yedek malzeme 
gösterilerek Siemens firmasına santral siparişi verilmiştir. Bu konu ile ilgili 
firmaya yaklaşık 23.4 milyon Euro ödenmiştir. Konu ile ilgili belgeler dikkate 
alındığında yoaıma açık bir tarafın olmadığı ekli belgelerle sabittir.Hem firmanın 
ödemesi gereken ceza işleme konulmuyor hem de firmaya yedek malzeme gibi 
gösterilerek sipariş veriliyor 

Sözde abone sayasına artırma amaçlı olarak yapılan promosyon kapsamında 
bedava dağıtüa» cep telefonları ve kampanyaya katılan abonelerin 
ödemedikleri faturaları 

Kamu kurum ve kuruluşları iîe yapılan sözleşmeler dahilinde burada görevli bazı 
kişilere dağıtılan 13.705 adet cep telefonu ile devlete 2.7 Milyon USD lık bir yük 
getirmiştir, (ne şekilde ve kaç liraya alındığı bilinmeyen cep telefonları ) Bu 
kampanya ile yapılan aboneler faturalarım dahi ödememektedir. Bölüm 3 de 
görüleceği üzere sadece Eylül 2003 döneminde tahsil edilemeyen 
fatura toplama 4.2 Trilyon dur. Cahit Paksoy, Ayceü Gesıeî 
Müdürü olduğu gü&de» bu güne {9 aylık dönemde) 21,5 trilyonluk 
fatura talîsi? ed'îknfteîîiiştir. Bu faturaları oluşturan konuşma bedelleri 
Teisim, Turkcell, Arla gibi operatörlere devletin kasasından ödefi iri I mistir. Hala 
Kampanya yapacağına belirten Paksoy nasıl yapıldığı bilinmeyen 
ihale iîe 20,000 adet cep telefonu almaktadır. Bu Kampanya insanları 
sadece devlet eliyle bedava telefonla görüştürmekten ibarettir Devlet bazı 
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insanlara ücretsiz t.eicion dağıtamaz, ba.?.« hırslan ücretsiz görüştûremez, i;t? hiçbir 
GSM operatörümle olmayan lîygdîar^ûdır.DevP.eîe gnaSi fcsr yfak g^irsîsekîedir. 

4. ıKosaîöir Yakfcsîie Kzm Ahaiij; 

MCI) Telekem rırnıasuıdan 2 ayn ihale ile alınan KYK'larla (Konîör Yükleme 
Kartı) ilgili olarak i. ihalede firsaaısüa eksik evrakı olduğu halde ihale 
veriliyor.(Ekteki komisyon tutanağında sabit) 2, ihalede ise gerek ihale 
tutanaklarındaki tarih ve gerekse sadece hu firmanın ihaleye katılarak ihaleyi 
atması konıdannda ihaîenin firmaya özel bir ihaie olduğu izlenimini veriyor. 
Diğer yandan bölün'» 4 ekinde yer alan evraklardan da görüleceği üzere firmaya 
uygulanması gereken 32 milyar TL ceza iptal ediliyor Her yönü ile şüpheli olan 
bu alımında şaibeli olduğu gözükmektedir! 

5. Mehmet Ekinalan Dönemindeki Hileli Abonelerden dolayı AyceSFin uğradığı 
zararın gizlenmesi; 

Bölüm 5 de görüleceği üzere Ağustos 2001 yılından Şubat 2002 yılma kadar 
Aycell Genel Müdürlüğü yapan Mehmet Ekinalan um altyapı olarak 
hazı il aya madiği Ayceli'i servise vererek hileli abone oluşmasına neden 
olduğundan dolayı faturalarım ödemeyen abonelerin oluşturduğu zarar Cahit 
Paksoy tarafından gizlenmek istenmiştir Cahit Paksoy'un konuya verdiği ilk 
cevapta bu duamı inkar edilse de, ısrarlı sorum üzerine ikinci cevapta 460 milyar 
gibi komik bir tutana olduğu beyan edilmiştir. Ancak Aycelfdeıı alman evraklar 
incelendiğinde Mehmet Ekmataa döneminin zararının 2002 
rakamları ile 1.5 Trilyon TL olduğu görülmüştür. 

6. Mehmet Ekinahm döaesîîissde Siemens üzerinden Orga firmasmdaa! alması 
sini kartlar 

Bölüm 6 da açıklandığı üzere 400.000 adet sim kart başka firmalardan alınan 
tekliflerin üstünde, NSS siparişi kılıfıyla yüksek fiyatlardan alınmıştır Sim 
kartlarım depo teslim fişi, geçici kabul raporları gibi olması gereken evrakları 
da buhmmamaktadn'. En önemlisi ise Siemens firmasının ilk parti toplam 400 
bin kartı geç teslim ettiğinden dolay: 3.4 milyon USD hk cezanın da 
almınamasıdır 
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SAYI: 82 
AYCELL HABERLEŞME VE PAZARLAMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 

2003 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 
Komisyonumuzun 21.06.2006 tarihli 37 nci Birleşiminde Aycell Haberleşme ve Pazarlama 

Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2003 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile 
Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayı
lı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında 
kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komis
yon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyeleri
miz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Ülkemizde telsiz teknolojisinin kullanılmasına 04.01.1905 tarihinde başlanmıştır. Gele-

miş/Antalya ve Derne/Libya'da kurulan sistemler belli bir süre resmi haberleşme için kullanılmış
tır. Daha sonra, 1912 yılının Mayıs ayında İstanbul-Okmeydanı'nda bir verici istasyonunun kurul
duğu ve belli bir süre kullanıldığı bilinmektedir. Telsiz teknolojisinin kullanılmasına yönelik ilk ya
sal düzenleme 06.08.1914 tarihinde yürürlüğe giren "Işarat-ı Elektrikiye Vasıtasıyla Telsiz Telgraf 
ve Telsiz Telefon Hakkında Kanun" ile yapılmıştır. Bu düzenlemeye uygun olarak 1 .Dünya Sava
şının ilk günlerinde Almanya'dan ithal edilen teçhizat kullanılarak İstanbul-Osmaniye'de kurulan 
verici istasyonu ile Sirkeci Büyük Postanede kurulan alıcı istasyonu 1918 yılına kadar uluslarara
sı haberleşmede ve deniz haberleşmesinde kullanılmıştır. 

Cumhuriyetin ilanından hemen sonra 4.2.1924 tarihinde kabul edilen ve 21.02.1924 tarihin
de yürürlüğe giren 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile kamu haberleşmesi için gerekli altya
pıyı kurmak ve işletmekle görevlendirilen PTT Genel Müdürlüğü, 1925 yılında kabul edilen Tel
siz Tesisi Hakkında Kanun gereğince uluslararası haberleşmenin geliştirilmesi amacıyla İstanbul-
Osmaniye'deki verici istasyonunun modernize edilmesi ve Ankara-Babaharman'da yeni verici is
tasyonu kurulması, ayrıca bu istasyonlarla birlikte çalışmak üzere İstanbul-Yeşilköy'de ve Anka-
ra-AhlatlıbePde alıcı istasyonları kurulması için yabancı bir firma ile sözleşme imzalanmıştır. Bu 
istasyonlar 1927 yıllında hizmete verilmiş olup, İstanbul'daki istasyonlar uluslararası radyotelgraf, 
Ankara'daki istasyonlar da uluslararası radyotelefon haberleşmesi için kullanılmaya başlanmıştır. 
İstasyonların montajı devam ederken bu istasyonlardan radyo yayınlarının da yapılması gündeme 
gelmiş ve gerekli teçhizat ilaveleri yapılarak bu işe uygun hale getirilen istasyonlar uzun süre rad
yo yayınlarının yapılması için de kullanılmıştır. 

Telsiz teknolojisinin kullanmada oldukça erken davranan Türkiye, Fas-Tanca'da bulunan tek-
rarlayıcı istasyondan faydalanarak 1927 yılında, Avrupa ülkeleri ile yaklaşık aynı günlerde, A.B.D. 
ile radyotelefon haberleşmesine başlamıştır. 

1924 yılından itibaren sabit şebeke üzerinden telgraf ve telefon haberleşmesine öncelik veren 
PTT Genel Müdürlüğü o dönemde en önemli mobil haberleşme hizmeti olan deniz haberleşmesi 
hizmetini İstanbul'daki istasyonları ile sağlamıştır. Ayrıca, 09.06.1937 tarih ve 3222 sayılı Telsiz 
Kanunu ile özel kişi ve kuruluşlara telsiz alıcı-verici teçhizatı kurup kullanma izni verilmediği için 
bu kanunun yürürlükten kaldırıldığı 1983 yılına kadar deniz haberleşmesi dışında kamunun kulla
nımına açık mobil telefon haberleşmesi konusunda herhangi bir yatırım yapılmamıştır. Bununla 
birlikte, çeşitli kamu kuruluşları kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere aldıkları özel izinler çerçeve
sinde telsiz sistemleri kurmuşlardır. 

- 1 1 8 5 - II. Cilt 



07.04.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2813 sayılı Telsiz Kanunu özel kişi ve kuruluşlara belli 
kurallara uymak koşuluyla telsiz alıcı-verici teçhizatı kullanma izni vermiş ve kamunun kullanımı
na açık mobil telefon hizmetinin sağlanması konusunda yasal engel ortadan kalkmıştır. Bu geliş
meye paralel olarak mobil telefon haberleşmesi, 1983 yılından itibaren yürürlüğe konan Master 
Planı kapsamına alınmış ve ilk küresel otomatik mobil telefon sistemi PTT Genel Müdürlüğü tara
fından 1986 yılında hizmete verilmiştir. Başlangıç kapasitesi 2000 abone olan NMT standardında-
ki sistem ilk aşamada Ankara ve İstanbul'da hizmete girmiş, daha sonra başta ana karayolları ol
mak üzere kapsama alanı genişletilmeye başlanmıştır. 1990 yılında 54.000 aboneye sahip olan sis
temin abone sayısı 1997 yılında 126.659 kadar çıkmış olmasına rağmen, Türkiye'de GSM hizme
tinin gelişmesiyle birlikte abone sayısı 2003 yılı sonunda 37.474'e düşmüştür. 

Avrupa ülkeleri arasında ortak bir mobil telefon standardı oluşturulması konusunda hazırlanan 
Mutabakat Zaptı'nı 1987 yılında imzalayan PTT Genel Müdürlüğü, standartların yayımlanmasından 
sonra gelir ortaklığı esasına göre GSM standardında şebeke kurulması için ihaleye çıkmış ve Tem
muz 1993 tarihinde iki konsorsiyum ile sözleşme imzalanmıştır. 1994 yılında hizmete verilen şebe
keler bu konsorsiyumların lisans aldığı 1998 yılına kadar Türk Telekom tarafından işletilmiştir. 

1994 yılından 1998 yılına kadar toplam abone sayısı 1,9 milyona ulaşmış olmasına rağmen da
ha sonra lisans alan operatörlerin uygulamaya başladığı özel tarifeler ve el terminal fiyatlarındaki 
ucuzlamalar nedeniyle abone sayısında büyük artışlar olmaya başlamıştır. Bütün dünyada olduğu 
gibi Türkiye'de de GSM abone sayısındaki hızlı artış yeni lisansların verilmesini gündeme getir
miş ve bu konudaki mevzuat çerçevesinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından 16.03.2000 tarihinde bi
ri Türk Telekom'a olmak üzere 3 ayrı GSM 1800 lisansı verilmesi ile ilgili olarak ihaleye çıkılmış
tır. İhalenin ilk aşamasında oluşan en yüksek bedeli diğer katılımcıların verememesi nedeniyle 
Türk Telekom, bu bedeli ödemek koşuluyla, 2. GSM 1800 operatörü olmaya hak kazanmıştır. Bu 
işe ilişkin lisans sözleşmesi Ulaştırma Bakanlığı ile Türk Telekom arasında 11.01.2001 tarihinde 
imzalanmıştır. 

Diğer taraftan, rekabet konusundaki mevzuat uyarınca, Yüksek Planlama Kurulu'nun 
27.09.2000 tarih ve 2000/T-35 sayılı kararı gereğince Türk Telekom'un GSM işletmeciliği yapmak 
üzere Anonim Şirket şeklinde ayrı bir sermaye şirketi kurulmasına karar verilmiş ve Aycell Haber
leşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. 18.01.2001 tarihinde kurulmuştur. 

05.07.2001 tarihinde kuruluş aşamasını tamamlayan Şirket Türk Telekom tarafından başlatıl
mış olan yatırımların yürütülmesini devralmış ve 7 ilde oluşturulan şebekenin ticari açılışı 
14.12.2001 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Şebekenin kapsama alanının genişletilmesine yönelik 
olarak 3 firma ile sözleşme imzalanmış olup, 2003 yılı ortalarında bütün il merkezlerinde GSM 
hizmetinin verilmesi planlanmıştır. 

Buna karşılık, 2003 Nisan ayı başlarında Şirketin, 3. GSM operatörü olarak lisans alan Aria 
(İş-Tim) şirketi ile birleşmesi gündeme gelmiş ve Yönetim Kurulu tarafından 16.05.2003 tarihin
de res'en alınan 86 sayılı Kararda "Şirket ile İş-Tim A.Ş. (Aria) arasında birleşmeye yönelik yapı
lan görüşmelerde gerekli önsözleşme, sözleşme ve diğer hukuki dokümanların imzalanması konu
sunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi" uygun görülmüştür. Yapılan görüşmeler sonucunda mev
cut mevzuatta birleşmeye yönelik yeterli açıklığın bulunmadığı görülmüş ve 406 sayılı Kanunu 
değiştiren 29.01.2004 tarih ve 5071 sayılı Kanun ile gerekli yasal düzenleme yapılmıştır. Bu dü
zenlemede getirilen koşullar dahilinde görüşmeler sonuçlandırılmış ve Aycell ile Aria Şirketleri 
19.02.2004 tarihinde fesh edilmiş olup, Telekomünikasyon Kurumu tarafından yayımlanan "406 
Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esas
lar Hakkında Yönetmelik"te öngörülen teknik esaslara uygun olarak lisans koşullan belirlenen TT-
TİM şirketi bünyesinde birleşmişlerdir. 
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Kurulduğu 18.01.2001 tarihinden hükmü şahsiyetinin sona erdiği 19.02.2004 tarihine kadar 
geçen 37 aylık sürede Şirket çeşitli sorunlar yaşamış ve sürekli olarak değişen Yönetim Kurulu so
runlara çözüm bulmada zorlanmıştır. Türk Telekom tarafından da yeterli destek verilmemesi ve 
başlangıçta yapılan planlama eksikliklerini yüzünden yetersiz altyapı ile hizmete başlanması sonu
cu kullanıcılar nezdinde olumsuz bir görüntüye sahip olan Şirket, yatırım eksikliklerini giderme 
aşamasında Aria ile birleşerek faaliyetine son vermiştir. Ana Şirketi Türk Telekom'un kaynakları 
ile ayakta kalmasına rağmen uyguladığı kurumsal tarife politikası ile Türk Telekom'un aleyhine bir 
durum yaratmıştır. Yeni oluşturulan şirket tarafından da sürdürülen bu uygulama Türk Telekom'un 
aleyhine yaratılan durumun devam etmesine neden olmaktadır. 

Aycell'in 2001, 2002 ve 2003 yıllarına ait bilgileri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Özkaynaklar 
Yabancı Kaynaklar 
Finansman Giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amort. 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödeme. 
Yatırım gerçekleşme oranı (nakdi) 
Tüm alım tutan 
Tüm üretim maliyeti 
Santral/Kullanıcı kapasitesi (MSC/VLR) 
Abone kayıt kapasitesi 
Şebekede kayıtlı abone sayısı 
Baz istasyonu sayısı 
Hizmet verilen il sayısı 
Net satış tutan 
Stoklar 
İşçi (Ortalama) 
Geçici işçi (Ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
İşçiler için yapılan giderler 
İşçi başına aylık ortalama gider 
Geçici işçiler için yapılan giderler 
Geçici işçi başına aylık ortalama gider 
Dönem kânna ilişkin vergi ve 
diğer yasal yükümlülükler 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fıyatlanyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 

Faaliyet kârlılığı (özkaynak yönünden) 
Mali kârlılık (özkaynak yönünden) 
Ekonomik kârlılık 
Zararlılık 
Faaliyet zaran 
Dönem zaran 
Bilanço zaran 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 
Kişi 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 
% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

15.01/ 
31.12.2001 

Dönemi 

1.900.820 
1.900.820 
1.777.687 

96.480 
13.121 

114.521 
21.721 

1.957.615 
100 
22 

119.582 
800.000 
900.000 
66.201 

895 
7 

221 
50 
53 
81 

1.469 
228 

1.582 
1.227 
1.311 

15 
(43.141) 
(43.157) 
(43.208) 

6,9 
119.376 
123.133 
123.133 

2002 
Yılı 

1.900.82C 
1.900.820 
1.567.464 

395.88C 
56.858 

247.644 
76.198 

116.987 
63 

323 
204.658 
800.000 
900.000 
457.413 

1.112 
42 

14.511 
1.301 

138 
71 

4.883 
3.526 
2.129 
1.311 
1.539 

3.207 
(26.206) 
(23.947) 
(23.866) 

14,7 
190.147 
261.731 
384.864 

2003 
Yılı 

2.300.820 
2.300.820 
1.598.408 

589.195 
112.411 
597.596 
215.013 

283.718 
94 

1.184 
393.544 

1.900.000 
2.150.000 
2.042.000 

3.301 
81 

103.207 
933 
190 
68 

12.087 
9.830 
3.277 
2.019 
2.370 

26.939 
(38.028) 
(11.089) 
(13.404) 

22,7 
292.849 
355.788 
740.652 

Son 
iki yıl 
farkı 

400.000 
400.000 

30.944 
193.315 
55.553 

349.952 
138.815 
166.371 

31 
861 

188.886 
1.100.000 
1.250.000 
1.584.587 

2.189 
39 

88.696 
(368) 

52 

(3) 
7.204 
6.304 
1.148 

708 
831 

23.732 
11.822 
12.858 
10.462 

8,0 
102.702 
94.057 

355.788 

Artış 
veya 

azalış % 

21 
21 
2 

49 
98 
141 
182 
143 
49 

267 
92 
138 
139 
346 
197 
93 
611 
(28) 

38 
(4) 
148 
179 
54 
54 
54 

740 
45 
54 
44 

54 
54 
36 
92 
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Ülkede GSM hizmeti, 1993 yılında iki firma ile imzalanan gelir ortaklığı sözleşmeleri ile oluş
turulan Turkcell ve Telsim şebekeleri üzerinden 1994 yılından itibaren verilmeye başlanmıştır. Ni
san-1998 ayında imzalanan lisans sözleşmelerine kadar Türk Telekom tarafından sürdürülen GSM 
hizmeti, daha sonra Turkcell ve Telsim şirketleri tarafından verilmeye devam edilmiştir. 2000 yı
lında yapılan GSM 1800 ihalesinde lisans alan Aria şirketinin kurduğu 3.GSM şebekesinin de 
22.03.2001 tarihinde hizmete girmesiyle ülkede 3 ayrı GSM şebekesi işletilir hale gelmiştir. Aycell 
ise Yüksek Planlama Kurulu'nun 27.10.2000 tarih ve 2000/T-35 sayılı kararı ile GSM mobil tele
fon işletmeciliği yapmak üzere 20 trilyon lira sermaye ile anonim şirket şeklinde Türk Telekomü
nikasyon A.Ş.'nin bağlı şirketi olarak 15.01.2001 tarihinde kurulmuş, ticari açılışını ise 15.12.2001 
tarihinde yaparak faaliyete başlamıştır. 

Faaliyet döneminde şirketle ilgili olarak 01.08.2003 tarih ve 4971 sayılı Kanunun 17. madde
si ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa geçici 7.madde "Türk Telekom tarafından, GSM 
1800 mobil telefon hizmeti sunmak üzere kurulmuş bulunan Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hiz
metleri Anonim Şirketi; GSM 1800 imtiyaz sözleşmesi imzalayarak faaliyet yürüten başka bir iş
letmeci şirket ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulacak yeni bir şirket aracılığı 
ile birleşebilir. Bu birleşme sonucu gerekli tüm lisans düzenlemelerin ve işlemlerini yapmaya Ku
rum yetkilidir." hükmünün eklendiği ve bu Kanunun 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Ga
zete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği görülmüştür. 

Yine şirketle ilgili olarak 21.01.2004 tarih ve 5071 sayılı Kanunun 3.maddesi ile 406 sayılı 
Telgraf ve Telefon Kanununa geçici 7nci maddesine: 

"Birleşme, ülkenin stratejik ve ekonomik öncelikleri gözetilmek kaydıyla gerçekleşebilir. 
Türk Telekom, Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.'yi borçtan arındırarak ve bir

leşme sonrasında bünyesinde birleşilen şirketin kayıtlarındaki toplam lisans ücreti tutarının toplam 
lisans ücreti tutarının en fazla % 10'unu da ödemek suretiyle bünyesinde birleşilen şirketin % 40 
payına sahip olur. 

Birleşme, Türk Ticaret Kanununun, birleşme süreci ve birleşme usulü hakkındaki hükümleri 
uygulanmaksızın, birleşme sözleşmesinin ve bilançolarının mevcut haliyle birleşen şirketlerin ge
nel kurulları tarafından kabulünü takiben, birleşme kararının ticaret siciline tescil ve ilanıyla ta
mamlanmış olur. 

Birleşme nedeniyle ve birleşme neticesinde doğacak kazanç, kurumlar vergisinden; birleş
meyle ilgili bütün devir, temlik ve intikal işlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek her 
türlü sözleşme, protokol ve kağıtlar katma değer vergisi ve damga vergisi dahil her türlü vergi, re
sim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerden istisnadır." hükümlerinin eklendiği ve bu Kanunun 
29.01.2004 tarih ve 25361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği görülmüştür. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 09.02.2004 tarihinde yapılan 2. Olağanüstü Genel Kurul 
toplantısında;" 

- 4971 ve 5071 sayılı kanunlar ve 29.05.2003 tarihli Bakanlar Kurulu prensip kararı doğrultu
sunda İŞ-TİM'in bilançolarının onaylanması ve sözleşmelerdeki yükümlülüklerini yerine getirme
si, 1.3 milyar USD'a kadar borçlarını tasfiye etmesi, rehinleri kaldırması, T.C. tahkim davaların
dan vazgeçmesi, 1.3 milyar USD'nin üstünde borcu çıkması hali için teminat vermesi kaydıyla; 
Aycell'in İŞ-TİM ile yürüttüğü birleşme çalışmaları sonucu hazırlanan sözleşmelerin ve doküman
ların onaylanarak birleşme kararı verilmesi, 

- Yasaya göre yeni şirketin % 40 hissesi ve sahip olunması için Bakanlar Kurulu Kararında be
lirtilen 300 milyon USD'nin (yaklaşık 401.768.700 milyon TL) birleşme öncesi Aycell A.Ş.'ye 
nakdi sermaye artışı ve/veya prim olarak konulması suretiyle verilmesi, 
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- Kanun gereğince Aycell'in birleşme anındaki borçlarından arındırılması amacıyla 
568.452.200 milyon TL.'nin İŞ-TİM'in bu hususta alacağı karar dikkate alınmak suretiyle bir bö
lümünün veya tamamının sermaye artışına ve/veya (yedek akçe) prim olarak konulmasına ve buna 
ilişkin yöntemin belirlenmesi hususunda Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğüne yetki 
verilmesi, 

- Ayrıca fiili birleşme anında Aycell'in bilançosunda Türk Telekom'a yönelik ilave yükümlü
lüklerin ortaya çıkması halinde bu yükümlülüklerin sermaye artışı ve/veya prim olarak konulması 
hususunda Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğüne yetki verilmesi, 

- Bu birleşme ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak üzere Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ge
nel Müdürlüğüne yetki verilmesi," 

hususlarının kararlaştırıldığı tespit edilmiştir. 
Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.02.2004 tarih ve 11 sayılı Kararında; Şirketin İŞ-TİM ile yeni 

bir şirket bünyesinde birleşmesi öngörüldüğünden bahisle birleşmeye esas teşkil etmek üzere 
16.02.2004 tarihine ait bilanço ve gelir tablosu kabul edilmiştir. 

Aycell A.Ş'nin 18.02.2004 tarihinde yapılan 2004 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 
özetle; Şirket ile İŞ-TİM Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş'nin 09.02.2004 tarihli Türk Teleko
münikasyon A.Ş'nin Genel Kurul Kararında belirtildiği üzere "4971 ve 5071 sayılı kanunlar ve 
29.05.2003 tarihli Bakanlar Kurulu prensip kararı doğrultusunda mevcut aktif ve pasiflerinin bir 
bütün halinde TTI İletişim ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş. tarafından devir alınması suretiyle adı 
geçen şirket ile 21.01.2004 tarih ve 5071 sayılı kanun, Türk Ticaret Kanununun 451. maddesi ve 
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37 ve 39. maddeleri hükümleri çerçevesinde birleşmesi oy birliği ile 
kararlaştırılmıştır" denilmektedir. 

25.02.2004 tarih ve 5994 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan birleşme sözleşme
si başlığı altında; İŞ-TİM 16.02.2004 tarihinde, Aycell'de 16.02.2004 tarihinde toplanan Genel Ku
rul Toplantılarında istihsal edilen kararlar ile Türk Ticaret Kanununun 451 ve şirketlerin birleşme
si ile ilgili diğer maddeleri ve kurumlar vergisi kanununun 37 ve 39. maddeleri ve 21 Ocak 2004 
tarih ve 5071 sayılı Kanun hükümleri uyarınca İŞ-TİM ve Aycell'in tüm aktif ve pasifinin külliyen 
TTI'-İletişim ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş'ne devredilmek suretiyle ile birleşerek tasfıyesiz in
fisah etmeleri için gerekli yasal işlemleri intaç ve ikmal özellikle birleşme sözleşmelerini müzake
re ve akdetmek üzere Yönetim Kurullarının yetkilendirildiği ve birleşmenin İŞ-TİM, Aycell ve 
TTI'nin 16.02.2004 tarihi itibariyle düzenlenmiş ara bilançoları esas alınarak gerçekleştirileceği ve 
Birleşme sözleşmesinin 6. maddesinde de Aycell AŞ.nin birleşmenin tescil edileceği tarihe kadar 
gerçekleştirilecek muamelelerin kaydolacağı, birleşmenin tescilini müteakip sözkonusu muamele
lerin bakiyelerinin TTI'nin kayıtlarına intikal ettirileceği anlaşılmıştır. Sözleşmedeki bu hüküm 
gereğince daha önce 16.02.2004 tarihi itibariyle çıkartılan bilanço, kâr ve zarar hesapları üzerine 
bir kısım değer ilave ve tenzilleri yapıldıktan sonra şirketin 19.02.2004 tarihi itibariyle nihai bir
leşme bilanço, kâr ve zarar hesabı çıkarılmıştır. 

Yukarıda açıklanan işlemlerden sonra; Türk Telekom A.Ş.'nin, birleşme sonucu kurulan TTI 
İletişim ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş.'deki sermayeye iştiraki % 40 oranında olmuş ve böylece, 
şirketin sermayesindeki kamu payı % 50'nin altında kaldığı için, yeni kurulan bu şirket, Anayasa
nın 165. maddesi ve dolayısıyla 3346 sayılı Kanun ve 72 sayılı KHK kapsamı dışına çıkmıştır. 

2003 yılı sonu itibariyle Aycell A.Ş.'nin gelir tablosunda brüt 131,4 trilyon lira satış hasılatı 
oluşmuş, hasılattan indirim tutarı 28,2 trilyon liranın düşülmesiyle 103,2 trilyon lira net satış hası
latı elde edilmiş, satışların maliyeti olan 310,5 trilyon lira ile faaliyet giderleri tutarı 85,6 trilyon li
ranın tenzilinden sonra ise 292,9 trilyon lira faaliyet zararı teşekkül etmiştir. 
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Oluşan bu faaliyet zararına 18,8 trilyon lira olağan ve olağan dışı gider ve zararların 59,5 tril
yon lira finansman giderinin ilavesi ile 15,4 trilyon lira olağan ve olağandışı gelir ve kârların ten
zilinden sonra, dönem sonunda 355,8 trilyon lira dönem zararı doğmuş olup, vergiler ve kanuni yü
kümlülükler olmadığından dönem net zararı da 355,8 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. 

Giderlerle ilgili önemli bir diğer husus mevcut giderler toplamının 2003 yılında brüt gelirle
rin 3,6, net gelirlerin 4,5 katına ulaşmış olmasıdır. Ancak mevcut durum 2002 yılına göre oldukça 
düzelmiş olup geçen seneki 14,6 katı fazlalığın oldukça altına inilmiş bulunulmaktadır. Henüz ya
tırımlarını sürdüren şirkette para çıkışı gerektirmeyen amortisman giderleri düşünüldüğünde ise bu 
katsayı 2'ye inmektedir. Geçen yıl bu katsayı 8,1 olarak belirmiştir. 

Şirket değişken giderlerinin 2003 yılında ancak 57,6'sını karşılayabilmiştir. Ancak bir yıl ön
ceye göre başa baş noktasında ulaşabilme imkânına biraz daha yaklaşmıştır. 

Şirket bu maliyet ve gider yapısı ile 2003 yılını bitirip, 2004 yılı Şubat ayında yeni bir şirket 
yapılanması içinde Aria ile birleşmiş bulunmaktadır. 

11- İDARİ BÜNYE 
1- Kanunlar ve kuruluş statüsüne ilişkin mevzuat: 
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun, Telsiz Kanunu ve Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hak
kında Kanun ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetveller
de Değişiklik Yapılmasına Dair 27.01.2000 tarih ve 4502 sayılı Kanunun l.inci maddesinin 3 üncü 
fıkrasında Türk Telekom A.Ş.'nin "Bu Kanun çerçevesinde her türlü telekomünikasyon hizmetle
rini yürütmeye ve telekomünikasyon alt yapısı işletmeye yetkili" olduğu hükmü yer almıştır. Bu 
maddenin bu Kanunda adı geçen kavramları açıklama kısmında ise GSM görev sözleşmesinin; 

"Türk Telekom ile Bakanlık arasında GSM 1800 mobil telekomünikasyon hizmetlerinin yürü
tülmesi ve gerekli telekomünikasyon alt yapısının işletilmesi ile ilgili hak, yetki ve yükümlülükle
ri düzenlemek üzere akdedilen bir sözleşmeyi" kapsadığı belirtilmiştir. 

Bu yasanın çıkmasını müteakip, Ulaştırma Bakanlığı biri Türk Telekom A.Ş.'ye verilmek üze
re 3 GSM-1800 lisansı ile ilgili 16.03.2000 tarihinde bir ihale açmıştır. İhaleyi 2.525 milyon dolar 
bedelle (KDV dahil 2.954.250 dolar) Türkiye İş Bankası-Telekom Italia Sp A. konsorsiyumu ka
zanmıştır. Aynı bedel üzerinden bir GSM-1800 lisansının Türk Telekom'a verilmesi ve bedelinin 
mahsup yoluyla karşılanması karara bağlanmıştır. 

Nitekim bu konu 30.12.2000 tarih ve 24273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4611 sayılı 
2001 Mali Yılı Bütçe Kanununun 43 üncü maddesinin b bendinde; 

"Türk Telekom A.Ş.'nin 1996-1997-1998-1999 yılları Bütçe Kanunlarının "Kurumların Hası
latından Pay" başlıklı maddeleri uyarınca KDV ve ek vergi hariç mal ve hizmet satışları aylık gay-
risafi hasılat tahakkuku üzerinden belirlenerek, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin hisseleri satışın
dan elde edilecek gelir payına mahsup edilmek üzere bütçeye gelir kaydolan tutarları 06.07.1999 ta
rih ve 4397 sayılı Kanun, muhtelif tarihli Başbakanlık onayları ve Bakanlar Kurulu ile Milli Güven
lik Kurulu kararları uyarınca yaptığı yatırımlar ve hizmetler karşılığında 31.12.2000 tarihi itibariy
le Başbakanlık Bütçesinden, Hazineden, Fonlardan ve Belediyeler dışındaki resmi dairelerden olan 
telekomünikasyon alacakları ve sermaye alacağını Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin veya kuracağı 
şirketin işleteceği GSM 1800 mobil telekomünikasyon sistemi izni karşılığı ödeyeceği lisans üreti
me (KDV dahil) Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde 
mahsup etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, bu işlemleri aynı Müsteşarlığın teklifi 
üzerine gelir ve giderler hesapları ile ilişkilendirmeksizin mahiyetine göre ilgili Devlet Hesaplarına 
kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Nihai işleticinin bu işlem nedeniyle yükleneceği KDV tu
tarı hakkında 3065 sayılı Kanunun 29/1 maddesi uygulanmaz ve bu vergi gider yazılmaz." 

ifadesi ile yer almıştır. 

- 1 1 9 1 - x - - ıı. ait 



Şirketin; Yüksek Planlama Kurulu'nun 27.10.2000 tarih ve 2000/T-35 sayılı Kararı ile GSM 
Mobil Telefon İşletmeciliği yapmak üzere Anonim Şirketi olarak bir sermaye şirketi şeklinde ku
rulması hükme bağlanmıştır. 

Bunu takiben Türk Telekom Yönetim Kurulunun 20.11.2000 tarih ve 563 sayılı kararı ile Şir
ketin Ana Sözleşmesi onaylanmış ve Şirkete 20 Trilyon lira sermaye tahsis edilmiş olup, AYCELL 
Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.'nin Ana Sözleşmesi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 
15.01.2001 tarih ve 5214 sayılı nüshasında yayımlanarak Şirketin kuruluşu gerçekleşmiştir. 

Diğer taraftan şirketin lisans bedelinin mahsup yöntemiyle karşılanacağının kesinleşmesi üze
rine Ulaştırma Bakanlığı ile T.T.A.Ş. arasında lisans sözleşmesi parafe edilmiş ve incelenmesi 
amacıyla Rekabet Kurumu ve Danıştay'a gönderilmiştir. Bu iki kurumun da onayından geçen li
sans sözleşmesi 11.01.2001 tarihinde imzalanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile T.T.A.Ş. arasında 11.01.2001 tarihinde imzalan
mış bulunan GSM-1800 Sayısal Hücresel Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi İle İlgi
li Lisans Verilmesine İlişkin GSM görev sözleşmesi, 12.05.2001 tarih ve 4673 sayılı Kanunun Ge
çici 2 nci maddesi uyarınca Telekomünikasyon Kurumu ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şir
keti arasında 28.12.2001 tarihinde yenilenmiştir. 

4502 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin d bendinde yer alan bir diğer hüküm "Türk Telekom'un 
görev sözleşmesi hükümleri, tekel süresinin bitiminden sonra da geçerliliklerini korumaya devam 
eder. Aksi görev sözleşmesi ve GSM görev sözleşmesinde belirtilmediği müddetçe, görev sözleşme
si ve GSM sözleşmesi, imtiyaz sözleşmeleri için belirlenen hükümlere tabi olur. Yeni nesil telekomü
nikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak Türk Telekom ile diğer işletmeciler arasında ay
rım gözetilmez" şeklinde ifade edilmiştir. Böylece Türk Telekom A.Ş. ve bağlı ortaklığı AYCELL 
A.Ş.'nin tekel sisteminin bitiminden sonraki hukuki durumu da belirlenmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Türk Telekom'un özelleştirme sonrası durumu ise 12.05.2001 tarih ve 4673 sa
yılı tarih ve 4673 sayılı Kanunun 4. maddesi ile belirlenmiş olup; 

"Türk Telekomdaki kamu hisselerinin satışı ile telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin GSM 
görev ve imtiyaz sözleşmeleri ile telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerden elde edilecek ge
lirlerin tamamı Hazineye devredilir." şeklinde ifade edilmiştir. 

Şirketin Ana Statüsü; 32 maddeden meydana gelmiştir. Aynca 2 geçici madde bulunmaktadır. Şir
ketin ana sözleşmesindeki amaçlan 2 nci maddesinde sayılmış olup, özetle; mobil telekomünikasyon 
hizmetleri esas olmak üzere yatırım ve işletme faaliyetlerini sürdürmek şeklinde belirlenmiştir. Şirket, 
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun ola
rak hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, borç senedi vb. menkul kıymet çıkarabilmektedir. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin sermayesine yaklaşık % 99,99 iştiraki ile kurulan ve tüzel 
kişilik kazanmış bulunan, AYCELL Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. söz konusu serma
ye yapısıyla Anayasanın 165. maddesi kapsamına girdiğinden; 3346 sayılı Kanun ve 72 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu
nun 13.04.2000 tarihli Kararı gereği Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca denetlenmektedir. 

Faaliyet döneminde şirketle ilgili olarak 01.08.2003 tarih ve 4971 sayılı Kanunun 17. madde
si ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa geçici 7. madde "Türk Telekom tarafından, GSM 
1800 mobil telefon hizmeti sunmak üzere kurulmuş bulunan Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hiz
metleri Anonim Şirketi; GSM 1800 imtiyaz sözleşmesi imzalayarak faaliyet yürüten başka bir iş
letmeci şirket ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulacak yeni bir şirket aracılığı 
ile birleşebilir. Bu birleşme sonucu gerekli tüm lisans düzenlemelerini ve işlemlerini yapmaya Ku
rum yetkilidir." eklendiği ve bu Kanunun 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazetede yayım
lanarak yürürlüğe girdiği görülmüştür. 
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İncelemeler sırasında (Mayıs 2004) şirketle ilgili olarak 21.01.2004 tarih ve 5071 sayılı Ka
nunun 3. maddesi ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa geçici 7 nci maddesine 

"Birleşme, ülkenin stratejik ve ekonomik öncelikleri gözetilmek kaydıyla gerçekleşebilir. 
Türk Telekom, Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.'yi borçtan arındırarak ve bir

leşme sonrasında bünyesinde birleşilen şirketin kayıtlarındaki toplam lisans ücreti tutarının toplam 
lisans ücreti tutarının en fazla % 10'unu da ödemek suretiyle bünyesinde birleşilen şirketin % 40 
payına sahip olur. 

Birleşme, Türk Ticaret Kanununun, birleşme süreci ve birleşme usulü hakkındaki hükümleri 
uygulanmaksızın, birleşme sözleşmesinin ve bilançolarının mevcut haliyle birleşen şirketlerin ge
nel kurulları tarafından kabulünü takiben, birleşme kararının ticaret siciline tescil ve ilanıyla ta
mamlanmış olur. 

Birleşme nedeniyle ve birleşme neticesinde doğacak kazanç, kurumlar vergisinden; birleş
meyle ilgili bütün devir, temlik ve intikal işlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek her 
türlü sözleşme, protokol ve kağıtlar katma değer vergisi ve damga vergisi dahil her türlü vergi, re
sim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerden istisnadır." eklendiği ve bu Kanunun 29.01.2004 tarih 
ve 25361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği görülmüştür. 

Şirketle doğrudan ilgili bir tüzük bulunmamakta olup, faaliyet döneminde şirketi doğrudan il
gilendiren Bakanlar Kurulu kararı ve Yüksek Planlama Kurulu kararı çıkarılmamıştır. 

Diğer taraftan, Türk Telekom A.Ş.'nin, birleşme sonucu kurulan TTI İletişim ve Haberleşme 
Hizmetleri A.Ş.'deki sermayeye iştiraki % 40 oranında olmuş ve böylece, Şirketin sermayesinde
ki kamu payı % 50'nin altında kaldığı için, yeni kurulan bu şirket, Anayasanın 165. maddesi ve do
layısıyla 3346 sayılı Kanun ve 72 sayılı KHK kapsamı dışına çıkmıştır. 

2- Teşkilatın yapısı: 
Kuruluş teşkilat şemasında; özel kalem ve yönetim kurulu büroları, genel müdür danışmanla

rı ve genel müdür yardımcıları doğrudan genel müdüre bağlı bulunmaktadır. Faaliyet döneminde 
iki genel müdür yardımcısı mevcuttur. Uzmanlık birimleri olan direktörlükler çalışmalarını ilgisi
ne göre genel müdür yardımcılarından birine bağlı olarak sürdürmektedir. Direktörlüklerin alt bi
rimleri de şube müdürlükleri halinde teşkilatlandırılmıştır. 

3- Karar organı: 
Şirketin en üst seviyede yetkili ve sorumlu karar organı yönetim kuruludur. Şirket Ana Söz

leşmesinin 8. ve 9. maddelerinde "yönetim kurulunun 5 kişiden oluşacağı, yönetim kurulu üyeliği
ne seçilebilmek için en az dört yıl süreli yüksek öğrenim yapmış, şirketin faaliyet alanında en az 
on yıl mesleki ve idari ihtisasa sahip olmak..." kaydı bulunmaktadır. 

Şirketin yönetim ve denetim kurulu üyeleri Telekom Genel Müdürlüğünce 15.01.2001, 
11.02.2002 ve 05.02.2003 tarihlerinde yapılan Genel Kurullarda belirlenmiştir. 

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin görev sürelerine ilişkin çizelge raporun başlangıç kıs
mında bulunmaktadır. 

Yönetim kurulu 2003 yılında yaptığı 45 toplantıda çeşitli konulara ilişkin 159 karar almıştır. 

4-Yürütme organı: 
Şirket Ana Sözleşmesinin 13. maddesi gereğince yetkili ve sorumlu yürütme organı Genel 

Müdürlük olup, Genel Müdür ve Yardımcılarının Şirket Yönetim Kurulunun kararı ile atanması ön
görülmüştür. Genel Müdür ve yardımcılarının çalışma koşulları, görev ve yetkileri ile alacağı üc
retlerin Yönetim Kurulunca saptanacağı belirlenmiştir. 
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Şirketin ilk Genel Müdürü ve İdari İşlerle ilgili Genel Müdür Yardımcısı 07.06.2001 tarihin
de atanmıştır. Yönetim Kurulu aynı tarihli toplantısında 27 nolu kararla Genel Müdür ve Yardım
cısına ödenecek ücretleri belirlemiştir. 05.07.2001 tarihinde ise Yönetim Kurulu 37 nolu kararla ilk 
teknik Genel Müdür Yardımcısını atamıştır. 

Şirketin ilk Genel Müdürü 04.03.2002 tarihinde Yönetim Kurulunun 16 sayılı kararı ile gö
revden alınmış yerine 07.03.2002 tarih ve 17 sayılı kararla yeni bir Genel Müdür Yardımcısı atan
mıştır. Aynı tarihli toplantıda alınan 18 sayılı bir kararla Genel Müdürün maaşı 2.750 milyon lira
dan 5.500 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Yönetim Kurulu 28.03.2002 tarih 24 sayılı Kararı ile şirket Genel Müdür Yardımcısı sayısını 
3'e çıkarıp, bu kadroya 01.04.2002 tarih 27 sayılı kararla yeni bir Genel Müdür Yardımcısı atan
mıştır. 04.04.2002 tarihli toplantıda ise aldığı 31 sayılı Kararla mevcut Genel Müdür Teknik Yar
dımcısının sözleşmesi feshedilip yerine yeni bir yardımcı atanmıştır. 

Faaliyet döneminde şirket yönetim kurulunun 05.02.2003 tarih, 23 ve 27 sayılı kararları ile yö
netim kurulu başkanının aynı zamanda genel müdür olarak görevlendirilmesi ve kendisine aylık 
net 7 milyar lira (ikramiye hariç) ödenmesinin kabul edilmiş, ayrıca yıl içinde ödenen 4 maaş tu
tarındaki ikramiyelerde dikkate alındığında Genel Müdürün aylık ortalama net ücreti 9,3 milyar li
raya ulaşmıştır. 

5- Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: 
Şirket yönetim kurulunun 06.02.2003 tarih , 24 sayılı ve 24.02.2004 tarih, 31 sayılı kararları 

ile Genel Müdür Yardımcıları dışında şirkete atanacak personelin işe alınması, tüm şirket çalışan
larının terfi ettirilmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verildiği 
görülmüştür. 

Şirketin faaliyet dönemi sonunda (31.12.2003) 264 Aycell personeli, 71 Türk Telekom geçici 
personeli ve 183 kişisi aktivasyon,89 kişisi de çağrı merkezinde (Cali center'da) olmak üzere top
lam 272 kişisi müteahhit elemanı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ancak şirketin henüz perso
nel konusunda norm bir kadrosu olmadığı gibi personel sayısı da devamlı değişkenlik göstermek
tedir. Yapılan tespitlerde personelin özellikleri şöyle sıralanabilir; 

- AYCELL personelinin 128'i teknik, 136'sı idari, Türk Telekom'dan gelen geçici personelin 
ise 33'ü teknik, 38'i idari personeldir. 

- TTAŞ' den gelen personelin 34'ü Genel Müdürlükte 37'si bölgelerde görev yapmaktadır. 
- AYCELL personelinin 202'si (% 77) üniversite mezunu olup, 37'si (% 14) yüksek lisans, 

25'i de (% 9) yüksek okul ve lise mezunudur. Çalışan personelin yaş ortalaması 31 olup, kadın/er
kek sayısı 65-199'dur. 

Şirkette 2003 yılı içinde çalışan ortalama işçi sayısı ile yıl sonu personel mevcudu geçen yıl 
değerleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Personel 

A-Işç i ler: 
1 .Sürekli işçi ler: 

a) Ayl ık l ı lar 
b )Günde l ikç i 1 er 

2 . G e ç i c i işçiler: 
T o p l a m ( A ) 

B - G e ç i c i görevl i ler: 
(Türk T e l e k o m Persone l i ) 

T o p l a m ( B ) 
Gene l top lam (A-+-B) 

Taşeron işçileri 

2 0 0 2 
Çal ışan personel 

Ortalama 
Kiş i 

1 3 8 

1 3 8 

7 1 

7 1 
2 0 9 

Yıl 
sonu 
Kişi 

1 9 0 

1 9 0 

6 8 

6 8 
2 5 8 
1 8 9 

2 0 0 3 
N o r m 

kadro 
Sayı 

Program 

kadro 
Sayı 

Çal ışan personel 

Ortalama 
Kişi 

2 5 0 

2 5 0 

7 1 

7 1 
3 2 1 
2 6 4 

Y ı l s o n u 
Kiş i 

2 6 4 

2 6 4 

7 1 

7 1 
3 3 5 
2 7 2 
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Şirketin 2003 yılında da norm kadroları henüz saptanamamıştır. Program kadroları ise Şirket 
kuruluş aşamasında olduğundan belirlenememiş yıl içinde personel çalışmaya başlayan birimlerin 
görev ihtiyacına göre kısmen dışardan kısmen de T.T.A.Ş.'ın geçici görevli personeli ile giderilme
ye çalışılmıştır. 

Faaliyet döneminde; personel alımıyla ilgili olarak AYCELL Genel Müdürlüğünün 
28.03.2003 tarih ve 1351 sayılı yazısı ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından 371 adet nitelikli 
personel talebinde bulunduğu, Hazine Müsteşarlığının 11.04.2003 tarih ve 21977 sayılı yazısı ile 
uygun görüldüğü, AYCELL Genel Müdürlüğünün 09.05.2003 tarih ve 2441 sayılı yazısı ile 2003 
yılı KİT Gçnel Yatırım ve Finansman Kararnamesinin 4. maddesi hükmü gereğince Devlet Perso
nel Başkanlığından açıktan atama izni istendiği görülmüştür. 

Şirkete faaliyet döneminde 117 personel atanmış, 43 personel de çeşitli nedenlerle ayrılmıştır. 

Kuruluşun personel yapısı; Türk Telekom'dan geçici görevlendirilen personel, diğer GSM 
operatörlerinden gelenler, bankalar ve özel kuruluşlardan gelenler ve yeni mezunlar gibi çeşitli ke
sime dayanan karma bir hüviyetlerdir. Yönetimin bu personel arasındaki dengeleri sağlaması, iş 
verimini kontrol etmesi ve bir kamu şirketi disiplinini tesis etmesi gerekmektedir. Yapılan incele
melerde, bu konudaki insiyatifın yönetimden ziyade birimlerin kendi içinde veya bireysel olduğu, 
her birimin kesiminin veya bireyin kendi performansını belirlemeye çalıştığı görülmüştür. 

6- Personele yapılan harcamalar: 

Faaliyet döneminde personele yapılan harcamalar toplamı, geçen yıla göre % 147 oranında 
7.203,9 milyar lira artarak 12.086,9 milyar liraya yükselmiştir. Harcamanın % 2 oranında 237,5 
milyar lirası kuruluş dışı yönetim kurulu üyelerine, % 81 oranında 9.830,1 milyar lirası şirket per
soneline, % 17 oranında 2.019,3 milyar lirası da Telekom'dan gelen geçici personele aittir. 

III- MALİ BÜNYE 

Şirketin 2003 yılı mali durumunun genel olarak incelenmesi neticesinde; 
- Aktifin % 7,2'sinin dönen, % 92.8'inin duran varlıklardan oluştuğu, 

Aktiflerin % 0,3'ünün hazır değerlerden, % 6,9'unun kısa sürede paraya çevrilebilir değerler
den, % 92,8 'inin bağlı değerlerden teşkil ettiği, 

- Kaynakların % 27'sinin yabancı, % 73'ünün öz kaynakların oluşturduğu yabancı kaynakla
rın % 4'ünün kısa % 23'ünün uzun vadeli olduğu, Uzun vadeli borçların tamamının Ana teşekkü
le ait olduğu, 

- Şirketin geçmiş yıllar zararları ile dönem zararları toplamının 740.6 trilyon liraya ulaştığı 
bu tutarın öz kaynakların % 46,3'üne tekabül ettiği, 

- 2003 yılında gelirin giderleri karşılama oranının % 29,2 olduğu, 

anlaşılmıştır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

1- Tedarik işleri: 

Aycell'in tedarik işleri, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 17.04.2001 tarih ve 16 sayılı karar ile 
yürürlüğe konulan Alım ve Satım Yönetmeliğine uygun olarak yürütülürken, 01.01.2003 tarihinden 
itibaren yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla, 2003 yılında yapılan her türlü mal ve hizmet alımının bu 
kanunlar ve Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan yönetmeliklere göre yürütülmesi zorunlu
luğu ortaya çıktığından bu mevzuata uygun işlem yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 
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Bu kapsamda olmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından 05.04.2003 tarih ve 61 sayı ile alınan 
kararda; taleplerin bildirilmesinde uygulanacak işlemler, satın almada kullanılacak teknik şartna
melerin hazırlanmasında uygulanacak esaslar, yaklaşık maliyet hesap cetveli ve ilgili diğer husus
lar ile yetki limitleri belirlenmiştir. Ayrıca, belirlenmiş yetki limitlerine uygun olarak ihale yetkili
si, onay makamı, komisyon oluşturmaya yetkili makam ve komisyon başkanlarının nasıl tespit edi
leceği de bu kararda yer almıştır. Söz konusu karar söz konusu yasal düzenlemeden yaklaşık 3 ay 
sonra yapılmış birlikte bu süre içerisinde mevzuata aykırı bir alım yapılmamıştır. 

Yapılan bu düzenleme ile 1,25 milyar liraya kadar olan sarf niteliğindeki alım taleplerinde Lo
jistik Müdürlüğünden, 6,365 milyar liraya kadar olan sarf nitel indeki alım taleplerinde Lojistik Di
rektörlüğünden, 6,365 milyar liraya kadar olan maddi duran varlık alım taleplerinde ise Genel Mü
dür Yardımcılığından, 500 milyar liraya kadar olan her türlü alım taleplerinde Genel Müdür Yar
dımcılığından, 1 trilyon liraya kadar olan alım taleplerinde Genel Müdürden ve 1 trilyon liranın üs
tündeki alım taleplerinde ise Yönetim Kurulundan onay alınması kararlaştırılmıştır. 

Diğer taraftan, 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gi
ren 4964 sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenlemede Şirketin doğrudan mal ve hizmet üretimine 
veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacağı ve sözleşme bedeli 2,9 trilyon li
ra olan alımları Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkartılmıştır. 

Söz konusu muafiyet kapsamına giren alımların tespiti için Kamu İhale Kurumu'nun 
31.08.2003 tarih ve 25215 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/9 nolu tebliği yayınlanmış ve 
bu tebliğde söz konusu muafiyete girmesi istenen alımların 5 gün içerisinde bildirilmesi istenilmiş
tir. Şirket yaklaşık 2,5 aylık bir gecikme ile ilgili Kuruma 13.11.2003 tarihinde başvuruda bulun
muş olup, Kurum tarafından 09.12.2003 tarihinde gönderilen yazıda muafiyet kapsamına giren mal 
ve hizmetler bildirilmiştir. 

Şirket tarafından muafiyet kapsamına alınması istenmiş olmasına rağmen lisanslı yazılım 
ürünleri alımı ile faturalama sistemlerine yönelik mal ve hizmet alımlarının muafiyet kapsamına 
alınmaması, esas amacı mobil haberleşme hizmeti sunmak olan ve sunduğu hizmete yönelik tahsi
lat işlemi için çok sayıda fatura gönderme durumunda olan Şirketin aleyhine bir durum oluştur
makla birlikte, Şirketin tüzel kişiliğinin 19.02.2004 tarihi itibariyle sona ermesi nedeniyle bu soru
nun çözümü konusunda girişimde bulunulmasına gerek kalmamıştır. 

2003 yılı içerisinde sarf mubayaa kapsamında yapılan harcamaların toplamı 1,2 trilyon lira 
olup, yapılan harcamalar ilk ödenek toplamının üstünde olmakla birlikte, yılın son günü alınan Yö
netim Kurulu kararı ile kabul edilen revize ödenek limitleri içerisinde kalınmıştır. 

Şirketin sarf mubayaa kapsamında yaptığı 1,2 trilyon liralık harcama, 474,6 trilyon lira olan 
genel giderlerin yaklaşık % 02'sini oluşturmaktadır. Bu kapsamda temin edilen toplam 995,9 mil
yar liralık tüketim malzemesinin 723,5 milyarlık kısmı abone işlemlerinde kullanılan malzeme ile 
faturalama işlemlerinde kullanılan malzemelerdir. 

1- Üretim 
Yeterli kapsama alanı sağlanması halinde, GSM 900 şebekesine göre daha kaliteli ses hizme

tinin verilebileceği GSM 1800 şebekesine sahip olan Aycell, 14.12.2001 tarihinden itibaren 7 ilde 
kısıtlı bir kapsama alanı içinde mobil telefon hizmeti sunmaya başlamış, 2002 ve 2003 yıllarında 
genişletme çalışmaları yapılmıştır. Şebekenin genişlemesi ve uygulanan promosyonla birlikte sis
temde kayıtlı abone sayısı 2003 yılı sonu itibariyle 2.042.452'ye ulaşmıştır. Bunun 799.485'i ku
rumsal kullanıcılardır. 

Ön ödemeli ve fatura ödemeli abonelikler dışında Şirketin Yönetim Kurulunun 19.02.2003 ta
rih ve 29 sayılı kararı gereğince başlatılan özel kurumsal abonelik şekli de bulunmaktadır. Bu abo-
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nelik, çok sayıda çalışanı bulunan kurum ve kuruluş yetkililerine belli sayıda GSM 1800 uyumlu 
cihaz ve ücretsiz faturalı hat temin edilip, bu kuruluş çalışanlarının grup içi görüşmelerinin ücret
siz yapabilmesi şeklindedir. 

Bu uygulama kullanıcı sayısının artırılması ve Şirketin tanıtılması açısından belli bir yarar 
sağlamış olmasına karşılık grup içi konuşmalar süreye bağlı olarak ücretlendirilmediğinden şebe
kede oluşan aşırı trafik hizmet kalitesini düşürmüştür. Şöyle ki; 2003 yılı sonu itibariyle şebekede 
oluşan trafik 30.000 Erlang'a ulaştığında numaralan yollanan çağrının başarısızlık oranı (THC 
Congestion) % 25-34 oranına yükselmiştir. Bu da her 3-4 çağrıdan birinin başarısız olduğu anla
mına gelmektedir. 

Diğer GSM şebekelerinde çok farklı tarifeler uygulanmasına karşılık esas olarak konuşma sü
resine bağlı ücretlendirme yapıldığı görülmektedir. Örneğin, Türkcell ve Telsim şebekelerinde ku
rumsal abonelikler için belli bir süreye kadar sabit ücret alındığı veya çok az ücretle hizmet veril
diği, bu süre aşıldığında normal ücret uygulandığı görülmektedir. Ayrıca, bir süre önce Telsim ta
rafından günün belli saatlerinde konuşma süresinden bağımsız şebeke içi ücretlendirme yapılma 
kararı alınmış, ancak ortaya çıkan olumsuzluklar dikkate alınarak bu uygulamadan vazgeçilerek sa
dece 2-3 abone arasında belli ücret karşılığı süresiz görüşme imkânı sağlanmıştır. 

Bu uygulama aynı zamanda AycelPin ana şirketi olan Türk Telekom'u da olumsuz yönde et
kilemektedir. Son yıllarda GSM abone sayısının artması ve kişiye ulaşmada mobil telefonların ter
cih edilmesi nedeniyle sabit şebekede sürekli olarak trafik düşüşleri görülmekte, bu durum esas ge
liri telefon hizmetlerinden elde eden Türk Telekom'un aleyhine bir durum yaratmaktadır. 

Grup içi aramaların ücretsiz olduğu Aycell şebekesi aboneleri sabit şebeke üzerinden yaptık
ları çoğu aramayı mobil telefona yönlendireceğinden Türk Telekom gelir kaybına uğraması kaçı
nılmazdır. Nitekim, 2003 yılında Türk Telekom şebekesinde oluşan trafik, 2002 yılına göre 9 mil
yar kontör daha az gerçekleşmiştir. Bu azalmanın tek nedeninin Aycell tarafından uygulanan ku
rumsal abonelik olduğu söylenemese de bu sonucun ortaya çıkmasında söz konusu uygulamanın 
önemli bir etken olduğu ortadadır. 

Telekomünikasyon Kurumu ile Şirket arasında imzalanmış olan Lisans Sözleşmesinde belir
tildiği üzere, Aycell GSM şebekesi üzerinden ses iletimi yapılabileceği gibi senkron ve asenkron 
veri iletimi, PAD ambalajlı veri iletimi ve senkron ambalajlı anahtarlı veri iletimi yapılması öngö
rülmüştür. Uluslararası GSM Organizasyonu tarafından belirlenmiş olan data hizmetleri; SMS (Kı
sa Mesaj Servisi), GPRS (Genel Paket Radyo Hizmeti), WAP (Telsiz Erişim Protokolü), HSCDS 
(Yüksek Hızlı Devre Anahtarlamalı Data Hizmeti), MMS (Çoklu Ortam Mesaj Hizmeti) ve EDGE 
(Gelişmiş Hızlı Data) hizmetidir. 

GSM şebekeleri üzerinden verilen en yaygın data hizmeti SMS hizmetidir. 2. Nesil GSM şe
bekelerinde Aralık 1992 tarihinden itibaren verilmeye başlanan bu hizmet Latin Alfabesinde yazıl
mış 160 karakterlik bir mesajın bir GSM abonesinden diğer GSM abonesine iletilmesine imkân 
vermektedir. GSM Organizasyonu istatistiklerine göre 2003 yılında dünyadaki GSM şebekeleri 
üzerinden ayda yaklaşık 45,6 milyar SMS mesajı iletilmiştir. 

GSM operatörleri tarafından yürütülmekte olan önemli hizmetlerden biri de Çağrı Merkezi işlet
meciliğidir. Müşterilerden gelebilecek sözlü taleplerin karşılanması amacıyla Aycell Çağrı Merkezi 
Ankara-Ulus'ta oluşturulmuştur. 444 1 505 nolu telefondan veya 6060 nolu Aycell GSM telefonun
dan ulaşılabilen merkez 24 saat hizmet vermiş ve 3 vardiya halinde ayda ortalama 70 kişi çalışmıştır. 

Aycell tarafından oluşturulan GSM 1800 şebekesinin Türk Telekom şebekesi ile diğer GSM 
şebekelerine irtibatlandınlarak Aycell abonelerinin uluslararası görüşmeler yanında bu şebekelere 
ait abonelerle haberleşmesine olanak sağlanması amacıyla ara bağlantı sözleşmeleri imzalanması 
hususu Yönetim Kurulu'nun 26.03.2001 tarih ve 8 sayılı kararı ile öngörülmüştür. 
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Ara bağlantı anlaşmaları, 4502 sayılı Kanun ile değiştirilen 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanu
nunun 10 uncu Maddesi hükümlerine göre yapılmakla birlikte, anılan Kanunda bu amaçla uygulana
cak özel koşullar ve ücretler konusunda kesin bir hüküm bulunmadığından bu anlaşmalar iki taraf ara
sında sağlanacak mutabakata bağlı olmaktadır. Nitekim 2 yeni operatöre lisans verilmesi üzerine 
mevcut GSM operatörleri ara bağlantı tarifesini 1,4 cent/dak ikadan 20 cent/dakika'ya çıkartmışlar ve 
yeni operatörlerin abone artışının engellenmesi yönünde önemli bir girişimde bulunmuşlardır. 

Türk Telekom ile 25.12.2003 tarihinde varılan mutabakatta ise Aycell'den TT şebekesine doğru 
alan içi aramalarda 50.000 lira/dakika, alan dışı aramalarda 70.000/dakika, TT şebekesinden Aycell şe
bekesine doğru olan aramalarda ise çağrı sonlandırma ücreti 210.000 lira/dakika olarak belirlenmiştir. 

Aycell şebekesi ile diğer şebekeler arasında 2003 yılında geçen toplam trafik değerleri 2002 
yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Diğer 
Operatörler 

Türk Telekom 
Türkcell 
Telsim 
Aria 
Toplam 

Aycell Şebekesine 
Giren Trafik 

(dakika) 
2002 
9.431.046 
8.372.386 
1.461.723 

360.930 
19.626.085 

2003 
56.882.639 
53.477.245 
12.258.005 
4.172.131 

126.790.020 

Aycell Şebekesinden 
Çıkan Trafik 

(dakika) 
2002 
9.087.943 

15.564.113 
3.546.786 

858.186 
29.057.028 

2003 
69.437.291 
54.414.686 
11.505.890 
4.123.555 

139.481.421 

Çizelgenin incelenmesinden de görüleceği üzere 2003 yılı içerisinde Aycell şebekesine diğer 
şebekeleren giren toplam trafik 126,8 milyon dakika iken, Aycell şebekesinden diğer şebekelere çı
kan toplam trafik 139,5 milyon dakika olmuştur. 2002 yılına göre daha dengeli bir trafik akışı söz 
konusu olmasına rağmen 2003 yılında da Aycell aleyhine bir trafik alış-verişi söz konusu olmuştur. 

Uluslararası roaming yapılabilmesi için Aycell şebekesinde bulunması gereken özellikler test 
edildiğinde olumsuz sonuçlarla karşılaşılmış ve yapılan düzeltme çalışmaları sonucunda Ağustos 
2002 tarihinde ilk yabancı operatörle karşılıklı olarak roaming hizmeti verilebilmiştir. 2003 yılı so
nu itibariyle 75 ülkede 119 operatörle roaming anlaşması imzalanmış durumdadır. 2004 yılında ise 
ilave olarak bu sayıya 12 operatör daha ilave edilmiş ve uluslararası roaming yapılan operatör sa
yısı 131'e, ülke sayısı ise 83'e ulaşmıştır. 

3- Pazarlama: 

Şirketin 2003 yılı satışların gerçekleşme durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 
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(Milyon TL) 

Yurtiçi satışlar 

Yurtiçi satışlar (KDV ve ÖİV dahil) 
GSM gelirleri 
Konuşma ücretleri 
Wap ücretleri 
GPRS ücretleri 
Data ücret gelirleri 
Diğer ücretler 
Konuşma ücretleri (ÖİV'siz dönem) 
Katılım ücreti 
Yurt dışı görüşmeler 
Arabağlantı gelirleri 
Özel matrah şekline tabi kontörlü kart gelirleri 
ÖMŞ tabi pre-paıd (Faturasız ödeme) gelirleri 
Sim kart satış gelirleri 
SMS ücretleri 
SMS ücretleri 
Toplu SMS gelirleri 
Diğer iadeler 
Yurt dışma görüşmeler 
Gecikme bedeli 
Diğer 
Yurt dışı satışlar 
Uluslar arası dolaşım gelirleri (KDV ve ÖİV dahil) 
Uluslar arası dolaşım gelirleri (KDV ve ÖİV hariç) 

Toplam 

2002Yıh 

27.275.291 
11.968.034 

6.013.050 
4.353.177 

4.059.958 
684.757 

196.315 

35.608 
35.608 

27.310.899 

2003 Yıh 
İlk 

Program 
424.595.000 
154.267.000 
153.097.000 

20.000 
150.000 

1.000.000 
106.757.000 
137.800.000 
137.800.000 
13.100.000 
12.476.000 
12.076.000 

500.000 
(100.000) 

40.000 
5.000 

150.000 
270.000 
250.000 
20.000 

424.865.000 

2003 Yıh 
Son 

Program 
188.723.000 
91.903.000 
60.000.000 

10.000 
350.000 
130.000 

2.000.000 
413.000 

27.500.000 
1.500.000 

40.250.000 
39.000.000 
39.000.000 
9.500.000 
5.080.000 
5.000.000 

80.000 

290.000 
2.700.000 

2.020.000 
720.000 

1.300.000 
190.743.000 

2003 Yıh 
Gerçekleşen 

186.641.046 
90.742.808 
59.480.018 

343.855 
134.090 

1.854.274 
412.884 

27.134.176 
1.383.511 

40.545.227 
39.052.322 
39.052.322 
9.141.419 
4.864.313 
4.827.448 

36.865 

312.479 
1.982.478 

2.543.283 
705.560 

1.837.723 
189.184.329 

(*)Şirketin brüt satışları 131,4 trilyon lira olup, net satışları 103,2 trilyon liradır. Brüt satışla
ra % 18 KDV ve % 15 ÖİV ilave edildiğinde (KDV+ÖİV)'i satışlar yukarıda gösterilmiştir. 

2002 yılı ilk programı hazırlandığında GSM faturalı hatların 23,1 trilyon lira, ön ödemeli (fa
turasız hatların) hatların ise bu tutarın % 60'ı oranında 13,7 trilyon lira gelir getireceği öngörül
müştür. Bu tahmin gerçeklerin çok dışında sonuçlar vermeye başlayınca program revize edilerek 
faturalı GSM gelirleri 12,2 trilyon liraya, faturasız hat gelirleri 4,5 trilyon liraya, toplam gelirler ise 
48,8 trilyon liradan 27,3 trilyon liraya indirilmiştir. 

Sonuç olarak gerçekleşme rakamlarının son bütçe rakamları ile mukayesesi yapıldığında; 
GSM (faturalı hat da) gerçekleşme oranının % 73,2 
Arabağlantı gelirlerinin " " % 59,2 
Faturasız hat dan " " % 67,6 
Diğer gelirlerin " " % 93,0 
Yurt dışı gelirinin " " % 76,8 

Nispetinde son program hedefinin de oldukça gerisinde kaldığı görülmüştür. Sadece yurtdışı 
roaming geliri % 24,5 oranında program hedefini aşabilmiştir. 

2003 yılında toplam satışlar 2002 yılı toptan satışlarına göre yaklaşık 7 kat artış göstermiştir. 
Bu artış yurtiçi satışlarda 7, yurtdışı satışlarda ise 71 kat olmuştur. 
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Toplam satışların % 98,5'i yurtiçi satışlar olup, bunun % 48,7'si GSM, % 21,7'si arabağlantı, % 20,9'u 
ise faturasız ödeme gelirleridir. Yurtdışı gelirlerin % 72,2'si ise uluslar arası dolaşım gelirleridir. 

Şirket 2003 yılında her 100 liralık satışı KDV ve ÖİV dahil 142 lira olarak piyasaya intikal et
tirmiştir. Nitekim KDV ve ÖİV hariç yurtiçi satışları 130 trilyon lira, yurtdışı satışları 1,3 trilyon li
ra, brüt satış tutarı ise 131,3 trilyon lira olup, 28,1 trilyon liralık satış iadeleri indirildiğinde (KDV 
ve ÖİV hariç) net satışlar 103,2 trilyon liraya ulaşmaktadır. 

Bu satışların 68,4 trilyon lirası GSM, 28,4 trilyon lirası GSM işletmelerinden alınan arabağ
lantı, 26,2 trilyon lirası pre-paid (faturasız) konuşma, 6,4 trilyon lirası diğer gelirler, 498 milyar li
rası yurtdışı roaming, 1.285 milyar lirası yurtdışı satışlarla ilgilidir. 

2003 yılı itibariyle YDK'ca yapılan tetkiklerde; 2003 yılı sonu itibariyle kümülatif abone sa
yısı 2.042.452'ye anlaşmalı kurumlar sayesinde kayıtlı kümülatif abone sayısı 794.483'e ulaşmış
tır. 2004 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kümülatif abone sayısı 2.255.353 olup, anlaşmalı kurumlar 
sayesinde erişilen abone sayısı 884.447'dir. 

V- YATIRIMLAR 

Türkiye'de 1994 yılında başlayan GSM hizmeti başlangıçta büyük bir gelişme gösterememiş 
olmasına rağmen, gelir ortaklığı ile hizmete başlayan şirketlerin 1998 yılında lisans almasından 
sonra özel koşulların ortaya çıkması, terminal fiyatlarındaki ucuzlama ve uygulanan tarife politi
kaları GSM abone artış hızının bütün beklentilerin üstüne çıkmasına neden olmuştur. Bu durum 
Türk Telekom'un GSM sektörüne girmesini teşvik etmiş, ancak rekabetçi bir ortamda yatırım plan
lamasının istenilen doğrultuda yapılamaması Şirketin başarısını etkileyen en önemli faktör olmuş
tur. Yeterli altyapıyı oluşturmadan hizmete başlanması Şirketin görüntüsünü olumsuz yönde etki
lemiş, daha sonra başlanılan yatırımların hızı ise kurumsal abonelik uygulaması ile oluşan abone 
artış hızı karşısında yetersiz kalmıştır. Bunun yanında Aria ile birleşmenin gündeme gelmesi yü
zünden yatırımların durdurulması bu olumsuzlukları daha da artırmıştır. 

Söz konusu yatırımların planlanmasında, finansmanının sağlanmasında ve gerçekleştirilme
sinde etkin rolü bulunan ve Şirketin ana kuruluşu olan Türk Telekom, 29.01.2000 tarih ve 3948 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4502 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK kapsa
mı dışına çıkartıldığından, Aycell'in yıllık yatırım programları Yönetim Kurulu tarafından belirlen
miş ve DPT onayı ile YPK kararına ihtiyaç duyulmamıştır. 

Kuruluş aşamasını 2001 yılı içerisinde tamamlayan ve 2002 yılında şebekesini genişletmeye 
başlayan Şirketin 2003 yılı yatırım programı Yönetim Kurulu tarafından 04.07.2002 tarihinde 
onaylanan "2003 Yılı Gelir-Gider Bütçesi ile Yatırım ve Finansman Programı" içinde yer almıştır. 
Bu program 2002 yılı gerçekleşmeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından 12.12.2002 ta
rih ve 116 sayılı karar ile revize edilmiştir. 

Her iki programda da Şirketin kaynaklarının öngörülen yatırım için yeterli olmadığı belirtil
miş olup, abone sayısının 2003 yılı sonunda yaklaşık 1,7 milyon olacağı göz önüne alınarak, yapı
lacak yatırımların bu sayıdaki abonenin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olması öngörülmüştür. 

Buna karşılık, Haziran 2003 ayı sonu itibarı ile fiili gerçekleşmelerin ortaya çıkması, Ağus
tos 2003 ayında abone sayısının yaklaşık 1,4 milyona ulaşması, kurumsal kampanyalar ile birlikte 
yıl sonunda 2,8 milyon aboneye ulaşılacağının anlaşılması, ayrıca Hazine Müsteşarlığınca 2003 yı
lı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde Şirketten mali tabloları istemesi hususu dik
kate alınarak gelir-gider bütçesi ile yatırım ve finansman programının yeniden revize edilmesine 
gerek duyulmuştur. Bu amaçla hazırlanan program Yönetim Kurulu tarafından 03.09.2003 tarih ve 
124 sayı ile kabul edilmiştir. 
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2003 yılı Yatırım Programı son olarak 31.12.2003 tarihinde yeniden revize edilmiştir. Bu re
vizyonun yapılmasında Kasım 2003 ayı sonu fiili gerçekleşmelerin ortaya çıkması ve abone sayı
sının 2 milyona ulaşmış olması dikkate alınmıştır. 

Yatırımların son revize programa göre nakdi gerçekleşme oranı % 93,7, fiziki gerçekleşme 
oranı ise % 89,7 olmuştur. 

VI- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1- 16.03.2005 tarihinde Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.'nin 2003 yılı ve 
01.01.2004-19.02.2004 dönemi hesap ve işlemlerinin görüşüldüğü TBMM KİT Alt Komisyon 
toplantısında; 24.05.2004 tarihinde yapılan 2002 yılı TBMM KİT Alt Komisyon toplantısında ce
vaplanması istenen sorulardan cevaplanmamış olanlara en kısa zamanda cevap verilmesi, 

2- Başbakanlık Teftiş Kurulunca hazırlanan ve Başbakan tarafından 25.08.2004 tarihinde 
onaylanan soruşturma raporu ile ilgili olarak, Ulaştırma Bakanlığı tarafından Türk Telekom'a gön
derilen 01.10.2004 tarih ve 1196 sayılı yazı gereğince gereğinin yapılması. 

SONUÇ 
Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.'nin 09.02.2004 tarihindeki kendi Genel Ku-

rulu'nda kabul edilen 2003 yılı bilançosu ve 355.787.548 milyon lira dönem zararı ile kapanan ge
lir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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AYCELL HABERLEŞME VE PAZARLAMA A.Ş. 
2003 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

I- DÖNEN VARLIKLAR 
A- Hazır Değerler 
B- Menkul Kıymetler 

1-Menkul kıymet değer düşük, karş.(-) 
C- Ticari Alacaklar 
1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı ( - ) 
D- Diğer Alacaklar 
1 - Diğer alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı ( - ) 
E- Stoklar 

1 • Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2- Verilen Sipariş Avansları 

F- Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Maliy. 
G- Gelecek Aylara Ait Gid.ve GeLTah. 
H- Diğer Dönen Varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II- DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari Alacaklar 
1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı ( - ) 
B- Diğer Alacaklar 
1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı ( • ) 

C- Mali Duran Varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler 

değer düşüklüğü karşılığı 
3-İştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
S-İştiraklere sermaye paylan 

değer düşüklüğü karşılığı (-) 
6-Bağh Ortaklıklar 
7-BağIı ortaklara sermaye taahhütleri (-) 
g-Bağlı ortaklara sermaye paylan 

değer düşüklüğü karşılığı (-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali dur.var.değer.düş.karş. (•) 

D- Maddi Duran Varlıklar 
1- Maddi duran varlıklar (Brüt) 
2- Birikmiş Amortismanlar ( - ) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen Avanslar 

E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
1 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
2- Birikmiş Amortismanlar ( - ) 
3- Verilen Avanslar 

F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1- Özel Tükenmeye tabi var. (Brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan (-) 
3- Verilen Avanslar 

G- Gelecek Yıllara Ait Gid.ve Gel.Tahk. 
H- Diğer Duran Varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMİ 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

208.346.273 
(76.198.360) 

39.297.467 

1.884.879.578 
(156.024.051) 

3.991.528 
84.850 

10.700.321 

-

1.301.280 

-
2.420.373 

44.606.930 

29.664 

-

-

171.445.380 

1.728.855.527 

-

-
-

63.105.282 

1.900.330.571 
1.963.435.853 

Cari Dönem 
Milyon TL. 

(1.997.461) 

93.741 

585.848.277 
(215.012.547) 

12.108.098 

1.885.871.155 
(238.490.457) 

6.172.100 
25.780 

57.330.742 

14.786 

932.830 

-
5.112.273 

88.018.991 

30.624 

-

-

382.583.828 

1.647.380.698 

-

-
-

157.607.502 

2.029.995.150 
2.187.602.652 
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AYCELL HABERLEŞME VE PAZARLAMA A.Ş. 
2003 Yılı Bilançosu 

PASİF (Kaynaklar) 

I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali Borçlar 
B- Ticari Borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
C- Diğer Borçlar 

1- Diğer borç senedi reeskontu (-) 
D- Alınan Avanslar 
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onrm.Haked. 
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 
G- Borç ve Gider Karşılıkları 

1- Dönem kan ve diğer yas.yük.karş. 
2- Peşin ödenen vergi ve diğ.yük.kar.(-) 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gider karşılığı 

H- Gelecek AyLAit Gel.ve Gid.Tahakkukla. 
1- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLARTOPLAMI 

II- ÜZDN VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR 
A- Mali Borçlar 
B- Ticari Borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
C- Diğer Borçlar 

1 - Diğer borç senedi reeskontu (-) 
D- Alınan Avanslar 
E- Borç ve Gider Karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıkları 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 

F- Gelecek Yıl.Ait Gel.ve Gid.Tahakkuklan 
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI 
KAYNAKLARTOPLAMI 

III-ÖZ KAYNAKLAR 
A- Ödenmiş Sermaye 
1- Sermaye 
2- Ödenmemiş Sermaye (- ) 

B- Sermaye Yedekleri 
1- Hisse Senedi İhraç Primleri 
2- Hisse Senedi İptal Karları 
3- MDV Yeniden Değerleme Artışları 
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 
5- Diğer Sermaye Yedekleri 

C- Kar Yedekleri 
1- Yasal Yadekler 
2-Sütü Yedekleri 
3-Olağan Üstü Yedekler 
4-Diğer Kar Yedekleri 
5- Özel Fonlar 

D- Geçmiş Yıllar karları 
E- Geçmiş Yıllar Zararları ( • ) 
F- Dönem Net Zararı ( • ) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMİ 
PASİF ( KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki Dönem 

Milyon TL 

1.900.820.000 

-
-

51.707.690 

-
-

. 
-
. 
• 

91.628 
42.776.S82 

12.520 

-
-

4.202.463 

-

• 

-
-

348.889.122 

-

-
-

1.900.820.000 

51.707.690 

. 

-
123.132.925 
261.731.227 

47.083.193 

348.889.122 

1.567.463.538 
1.963.435.853 

Cari Dönem 

Milyon TL 

2J00.820.000 

-

-
-

38.239.634 

-
-

. 

. 

. 
" 

-
76.263.338 

107.958 

1.571 

-
14.340.205 

-

-
-

-
-

498.481.646 

-
-

-

2.300.820.000 

38.239.634 

. 

-
384.864.152 
355.787.548 

90.713.072 

498.481.646 

1.598.407.934 
2.187.602.652 
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AYCELL Haberleşme ve Pazarlama A.Ş. 
2003 yılı gelir tablosu 

Gelirler ve Giderler 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 
C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti 

Brüt satış zaran 
E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zaran 
F- Diğer faal.olağ.gelir ve karlar 
G- Diğer faal.olağ.gider ve zar.(-) 
H- Finansman giderleri 

Olağan zarar 
I-Olağan gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (•) 
Dönem zaran 

K- Dönem kan vergi ve diğer 
yasal yükümlülük karşılıkl. (-) 

Dönem net zararı 

Önceki I 
Milyon TL 
19.098.532 

457.196 
14.511.336 

172.058.966 

32.599.248 

3.035.394 
1.770.895 

56.857.983 

112.347 
16.103.212 

3önem 
Milyon TL 

(157.547.630) 

(190.146.878) 

(245.740.362) 

(261.731.227) 

(261.731.227) 

Cari Dönem 
Milyon TL 

131.369.815 
28.162.824 

103.206.991 
310.468.707 

(85.587.342) 

14.437.138 
7.200.230 

59.522.002 

944.866 
11.598.262 

Milyon TL 

(207.261.716) 

(292.849.058) 

(345.134.152) 

(355.787.548) 

(355.787.548) 
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SAYI : 83 
AYCELL HABERLEŞME VE PAZARLAMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 

01.01.2004-19.02.2004 DÖNEMİNE AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 
KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 21.06.2006 tarihli 37 nci Birleşiminde Aycell Haberleşme ve Pazarlama 
Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 01.01.2004-19.02.2004 dönemini ait hesap ve işlemleri Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz ko
nusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Bir
leşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

Ülkede GSM hizmeti, 1993 yılında iki firma ile imzalanan gelir ortaklığı sözleşmeleri ile oluş
turulan Turkcell ve Telsim şebekeleri üzerinden 1994 yılından itibaren verilmeye başlanmıştır. Ni
san-1998 ayında imzalanan lisans sözleşmelerine kadar Türk Telekom tarafından sürdürülen GSM 
hizmeti, daha sonra Turkcell ve Telsim şirketleri tarafından verilmeye devam edilmiştir. 2000 yı
lında yapılan GSM 1800 ihalesinde lisans alan Aria şirketinin kurduğu 3.GSM şebekesinin de 
22.03.2001 tarihinde hizmete girmesiyle ülkede 3 ayrı GSM şebekesi işletilir hale gelmiştir. Aycell 
ise Yüksek Planlama Kurulu'nun 27.10.2000 tarih ve 2000/T-35 sayılı kararı ile GSM mobil tele
fon işletmeciliği yapmak üzere 20 trilyon lira sermaye ile anonim şirket şeklinde Türk Telekomü
nikasyon A.Ş.'nin bağlı şirketi olarak 15.01.2001 tarihinde kurulmuş, ticari açılışını ise 15.12.2001 
tarihinde yaparak faaliyete başlamıştır. 

Şirketle ilgili olarak 01.08.2003 tarih ve 4971 sayılı Kanunun 17. maddesi ile 406 sayılı Tel
graf ve Telefon Kanununa geçici 7.madde olarak "Türk Telekom tarafından, GSM 1800 mobil te
lefon hizmeti sunmak üzere kurulmuş bulunan Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri Ano
nim Şirketi; GSM 1800 imtiyaz sözleşmesi imzalayarak faaliyet yürüten başka bir işletmeci şirket 
ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulacak yeni bir şirket aracılığı ile birleşebilir. 
Bu birleşme sonucu gerekli tüm lisans düzenlemelerin ve işlemlerini yapmaya Kurum yetkilidir." 
hükmünün eklendiği ve bu Kanunun 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazetede yayımlana
rak yürürlüğe girmiştir. 

Diğer taraftan, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 17.09.2003 tarihinde yapılan 2. Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısında ; " AYCELL A.Ş. ile İŞTİM A.Ş. arasında akdedilecek ortaklık anlaş
ması hükümleri doğrultusunda yeni bir şirket kurulması; yeni kurulacak şirketin yapılacak tüm ana 
sözleşme değişiklikleri ile birleşmeden doğacak her türlü ve özellikle Türk Telekomünikasyon 
A.Ş.ye gelecek yükümlülüklere ilişkin sözleşmelerin paraf ve imzası hususunda tekrar Genel Ku-
rul'dan izin alınması kaydıyla, şirket kurulma işlemlerinin bir an önce başlatılması ve sözkonusu 
şirketin kuruluşu hususundaki iş ve işlemleri yürüterek şirketi kurma ve ayrıca yeni kurulacak şir
kette faaliyet gösterecek 4 adet yönetim kurulu üyesi ile ladet denetim kurulu üyesi ve Genel Mü
dürün belirlenmesi ve kuruluş sermayesindeki rakamın tespiti hususunda Türk Telekomünikasyon 
A.Ş. Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi" nin kararlaştırıldığı tespit edilmiştir. 

Yine şirketle ilgili olarak 21.01.2004 tarih ve 5071 sayılı Kanunun 3. maddesi ile 406 sayılı 
Telgraf ve Telefon Kanununa geçici 7 nci maddesine; 
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"Birleşme, ülkenin stratejik ve ekonomik öncelikleri gözetilmek kaydıyla gerçekleşebilir. 
Türk Telekom, Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.'yi borçtan arındırarak ve bir

leşme sonrasında bünyesinde birleşilen şirketin kayıtlarındaki toplam lisans ücreti tutarının toplam 
lisans ücreti tutarının en fazla % 10'unu da ödemek suretiyle bünyesinde birleşilen şirketin % 40 
payına sahip olur. 

Birleşme, Türk Ticaret Kanununun, birleşme süreci ve birleşme usulü hakkındaki hükümleri 
uygulanmaksızın, birleşme sözleşmesinin ve bilançolarının mevcut haliyle birleşen şirketlerin ge
nel kurulları tarafından kabulünü takiben, birleşme kararının ticaret siciline tescil ve ilanıyla ta
mamlanmış olur. 

Birleşme nedeniyle ve birleşme neticesinde doğacak kazanç, kurumlar vergisinden; birleş
meyle ilgili bütün devir, temlik ve intikal işlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek her 
türlü sözleşme, protokol ve kağıtlar katma değer vergisi ve damga vergisi dahil her türlü vergi, re
sim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerden istisnadır." hükümlerinin eklendiği ve bu Kanunun 
29.01.2004 tarih ve 25361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği görülmüştür. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 09.02.2004 tarihinde yapılan 2. Olağanüstü Genel Kurul 
toplantısında ; " 

- 4971 ve 5071 sayılı kanunlar ve 29.05.2003 tarihli Bakanlar Kurulu prensip kararı doğrultu
sunda İŞ-TİM'in bilançolarının onaylanması ve sözleşmelerdeki yükümlülüklerini yerine getirme
si, 1.3 milyar USD'a kadar borçlarını tasfiye etmesi, rehinleri kaldırması, T.C. tahkim davaların
dan vazgeçmesi, 1.3 milyar USD'nin üstünde borcu çıkması hali için teminat vermesi kaydıyla; 
Aycell'in İŞ-TİM ile yürüttüğü birleşme çalışmaları sonucu hazırlanan sözleşmelerin ve doküman
ların onaylanarak birleşme kararı verilmesi, 

- Yasaya göre yeni şirketin % 40 hissesi ve sahip olunması için Bakanlar Kurulu Kararında be
lirtilen 300 milyon USD'nin (yaklaşık 401.768.700 milyon TL) birleşme öncesi Aycell A.Ş.'ye 
nakdi sermaye artışı ve/veya prim olarak konulması suretiyle verilmesi, 

- Kanun gereğince Aycell'in birleşme anındaki borçlarından arındırılması amacıyla 
568.452.200 milyon TL.'nin İŞ-TİM'in bu hususta alacağı karar dikkate alınmak suretiyle bir bö
lümünün veya tamamının sermaye artışına ve/veya (yedek akçe) prim olarak konulmasına ve buna 
ilişkin yöntemin belirlenmesi hususunda Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğüne yetki 
verilmesi, 

- Ayrıca fiili birleşme anında Aycell'in bilançosunda Türk Telekom'a yönelik ilave yükümlü
lüklerin ortaya çıkması halinde bu yükümlülüklerin sermaye artışı ve/veya prim olarak konulması 
hususunda Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğüne yetki verilmesi, 

- Bu birleşme ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak üzere Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ge
nel Müdürlüğüne yetki verilmesi," 

hususlarının kararlaştırıldığı tespit edilmiştir. 
Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.02.2004 tarih ve 11 sayılı kararında; Şirketin İŞ-TİM ile yeni 

bir şirket bünyesinde birleşmesi öngörüldüğünden bahisle birleşmeye esas teşkil etmek üzere 
16.02.2004 tarihine ait bilanço ve gelir tablosu kabul edilmiştir. 

Aycell A.Ş'nin 18.02.2004 tarihinde yapılan 2004 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 
özetle; Şirket ile İŞ-TİM Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.'nin 09.02.2004 tarihli Türk Teleko
münikasyon A.Ş'nin Genel Kurul Kararında belirtildiği üzere "4971 ve 5071 sayılı kanunlar ve 
29.05.2003 tarihli Bakanlar Kurulu prensip kararı doğrultusunda mevcut aktif ve pasiflerinin bir 
bütün halinde TTI İletişim ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş. tarafından devir alınması suretiyle adı 
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geçen şirket ile 21.01.2004 tarih ve 5071 sayılı Kanun, Türk Ticaret Kanununun 451. maddesi ve 
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37 ve 39. maddeleri hükümleri çerçevesinde birleşmesi oy birliği ile 
kararlaştırılmıştır" denilmektedir. 

25.02.2004 tarih ve 5994 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan birleşme sözleşme
si başlığı altında; İŞ-TİM 16.02.2004 tarihinde, Aycell'de 16.02.2004 tarihinde toplanan Genel Ku
rul Toplantılarında istihsal edilen kararlar ile Türk Ticaret Kanununun 451 ve şirketlerin birleşme
si ile ilgili diğer maddeleri ve kurumlar vergisi kanununun 37 ve 39. maddeleri ve 21 Ocak 2004 
tarih ve 5071 sayılı Kanun hükümler uyarınca İŞ-TİM ve Aycell'in tüm aktif ve pasifinin külliyen 
TTI'-İletişim İletişim ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş.'ne devredilmek suretiyle ile birleşerek tasfi-
yesiz infisah etmeleri için gerekli yasal işlemleri intaç ve ikmal özellikle birleşme sözleşmelerini 
müzakere ve akdetmek üzere Yönetim Kurullarının yetkilendirildiği ve birleşmenin İŞ-TİM, Ay-
cell ve TTI'nin 16.02.2004 tarihi itibariyle düzenlenmiş ara bilançoları esas alınarak gerçekleştiri
leceği ve birleşme sözleşmesinin 6.maddesinde de Aycell AŞ.'nin birleşmenin tescil edileceği ta
rihe kadar gerçekleştirilecek muamelelerin kaydolacağı birleşmenin tescilini müteakip sözkonusu 
muamelelerin bakiyelerinin TTI'nin kayıtlarına intikal ettirileceği anlaşılmıştır. Sözleşmedeki bu 
hüküm gereğince daha önce 16.02.2004 tarihi itibariyle çıkartılan bilanço, kâr ve zarar hesapları 
üzerine bir kısım değer ilave ve tenzilleri yapıldıktan sonra şirketin 19.02.2004 tarihi itibariyle ni
hai birleşme bilanço, kâr ve zarar hesabı çıkarılmıştır. 

Yukarıda açıklanan işlemlerden sonra; Türk Telekom A.Ş.'nin, birleşme sonucu kurulan TTI 
İletişim ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş.'deki sermayeye iştiraki % 40 oranında olmuş ve böylece, 
şirketin sermayesindeki kamu payı % 50'nin altında kaldığı için, yeni kurulan bu şirket, Anayasa
nın 165. maddesi ve dolayısıyla 3346 sayılı Kanun ve 72 sayılı KHK kapsamı dışına çıkmıştır. 

Bu bilanço üzerinden Aycell A.Ş.'nin 01.01.2004-19.02.2004 dönemine ait Devir Beyanna
mesi ve ekleri ile Şirketin bugüne kadar tahakkuk etmiş ve edecek tüm borçları ile diğer vecibele
rinin TT-TİM İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından yerine getirileceğine dair taahhütname Boğaziçi 
Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığına 04.03.2004 tarihinde verilmiş, birleşen şirketin 19.02.2994 
tarihindeki bilançosundaki aktif ve pasifi düzenleyici hesaplar dahil 2.667.491.885 milyon lira tu
tarındaki varlık ve kaynaklar anılan TTI'ye devredilmiştir. 

II- İŞLETME FAALİYETLERİ 
Aycell A.Ş.'nin 2004 yılında Ocak-Şubat ayları içinde yaklaşık 1,5 aylık süre içinde işletme 

faaliyetleri 64'ü Türk Telekom A.Ş.'den temin edilen geçici görevli, 259'u Aycell personeli olmak 
üzere toplam 323 kişiyle sürdürülmüştür. 

Bu dönem (01.01/19.02.2004) içinde net satışlar 28,2 trilyon lira, faaliyet kârı ise 6,9 trilyon 
lira olarak gerçekleşmiştir. 

Şirketin 2004 Şubat ayında 10,5 ARPU değeri ile Ekim 2003 tarihindeki maksimum seviye
sin, yakalamıştır. Yapılan incelemelerde Türkiye pazarında faturasız hat abonelerinin ARPU'ları-
nın 6 USA dolan olduğu faturalı normal abonelerde bunun 1,5-4 kat üstünde bulunduğu saptan
mıştır. Bu durum dikkate alındığında Aycell'in birleşme öncesi ARPU diğerlerinin Türkiye ortala
masının alt sınırında olduğu söylenebilir. 

Şirket 2004 yılı 19 Şubat tarihinde aktivasyona başladığı Aralık 2001 tarihinde göre aktivas-
yon sayısını 4,4 katı artırarak 1,8 milyona ulamıştır. Aktivasyonun yoğun olduğu bölgeler Ege ve 
İçanadolu olarak belirlenmiş bulunmaktadır. 

2004 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kümülatif abone sayısı ise 2.255.353, anlaşmalı kurumlar 
sayesinde erişilen abone sayısı 884.447'dir. 
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Aycell tarafından işletilmiş olan GSM 1800 mobil telefon şebekesi, iki firma ile 14.03.2001 
tarihinde imzalanan sözleşmeler kapsamında temin edilen donanımla oluşturulmuş ve 22.08.2001 
tarihinde teknik açılışı yapılmıştır. İlk aşamada Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Antalya ve 
Muğla illerini kapsayan ve 800.000 hatlık abone kapasitesi bulunan şebekenin ticari açılışı ise 
14.01.2001 tarihinde yapılmıştır. 

Kullanılan teknoloji açısından Aycell GSM 1800 Mobil Telefon Şebekesi, 1994 yılında hiz
mete giren diğer GSM şebekelerine göre daha kaliteli ses ve data hizmeti verebilecek imkânlara sa
hip olmasına karşılık, yeterli kapsama alanı sağlanmadan hizmete başlanması, ayrıca abonelere yö
nelik hizmetlerdeki eksiklikler önemli sorunlara neden olmuş ve bu durum kullanıcılar üzerinde 
olumsuz bir etki yaratmıştır. 

Bu sorunların giderilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik olarak 2002 ve 2003 yılla
rında önemli yatırımlar yapılarak kapsama alanı genişletilmeye başlanmıştır. Ancak, Nisan 2003 ta
rihi itibaren Aria ile birleşmenin gündeme gelmesi ile, daha sonra yer değişikliği ihtiyacı dikkate alı
narak, ilave sipariş verilmemiş, sadece montajı devam eden istasyonlar ile ilgili işlemler yapılmıştır. 

Birleşme tarihi itibariyle şebekede kullanılan baz istasyonu sayısı toplam 2344 adet olup, bun
lardan 895 adedi başlangıç aşamasında kurulan baz istasyonlarıdır. Bu sayıdaki istasyon ile bütün 
İl merkezlerinde ve büyük ilçelerde hizmet verilebilir hale gelinmiş ve Şirkete verilen lisansda be
lirtilen şartlar yerine gelmiş olmakla birlikte, ülkedeki diğer GSM 900 operatörlerinin şebekeleri
ne göre daha az bir kapsama sağlanabilmiştir. 

Baz istasyonlarının, Şirketin Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan santralları ile olan bağlan
tısı Türk Telekom'dan kiralanmış olan devreler üzerinden sağlanmıştır. Bu amaçla kullanılan çe
şitli hızlardaki devrelerin toplam sayısı 2.262 adet olup, kontrol amaçlı kullanılan data devreleri
nin sayısı ise 58 adettir. 

İlk aşamada Ankara, İstanbul ve İzmir'de birer adet olmak üzere toplam 800 bin hat olarak ku
rulan santralların kapasitesi yapılan yatırımlar sonucu 2.500.000 hatta ulaşmıştır. Bu santrallar İs
tanbul'da Tahtakale ve Acıbadem, Ankara'da Ulus, İzmir'de ise Özkanlar'da bulunmaktadır. GSM 
mobil telefon hizmetinin önemli bir özelliği olan ön ödemeli aboneliğin sağlandığı Akıllı Şebeke 
(İN) donanımının kapasitesi ise 19.02.2004 tarihi itibariyle 750.000 hatta ulaşmıştır. Birleşme ön
cesi bu hizmetten faydalanan abone sayısı 774.724 adettir. Ayrıca, şebeke üzerinden İnternete eri
şim sağlayan GPRS hizmetinden faydalanan abone sayısı 2003 yılı sonunda 288.037 iken 
19.02.2004 tarihinde 317.791 adede çıkmıştır. 

Daha önce imzalanan ara bağlantı sözleşmeleri kapsamında Türk Telekom ve diğer GSM şe
bekeleri arasındaki trafik hesaplaşmalarına esas olmak üzere 01.01.2004 ile 18.02.2004 tarihleri 
arasında Aycell şebekesinden diğer şebekelere toplam 51.023.275 dakikalık, diğer şebekelerden 
Aycell şebekesine ise 30.140.596 dakikalık telefon trafiği oluşmuştur. 

Ayrıca, diğer ülkelerdeki GSM operatörleri ile roaming (dolaşım) anlaşmalarının yapılmasına 
2004 içinde de devam edilmiş ve son olarak yapılan 12 anlaşma ile birlikte anlaşma yapılan ope
ratör sayısı 131 'e ulaşmıştır. 

Şebekenin hizmete verildiği tarihten birleşmenin gerçekleştirildiği tarihe kadar geçen sürede 
önemli bir gelişme sağlanmış olmasına karşılık, kurumsal aboneliklerin ve buna bağlı olarak da tra
fiğin günden güne artması sonucunda şebekede kapasite ve kapsama ile ilgili sorunlar artmıştır. 

SONUÇ 
Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.'nin 16.02.2004 tarihindeki kendi Genel Ku-

rulu'nda kabul edilen 01.01.2004-19.02.2004 dönemini kapsayan devir bilançosu ve 9.892.466 
milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Aycell Haberleşme ve Pazarlama A.Ş.'nin 01.01.2004-19.02.2004 dönemi bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

1- DÖNEN VARLIKLAR 
A- Hazır Değerler 
B- Menkul Kıymetin 

1-Menkul kıymet değer düşük, karş.(-) 
C- Ticari Alacaklar 
1 • Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı ( - ) 
D- Diğer Alacaklar 
1- Diğer alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı ( - ) 
E- Stoklar 

1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2- Verilen Sipariş Avansları 

F- Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Maliy. 
G- Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gel.Tah. 
H- Diğer Dönen Varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II- DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari Alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı ( - ) 

B- Diğer Alacaklar 
l- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı ( - ) 
C- Mali Duran Varlıklar 

1 -Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler 

değer düşüklüğü karşılığı 
3-İştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
S-İştiraklere sermaye paylan 

değer düşüklüğü karşılığı (-) 
6-Bağlı Ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklara sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortaklara sermaye payları 

değer düşüldüğü karşılığı (-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali dur.var.değer.düş.karş. (-) 

D- Maddi Duran Varlıklar 
1 - Maddi duran varlıklar (Brüt) 
2- Birikmiş Amortismanlar ( - ) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen Avanslar 

E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
2- Birikmiş Amortismanlar ( - ) 
3- Verilen Avanslar 

F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1 - Özel Tükenmeye tabi var. (Brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan (-) 
3- Verilen Avanslar 

G- Gelecek Yıllara Ait Gid.ve Gel.Tahk. 
H- Diğer Duran Varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

(1.997.461) 

93.741 

585.848.277 
(215.012.547) 

12.108.098 

1.885.871.155 
(238.490.457) 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

6.172.100 
25.780 

57.330.742 

14.786 

932.830 

-
5.112.273 

88.018.991 

30.624 

-

382.583.828 

1.647.380.698 

. 

. 
-

157.607.502 

2.029.995.150 

Cari Dönem 
Milyon TL 

(1.948.487) 

93.741 

588.369.509 
(215.012.547) 

5.823.125 
11.167.921 

1.885.884.576 
(238.490.457) 

2.187.602.652 

409.697.431 

127.948.225 

22.054 

1.118.360 

5.905.860 
84.981.638 

30.624 

390.348.008 

1.647394.119 

45.566 

629.673.568 

2.037.818.317 
2.667.491.885 
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Aycell Haberleşme ve Pazarlama A.Ş.'nin 01.01.2004-19.02.2004 dönemi bilançosu 

PASİF (Kaynaklar) 

1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali Borçlar 
B- Ticari Borçlar 

1 - Borç senedi reeskontu (•) 
C- Diğer Borçlar 

1 • Diğer borç senedi reeskontu (-) 
D- Alınan Avanslar 
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve OnnuHaked. 
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 
G- Borç ve Gider Karşılıkları 

1 • Dönem kan ve diğer yas.yük.karş. 
2- Peşin ödenen vergi ve diğ.yük.kar.(-) 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gider karşılığı 

H- Gelecek Ayl.Ait Gel.ve GidTahakkukla. 
1- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLARTOPLAMI 

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali Borçlar 
B- Ticari Borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
C- Diğer Borçlar 

1 - Diğer borç senedi reeskontu (-) 
D- Alınan Avanslar 
E- Borç ve Gider Karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıkları 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 

F- Gelecek Yıl.Ait Gel.ve Gid.Tahakkuklan 
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI 
KAYNAKLARTOPLAMI 

III-ÖZ KAYNAKLAR 
A- Ödenmiş Sermaye 
1-Sermaye 
2- ödenmemiş Sermaye ( - ) 
B- Sermaye Yedekleri 
1- Hisse Senedi İhraç Primleri 
2- Hisse Senedi İptal Karları 
3- MDV Yeniden Değerleme Artışları 
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 
S- Diğer Sermaye Yedekleri 

C- Kar Yedekleri 
1- Yasal Yadekler 
2- Statü Yedekleri 
3-Olağan Üstü Yedekler 
4-Diğer Kar Yedekleri 
5-Özel Fonlar 

D- Geçmiş Yıllar karları 
E- Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 
F- Dönem Net Zararı ( - ) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

2.300.820.000 

-

38739.634 

76.263338 

107.958 

1.571 

-
14.340705 

-
90.713.072 

. 
498.481.646 

. 
-

. 

2J00.820.000 

38.239.634 

. 

384.864.152 
355.787.548 

498.481.646 

1.598.407.934 
2.187.602.652 

Cari Dönem 
Milyon TL 

3266706.106 

38.239.634 

169.901 

85729.934 

2734 

8342.927 

60.383 

3766706.106 

38739.634 

740.651.700 
9.892.466 

93.805.379 

2.573.686.506 
2.667.491.885 
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AYCELL Haberleşme ve Pazarlama A.Ş.'nin 
01.01.2004-19.02.2004 

dönemi gelir tablosu 

Gelirler ve Giderler 

A-Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 
C- Net satışlar 
D-Satışlann maliyeti 

Brüt satış kân veya zaran 
E- Faaliyet giderleri 

Faaliyet kân veya zaran 
F- Diğer faal.olağ.gelir ve kârlar 
G- Diğer faal.olağ.gider ve zar.(-) 
H- Finansman giderleri 

Olağan kâr veya zarar 
1-Olağan gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 
Dönem kân veya zaran 

K- Dönem kân vergi ve diğer 
yasal yükümlülük karşılıkl. (-) 

Dönem kân veya zaran 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

131.369.815 
28.162.824 

103.206.991 
310.468.707 

85.587.342 

14.437.138 
7.200.230 

59.522.002 

944.866 
11.598.262 

Milyon TL 

(207.261.716) 

(292.849.058) 

(345.134.152) 

(355.787.548) 

(355.787.548) 

Cari Dönem 
Milyon TL 

35.266.564 
6.441.286 

28.825.278 
8.998.127 

12.913.696 

3.680.127 
108.835 
293.705 

11.847 
310.423 

Milyon TL 

19.827.151 

6.913.455 

10.191.042 

9.892.466 

9.892.466 

- m ı - ıı. Cilt 



SAYI: 84 
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
(DHMİ)'NÜN 2004 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 

KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 08.06.2006 tarihli 32 nci Birleşiminde Devlet Hava Meydanları İşletme
si Genel Müdürlüğü (DHMİ)'nün 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 
sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sıra
sında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt 
Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında 
Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

1- Kuruluşun tarihçesi: 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü; 28.2.1956 tarih ve 6686 sayılı Kanun ile 
katma bütçeli olarak kurulmuş, daha sonra 19.10.1983 tarih ve 2929 sayılı Kanun ile Kamu İktisa
di Teşebbüsü haline dönüştürülerek unvanı "Devlet Havacılık ve Hava Meydanları İşletmesi 
(DHMİ)'ye dönüştürülmüştür. 18.11.1983 tarihinden sonra bu unvan altında bir faaliyette bulunan 
kuruluş 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı KHK ile "Devlet Hava Meydanları İşletmesi" (DHMİ) adıyla 
Kamu İktisadi Kuruluşu statüsüne dönüştürülmüş ve ana statüsü 8.11.1984 tarihli Resmi Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

2-Kuruluşun amacı ve faaliyet konusu: 

Kuruluş, sivil havacılık faaliyetlerinin gereği olan; hava taşımacılığı, hava alanlarının işletilme
si, meydan yer hizmetlerinin yapılması, hava trafik kontrol hizmetlerinin ifası, seyrüsefer sistem ko
laylıklarının kurulması ve işletilmesi, bu faaliyetlerle ilgili diğer tesis ve sistemlerinin kurulması, iş
letilmesi ve modern havacılık düzeyine çıkarılmasını sağlamak amacıyla teşkil edilmiştir. 

Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değ) 
Maddi duran varlıklar bir. Amortis. 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödem). 
Yatırımların gerçekleşme or (Nakdi) 

Tüm alım tutan 
İşletilen hava meydanları 
Toplam uçak trafiği sayısı 
Toplam yolcu trafiği 
Toplam yük trafiği 
Over-flıght (üst geçiş) uçak trafiği 
Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) 
Net satış tutan 
Malzeme stoklan 

Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
Memurlar için yapılan giderler 
Memur başına aylık ortalama gider 
Sözleşmeliler için yapılan giderler 
Sözleşmeli başına aylık ort. gider 

Dönem kar. il. vergi ve diğ.yas.yük. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlan ile) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 
GSMH'a katkı (alıcı fiyatlanyla) 

Faaliyet kârlılığı (öz kay. yönünden) 
Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) 
Ekonomik kârlılık 
Faaliyet kân 
Dönem kân 
Bilanço kân 
Sermaye 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 
% 
Milyar TL 
Adet 
Adet 
Bin kişi 
Ton 
Adet 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 
Kişi 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

2000 

175.000 
32.950 

304.650 
182.030 

992 
438.782 

77.084 

78.330 
74 

5.922 
39 

391.210 
34.973 

796.627 
152.394 
72.669 

174.899 
4.747 

274 
5.460 

33.642 

2.097 
638 

31.534 
481 

24.593 
76.458 

167.187 
213.795 
212.861 

32 
31 
28 

96.594 
93.268 
68.675 

175.000 

2001 

175.000 
146.681 
653.422 
208.338 

7.133 
688.664 
140.667 

94.672 
79 

10.796 
39 

373.502 
33.620 

763.156 
148.632 
135.868 
477.004 

7.236 

306 
6.043 

59.198 

3.466 
944 

55.723 
768 

133.725 
136.554 
547.140 
549.228 
542.237 

76 
89 
60 

332.160 
389.566 
255.84i 
175.000 1 

2002 

400.000 
226.561 
924.344 
214.957 

5.323 
1.015.789 

255.793 

89.512 
53 

14.546 
32 

370.742 
33.625 

880.133 
155.952 
198.000 
538.346 

8.510 

311 
6.400 

95.282 

5.384 
1.443 

89.873 
1.170 

121.876 
190.020 
553.142 
618.145 
600.988 

45 
50 
40 

325.377 
363.570 
241.694 
400.000 

2003* 

400.000 
921.795 

1.853.367 
89.571 

2.413 
2.249.321 

618.579 

94.290 
53 

17.161 
34 

368.394 
34.267 

931.191 
154.218 
241.777 
560.254 

12.909 

311 
6.550 

120.886 

6.345 
1.700 

114.523 
1.457 

70.095 
137.588 
548.202 
612.359 
591.038 

18 
25 
26 

300.664 
256.644 
502.630 
400.000 

2004 

400.000 
1,049.374 
2.203.602 

103.953 
1.865 

2.640.164 
759.800 

137.044 
63 

21.872 
34 

440.238 
44.789 

1.126.107 
191.056 
267.986 
715.245 

17.773 

299 
6.441 

137.940 

7.274 
2.027 

130.578 
1.689 

111.971 
222.473 
725.199 
612.379 
586.504 

21 
19 
24 

414.155 
378.947 
639.195 
400.000 

Son iki 
yıl farkı 

. 
127.579 
350.235 

14.382 
(548) 

390.843 
141.221 

42.754 
10 

4.711 
-

71.844 
10.522 

194.916 
36.838 
26.209 

154.991 
4.864 

(2) 
(9) 

17.054 

929 
327 

16.055 
232 

41.876 
84.885 

176.997 
20 

(4.534) 

3 
(6) 
(2) 

113.491 
122.303 
136.565 

-

Artış 
veya 
Azal. 

% 

. 
14 
19 
16 

(23) 
17 
23 

45 
19 

27 
-

20 
31 
21 
24 
11 
28 
38 

-
14 

15 
19 
14 
16 

60 
62 
32 
. 

(i) 

17 
(24) 
(8) 
38 
48 
27 
-

* 2003 yılı rakamlarında enflasyon düzeltmesi dikkate alınmıştır. 

II- İDARİ BÜNYE 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 28.2.1956 tarih ve 6686 sayılı Kanun ile 
katma bütçeli olarak kurulmuş, 19.10.1983 tarih ve 2929 sayılı Kanun ile Kamu İktisadi Teşebbü
sü haline dönüştürülerek unvanı "Devlet Havacılık ve Hava Meydanları İşletmesi"ne dönüştürül
müştür. 18.11.1983 tarihinden sonra bu unvan altında bir süre faaliyette bulunan Kuruluş 8.6.1984 
tarih ve 233 sayılı KHK ile "Devlet Hava Meydanları İşletmesi" adıyla Kamu İktisadi Kuruluşu 
statüsüne dönüştürülmüş ve ana statüsü 8.11.1984 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe 
konulmuştur. 
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Kuruluşun teşkilatı; başta karar organı yönetim kurulu, yürütme organı başı olan genel müdür, 
genel müdür yardımcıları ile bunlara doğrudan veya dolaylı bağlı ünitelerden oluşmuştur. 

Kuruluşta 2004 yılı sonu itibariyle 6.385'i sözleşmeli ve 293'ü memur olmak üzere toplam 
6.678 personel çalışmaktadır. 

Ayrıca 1.502 adette taşeron işçi çalışmıştır. 
Memur kadrolarına 2004 yılında 8 adet giriş ve 20 adet çıkış olmuş, böylece yıl başında 305 

adet olan memur sayısı, yıl sonu itibariyle, 293 adete düşmüştür. 
Sözleşmeli personel hareketlerine bakıldığında ise; yıl başında, 6.519 adet olan sözleşmeli perso

nel sayısının, yıl içinde 106 giriş ve 240 çıkıştan sonra yıl sonunda 6.385 adete düştüğü görülmektedir. 
Kuruluş personeline, 2004 yılında yapılan harcamalar, geçen yıla göre, % 15 oranında 18,3 

trilyon lira artarak 141,3 trilyon liraya yükselmiştir. Bu miktarın % 5,4'ü memurlar ve % 94,6'sı 
da sözleşmeli personel ile ilgilidir. 

III- MALİ BÜNYE 
2004 yılı kaynak ve varlıklarına bakıldığında; kaynak ve varlıklar toplamının geçen yıla göre 

% 18 oranında 358 trilyon lira artarak, 2.301 trilyon liraya yükseldiği; varlıklar toplamının % 18 
oranında 415 trilyon liranın dönen ve % 82 oranındaki 1.887 trilyon liranın da duran varlıklardan 
oluştuğu; kaynakların ise % 15 oranında 333 trilyon liranın yabancı ve % 85 oranındaki 1.968 tril
yon lirasının da öz kaynaklardan oluştuğu görülmektedir. 

Kuruluşun 2003 yılı bilançosundaki 375 trilyon lira tutarındaki ödenmiş sermayesi, 2003 yılı 
enflasyon düzeltmesi işlemleri sonucunda meydana gelen olumlu farkın ilavesi ile de 1.049 trilyon 
liraya yükselmiş bulunmaktadır. Dönem kârının öz kaynaklarda kalan kısmının da etkisi ile kuru
luşun öz kaynakları 2004 yılında, bir önceki döneme göre % 16 oranında artmıştır. 

Öte yandan, yabancı kaynaklar ise geçen yıla göre % 33 oranında 83 trilyon lira artarak 333 tril
yon liraya yükselmiş olup; bu artışta, 2004 yılı dönem kârından ödenecek yükümlülüklerin dönem kârı
nın yüksek gerçekleşmesi paralelinde artışı ve diğer borçlardaki artış başlıca sebepleri oluşturmuştur. 

Kaynaklardaki artış paralelinde, kuruluşun 2004 yılı varlıklarında meydana gelen % 45 ora
nında artışta ise; maddi duran varlıklarda enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan artışlar ve yeni ya
tırım harcamaları etkili olmuştur. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
1- Alımlar: 
Kuruluşun işletme bütçesinde 28,8 trilyon lira tutarında alım yapılacağı öngörülmüş, dönem 

sonu itibariyle ise, 21,9 trilyon lira tutarında alım yapılmış olup, bu tutar, program ödeneğine göre 
% 24 oranında noksan gerçekleşmeyi ifade etmektedir. 

2004 yılında gerçekleşen 21,92 trilyon liralık alımın, % 16,5'i oranında 3,6 trilyon lirası dış 
alımlar ve % 83,5'i oranında 18,3 trilyon lirası da iç alımlarla ilgilidir. 

Geçen yıla göre % 27,5 oranında 4,7 trilyon lira artan alımların, % 31,3 oranında 6,8 trilyon li
rası işletme bakım onarım malzemesi ve yedekleri, % 39,4 oranında 8,6 trilyon lirası akaryakıt ve 
yağları, % 6,6 oranında 1,4 trilyon lirası yiyecek ve giyecek malzemesi ile sosyal amaçlı malzeme
leri, % 7,7 oranmda 1,7 trilyon lirası demirbaş malzemesini, % 9,2 oranında 2 trilyon lirası sair mal
zemeleri ve % 5,8 oranında 1,3 trilyon lirası da kırtasiye ve evrak alımlarını ifade etmektedir. 

2-Üretim ve maliyetler: 
Kuruluşça işletilen hava meydanlarından, uluslararası tarifeli ve tarifesiz dış hat seferler ile iç 

hat seferlere açık Atatürk, Esenboğa, Adnan Menderes, Antalya, Adana, Trabzon, Milas-Bodrum, 
Süleyman Demirel ve Nevşehir-Kapadokya Havalimanları sivil kategoridedir. Adıyaman, Ağrı, 
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Ferit Melen, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kars, Körfez, Mardin, Samsun Çarşamba, Siirt, Sinop, 
Şanlıurfa ve Tokat Hava Alanlannm kategorileri de sivil olup; Dalaman, Balıkesir, Bursa Yenişe
hir, Çanakkale, Çardak, Çorlu, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Konya, Malatya, 
Muş, Sivas, Zonguldak, Çaycuma ve Uşak Hava Alanlarının kategorisi askeri-sivil niteliktedir. 

Askeri-Sivil kategoride bulunan Dalaman, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Malatya, Muş, Sivas, 
Çardak, Uşak, Çorlu, Kayseri, Konya, Zonguldak, Çaycuma ve Balıkesir hava alanlannm intifa hakkı 
DHMİ-Hava Kuvvetleri Komutanhğı'ndadır. Elazığ ve Erzincan Hava Alanlarının intifa hakkı DHMÎ-
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Sinop Hava alanının intifa hakkı DHMİ-Jandarma Genel Komutan-
lığı'nda, Çanakkale Hava Alanı'nın intifa hakkı ise DHMl-Deniz Kuvvetleri Komutanhğı'ndadır. 

Kuruluşça yapılan hizmetler; 
-Türkiye'deki meydanlara iniş ve kalkışlan bulunan Türk ya da yabancı uçaklara verilen kon-

ma-konaklama, navigation, follow-me, emniyet tedbirleri, köprü ve körük hizmet ve diğer yer hiz
metlerini içeren uçakla ilgili hizmetler, 

-Terminal ve meydan hudutlarında yer kiralama işletmeleri, telefon, otopark, kontuar-monitör, 
CİP, telsiz, AIP ve saha tesis hizmetleridir. 

2004 yılındaki gerçekleşmelere bakıldığında; uçak trafiğinin % 20, üst geçiş trafiğinin % 24, 
toplam yolcu trafiğinin % 31 oranında ve yük trafiğinin de % 21 oranında arttığı görülmektedir. 

Dünyada yaşanan Sosyo-politik etkilerden oldukça fazla etkilenen hava trafiği 2003 yılında 
Irak savaşı ve önceki yıllarda da ekonomik krizler ve deprem gibi olumsuz etkileri ile beklenen 
artışları yakalayamamış, ancak 2004 yılı itibariyle hava trafiğinde beklenen atılım gerçekleşmiştir. 

Hava Liman ve Meydanlarına inen-kalkan uçak trafiği iç hatlarda % 25.0 ,dış hatlarda % 15.6 
olmak üzere toplam % 19.5' lik bir artışla 440.238'e yolcu trafiği ise iç hatlarda % 58.1 ,dış hat
larda % 20.8 olmak üzere toplam % 30.7'lik bir artışla 44.789.140 olarak gerçekleşmiştir. Uçak ve 
yolcu trafiği artışlarında en büyük etken; iç hatlarda düşük maliyetli bölgesel hava taşımacılığı pro
jesi ile dış hatlarda turizmdeki gelişme itici bir güç olmuştur. 

Türkiye'ye inmeksizin, Türkiye hava sahasını kullanarak over-flight (üst geçiş) yapan uçakla-
nn 2004 yılındaki gerçekleşmesi 191.056 adet olup, geçen yıla göre artış oranı % 24 düzeyindedir. 

2004 yılı üretim giderleri programda öngörülen 354,5 trilyon liraya göre % 15 oranında az 
gerçekleşmiştir. Geçen yıla göre artış ise % 11 oranında olmuştur. 2004 yılında gerçekleşen per
sonel ücret zamları, yeni yatınmlar ve yıl içinde meydana gelen genel fiyat artışları geçen yıla gö
re oluşan artışlarda başlıca etken olarak yer almıştır. 

2004 yılında gerçekleşen 267,9 trilyon liralık hizmet maliyetinin % 48 oranında 127,5 trilyon 
lirası hava seyrüsefer, % 19 oranında 50,9 trilyon lirasını PAT sahaları, % 33 oranında 89,4 trilyon 
da terminal hizmetleri oluşturmaktadır. 

3-Pazarlama: 
2004 yılında kuruluşun net hizmet satışları tutan geçen yıla göre % 28 oranında 154.9 trilyon 

lira artmış, programın ilk durumuna göre ise % 8 oranında düşük gerçekleşmiştir. 
2004 yılında gerçekleşen 715,2 trilyon liralık net satış tutarının, % 36 oranında 257,0 trilyon 

lirasını hava seyrüsefer hizmetleri, % 28 oranında 203,6 trilyon lirasını pat sahaları (pist-apron-tak-
si yolu) hizmetleri ve % 36 oranında 254,5 trilyon lirasını da terminal hizmetleri oluşturmaktadır. 

V-YATIRIMLAR: 
Kuruluşun 2004 yılı yatırım programında öngörülen toplam 218,8 trilyon liralık yatınm 

ödeneğine göre, % 62,6 oranında 137 trilyon liralık nakdi yatırım harcaması gerçekleşmiş, 69,8 
trilyon liralık enflasyon düzeltmesi ile birlikte toplam yatırım harcaması 206,8 trilyon lira olmuş
tur. Fiziki harcama ise % 56 oranında 123,1 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. 

- 1 2 1 5 - II. CİLT 



Yapılan incelemelerde, Kuruluşun devam eden yatırım projeleri içinde, önceki yıllarda yüksek 
oranda keşif artışı ve süre uzatması verilmesine rağmen henüz sonuçlanmayan projeler yer almak
tadır. İncelemelerin yapıldığı Ağustos-2005 ayı itibariyle bu projelere ait gerçekleşmelerde önem
li ilerlemeler sağlanmışsa da henüz işletmeye bu yatırımlar açılamamıştır. 

Söz konusu projeler, Gökçeada Havaalanı İnşaatı, Atatürk Havaalanı 18/36 Paralel Pist İnşa
atı, GAP Uluslararası Havaalanı İnşaatı, Erzurum Terminal Binası İnşaatı, Antalya 2. Pist ve Ap-
ron İnşaatı ve Denizli/Çardak Havaalanı İnşaatı projeleridir. 

VI- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı
rakılmıştır 

1- Atatürk Havalimanı 18/36 paralel pistinin yaklaşma, tırmanma, geçiş yüzeyi ve şerit saha
larındaki maniaların, emniyetli bir uçuş sağlamadığı ve kısıtlı kullanıma sebebiyet verdiği hususu 
dikkate alınarak; uluslararası sivil havacılık kuralları ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanu-
nu'nun 47. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, mania kriterlerini aşan yapılaşmayla ilgili konu
nun çözüme kavuşturulması için ilgili merciler nezdinde girişimlerin sürdürülmesi, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır : 
1- Kontrol uçakları ve helikopterlerin uçuşlarının planlanması, görev, yetki ve sorumlulukla

rının belirlenmesi, tahsis şekli ve gerekli kayıt düzeninin sağlanması için bir yönetmelik hazırlana
rak yürürlüğe konulması, 

2- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 

SONUÇ 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 2004 yılı bilançosu ve 378.947.137 

milyon lira dönem kân ile kapanan gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2004 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

I-DONEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul değerlerdeler 
Düşüklüğü karşılığı (•) 

C-Ticari alacaklar 
1 - Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar. (•) 

D-Diğer alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (•) 
2- Şüpheli alacak kar. (-) 

E-Stoklar 
1- Stok değer düş.kar. (-) 
2- Verilen sipariş avansları 

F- YılLyay.inş.ve oamaliyeti 
G-Gel.ayl.aitgid.vegel.tah 
H- Diğer dönen varlıklar 

DONEN VARLIKLAR TOP. 
II-DURAN VARLIKLAR 

A-Ticari alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu (•) 
2- Şüpheli alacak kar. (-) 

B-Diğer alacaklar 
1- Alacak seareeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar. (-) 

C- Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı men.kıy,değ.düş kar. (-) 
3-İştirakler 
4- İştirakler ser.tah. (-) 
S- İştirakler sermaye payları 

Değer düş.karş.{-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ortser.tah. (-) 
8- Bağlı ort.ser.pay.değ.düş,kar. (-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıkl. 

Değer düş.karş.(-) 
D- Maddi duran varlıklar 

1-Maddi duran varlık (Brüt) 
2- Birikmiş amortismanl. (-) 
3-Yapılmakta olan yatırıml. 
4- Verilen sipariş avansları 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan dur.var. (Brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar {-) 
3- Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1- Özel ruk.tab.var. (Brüt) 
2- Birikmiş tük,paylan (-) 
3- Verilen avanslar 

G- Gelecek aylara ait giderler ve 
Gelir tahakkukları 

H- Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

17.017.099 

30.051 

3.106.070 

1.602.921.083 
618.579.211 
617.550.287 
28.849.481 

3.617.118 
2.145.653 

8.951 

Önceki dönem* 
Milyon TL 

158.687.241 

117.829.825 

5.215.364 

12.615.440 

10.060.634 
51.506 

4.501.691 

1.630.741.640 

1.480.416 

1.729.853 
24.052 

304.460.010 

1.638.477.652 

Cari dönem 
Milyon TL 

28.722.377 

34.169 

4.408.033 

1.943.906.571 
759.799.511 
646.465.677 
49.792.194 

4.178.502 
3.229.512 

8.951 

1.942.937.662 

212.683.815 
32.179.226 

135.107.958 

9.636.927 

17.772.979 

13.139.334 
301.603 

2.816.922 

1.880.364.931 

957.941 

2.593.475 
155 

420.821.842 

1.886.733.424 
2.307.555.266 
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Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğü 2004 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

I-KISAVADEUYAB. 
KAYNAKLAR 
A- Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senedi reeskontu (-) 
D- Alınan avanslar 
E- Yıllara yaygın inş. ve on.hakediş. 
F- Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G- Borç ve gider karşılıkları 

1- Dönem kan ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıktan 

2- Dönem kamun peşin öd. Vergi 
ve diğer yükümlülükler (-) 

3- Kıdem tazminat karşılıklan 
4- Diğer borç ve gider karşılıktan 

H- Gelecek ayl.ait gelirler ve gider 
Tahakkuktan 

I- Diğer kısa vadyab.lcaynaklar 
KİSA V. KAYNAKUR TOPLAMI 

II-UZUN V.YAB. KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1 • Borç senedi reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1 - Borç senedi reeskontu (-) 
D- Alman avanslar 
E- Borç ve gider karşılıklan 

1- Kıdem tazminatı karşılıktan 
2- Diğer borç ve gider karşılıklan 

F- Gelecek yıll. ait gelirler ve gider 
Tahakkuktan 

G- Diğer uzun vadeli yab. kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

III-0_Z KAYNAKLAR 
A- Ödenmiş sermaye 

1-Seraıaye 
2- Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu forkL 

B- Sermaye yedekleri 
1- Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karları 
3- M.D.V. Yeniden değerleme art 
4- İştirakler yen.değer.artışlan 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C- Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar karları 
E- Geçmiş yıllar zararian (-) 
F- Dönem net kan (zaran) 

OZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem* 
Milyon TL 

70.095.136 

38.963.917 

293.820 

400.000.000 
24.214.935 

546.009.915 

428.942.012 

1.849.486 
21227.607 

8.130.642 

11.062.651 
31.131219 

3.725.966 

11.787.030 
150.449 

293.820 

211.980 

921.794.980 

428.942.012 

502.629.820 

77.127.571 

12.443.279 

1.853.366.812 
1.942.937.622 

Cari dönem 
Milyon TL 

111.970.606 

82.789.104 

326.127 

400.000.000 
24214.935 

546.009.915 

515.033228 

1.936.105 
43251.039 

3330.918 

12.291.952 
29.181.501 

2.959.731 

10.402.954 
133.919 

326.127 

138.590 

1.049.374265 

515.033.228 

372.218.406 

266.976.531 

92.951246 

11.001.590 

2203.602.430 
2.307.555.266 | 

- 1218 - ıı. CILT 



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2004 Ydı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 
C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kan veya zaran 
E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan veya zaran 
F- Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 
İ- Olağandışı gelir ve karlar 
J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan veya zaran 
K- Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan (-) 
Dönem kan veya zaran 

Önceki dönem 
Milyon TL 

622.504.677 
62.250.468 

560.254.209 
241.777.407 

17.812.795 

43.133.846 

62.826.182 
2.412.670 

8.302.902 
30.217.523 

70.095.135 

318.476.802 

300.664.007 

278.559.001 

256.644.380 

186.549.245 

Cari dönem 
Milyon TL 

794.716.907 
79.471.691 

715.245.216 
267.986.790 

33.103.574 

48.056.233 

91.395.249 
1.865.180 

15.577.253 
5.580.772 

111.970.606 

447.258.426 

414.154.852 

368.950.656 

378.947.137 

266.976.531 
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SAYI : 85 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) İLE BAĞLI ORTAKLIKLARININ 2004 YILINA AİT 

HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 
Komisyonumuzun 08.06.2006 tarihli 32 nci Birleşiminde Türkiye Cumhuriyeti Devlet De

miryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) ile Bağlı Ortaklıklarının 2004 yılına ait hesap ve 
işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenme
sinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt 
altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile di
ğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar 
dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Türkiye'de ilk demiryolu 1856 yılında bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla İzmir-Aydın ara

sında inşa edilmiştir. 130 km uzunluğundaki bu hattın yapımı 1866 yılında tamamlanarak işletme
ye açılmış, sonradan bu hat 608 km'ye çıkarılmıştır. 

Başka bir İngiliz şirketine imtiyaz olarak verilen İzmir-Turgutlu (Kasaba) -Afyon ve Manisa-
Bandırma hattının 98 km' lik kısmı da 1865 yılında tamamlanarak işletmeye açılmış, kalan kısmı 
sonraki yıllarda tamamlanmıştır. 

Baron Hirsch' e 1869 yılında yapım imtiyazı verilen 2000 km' lik şark demiryollarının millî 
sınırlar içinde kalan 336 km' lik İstanbul-Edirne ve Kırklareli-Alpullu kesiminin 1888'de bitirile
rek işletmeye açılmasıyla İstanbul, Avrupa demiryollarına bağlanmıştır. 

Anadolu'da yapımı tasarlanan demiryollarının devlet eliyle inşası düşünülerek, 1871 yılında 
Haydarpaşa-İzmit hattının yapımına başlanmış ve 91 km'lik hat 1873 yılında bitirilmiş ancak, ma
li imkânsızlıklar nedeniyle yapımına devam edilemeyen Anadolu Demiryolları ile Bağdat ve Ce
nup Demiryollarının yapımları bilahare Alman sermayesi ile gerçekleştirilmiştir. 

Cumhuriyet döneminden önce bu şekilde çeşitli yabancı şirketler tarafından inşa edilerek iş
letilen demiryollarının 4000 km' lik kısmı Cumhuriyetin ilânı ile çizilen milli sınırlar içerisinde 
kalmıştır. Daha sonra, 24/5/1924 tarihinde çıkarılan 506 sayılı Kanunla bu hatlar millileştirilmiş ve 
"Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdüriyet-i Umumiyesi" kurulmuştur. Bu kuruluş demiryollarının 
yapım ve işletmesinin bir arada yürütülmesi ve daha geniş çalışma imkânları verilmesini sağlamak 
amacıyla daha sonra çıkarılan 31/5/1927 tarih ve 1042 sayılı Kanunla "Devlet Demiryolları ve Li
manları İdare-i Umumiyesi" adını almıştır. 

Cumhuriyetten önce 845 kilometresi tali hat olmak üzere toplamı 4.559 kilometre olan demir
yolu hatları sökülen 341 kilometre dar hatlar ve Cumhuriyet döneminde inşa ve ihya edilenler ile 
2004 yıl sonu itibariyle ana hatlar olarak 8.697 kilometreye ulaşılmıştır. Tali hatlar (istasyon hat
ları, fabrika bağlantıları vb.) ise 2.287 kilometredir. 

1953 yılına kadar katma bütçeli bir Devlet idaresi şeklinde yönetilen Kuruluş, 29.7.1953 ta
rihinden itibaren 6186 sayılı Kanunla "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi 
(TCDD)" adı altında Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilmiştir. Son olarak 18.6.1984 
tarihinde 233 sayılı KHK ile bir "Kamu İktisadi Kuruluşu" hüviyetini almıştır. 

Devletçe kendisine verilen demiryollarını, liman, rıhtım ve iskeleleri işletmek, genişletmek ve 
yenilemek, bunlan tamamlayıcı faaliyetlerde bulunmak amacıyla teşkil olunan Kuruluşun faaliyet 
konularına ilişkin Ana Statüsündeki 4'üncü madde aşağıya çıkarılmıştır. 
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Kuruluş'un Amaç ve Faaliyet Konuları 
Madde 4- (Değişik.YPK'nun 13.12.2004 tarih ve 2004/T-36 sayılı karan ile 4. Maddesinin 1. fık

rası) Devletçe kendisine verilen Demiryollarını, Liman, Rıhtım ve İskeleleri işletmek, genişletmek, 
yenilemek, bunları tamamlayıcı faaliyetlerde bulunmak, mülkiyeti kendisindeki taşınmazlarda yat 
limanları, ticaret, kongre, fuar, kültür, alışveriş merkezleri, hastane, otel, konut, ofis, park, spor 
amaçlı ve benzeri tesisler yaptırmak ve işlettirmek amacıyla teşkil olunan Kuruluş'un faaliyet ko
nuları aşağıda gösterilmiştir. 

1- (Değişik.YPK'nun 5.6.2003 tarih ve 2003/T-10 sayılı kararı ile 1. bendi), (Deği-
şik.YPK'nun 13.12.2004 tarih ve 2004/T-36 sayılı kararı ile 1. bendi) Devletçe kendisine verilen 
demiryollarını, liman, rıhtım ve iskeleleri işletmek, genişletmek ve yenilemek, bunları tamamla
yıcı faaliyetlerde bulunmak (tamamlayıcı faaliyetler 4 üncü fıkrada açıklanmıştır). Ayrıca; tekel 
kapsamına giren bu işleri ekonomik olması, gerekli görülmesi ve talep olması halinde, başkaları 
eliyle yaptırmak (Değişik.YPK'nun 13.12.2004 tarih ve 2004/T-36 sayılı kararı ile iptal). 

(Değişik.YPK'nun 13.12.2004 tarih ve 2004/T-36 sayılı kararı ile 4. Maddesinin 1. fıkrasına 
ilave) TCDD mülkiyetindeki taşınmazlarda tekel niteliğinde olmayan yat limanları, ticaret, kongre, 
fuar, kültür, alışveriş merkezleri, hastane, otel, konut, ofis, park, spor amaçlı ve benzeri tesisler 
yaptırmak ve işlettirmek, işin niteliğine göre nakdi sermaye koymaksızın mülkiyet devri olmadan 
99 yıla kadar taşınmazların tahsisi suretiyle iştiraklere katılmak. 

2- Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Kalkınma Planı ve yıllık programlar çerçevesinde müessesele
rini, bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini yönlendirmek ve bunlar arasındaki koordinasyon ve işbir
liğini sağlamak. 

3- Kanun, Tüzük ve bunların uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ile kendisine verilen diğer 
görevleri yerine getirmek, 

4- Tamamlayıcı işler olarak gerektiğinde; 
a) (Değişik.YPK'nun 13.7.1988 tarih ve 88/25 sayılı karan ile "a" bendi.), (Değişik.YPK'nun 

5.6.1989 tarih ve 89/T.41 sayılı karan ile "a" bendi) Demiryolu taşımacılığını tamamlayıcı nitelikteki 
feribot ve tesisleri dahil, her türlü deniz ve kara taşıma işlerini yapmak ve Vangölü İşletmesini işletmek, 

b) Bakım, onarım ve yenileme için kurulan tesislerin fazla kapasitelerini değerlendirmek; çe
ken, çekilen araç ve gereçler ile benzerlerini yapmak veya yaptırmak, 

c) Görevlerinin gerektirdiği ambar, antrepo, depo, sundurma, silo, akaryakıt depoları ile ben
zeri tesisler ve umumi mağazalar kurup işletmek; yolcu ihtiyaçları için emanet odaları, otel, lokan
ta, gazino, büfe, büvet ve benzeri yerleri kurup işletmek veya işleticiliğini vermek, 

d) Görevleri ile ilgili olarak yurtiçinde ve dışında acentelikler ve temsilcilikler kurmak, 
e) Yabancı Ülke Demiryollan ile anlaşmalar yapmak ve demiryolu taşımacılığı ile ilgili olan 

uluslararası birliklere katılmak, 
f) Sigorta acenteliği yapmak, sigorta şirketlerine ortak olmak, 
g) Yurtiçinde veya dışında yapılmakta veya yapılacak olan demiryolu ve tesisleri inşaatı işini 

yalnız başına veya ortaklık halinde birinci veya ikinci yüklenici olarak üstlenmek. 
h) Görev alanına giren konularla ilgili olarak bağlı ortaklıklar kurmak veya diğer iştiraklere 

katılmak, 
5- (Değişik.YPK'nun 27.4.1992 tarih ve 92/T.29 sayılı kararı ile 5. fıkrası.) Devletçe kendisi

ne verilen liman, iskele ve rıhtımlarda tekel olarak; 
a) Yükleme, boşaltma, aktarma ve hamaliye işlerini yapmak ve bu işler için gerekli tesisleri 

kurup işletmek. 
b) Gemilere su vermek, yakıtlarını yüklemek, boşaltmak, aktarmak ve bu işler için gerekli te

sisleri kurup işletmek. 
c) Deniz kıyısında veya geri sahalarda, antrepolar, ambarlar, sundurmalar, hangarlar, açık sa

halar, yolcu salonları kurup işletmek. 

-1221 - II. CİLT 



d) Her cins yakıt ve akaryakıt depolama, yükleme, boşaltma, aktarma ve hamaliye işlerini yap
mak ve bu işler için gerekli tesisleri kurup işletmek. 

e) Palamar şamandıraları kurup işletmek. 
f) Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar işlerini yapmak. 
g) Gazino, lokanta ve büfe, emanet odası gibi yolcu ihtiyaçlannı karşılayacak tesisler ve ser

visler kurup işletmek, 
Ancak, yolcu beraberindeki kişisel eşyanın yükleme, boşaltma ve hamallık işleri 600 rüsum 

tonilatosunun altındaki makineli ve makinesiz Türk Bayraklı gemilerin yükleme-boşaltma ve ak
tarma işleri; 600 rüsum tonilatosunun altındaki makineli, makinesiz Türk Bayraklı gemilere tatlı su 
verilmesi, akaryakıtların yüklenmesi, boşaltılması ve aktarılması işleri ile 16.12.1988 tarih ve 
88/121 sayılı YPK kararıyla TDİ'ye verilen haklar tekel dışıdır. 

(Değişik.YPK'nun 16.2.1995 tarih ve 95/T-12 sayılı kararı ile 2. fıkrası.) Ayrıca, tekel kapsa
mına giren işler, ekonomik ve zaruri görülmesi halinde kısmen veya tamamen başkaları eliyle de 
yaptırılabilir. 

6- Faaliyet konuları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu tarafından verilen görevleri yapmak. 
7- (îlave.EİYKK'nun 2.12.1985 tarih ve 85/30 sayılı kararı ile 7. bendi.) İstihdam geliştirme 

çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlamak. 
8- (Îlave.EİYKK'nun 2.12.1985 tarih ve 85/30 sayılı karan ile 8. bendi.) Kurulmuş ve kuru

lacak küçük ve orta büyüklükteki özel Kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak. 
Kuruluş, bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve di

ğer birimleri eli ile yerine getirilir. Kuruluşun amaç ve faaliyet konulan koordinasyon Kurul Kara
rı ile değiştirilebilir. 

TCDD İşletmesi'nin faaliyetlerini sürdürürken kullanmakta olduğu Hazineye ait taşınmaz mal-
lann TCDD adına tescilini sağlayacak bir kanun taslağının oluşturularak yasalaşması sağlanmalıdır. 

Öte yandan; Ulaştırma Bakanlığınca İstanbul Teknik Üniversitesine "Ulaştırma Ana Plan Stra
tejisi" adı altında bir rapor hazırlatıldığı ve raporun Ekim/2005'de Bakanlığa verildiği anlaşılmıştır. 

Ulaştırma Ana Planı Stratejisinin temel amacı; Ulaştırma türlerinin taşıma paylan arasındaki 
dengesizliğin giderilmesine yönelik uygulanabilir stratejiler ve öneriler geliştirmektir 

Anılan raporun "DEMİRYOLLARI" başlığı altında "Stratejiler ve öneriler, kısmında; 
TCDD'nin stratejik geleceğinin Ulaştırma Bakanlığınca belirlenmesi uygun görülmektedir. Yapı
lacak olan hususlar 10 başlık altında toplanmıştır. Bunlar: 

1- Demiryolu sisteminin yeniden yapılandırılması, 
2- Yük taşımacılığına öncelik verilmesi, 
3- Mevcut hatlarda yaşanmakta olan ve ulusal stratejik ulaştırma planı ile saptanacak olan dar bo-

ğazlann ivedilikle giderilmesi ve gerekli yeni hatlann yapılması için yatınmlann geçekleştirilmesi, 
4- Bakım ve yenileme işlerinin planlanması, 
5- Çeken ve çekilen araçlardaki yetersizliklerin ortadan kaldırılması, 
6- Kombine taşımacılığa öncelik verilmesi, 
7-Kadro yetersizliklerinin giderilmesi ve eğitim çalışmalarının etkinleştirilmesi, 
8-Teknolojik gelişmelerin izlenmesi ve uygulanmasının sağlanması, 
9- Demiryollannın ulaştırma sistemi içinde gereken konuma gelebilmesi için özel desteklerin 

verildiği bir geçiş dönemi sağlanması, 
10- AB ile uyum sağlanması. 
AB Ulaştırma Politikaları da belirlenerek konuya ilişkin çalışmalara başlanmıştır. 
TCDD'nin son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler 

Sermaye 
|ödenmiş sermaye 
öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Yab.kaynaklara sirayet eden zarar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlık, (edinme değ.) 
Maddi dur.varlık. birikmiş amor. 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milvar TL 

2000 

1.700.000 
1224.773 

537.209 
503.936 

120282 
1.593.367 

787.530 

2001 

3.000.000 
1.181.106 

627.734 
899.103 

367.520 
2.342302 
1.174.982 

2002 

3.000.000 
2.758.087 
1.319.047 

981.897 

200.054 
3.588.426 
1.835.400 
•TO75D 

48 
49.848 

1.250 
48 

2003 

4.000.00« 
3.759.409İ 
2.098.741 
1.372.699 

222.083 
4.912.826 
2.645.22 
TÎ4İ 

77 
663.670 

3.811 
34 

2004 

6.000.00(M 
4.298.8291 

2.324.550 
2.024.238 

256.871 
6.307.230 
3.122.3681 
İ T O 

54 
755.524 

4.532 
34 

Son iki yıl 
farkı 

İM 
539.420 
225.809 
651.539 

34.788 
1.394.404 

477.145 

Artış/azalış | 

Yatırım için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı(nakdi) 

lı ortaklıklara ödenen sermaye 
lı ortaklıklardan temettü geliri 

İştiraklere ödenen sermaye 
[İştirakler temettü geliri 

Milyar TL 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milvar TL 

1 4 1 7 1 
66 

14.439 

5691 

T3I3İ3İ 

49848) 

1.U9I 

6.113 

an 
91.8541 

721 T2OT 
498.654 

5.832 
9.761 

26.812 
36.332 

8.671 
50 

485 
87 
54 
80 
93 

1.038 
16.858 

59 
64 
50 

322.179 

37.034 
14.623 

1.787 

-I6T57I 
689.863 

5.568 
7.487 

22.171 
34.611 
8.671 

50 
479 

89 
50 
78 
92 

1.031 
16.513 

52 
63 
51 

562.604 

52.604 
30.566 
6.742 

"OT78 
981.427 

5.204 
7.169 

21.931 
36252İ 

8.671 
50 

470 
85 
50 
74 
90 

1.013 
16.241 

52 
65 
47 

790.221 

74.420 
38.830 
4.387 

-Î8OT 
1.181.657 

5.878 
8.614 

23.954 
41.509 

8.697 
50 

470 
74 
49 
74 
88 

965 
16.070 

57 
73 
50 

1.003.333 

78.064 
51.009 

9.185 

-T2ÜÎ7' 
1298.300 

5.237 
9.334 

24.373 
46.698 

8.697 
50 

455 
70 
49 
71 
87 

993 
16.004 

55 
64 
53 

1,116.753 

119.505 
98200 
13.795 

Tüm alım tutarı 
Üretim tutarı(Mal ve hizm.sat.mali.) 
Hizmet üretimi: 

Yolcu taşımaları 
Yük taşımaları 

Hamton taşımaları (yQk,yolcu,idari) 
Liman ve iskele hizmetleri 
Yol uzunluğu (Anahat+2.hat) 
Buharlı lokomotif mevcudu 
Dizelli anahat lokolan 
Dizelli manevra lokolan 
Dizelli diziler 
Elektrikli lokolar 
Elektrikli diziler 
Yolcu vagonu mevcudu (diziler hariç) 
Yük vagonu mevcudu 
Kapasiteden yararlanma oranı: 
Yolcu vagonu ütilizasyonu (Banliyö) 
Yolcu vagonu ütilizasyonu (Anahat) 
Yük vagonu ütilizasyonu 
[Net satış tutan 
Stoklar. 
tik madde ve malzeme 
Yarı ve ara mamul 
Diter 

Milyar TL 
Milyar TL 

M.Yol.Km 
M.Ton.Km 
M.H.T.Km 

Bin Ton 
Km 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

% 
% 
% 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milvar, TL 

137.693 
116.643 

(641) 
720 
419 

5.189 
0 
0 

(15) 
(4) 

0 
(3) 
(D 
28 

(66) 

(2) 
(9) 

3 
113.420 

41.441 
47.191 

4.6101 
Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (ortalama) 
[Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
Memurlar için yapılan giderler 
Memur başı. aylık ort. gider 
Sözleşm. için yapılan giderler 
Sözleşm. başı.aylık ort. gider 
İşçiler için yapılan giderler 
Isci başı.aylık ort. gider 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milvar TL 

MilyarTL 
Milyon TL 
MilyarTL 
Milyon TL 
MilyarTL 
Milyon TL 

1.429 
22.678 
22.070 

396.675 

11.103 
647 

128.434 
472 

243.577 
880. 

1.454 
22.328 
23.470 

560.474 

16.388 
939 

182.747 
682 

331.039 
1.175 

21.569 
21.762 

769.523 

24.304 
1.435 

265.092 
1.024 

420.749 
1.611 

—m 
20.5881 
20.551 

962.772 
28.863 

I 
325.159 

1.316 
512.587 

2.079 

18.9% 
19.242 

991.239 

30.882 
2.077 

360.151 
1.5801 

559281ı 
2.422İ 

(91) 
(1.592) 
(1.309) 
28.467 

2.019 
268 

34.992 
264 

46.694 
343 

Dönem kanna iliş.vergi ve diğ.yas.yüküm. 
Tahakkuk eden vergiler 
[GSYlrTya katkı (üretici fiyatlanyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 
GSMHVa katkı (alıcı fiyatlanyla) 

MilyarTL 
MilyarTL 
MilyarTL 
MilyarTL 
MilyarTL 

2.507 
241.305 
156.900 
138.121 

3.010 
444.817 
248.517 
(49.778) 

4.6591 
543.935] 
273.684 
155.185İ 

5.03M 
637.773| 
311.951 
184.9971 

3.198 
734.109 
327.360 
182.739 

(1.832) 
96.336 
15.409 

J225J 
Faaliyet kârlılığı(öz kaynaklar yönünden) 
Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) 
Ekonomik kârlılık 
Zararlılık 
Faaliyet zaran 
Dönem zaran 
Bilanço zaran 

% 
% 
% 
% 

MilyarTL 
MilyarTL 
MilyarTL 

105] 
235.341 
332.425 
951.682 

99 
213.080 
575.676 

1.528.372 

55| 
312.001 
534.6161 

2.062.988I 

34| 191 
251.889 349.6I4İ 
516.982 628.659 

I1.8I8.I01İ 14.082.4451 

(15) 
97.725 

111.677 
2264.344 
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TCDD topluluğu 2004 yılında faaliyetlerini; demiryollarında yük ve yolcu taşımacılığı, kendi 
limanlarında tüm liman hizmetleri, işletmesinden sorumlu olduğu demiryolları ile çeken ve çeki
len demiryolu araçlarının bakımı ve onarımı, Vangölü'nde feribot işletmeciliği ve bağlı ortaklıkla
rında çeken ve çekilen araçların yapımı ve onarımları şeklinde sürdürmüştür. 

TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, 18 Daire Başkanlığı, 7 Bölge Müdürlü
ğü, Direkt Daire Başkanlığına bağlı 24 adet taşra birimi ve 34.387 çalışanı olan büyük bir kuru
luştur. Ayrıca Kuruluşun TULOMSAŞ, TUDEMSAŞ ve TÜVASAŞ olmak üzere 3 adet de bağlı 
ortaklığı bulunmaktadır. Bağlı ortaklıkların da dahil edilmesi halinde toplam personel sayısı 
38.713'e baliğ olmaktadır. 

TCDD'nin yeniden yapılanma çalışmaları 1995 yılında başlamıştır. TCDD'nin yeniden yapı
lanması amacıyla Booz-Allen & Hamilton adlı firma; " 1-Teşhis, 2-Tedavi- Yeniden yapılanma 
planı" şeklinde iki aşamadan oluşan proje hazırlamış ve 1996 yılında tamamlamıştır. Hazırlanan 
yeniden yapılanma projesinde yeniden yapılanan Avrupa ülkeleri demiryolu işletmeleri örnek alın
mıştır. 1999 yılında TCDD Yönetim Kurulu Kararıyla yeniden yapılanma çalışmaları başlatılmışsa 
da öncelikle bir demiryolu kanunu çıkarılmadığı için uygulamada görülen güçlükler üzerine 2000 
yılında tekrar eski yapıya dönülmüştür. 

2004 yılında TCDD'nin kamu maliyesi üzerindeki mali yükü azaltmak ve demiryolu sektörü
nün özel iştirakçilere açarak Türk ekonomisinin rekabet gücünü artırmak amacıyla Japon hüküme
tinin Dünya Bankası yönetimine bıraktığı 700.000 ABD dolar hibeden sağlanan finansman ile 
"TCDD İş Gücü Yeniden Yapılandırma Projesi" çalışmalarına 6.10.2004 tarihinde başlanmıştır. 
İhaleyi alan CANAC Firması 30.4.2005 tarihinde hazırladığı 210 sayfalık raporu TCDD'ye ver
miştir. Raporda özetle; TCDD'nin mevcut organizasyonunda personel fazlalığının ciddi boyutlar
da olduğu, bölgesel organizasyon yapısının çağ dışı kaldığı, genel merkez organizasyonunun ge
reksiz idari personelle ağırlaştırıldığı ve yapısının tutarlılıktan yoksun olduğu, bu sorunların çözül
mesinin önceliklerin başında yer alması gerektiği, destek personeli görevlerinin çoğu demir yolu 
işlevi için yaşamsal öneme sahip olmadığı, aşırı daire sayısının sorumlulukların parçalanmasına 
yol açtığı, kuruluşça alınması gereken işletme ve yönetim ilkelerine ait önerilerin:"yönetim ve or
ganizasyon, işletim uygulamaları, teknoloji, dönen varlıklar, duran varlıklar ve yolcu hizmetleri, 
başlığı altında toplandığı anlaşılmıştır. 

Bakanlar Kurulu'nun 19.3.2001 gün ve 2129 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birli
ği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programında TCDD' nin yeniden yapılan
dırılması ve Limanlarının otonom bir yapıya kavuşturulması öngörülmüştür. Özelleştirme Yüksek 
Kurulunca TCDD'nin Bandırma, İzmir, Samsun, Derince, Mersin ve İskenderun lımanlannın 12 ay 
içerisinde özelleştirilmesi için 30.12.2004 tarih ve 2004/128 sayılı karar alınmıştır. 

Bakanlar Kurulunun 23.6.2003 tarih ve 2003 / 5930 sayılı karan ile yürürlüğe konulan Türki
ye Ulusal programında; demiryolu taşımacılığı konusunda AB mevzuatının üstlenilmesi ve uygu
lanması kabul edilmiştir. 

Türkiye - AB Mali İşbirliği kapsamında 10.03.2003 tarihinde başlatılan teknik destek çalışmalan 
sonucunda; demiryolu sektörünü düzenleyen genel bir kanun ile TCDD' ye yönelik bir kanun olmak üze
re iki kanunun hazırlanması kararlaştınlmış ve bu amaçla Ulaştırma Bakanlığının onayıyla 2003-2008 
yıllannı kapsayan 8 ana görev içeren bir eylem planı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. 

Keza VIII. 5 yıllık kalkınma planı ve bunun uygulamasını gösteren 2004 yılı programında; 
Demiryolu işletmeciliğinin modernleştirilerek rekabetçi bir yapıya kavuşturulması hedeflenmiştir. 

VIII. 5 yıllık kalkınma planı ve güncelleştirilmiş Ulusal programdaki tedbirler ve TCDD'nin İş 
Gücü Yeniden Yapılandırma Projesi Final Raporu da dikkate alınarak, TCDD genel müdürlüğünün 
mevcut hantal yapısının modernleştirilerek rekabetçi bir yapıya kavuşturulması gerekli görülmektedir. 
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Bağlı ortaklıkların tedarik, üretim ve satış faaliyetleri, TCDD İşletmesi tarafından verilen sipa
rişlere göre programlanmaktadır. Bağlı ortaklıklara verilen sipariş miktarı yıllar itibariyle dengeli bir 
seyir izlememekte; bir yıl oldukça düşük iken, ertesi yıl büyük ölçüde artış gösterebilmektedir. 

TCDD, 250.000 ton rayın % 100 dış proje kredili olarak temin edilmesi için Hazine Müsteşar
lığından, 15.08.2003 tarihi itibariyle izin almış olmasına rağmen ray alımını gerçekleştirememiştir. 

Ray ihtiyacının istenilen kalite ve miktarda karşılanamaması nedeni ile planlanan düzeyde yol 
yenilemesi yapılamamaktadır. Ray temin edilememesi nedeniyle yapılamayan yol yenilemesinin 
doğurabileceği kazalardan dolayı ortaya çıkabilecek can ve mal kaybının ise herhangi bir bedelle 
ölçülemeyeceği ortadadır. Yıllık ray ihtiyacı yaklaşık 50-60 bin ton olmasına rağmen, dört yıl için
de (2002-2005) KARDEMİR'den yaklaşık 46.000 ton ray temin edilebildiği ve bu rayların önem
li ana hatlarda kullanılamadığı dikkate alındığında ray alımı konusunda geç kalındığı anlaşılmıştır. 
Bu nedenle ray alımı için gerekli çalışmaların tamamlanarak ray temini işlemlerinin hızlandırılma
sı gerekli görülmektedir. 

1950 yılında yolcu taşımacılığında karayolunun payı % 5 0,3, demiryolunun payı % 42,2 iken 
son yıllarda karayolunun payı % 95'in üzerine çıkarken demiryolunun payı % 3'ün altında seyret
mektedir. Yük taşımacılığında ise 1950 yılında karayolunun payı % 22,3, demiryolunun payı % 71,6 
iken 2004 yılında ise taşımacılık tamamen karayoluna kaymıştır. Son 50 yılda giderek artan bir şe
kilde ulaştırma politikasında karayolundan yana tavır alınması sonucu diğer ulaşım sistemleri ih
mal edilmiş ve bugünkü tablo ortaya çıkmıştır. Demiryolu taşımacılığının toplam taşımacılıktaki 
payının artırılması için yeni ve daha kısa demiryolları güzergahlarının açılması, mevcut alt yapının 
bakımının yeterli düzeyde yapılması, diğer ulaşım modlarına göre uzun olan taşıma sürelerinin kı
saltılması gerekmektedir. Diğer taraftan konteyner taşımacılığının özendirilmesi, yurt içi ve yurt 
dışı kombine ve blok tren taşımacılığının geliştirilmesi, vagonların uluslararası standartlara getiril
mesi, kombine taşımacılığın artırılmasına fayda sağlayacak liman demiryolu hizmetlerinde iyileş
tirmeler yapılması sağlanmalıdır. 

Toplam ana hattı oluşturan 8.697 kilometrelik demiryolu uzunluğunun, % 18,2'sini oluşturan 
1.579 kilometrelik kısmı yarıçapı 200-500 metre olan standart dışı kurplardan oluşmaktadır. Özel
likle standart dışı nitelik taşıyan ve ortalama tren hızının düşmesi, çeken ve çekilen araçlar bakım-
onarım maliyetleri ile ray ve teker aşınmasının artması, deray riskinin yükselmesi gibi büyük olum
suzluklara neden olan ve kurp grupları arasında en fazla paya sahip olan 200-500 metre grubu 
kurpların iyileştirilmesi ve giderek bu kurpların ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

TCDD'nin mal ve hizmet satış maliyetleri içinde en büyük payı % 43,0 oranında 564,1 tril
yon lira ile cer işletme ve bakım giderleri almaktadır. Bu durumun başlıca nedeni lokomotiflerin 
ve vagonların çok çeşitli ve eski modellerden oluşmasıdır. Cer bakım onarım işlerinin aksamama
sı için bakım-onarım için gerekli malzeme ihtiyaçlarının zamanında alınması önem arz etmektedir. 

TCDD'nin diğer ulaşım modlan karşısında yük taşıma payını artırabilmesi ve gelirin gideri kar
şılayabilmesi bakımından; Yük vagonlarının uluslararası standartlara yükseltilmesi ve sayılarının art
tırılması, önemli yükleme-boşaltma merkezleri ile organize sanayi bölgelerini demiryolu ağına bağ
layacak iltisak hatlarının yaygınlaştırılması, müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilecek özellikte, tekno
lojik ve ekonomik gelişmelere uygun lojistik köylerinin kurulması, şehir içinde kalmış olan yük mer
kezlerinin şehir dışına çıkartılması, özel sektörle işbirliğine gidilerek feribot taşımalarının iyileştiril
mesi, İşletmecilikte darboğaz olan belirli bölgelerde hat kapasitesinin artırılması gerekmektedir. 

Geçen yıldan 133,2 trilyon lira fazlasıyla 629,4 trilyon lira dönem zararıyla sonuçlanan 2004 
yılı faaliyetinde zarann oluşumu incelendiğinde; Kuruluşun esas faaliyeti olan yolcu ve yük taşı
macılığı ile liman işletmeciliği faaliyetinden elde ettiği gelirler toplamı 714,5 trilyon liraya 410,2 
trilyon lira tutarındaki sübvansiyon gelirlerinin de dahil edildiği brüt satış hasılatı 1.124,7 trilyon 
liranın, mal ve hizmet satışlarının maliyeti olan 1.401,4 milyon liranın ancak % 80,3'ünü karşıla
yabildiği görülmektedir. Bu oran geçen yıl ise % 89,2 idi. 
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Gelirlerin giderleri karşılama oranı liman faaliyetlerinde % 169 iken, yolcu ve yük taşıma fa
aliyetlerinde % 28 dolaylarındadır. Sübvansiyonlar ve faaliyet dışı gelirlerin faaliyet dışıyla ilgili 
giderleri karşılama oranları ise % 175 dir. Bu durumda yolcu ve yük taşımacılığı faaliyet giderleri 
sonucu elde edilen zarar, sübvansiyon ve liman faaliyetlerinden elde edilen kâr ile karşılanmaya 
çalışılmaktadır. Öte yandan Limanların daha da verimli ve kârlı işletilmesini sağlamak amacıyla 
4046 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti TCDD'de kalmak suretiyle özelleştirme programına alın
ması üzerine elde edilecek gelirlerin mutlaka TCDD bünyesine aktarılması yönündeki hukuki ça
lışmaların da tamamlanması gerekmektedir. Yolcu ve yük taşımacılığında da gelir artırıcı maliyet 
düşürücü her türlü tedbirlerin alınması gerekmektedir.2003 yılında 260,9 trilyon lira olarak gerçek
leşen faaliyet zararı 2004 yılında % 34,3 oranında artarak 350,6 trilyon liraya çıkmıştır. Diğer ge
lir ve giderlerin sonucunda ise 2004 yılı dönem zararı geçen yıldan % 21,2 oranında 133.169.957,0 
milyon lira daha fazla olmak üzere 629.376.688,6 milyon lira olarak hesaplanmaktadır. 

II- İDARİ BÜNYE 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, 22.7.1953 tarih ve 6186 sayılı Kuruluş Kanunu ile Kamu 

İktisadi Teşekkülü olarak kurulmuş ve teşkilatlandırılmıştır. 10.10.1986 tarih ve 119 sayılı KHK ile 
6186 sayılı kanun yürürlükten kaldırılarak, Kuruluşa 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hak
kındaki Kararname ile Kamu İktisadi Kuruşu statüsü verilmiştir. Kuruluşun faaliyet konulan ve 
teşkilat yapısı, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri arasındaki ilişkileri 28.10.1984 tarih ve 18552 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan ana statüsü ile düzenlenmiştir. 

Ana statüsüne göre; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tüzel kişiliğe sahip faaliyetlerinde 
özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı Kamu İktisadi Kuruluşudur. Kuruluş, ana statüsü, 233 
ve 399 sayılı KHK hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir. 

Hazineye Ait Taşınmazlardan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü Adına Tescil Edilecekler Hakkında Kanun Tasarısı taslağının kanunlaşması için ilgili mer
ciler nezdinde sürdürülen girişimlerin devam ettirilmesinde yarar vardır. 

27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 21.4.2005 ve 5335 sayılı "Bazı Ka
nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"nun 32. maddesinde " 
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki işletmecilik fazlası taşınmazların 
satılarak veya devredilerek satış veya devir bedellerinin yeni demiryolu inşaatı ve mevcut demiryolla
rının bakım ve onarımı ile iyileştirilmesinde kullanılması kaydı ile,taşınmazlann satış veya devrine 
T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu yetkilidir" hükmü yer almaktadır. 

Faaliyetlerinde özerk, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı tüzel kişiliğe sahip bir Kamu İktisadi 
Kuruluşu olarak kurulan T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, yönetim bakımın
dan 233 sayılı KHK, denetim bakımından 72 ve 233 sayılı KHK ve 3346 sayılı Kanun hükümleri
ne tabi bulunmaktadır. 

Kuruluş, 233 sayılı KHK ve ana statüsünde saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hüküm
lerine tabi bulunmaktadır. 

İstihdam edilen memur personelin özlük hakları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu 
kanunun ek ve değişiklikleri doğrultusunda yürütülmekte, emeklilik işlemleri ise 5434 sayılı Ka
nuna tabi bulunmaktadır. 

Sözleşmeli personele ilişkin işlemler 399 ve 233 sayılı KHK'ler, 657 ve 5434 sayılı kanunlar
la bunların ek ve değişiklikleri yıllık bütçe kanunları, Bakanlar Kurulu ve Yüksek Planlama Kuru
lu kararları ile iç yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir. 

İşçilerle ilgili işlemlerde ise, 4857 sayılı İş Kanunu, 506 sayılı SSK Kanunu, 2821 sayılı Sen
dikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu-İş sözleşmesi Kanunu, 854 sayılı Deniz-İş Kanunu ile değişik
likleri uygulanmaktadır. 
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Cari yılda TCDD faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunun iki kararı bulunmakta-
dır.Bunlardan birisi Kamulaştırma yaptırılması,diğeri fazla çalışma yaptırılması ile ilgilidir. 

- 2004 yılı yatırım programında yer alan Ankara-Haydarpaşa demiryolunun iyileştirilmesi 
projesi kapsamında ekli (1) ve (2) sayılı haritalarda belirtilen güzergaha isabet eden gayrimenkul-
lerin , Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollan İşletmesi Genel Müdürlüğünce 2942 sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 27'nci maddesine göre acele kamulaştırılması 26.2.2004 tarih ve 
2004/6997 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla uygun görülmüştür. Söz konusu karar 31.3.2004 tarih 
ve 25419 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

- Yüksek Planlama Kurulunun 25.6.2004 tarih ve 2004/T-18 sayılı kararı ile; TCDD İşletme
si Genel Müdürlüğünün 23 sayılı KHK'nin 4/4 maddesine istinaden 4 katrilyon TL olan nominal 
sermayesinin 6 katrilyon TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir. 

Kuruluşun organları, 233 sayılı KHK ile Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük olarak belir
lenmiştir. 

Kuruluşun taşra teşkilatı ise 7 adet Bölge Müdürlüğü (İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Malat
ya, Adana ve Afyon) ve Müdürlüklere bağlı alt birimlerden oluşmaktadır. 

Demiryollarının son bulduğu yerlerde TCDD tarafından işletilen Haydarpaşa, Derince, Ban
dırma, Mersin, İskenderun, Samsun ve İzmir Liman Müdürlükleriyle, Vangölü Feribot İşletme Mü
dürlüğü, Kuruluşun taşra teşkilatını teşkil etmektedir. 

6.1.2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Özelleştirme Yüksek Kurulunun 
30.12.2004 tarih ve 2004/128 sayılı kararında; TCDD'ye ait Bandırma, İzmir, Samsun, Derince, 
Mersin ve İskenderun limanlarının özelleştirilmesinin programa alındığı, söz konusu limanların 
"işletme hakkı verilmesi", "kiralama" ve/veya mülkiyetin devri dışındaki diğer yöntemlerle özel
leştirilmesi, özelleştirme işlemlerinin 12 ay içinde gerçekleştirilmesi,özelleştirme ile elde edilecek 
gelirlerin TCDD Genel Müdürlüğüne devredilmesini teminen Hazineye aktarılması uygun bulun
muştur. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının TCDD'ye ait Mersin ve İskenderun Limanlarını 36 yıl 
sure ile "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle ihaleye çıktığı anlaşılmıştır. 

Bunların dışında, kuruluşun bünyesinde Ray Kaynak ve Yol Makinaları Onarım Fabrikası, 
Çankırı Makas Fabrikası, Afyon ve Sivas Beton Travers Fabrikaları, Sağlık ve Eğitim Tesisleri ile 
yardımcı tesisler, üretim ve bakım birimleri yer almaktadır. 

Yüksek Planlama Kurulunun 25.09.2003 tarih ve 2003/t-24 sayılı kararı ile Çankırı Makas 
Fabrikasının mevcut veya kurulacak bir Anonim Şirketle ortaklık kurularak iştirak haline getiril
mesine karar verilmiştir. Keza 17.09.2003 tarih ve 22/241 sayılı yönetim kurulu kararında Afyon 
ve Sivas Beton Travers Fabrikalarının mevcut veya kurulacak şirketlerle ortaklık kurarak iştirak 
haline getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır. 

Ayrıca, TCDD'nin ihtiyacı olan çeken ve çekilen araçlarının üretimi ile periyodik bakım ve 
onarımlarını yapan Eskişehir'de "Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi"(TÜLOM-
SAŞ), Adapazarı'nda "Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi" (TÜVASAŞ) ve Sivas'ta "Türkiye 
Demiryolu Makineleri Sanayii Anonim Şirketi" (TÜDEMSAŞ) isimlerini taşıyan bağlı ortaklıkla
rı bulunmaktadır. 

12.5.2005 tarihinde yapılan T.B.M.M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda; "Bu üç 
Kuruluşun yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi gerekir" kararı verilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığının sorumluluğunda gerçekleştirilecek demiryolu sektörünün organizas
yonu projesinin ihalesi yapılmış ve ihaleyi alan Alman Firması ile 25.1.2005 tarihi itibariyle eşleş
tirme sözleşmesi bütün taraflarca imzalanmış ve 1 Şubat 2005 tarihinde eşleştirme projesi çalışma
ları fiilen başlatılmıştır. Bu projenin 18 ay içerisinde sonuçlandırılması beklenmektedir. 
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Eşleştirme sözleşmesinin gecikmesi nedeniyle; Mevzuat uyum takviminin aşağıdaki tarihler
de gerçekleşebileceği anlaşılmıştır. 

Demiryolu sektörü organizasyonunun 1.2.2005-1.8.2006,Yönetim bilgi sistemi için bilişim 
teknolojisi sisteminin 2006 1. çeyrek-2006 IV çeyrek, Yeni TCDD organizasyonu ve hükümetle 
mali ilişkiler 2006- IV çeyrekte bitmesi planlanmıştır. 

Kuruluşun Yönetim Kurulu Genel Müdürün başkanlığında, ikisi Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi, 
birisi Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanlığın temsilcisi, ikisi Kuruluş Genel Müdür Yardım
cıları arasından ilgili Bakanın teklifi üzerine atanan beş üye olmak üzere altı kişiden oluşmaktadır. 

Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde ve kanunların verdiği görev ve yet
kiler dahilinde kuruluşun faaliyetlerini yürütmektedir. 

2004 yılında TCDD topluluğunda 1538 adet memur program kadrosu mevcut olup,bu kadrolar
dan 1273 adedi TCDD'ye 265 adedi Bağlı Ortaklıklara aittir. Toplam 1.538 memur kadrosuna karşı
lık, çalışan ortalama personel sayısı 1.239 yıl sonu çalışan memur 1.204 kişidir. Ana Kuruluş 
TCDD'de 1.273 program kadroya karşılık, çalışan ortalama personel 1.005 yıl sonu kişi sayısı 968 dir. 

TCDD topluluğunda yıl sonu itibariyle 15.933'ü daimi, 3.140'sı geçici işçi ve ayrıca, Türki
ye Denizcilik İşletmesinden devir alınmış olan Vangölü Feribot İşletmesinde 3 adet kapsam dışı 
personel olmak üzere toplam 19.076 personel çalıştırılmıştır. 

İşçi statüsündeki personelin yıl sonu itibariyle % 83 oranında 15.809 adedi TCDD İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünde, kalan % 17 oranında 3.267 adedi de bağlı ortaklıklarda istihdam edilmişlerdir. 

Kuruluşta 530 özürlü, 448 eski hükümlü ve 85 adet terörle mücadele kanunu kapsamında iş
çi çalıştırılmaktadır. 

2004 yılında Toplu İş Sözleşmesinin 60/11 maddesine istinaden 59 sanatsız işçi sanatkar işçi 
grubuna geçirilmiştir. 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ile bağlı ortaklıklarının 2004 yılı personel harcamaları top
lamı konsolide 991,2 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir.Bu harcamanın 857,4 trilyon lirası ana te
şekküle, 133,7 trilyon lirası bağlı ortaklıklara aittir. 

Nakit sıkıntısı nedeniyle, TCDD ve Bağlı Ortaklıkları T.C. Emekli Sandığı ve SSK'ya olan 
prim borçlarını zamanında ödeyememektedir. 

Kuruluşça 25.01.2005 tarih ve 90105 sayılı yazısında; 315 hareket memuru yardımcısı, 467 
tren teşkil memuru, 348 adet makinist yardımcısı ve ayrıca 115 mühendis ve teknisyen pozisyo
nunda olmak üzere toplam 1245 adet eleman ihtiyacı için acilen atama yetkisi istenilmiştir. Diğer 
taraftan 12.05.2005 tarihinde yapılan T.B.M.M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda da per
sonel atanması ile ilgili tavsiye kararı alınmıştır. 

Hazine Müsteşarlığı 6.1.2006 tarih, 01194 sayılı yazı ile 161 adet hareket memur yardımcısı, 
625 makinist yardımcısı, 95 mühendis, 5 muhasebe ve finansman memuru ve 473 tren teşkil me-
muru-makascı olarak istihdam edilmek üzere toplam 1.359 personel için açıktan atama izni ver
miştir. Alınan izin çerçevesinde söz konusu atamaların 2006 yılı içinde yapılması sağlanmalıdır. 

III- MALİ BÜNYE 
TCDD Hazine garantili dış kredileri sadece yatırım projelerinin finansmanında kullanmamak

ta, işletme malzemesi teminindeki krediler ve Hazinece cari hesap karşılığı devredilen dış kredile
rin faizleri de sermaye maliyeti yüksek dış kredileri kullanmasına sebep olmaktadır. 2004 yılında 
TCDD'nin kredi ve diğer borçlan için katlandığı tüm faizler 241.140,2 milyar lira ve kur farkları 
tutarı 15.731,2 milyar lira olmak üzere finansman giderleri toplamı 256.871,4 milyar liradır. 
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TCDD'nin yüklendiği dış kredi borcu yanında, zamanında ödeyemediği sosyal güvenlik kuruluş
ları kesintileri, gelir vergileri gibi borçlan için yüksek faiz yüklerine katlanılmaktadır. Bu durum da Ku
ruluşun sermayesi ne kadar artmlırsa artınlsın bir süre rahatlamadan sonra tekrar yabancı kaynakların 
baskısı altına girilmesine neden olmaktadır. TCDD topluluğunun yabancı kaynaklannın 2003 yılına gö
re % 47,5 oranında 651.539 milyon lira artarak 2.024.238 milyon liraya ulaşmasına karşılık, öz kay
naklannın % 10,9 oranında 227.809 milyon lira artarak 2.324.550 milyon liraya ulaşması nedeniyle ma
li yeterlilik oranı % 152,7' den % 114,8'e düşmüştür. TCDD topluluğunun toplam kaynaklan içerisin
de öz kaynaklan 2003 yılında % 60,0 oranında pay alırken bu oran 2004 yılında % 53,4'e düşmüştür. 

2004 yılında sermaye 6 katrilyon liraya çıkarılarak 2004 sonuna kadar 4.298,8 trilyon lirası öden
miş hale getirilmiştir. Buna 12.099,2 trilyon liralık sermaye olumlu farklarının ilavesi, 8,7 trilyon lira
lık kâr yedeklerinin ilavesi 13.403,5 trilyon liralık 2004 yılı birikmiş zarann tenzili sonunda TCDD İş
letmesi 3.003,2 trilyon lira öz kaynağa ulaşmakta ise de bağlı ortaklıklarından gelen eksi 678,6 trilyon 
liralık öz kaynak sonucunda Konsolide öz kaynaklar 2.324,6 trilyon liraya düşmektedir. Bağlı ortak-
lıklann sermayesinden 755,5 trilyon liralık TCDD payının kompanse edilmesi neticesinde bağlı ortak
lıklardan geriye geçmiş yıllar zararları ağırlıklı olarak eksi 678,6 trilyon lira bakiye kalmaktadır. 

TCDD'nin 6 trilyon liraya çıkarılmış bulunan sermayesinden ödenmemiş kısım 1,7 katrilyon 
liranın ödenmesi halinde, bu kaynak ile borçlarını karşılayıp, geriye kalan 323 trilyon lira borcun 
% 1.246,0 sı oranında öz kaynağa ulaşacağı anlaşılmaktadır. 

Kuruluşun öz kaynak yaratması sadece sermaye artırımı ve borçların tahkimi nedeniyle olmuş, 
işletmecilik faaliyetleri veya iyi bir finansal yönetim sonucu olmamıştır. Bu nedenle takip eden yıl
larda TCDD topluluğunun tekrar önemli düzeyde mali yetersizlik içerisine düşmesi kuvvetle olasıdır. 

TCDD ve bağlı ortaklıklarının geçmiş yıllarda elde ettiği kârlar sonucu 8.954 milyon lira ye
dek akçe ayrılmış olup, ancak faaliyetlerin sürekli zararla sonuçlanması nedeniyle yedeklerin pa
rasal tutarlarında bir değişiklik olmamıştır. Oto finansman oranı da yüzde 0,2 düzeyindedir. 

Kısa süreli borçların ödenebilmesi için ya yeni borçlanmalara gidilmesi ya da bazı borçların erte
lenmesi, taze nakit girişi sağlayan sermaye artışları gerekmektedir. Ancak bu gereklilik TCDD toplu
luğunda "finansal açık" sarmalı şeklinde süreklilik göstermektedir. Tahkim gibi yöntemlerle Kurulu
şun borçlannın yok edilmesi Kuruluşa çok kısa bir süre için finansal rahatlık sağlamakta ancak mali 
yapıdaki kronikleşmiş sorunlar giderilmediği için mali darboğazlar tekrar artarak ortaya çıkmaktadır. 

2004 yılında TCDD'nin konsolide dönem zararı 628,7 trilyon lira, dönem başı öz kaynakları 
2.096.741,0 trilyon lira, yıl içinde 539,4 trilyon lira nakdi sermaye ödemesi nedeniyle ortalama öz 
kaynakları ise 2.097.010 trilyon lira olmuştur. Kuruluşun 2004 yılında zararlılığı % 30,- olmuştur. 
2004 yılında her 100 liralık öz kaynağın 30,0 lirası zarar olarak geri dönmüştür. 

Kuruluşun işletme gelirleri giderlerini karşılamamaktadır. Bu nedenle de kuruluş sürekli artan 
oranda zarar etmekte ve kronikleşmiş bir finansal darboğaz kısır döngüsünü yaşamaktadır. TCDD 
topluluğunda gerek finansal, gerekse yapısal reformlar yapılmadığı sürece zararlılık ve finansal 
darboğaz kısır döngüsünün değiştirilmesi mümkün görülmemektedir. 

TCDD'nin içerisinde bulunduğu finansal darboğaz nedeniyle yatınmlannı yurt dışı krediler
le, nakit ihtiyaçlarını da öncelikle vergi, sosyal güvenlik kuruluşlanna olan borçlarını süresinde 
ödemeyerek karşılamaktadır. Zaman zaman sermaye artırımı, tahkime tabi tutulan vergi, sosyal gü
venlik kuruluşları kesintileri nedeniyle faiz yükü geçici olarak azalsa da Topluluğun faiz yükünün 
giderek artması zararın da artmasına neden olmaktadır. 

Kuruluş ürettiği hizmeti piyasa koşullarına göre maliyetinin çok altında pazarlayabilmektedir. 
TCDD faaliyetlerinde kârlılık olmadığı gibi sermayenin devir hızı da % 100'ün altında % 29,6 ora
nında olmuştur. 
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Ulaştırma sektörü içerisinde yer alan demiryollarının uzun süreden beri karayoluna göre yatı
rımlar yönünden oldukça ihmal edilmiş olması, Kuruluşun rekabet gücünün iyice azalmasına ne
den olmuştur. Bu nedenle gelir-gider dengesi gün geçtikçe olumsuz yöne giden kuruluşun bu dö
nemde de geliri satışlarının maliyetini dahi karşılayamamıştır. 

TCDD'nin bu zararlı durumdan kurtulabilmesi demiryollarının alt ve üst yapısı ile çağdaş se
viyeye gelmesine bağlıdır. Bu konudaki yatırımların gerçekleştirilmesinin de zamana bağlı olması 
dikkate alındığında kaynak yitirilişinin daha uzun süre devam edeceği sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Sürekli olarak sermaye artırımları yapılmasına karşılık artan oranda yabancı kaynak kullanılması 
da finansman giderlerinin de etkisi ile zararlılığın büyümesine sebep olmaktadır. 

TCDD topluluğunun kârlı, verimli ve etkin bir işletmecilik yapabilmesi için gerekli önlemle
rin alınması, bütün hatların, tesislerin, çeken ve çekilen hatların gözden geçirilerek çağdaş ve ras
yonel hale getirilmesi gerekmektedir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Demiryollarında 2004 yılında toplam 9,3 milyar netton-km yük taşıma ve 5,2 milyar yolcu-km ana

hat ve banliyö hatlarında yolcu taşıması gerçekleşmiştir. Miktar olarak ise 17,7 milyon netton yük taşı
ması, anahat ve banliyölerde 76,8 milyon kişi yolcu taşıması olmuştur. Bu sonuçlara göre, Türkiye'de 
ulaştırma sektöründeki Demiryollarının paylan yükte % 5,7 ve yolcuda % 2,9 civarında olmuştur. 

TCDD işletmesinin yapısı tüm alt yapı, işletme ve pazarlama faaliyetlerinin tek bir yerden 
kontrol edildiği üretim-odaklı, pazar ihtiyaçlarına cevap veremeyen, hiyerarşik bir modele dayan
maktadır. Bu nedenle de TCDD sürekli olarak diğer ulaşım alternatifleriyle rekabet edememekte 
ve ulaşım sektörü içindeki pazar payı giderek azalmaktadır. Pazar ihtiyaçlarının karşılanmasında 
yetersiz kalınması, verimsizliklerin azaltılamaması, zayıf mali performans nedeniyle TCDD toplu
luğu aşılamayan zarar sarmalı ile yüksek fon ihtiyaçlarının getirdiği kronikleşmiş fınansal darbo
ğazdan kurtulamamaktadır. 

TCDD'nin alım programını zamanında gerçekleştirmesi, ihaleleri zamanında yaparak üretim
de gecikmelere yol açılmaması, süre uzatımlarına meydan verilmemesi gerekmektedir. 

2004 yılı programına göre yük taşıma, demiryolu ile % 15 oranında, feribotla ise % 9 oranın
da daha az gerçekleşmiştir. Geçen yıla göre ise, demiryolu ile yük taşımada % 8 oranında, feribot
la taşımada ise % 27 oranında artış gerçekleşmiştir. 

Anahat yolcu taşımalarında programa göre % 26, geçen yıla göre % 15 oranlarında azalma 
olurken, banliyö yolcu taşımalarında programa göre % 15 oranında azalma, geçen yıla göre ise 
% 3 oranında artış ile gerçekleşme olurken, feribotla yolcu taşımada ise programa göre % 28, ge
çen yıla göre ise % 1 oranında azalma gerçekleşmiştir. 

Cer bakım-onarımları itibariyle; lokomotif ve elektrikli dizi onarımları geçen yıldakine göre 
% 8 oranında, yolcu vagonu onarımları % 28, yük vagonu onarımları ise % 4 oranında azalmıştır. 

Yol bakım-onarımları itibariyle; yol yenileme (poz) çalışmalarında geçen yıldakine göre % 82 
oranında, ray değiştirme çalışmalarında % 201, travers değiştirme çalışmalarında ise % 128 oranın
da artış meydana gelmiştir. Programa göre yol yenileme çalışmalarında % 66 oranında, travers de
ğiştirmede ise % 16 oranında azalma, ray değiştirmede ise % 10 oranında artış meydana gelmiştir. 

Kuruluş tarafından kullanılmasına karar verilen rayların kalite açısından yeterliliğinin ayrıntılı 
bir şekilde analiz edilerek taşımacılıktaki güvenliğin garanti altına alınması önem arz etmektedir. 

2004 yılında yol malzemesi üretimleri olarak; geçen yıla göre, beton travers üretiminde % 36, ma
kas üretiminde % 17 oranında azalma, balast üretiminde ise % 139 oranında, ray kaynağında ise % 50 
artış söz konusudur. Balast ve ray kaynak üretimleri programlanan değerlerin de çok üstüne çıkmıştır. 
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Liman hizmetlerinde geçen yıla göre, yüklemelerde % 8, boşaltmalarda ise % 16 oranlarında 
artış meydana gelmiştir. 

Bağlı ortaklıklarda, 2004 yılında 12 adet ana hat ve 12 adet manevra lokomotifi olmak üzere top
lamda 24 adet lokomotif, 130 adet yük vagonu ve 33 adet yolcu vagonu üretimi gerçekleştirilmiştir. 
Geçen yıldakine göre, lokomotif ve yolcu vagonu üretiminde büyük miktarda artış, yük vagonu üre
timinde ise Tülomsaş'da % 32 oranında artış, Tüdemsaş'da ise büyük oranda azalma görülmektedir. 

TCDD'nin pazarlama faaliyetleri, yolcu ve yük taşımacılığı, liman hizmetleri ile bu faaliyet
leri tamamlayıcı hizmetlerden oluşmaktadır. Yolcu taşımacılığı hizmetlerini Ticaret Dairesi Baş
kanlığı, yük taşımacılığı hizmetlerini Hareket Dairesi Başkanlığı, liman hizmetlerini Limanlar Da
iresi Başkanlığı yürütmektedir. 

Kuruluş gümrüklü ambarlarında beklemekte olan tasfiyelik eşyaların TASİŞ Genel Müdürlü
ğü tarafından zamanında çekilmesi için girişimlerin sürdürülmesi, imhalık hale gelen eşyaların da 
bir an önce imhasının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Ana hat yolcu taşımacılığı, çeşitli özelliklerine göre tanımlanan süper ekspres, mavi tren, eks
pres, bölgesel ekspres, ray otobüsü, mototren ve normal yolcu treni olmak üzere 7 grup yolcu tre
ni ile yapılmaktadır. 

Ülke genelinde 41 ile demiryolu bağlantısı bulunmakta olup günlük 258 adet tren sefer yap
maktadır. Bunlardan 10 adedi süper ekspres, 8 adedi mavi tren, 24 adedi ekspres, 131 adet bölge
sel ekspres ve ray otobüsü, 56 adet yolcu ve karma yolcu dizisinde yük vagonu bulunan) trenidir. 
Ayrıca 29 adet uluslararası trenler mevcuttur. 

Yük taşımacılığında blok tren uygulamasına geçilmiştir. Bu yeni yük taşıma vizyonu ile daha 
kaliteli ve daha fazla taşımacılık, daha az personel ile kaynakların daha verimli kullanımı, müşteri 
memnuniyetinin artırılması, manevra hizmet ve maliyetlerinin, yakıt tüketiminin azaltılması sağlan
mıştır. Rotasyon süresi 15,36 günden, 12,94 güne düşürülerek yaklaşık 3 gün azalma sağlanmıştır. 

Yük trenleri çıkıştan varışa kadar teşkilatı değişmeden ara gar ve istasyonlarda manevra yap
tırılmadan çalıştırılmaktadır. 

2004 yılında taşınan yüklerin madde cinsi itibariyle ve miktar olarak dağılım yüzdelerine bakıldı
ğında % 21,9'unu demir cevheri, % 11,8'ini linyit kömürü, % 8,4'ünü maden kömürü, % 3,1'ini klin-
ker, % 1,6'sını gübre, % 2,1'ini kum, % 3,9 'unu boraks, % 1,9'unu demir, % 1,5'ini kok kömürü, % 
13'ünü uluslararası taşımalar, geri kalan % 30,8'ini başta sanayi ürünleri olmak üzere diğer taşımalar 
oluşturmaktadır. Görüldüğü gibi taşımaların önemli bir kısmını maden ve cevherler oluşturmaktadır. 

Kuruluşun yük taşımalarındaki payı diğer ulaşım modlan içerisinde % 5,7 olup bu payın artı
rılması için kuruluşun çeşitli tedbirler alması gerekmektedir. 

TCDD'nin diğer ulaşım modlan karşısında yük taşıma payını artırabilmesi ve gelirin gideri 
karşılayabilmesi bakımından; 

— Yük vagonlarının uluslararası standartlara yükseltilmesi ve sayılarının artırılması, demir
yolu hatlarının dingil basıncı ve gabari ölçüleri yönünden çağdaş demiryolu şebekelerine uygun 
hale getirilmesi, tren üzerinde ve yer hizmetlerinde çalışan personel açığının giderilmesi için ilgili 
kuruluşlar nezdinde yapılan girişimlerin sürdürülmesi, 

— Önemli yükleme-boşaltma merkezleri ile organize sanayi bölgelerini demiryolu ağına bağ
layacak iltisak hatlarının yaygınlaştırılması, etkin ve verimli bir işletmecilik için zorunlu olan blok 
tren uygulamasının geliştirilmesi, müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilecek özellikte, teknolojik ve 
ekonomik gelişmelere uygun lojistik köylerinin kurulması, şehir içinde kalmış olan yük merkezle
rinin şehir dışına çıkartılması, 
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— Özel sektörün demiryolu işletmeciliğine katılımının sağlanarak demiryolunun sektördeki 
payının artırılması, özel sektörle işbirliğine gidilerek feribot taşımalarının iyileştirilmesi, işletme
cilikte darboğaz olan belirli bölgelerde hat kapasitesinin artırılması, 

gerekmektedir. 

V- YATIRIMLAR 

Bakanlar Kurulunun 13.10.2003 gün ve 6287 sayılı 2004 yılına ait Genel Yatırım ve Finans
man Programı Kararnamesinde TCDD'nin 2004 yılı yatırım programı 590,6 trilyon lira olarak be
lirlenmiştir. Ayrıca Başbakanlık Proje Uygulama Birimi (BPUB) sorumluluğunda Avrupa Yatırım 
Bankası (AYB)'den temin edilen kredi ile yürütülen Türkiye Deprem Rehabilitasyonu ve Yeniden 
Yapılandırma Projesi (TERRA) kapsamında yer alan konut sektöründeki "Marmara Depremi Acil 
Yeniden Yapılandırma Projesi" (MEER) kapsamında "Demiryolu Rehabilitasyon Programı" alt 
projesi için 590,6 trilyon liralık ödeneğe ek olarak 20,3 trilyon lirası dış proje kredisi olmak üzere 
toplam 25 trilyon lira ödenek de yer almıştır. 

TCDD Genel Müdürlüğünce DPT' ye yazılan 28.01.2004 tarihli yazıya göre, kuruluşun yatırım 
programında yer alan Ankara-İstanbul mevcut demiryolunun iyileştirilmesi projesi kapsamında pro
jenin I. etabını oluşturan Ankara (Esenkent)-Eskişehir (İnönü) bölümünün temeli 08.06.2003'de atıl
mış, yer teslimi yapılarak % 10 avans ödemesi yapılmıştır. I. Etap ile eşzamanlı bitirilmesi için ka
rar alınan, demiryolu ulaştırması sektöründeki Ankara-Haydarpaşa mevcut demiryolunun iyileşti
rilmesi projesinin II. Etabı olan Eskişehir (İnönü)-Kocaeli (Köseköy) hat kesimi alt projesinin ya
pımına 2004 yılında başlanabilmesi için 1 milyar lira olan 2004 yılı ödeneğinin, 122,5 trilyon lira 
ilave ile, 122,5 trilyon liraya, Ankara-Haydarpaşa mevcut demiryolunun iyileştirilmesi paket pro
jesinin ödeneğinin 289,4 trilyon liradan 411,9 trilyon liraya, kuruluşa 2004 yılında tahsis edilen 
383 trilyon dış proje kredisi miktarının 122,5 trilyon lira ilaveyle 505,5 trilyon liraya çıkartılması, 
2004 yılı yatırım tavanı olan 590,6 trilyon liranın, 122,5 trilyon lira ilaveyle 713,1 trilyon liraya 
yükseltilmesi istenilmiştir. Söz konusu yatırım programı ödenek revizyonu, YPK'nın 07.04.2004 
tarih ve 2004/8 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve Ulaştırma Bakanlığının 09.04.2004 tarih, 4023 
sayılı yazısıyla TCDD'ye gönderilmiştir. 

TCDD Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarının 2004 yılı yatırım programında yer alan pro
jeleri ile ilgili olarak; toplam 725,7 trilyon liralık ödenek öngörülmüş, yıl içinde bu projelerle ilgi
li olarak toplam 390,7 trilyon liralık % 54 oranında nakdi harcama gerçekleştirilmiş, fiziki yatırım 
tutan ise toplam % 26 oranında gerçekleşme ile 191,6 trilyon lira olmuştur. 

TCDD Genel Müdürlüğü'nün 2004 yılı yatırımları ile ilgili olarak; 
-Etüt ve proje işleri kapsamında yer alan 2 proje için 2004 yılında 4,8 trilyon liralık ödenek 

öngörülmüş, yıl içinde 507 milyar lira harcanarak, % 11 oranında nakdi gerçekleşme, 
-Devam eden projeler kapsamında yer alan 20 proje için; 2004 yılında 705,5 trilyon liralık 

ödenek öngörülmüş, yılı içinde 381,3 trilyon liralık harcama yapılarak % 54 oranında nakdi, 182,7 
trilyon liralık fiziki harcama yapılarak % 26 oranında fiziki gerçekleşme, 

-Yeni projeler kapsamında yer alan 8 proje için; 2,8 trilyon liralık ödenek öngörülmüş, yıl için
de 1,5 trilyon liralık nakdi ve fiziki harcama yapılarak, % 54 oranında nakdi ve fiziki gerçekleşme, 

sağlanmıştır. 
VI- BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 
A. Bağlı Ortaklıklar 
Kuruluşun üç adet bağlı ortaklığı bulunmakta olup bunlar Eskişehir'de faaliyet gösteren TÜ-

LOMSAŞ, Adapazan'nda faaliyet gösteren TÜVASAŞ ve Sivas'ta faaliyet gösteren TÜDEMSAŞ'tır. 
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233 sayılı KHK'nın 23 üncü maddesine göre, bu kuruluşlann sermayelerinin % 99'u Kamu İktisadi 
Kuruluşu statüsünde olan TCDD'ye ait olduğundan genel kurulları ve denetçileri bulunmamaktadır. 

TCDD'nin ihtiyaçları için atölye şeklinde kurulan söz konusu kuruluşlar 70'li yıllarda mües-
sese'ye dönüştürülmüşlerdir. 1986 yılına kadar müessese şeklinde faaliyetlerine devam eden Ku
ruluşlar, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun 2.12.1985 tarih ve 85/80 sayılı karan 
ile 233 sayılı KHK'nın hükümleri çerçevesinde 08.05.1986 tarihinden itibaren bağlı ortaklık statü
süne geçirilmişlerdir. 

Bağlı Kuruluşlar, Yüksek Planlama Kurulu'nun 25.11.1993 tarih ve 93/35 sayılı kararı ile 
özelleştirme kapsamına alınmış ancak gerekli işlemlere başlanılmadan bu kez aynı kurulun 
26.01.1994 tarih ve 94/2 sayılı kararıyla özelleştirme kapsamından çıkarılmışlardır. 

Bağlı ortaklıkların sermayelerinde 2004 yılında bir değişiklik olmamıştır. Denetim tarihi (Ey
lül/2005) itibariyle Yüksek Planlama Kurulunun 4.4.2005 tarih ve 2005/T-5 sayılı yazısı ile Tü-
demsaş'ın nominal sermayesinin 20 milyon YTL'den 80 milyon YTL'ya yükseltilmesine karar ve-
rilmiştir.Öte yandan 14.7.2004 tarih ve 20/257 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Bağlı Ortaklık his
sedarlarından Türkiye Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.'nin Tülomsaş'daki 400 milyon TL., Tüdem-
saş'daki 120 milyon TL,Tüvasaş'daki 100 milyon TL.,olmak üzere 620 Milyon TL. tutarındaki iş
tirak paylarının nominal değerleri üzerinden alınması için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.Ko-
nu ile ilgili olarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının Ulaştırma Bakanlığına muhatap 
8 Mart 2005 tarih ve 987 sayılı yazısında;TCDD'nin 620 YTL tutarındaki cüzi bedeli ödeye
rek TDÇİ A.Ş.'ye ait hisselerin devrinin uygun bulunduğu bildirilmiştir. 

TCDD'nin bağlı ortaklıklarının son 5 yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgelerde 
gösterilmiştir. 
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TÜLOMSAŞ: 

Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değen) 

Maddi duran varkklar birikmiş amortismanı 

Yaanm için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırım gerçekleşme oranı (nakdi) 

Tüm alıra tutan 

Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) 
Başlıca üretim miktartan: 
Lokomotif yapımı 
Yük vagonu yapımı 
Lokomotif onanmı (anza hariç) 
Yük vagonu onanmı, tadilatı 
Üretim kapasitesi: 
Lokomotif yapımı 
Yük vagonu yapımı 
Kapasiteden yararlanma oranı: 
Lokomotif yapımı 
Yük vagonu yapımı 

Net satış tutan 
Stoklar: 
İlk madde ve malzeme 
Yan mamuller 
Mamuller 
Diğer stoklar 
Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
Memurlar için yapılan giderler 
Memur başına aylık ortalama gider 
Sözleşmeliler için yapılan giderler 
Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
İşçiler için yapılan giderin 
İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönem kanna ilişkin vergi ve diğ. 
yasal yükümlülükler 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİlfya katkı (üretici fiyatı) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatıyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

Faaliyet kâriılığı(öz kaynaklar yönünden) 
Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) 
Ekonomik kârlılık 
Zararlılık 
Faaliyet kin 
Dönem kan veya zaran 
Bilanço zaran 

Ölçü 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 
% 

Milyon TL 
Milyon TL 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

Adet 
Adet 

% 
% 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

% 
% 
% 
% 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

2000 

6.000.000 
6.000.000 

10.844.617 
11.126.234 

1.435.034 
19.388.692 
8.081.118 

1.216.159 
94 

8.645.325 
40.491.358 

9 
50 
84 

267 

60 
500 

15 
10 

30.118.399 

2.570.555 
6.396235 

330.456 
114 
392 

1.912 
22.888.383 

1.052.559 
769 

2.358.485 
501 

19.467.184 
848 

468.644 
783.994 

31.210.007 
31.538.557 
27.378.440 

17,1 
0,9 
7,1 

1.852.020 
94.794 

5.439.590 

2001 
15.000.000 
15.000.000 
17.522.625 
19.973.042 

557.532 
29.098.728 
12.364.426 

920.355 
77 

18.576.620 
56.774.542 

8 
100 
90 

429 

60 
500 

13,3 
20 

51.277.149 

5.050.803 
7.974.888 

747.700 

116 
373 

1.808 
31.842.840 

1J04268 
1.081 

3259.798 
728 

27.064.658 
1238 

1.014.612 
1.347.985 

35.147.614 
35.480.987 
35.583.621 

252 
12,5 
73 

4.424223 
2.189.640 
4264.562 

2002 

15.000.000 
15.000.000 
27.266.028 
23.076250 

677.172 
45.497.692 
19.799.551 

1.045.828 
48 

25.537.127 
75.200.997 

8 
2 

82 
246 

60 
500 

13,3 
0,4 

69.631.667 

10.949.100 
10295.554 

1350.614 
114 
357 

1.711 
47.064.215 

2.036.431 
1.489 

4.547.643 
1.062 

33223.566 
1.618 

820.435 
1.468.432 

48.016.846 

48.664.843 
48.756.773 

32,3 
3,9 
34 

8.808357 
1.064.500 
4.020.497 

* 
2003 

15.000.000 
15.000.000 
30.477.445 
44208.084 

1.179.096 
53.486.791 
23.741239 

1.608.980 
77 

18.618.700 
79239.794 

14 
87 
33 

124 

60 
500 

233 
17,4 

65341237 

11.135.834 
18.741.977 

2281.542 

106 
338 

1.598 
52.661.522 

2348.731 
1.846 

5.506.211 
1358 

38.682.137 
2.017 

336.572 
54.793.451 
55.130.023 
55.138.983 

26,6 

5,8 
7.817.031 

(1.801.522) 
329.646.575 

* 
2004 

15.000.000 
15.000.000 
37.178.317 
45.901.623 

1258.508 
61.227305 
28.310.192 

2.075.303 
90 

46.992.389 
104.861.127 

24 
115 
60 
50 

60 
500 

40,0 
23.0 

95.202.175 

20.407.932 
3.860.833 

20.118.926 
430.075 

94 
303 

1.493 
51.835.565 

2.413.605 
2.140 

5.753.826 
1.582 

42.192.764 
2.355 

2.136329 
2.465.852 

55.024.004 
55353.527 
55.152377 

13,4 
12,4 
7,1 

4.986.148 
4.619.028 

372.787.985 

Son iki 
yıl farkı 

6.700.872 
1.693.539 

79.412 
7.740.514 
4.568.953 

466323 
13 

28373.689 

25.621333 

10 
28 
27 

(74) 

16,7 
5,6 

29.860.938 

9272.098 
(14.881.144) 
20.118.926 
(1.851.467) 

(12) 

(35) 
(105) 

(825.957) 

64.874 
294 

247.615 
224 

3.510.627 
338 

2.136.329 
2.129280 

230.553 
223.504 

13.394 

(13) 
12,4 

(2.830.883) 
6.420.550 

13263.408 

Artış veya 

azalış % 

22,0 
3,8 

6,7 
14,5 
192 
29,0 
16,9 

152,4 

32,3 

71,4 

3 2 ; 
81,8 

(59,7) 

71,7 
32,2 
45,7 

833 
(79,4) 

(81,1) 

(113) 
(10,4) 

(6,6) 
(1,6) 

2,8 
15,9 

16,5 
9,1 

16,8 

632,6 
0,4 
0,4 
0,0 

(49,6) 

(362) 
356,4 

11,7 

* 2003 ve 2004 yıllan rakamlannda enflasyon düzeltmesi değerleri dahildir. 
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TÜDEMSAŞ: 
Toplu bilgiler 

Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 

Finansman giderleri 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 

Yatırım için yapılan nakdi ödemeler 

Yatırım gerçekleşme oranı (nakdi) 

Tüm alım tutan 
Başlıca (mal ve hizmet) üretim miktarı: 

-Yük vagonu yapımı 

-Yük vagonu onanını 

Tüm üretim tutan (Üretim maliyeti) 

Üretim Kapasitesi: 
- Yük vagonu yapımı 
-Yük vagonu onanını 
Kapasiteden yararlanma oram: 

- Yapım 
-Onarım 
Net satış tutan 
Stoklar: 

- İlk madde ve malzeme 

- Yan mamuller 
Diğer stoklar 

Memur (ortalama) 

Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
Memurlar için yapılan giderler 

Memur başına aylık ortalama gider 

Sözleşmeliler için yapılan giderler 

Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
İşçiler için yapılan giderler 
İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönem kanna ilişkin vergi ve diğer yasal yük. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYhTya katkı (üretici fiyatı) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatıyla) 
GSMtfya katkı (alıcı fiyatlanyla) 

Faaliyet kârlılığı(öz kaynaklar yönünden) 
Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) 

Ekonomik kârlılık 
Zararlılık 

Faaliyet kân/zaran 

Dönem zaran 

Bilanço zaran 

Ölçü 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
Milyar TL 

Adet 

Adet 
Milyon TL 

Adet 

Adet 

% 
% 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Kişi 

Kişi 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
% 
% 
% 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

2000 

6.000.000 

6.000.000 

2.350.942 

11.002.182 

1.012.109 

8.687.299 

4.519.701 

887.546 

68 

3.862 

4.315 

26.843.436 

1200 

7.000 

62 
21.141.319 

2.799.118 

4,187.592 

357 

64 

294 

1.820 

20.317.697 

540.061 

703 

1.689.608 

478 

17.538.693 

803 

56.762 

20.303.952 

20.360.714 

20.360.714 

(873.141) 

1272.276 

6.052.776 

2001 

20.000.000 

16.000.000 

11.994.525 

9.904.677 

1.495.367 

14265.444 

7.110.589 

1.371.378 

88 

5.807 

3.834 

38.458.116 

1200 

7.000 

55 
30.192.489 

3.444.415 

8482.888 

126.424 

67 
291 

1.820 

28.309.080 

813.896 

1.012 

2.442.532 

699 

23.740.059 

1.087 

86.737 

27.607.574 

27.691.311 

27.691.311 

1 

123.434 

2.573.204 

8.625.980 

2002 

20.000.000 

20.000.000 

13.704.979 

35.639.646 

2.407.813 

24.493.613 

11.788.491 

2.454.232 

94 

16.906 

135 

3.410 

58.634.051 

1200 

7.000 

11 

49 

49.994.915 

7.939.740 

10.311.091 

6.314 

66 

283 

1.650 
40.105.742 

1271.429 

1.605 

3.610.438 

1.063 

28.838.822 

1.457 

176.675 

36.927.586 

37.104.261 

37.104.261 

18 

54 

2.396.318 

6.510.911 

15.136.891 

* 
2003 

20.000.000 

20.000.000 

12.055.689 

27.297.840 

545.356 

35.051.446 

19.018.307 

498.919 

15 

7.671 

135 

2.649 

69.020.712 

1200 

7.000 

11 

38 

51.975.055 

5.651.423 

8.893.800 

314 

66 

269 

1.527 

42.741223 

1.538.769 

1.943 

4.319.051 

1.338 

34.321.388 

1.873 

153.623 
37.430.741 
37.584.364 
37.584.364 

5 

23 

2.124.129 

6.021259 

88.410.709 

* 
2004 

20.000.000 

20.000.000 

10.903.996 

72.855.694 

1.861.772 

41.042.017 

21.976.284 

2.348.039 

84 

39.809 

15 

2.770 

67.992.175 

750 

4.000 

2 

68 

75.277.941 

15.534.891 

36.135.855 

1.719.826 

66 

252 

1.443 

45.983.566 

1.866.118 

2.356 

4.663.765 

1.542 

38.001.763 

2.195 

430.171 

47.189.303 

37.619.474 

37.619.474 

0 

44 

(3.098.396) 

2.819.931 

110.370.445 

Son iki 

yıl farkı 

(1.151.693) 

45.557.854 

1.316.416 

5.990.571 

2.957.977 

1.849.120 

69 

32.138 

(120) 

121 

(1.028.537) 

(450) 

(3.000) 

(9) 
30 

23.302.886 

9.883.468 

27242.055 

1.719.512 

0 

(17) 

(84) 

3242.343 

327.349 

413 

344.714 

204 

3.680.375 

322 

276.548 

9.758.562 

35.110 

35.110 

(5) 

21 

(5.222.525) 

(3201.328) 

21.959.736 

Artış veya 

azalış % 

(10) 
167 

241 

17 

16 

371 

459 

419 

(89) 

5 

(D 

(38) 

(43) 

(82) 

79 

45 

175 

306 

547.615 

0 

(6) 

(6) 
8 

21 

21 

8 

15 

11 

17 

180 

26 

0 

0 

(100) 

88 

(246) 

(53) 

25 

* 2003 ve 2004 yıllan rakamlarında enflasyon düzeltmesi değerleri 
dahildir. 
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TÜVASAŞ; 
Topla MlfUer 

Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 

Finansman giderleri 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 

Yatırım için yapılan nakdi ödemeler 

Yatırım gerçekleşme oranı (nakdi) 

Tüm alım tutan 

Başlıca (mal ve hizmet) üretim miktarı: 

- Yoku vagonu yapımı 

- Yolcu vagonu onarımı 

Tüm üretim tutan (Üretim maliyeti) 

Üretim Kapasitesi: 

- Yolcu vagonu yapımı 

- Yolcu vagonu onarımı 

Kapasiteden yararlanma oranı: 

-Yapım 

-Onarım 

Net sam tutan 

Stoklar. 

- İlk madde ve malzeme 

- Yan mamuller 

- Mamuller 

- Ticari mallar 

Diğer stoklar 

Memur (ortalama) 

Sözleşmeli (ortalama) 

İşçi (ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 

Memurlar için yapılan giderler 

Memur basma aylık ortalama gider 

Sözleşmeliler için yapılan giderler 

Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 

İşçiler için yapılan giderler 

İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönem kanna ilişkin vergi ve diğer yasal yük. 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYırTya katkı (üretici fiyatı) 

GSYİrTya katkı (alıcı fiyatıyla) 

GSMrTya katkı (alıcı fıyatlanyla) 

Faaliyet karlılığı(öz kaynaklar yönünden) 

Mali karlılık (öz kaynaklar yönünden) 

Ekonomik karlılık 

Zararlılık 

Faaliyet kin/zaran 

Dönem kan/ zaran 

Bilanço zaran 

Ölçü 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
Milyon TL 

Adet 

Adet 

Milyon TL 

Adet 

Adet 

% 
% 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Kişi 

Kişi 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
% 
% 
S 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

2000 

5.000.000 

5.000.000 

-
13.276.372 

900.288 

33.303 

9.090.682 

4.033.551 

1.064.000 

106 

2.242.327 

2 
529 

16.858.517 

-

-
-

17.636.403 

3.368.228 

2.596.269 

20.955 

74 

323 

1.177 

14.933.143 

697.220 

785,2 

2.166.506 

559,0 

11.559.609 

818,4 

20.069 

12.629.119 

12.649.188 

12.649.188 

-
-

-
777.886 

(2.501.300) 

9.614.511 

2001 

15.000.000 

15.000.000 

7.943.359 

15.507.793 

135.414 

18.180.795 

6.526.512 

4.703.660 

102 

6.090.790 

10 
546 

23.636.688 

44 
600 

48 

66 
23.006.194 

4.475.184 

5.859.522 

67.908 

73 
317 

1.136 

21.109.167 

951.428 

1.086.1 

3J52.492 

865,2 

15.592.441 

1.233,9 

14.104 

27.463.597 

27.477.701 

27.477.701 

-

-
(630.494) 

(3.839.865) 

13.454.377 

2002 

15.000.000 

15.000.000 

18.544.891 

17.999.359 

477.126 

34.393.150 

11.267.300 

5.190.334 

81 

20.057.540 

24 

526 
50.618.519 

44 
600 

59 

74 
54.206.384 

5.567.125 

2.651.897 

1.541.331 

73 
312 

1.076 

26.939.700 

1.517.235 

1.732 

4.332.245 

1.157 

19.765.066 

1.530 

13.828 

32.744.172 

32.758.000 

32.758.000 

-
20,1 

26.3 

4.881.718 

3.725.508 

9.728.869 

2003 

15.000.000 

15.000.000 

12.165.853 

36.373.839 

1.039.096 

44.739.274 

15.405.556 

1.463.072 

18 

20.696.110 

9 
354 

42.775.629 

100 
700 

9 

50 
41.841.996 

8.202.888 

5.913.645 

22.801 

72 
303 

1.044 

35.637.905 

1.844.788 

2.135 

5.340.107 

1.469 

24.995.307 

1.995 

30.880 

28.339.797 

28.370.677 

28.370.677 

-
-
-

106.5 

(934.290) 

(12.952.392) 

98.581.615 

2004 

15.000.000 

15.000.000 

29.970.509 

59.721.025 

-
1.188.759 

107.858.896 

59.405.160 

2.990.000 

40 

48.327.227 

33 
620 

78.665.072 

100 
700 

33 

63 
78.294.305 

22.570.856 

10.172.590 

151.055 

74 

296 
984 

36.139.974 

2.009.568 

2.263 

5.861.513 

1.650 

27.566.877 

2.390 

12.944 

36.799.864 

36.812.808 

36.812.808 

4 

3 

(896.984) 

1.055.282 

111.192.363 

Son iki 
yıl farkı 

-

17.804.656 

23.347.186 

149.663 

63.119.622 

43.999.604 

1.526.928 

22 

27.631.117 

24 

266 
35.889.443 

0 
0 

24 

391 
36.452.309 

14.367.968 

4.258.945 

128.254 

2 

(7) 
(60) 

502.069 

164.780 

128 
521.406 

181 

2.571.570 

395 

(17.936) 

8.460.067 

8.442.131 

8.442.131 

-

-

37.306 

14.007.674 

12.610.748 

Artış 
veya 
azalış % 

146 
64 

14 

141 

286 

104 

122 

134 

267 

75 
84 

0 
0 

267 

782 

87 

175 
72 

562 

3 

(2) 

(6) 
1 

9 
6 

10 
12 
10 

20 

(58) 

30 

30 
30 

-

-
(4) 

1327 

13 

* 2003 ve 2004 yıllan rakamlarında enflasyon düzeltmesi değerleri dahildir. 



TULOMSAŞ 
Tülomsaş'ta yönetim kurulu,genel müdür ve 4 genel müdür yardımcısı, 9 daire başkanlığı, 

7 fabrika müdürlüğü, genel müdüre bağlı teftiş kurulu başkanlığı,hukuk müşavirliği,yönetim kuru
lu büro müdürlüğü,özel kalem müdürlüğü,7 müşavir, 9 başuzman, 77 şube müdürlüğü, 172 şeflik 
kadrosu mevcuttur. 

Ortalama çalışan personel sayısı 1890 olup, bunun 94'ü memur, 303'ü sözleşmeli, 1493'ü iş
çidir. Şirkette cari dönemde 50 adet şube müdürlüğü ve 116 adet şef kadrosunun birimlere göre da
ğılımı incelendiğinde; Mali İşler, APK, Pazarlama ve Personel Dairesi Başkanlıklarında her 5 ila 
18 kişiden biri şube müdürü, her 2 ila 7 kişiden biri şef pozisyonunda görev yapmaktadır. 

Yatay ve dikey yönde büyümüş hantal bir organizasyon yapısına sahip bulunan Şirketin teşki
lat yapısının; Şirketin ana faaliyetleri ve iş hacmi göz önünde bulundurularak ihtiyaçtan kaynaklan
mayan genel müdür yardımcılığı, daire başkanlığı, genel müdürlük müşavirliği, başuzmanlık, şube 
müdürlüğü ve şeflikler gibi benzer iş birimlerinin birleştirilmesi suretiyle yeniden yapılandırılması ve 
güçlendirilmesi için etkin ve verimli bir organizasyon yapısının oluşturulması gerekmektedir. 

Şirketin başlıca pazarlama hedefleri Türk Cumhuriyetleri ile Ortadoğu ülkelerine ihracat ger
çekleştirmek, yaygınlaşmakta olan metro ve hafif raylı sistem taşıtlarının onarımı, yenilenmesi iş
lerini yapmak ve yerel yönetimlere bu konuda teknik eğitim faaliyetlerine destek vermektir. 

Şirket Türkiye'de giderek yaygınlaşmakta olan raylı toplu taşıma sistemleriyle ilgili araç ve 
gereçlerin yapımı ile onarımlarında pay alma konusunda girişimlerde bulunmuştur. Ankara Büyük-
şehir Belediyesinden yaklaşık 400 milyar civarında tekerlek onarımı ve cer motor tamiratı siparişi 
almıştır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin ES-TRAM Projesindeki araçların bakım ve onarımı
nın TÜLOMSAŞ'ça yapılmasını teminen toplam proje bedelinin % 5'i tutarında iş payı için Eski
şehir Büyükşehir Belediyesi ile bir protokol imzalanmıştır. Diğer taraftan Kayseri Büyükşehir Be
lediyesi hafif raylı sistem ihalesini kazanan İtalyan ANSALDO BREDA firmasıyla imzalanan iş
birliği protokolüne göre alt yüklenici olan şirket, Nisan 2005 ayı içerisinde kredi görüşmelerinin 
neticelenmesiyle birlikte, belli parçaların üretilmesi ve servis hizmetleri için görüşmeler yapma
ya hazırlandığı gözlenmiştir. 

TULOMSAŞ, son yıllarda pazarlama politikası olarak dış pazarlara açılma hedefini belirlemiş, 
2004 yılında çeşitli ülkelere vagon, lokomotif ve yedek parça satışı için teklif vermiş olup, henüz bir 
sonuç alamamıştır. Dış pazarlarda, işçilik maliyetlerinin yüksekliği, finansman temininde yaşanan zor
luklar, AR-GE biriminin yeterli personel ve finansman sıkıntısı sebebiyle teknoloji üretimi ve dönü
şümünü gerçekleştirememesi, maliyetlerin yüksekliği sonucunu doğurmuş, şirketin rekabet olanağı
nı sınırlamıştır. Benzer sorunlar TCDD dışına yapılan yurtiçi satış faaliyetlerinde de yaşanmaktadır. 

2004 yıl sonu envanterine göre tezgah sayısı, 28 adedi 1 ile 10, 59 adedi 11 ile 20, 166 adedi 
21 ile 30 yaş arasında, 482 adedi 31 yaş ve üzerinde olmak üzere toplam 735 adet olmuştur. 

Şirketin işçilik giderlerinin azaltılarak emek-yoğun üretimden teknoloji-yoğun kaliteli üretime 
geçişe olanak sağlayacak fiziki altyapının temini için; tezgah parkındaki eski teknolojik özellikle
re sahip veya yaşlan nedeniyle teknolojik ve ekonomik ömrünü tamamlamış durumda olanların el
den çıkarılarak yerlerine yeni teknolojiye sahip modern tezgahların kullanılması gerekmektedir. Bu 
nedenle; Şirketin tezgah parkı ve kullandığı tesislerde yapılan yenileme çalışmalarının sürdürülme
si, tespitler sonucu atıl kalan ve Şirketçe "kullanım dışı" olarak belirlenmiş olan eski kömürlü ısı 
santralı ve kapatılan oksijen üretim tesisi ile tezgahların, bir an önce elden çıkarılması gerekir. 

2004 yılı üretim programında yer alan 12 adet anahat lokomotifinden 4 adedine montajı yapı
lan yeni hız kayıt cihazlarının arızalı olması nedeniyle, ilgili lokomotiflerin TCDD'ye teslim edil
meleri 2005 yılında yapılabilmiştir. Şirketçe yapılan imalat ve teslimatlarda gecikmelere sebep ve
rilmemesi açısından, gerekli önlemler alınmalıdır. 
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Şirketin üretim maliyetlerinin düşürülmesi, verimlilik ve rekabet gücünün yükseltilmesi, kü
çültülerek tutumlu-etkin bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Bunun için; Şirket bünyesinde 
üretilen ancak günümüzde özel sektör'den daha ucuz, kaliteli ve kolay bir şekilde tedarik edilme
si mümkün hale gelmiş bulunan katma değeri düşük, basit, klasik, emek-yoğun teknikler gerekti
ren döküm işleri, dişli ve kalıplar, vagonların ahşap, marangozluk işleri, binaların bakım-onarım iş
leri düşük maliyetle temin edilebilecek talaşlı imalat, demir-çelik konstrüksiyon, elektrik-elektro-
nik malzeme/işlerin vb. gibi çeşitli yarı mamul, malzeme ve hizmetlerin özel sektör'den satın al
ma yoluyla temini hususu etüt edilmelidir. Bu suretle küçülen Şirket; açığa çıkan nitelikli teknik 
eleman ve işgücünü de değerlendirerek yıllık alımlarının 2003 yılında 11.360 milyar TL olarak 
% 61'ini, 2004 yılında ise 24.603 milyar TL olarak % 52'sini oluşturan yurt dışı alımlarını azal
tacak şekilde; katma değeri fazla, daha yüksek mühendislik çalışması, teknik bilgi ve beceri, ileri 
teknoloji gerektiren güç aktarma organı, soğutma sistemi, motor, fren sistemi vb. gibi yarı mamul-
malzeme, bütünleşik makineler ile Lokomotif/Metro ve Hafif Raylı Sistem (HRS) Araçları, Demir
yolu Bakım-Onanm Makineleri vb. gibi son ürünleri; teknik beceri (know-how) veya lisans antlaş
maları yada orijinal proje seçeneklerinden biriyle imal etmeye veya ettirmeye yönelmeli ve özel
likle söz konusu son ürünlerin üretimi, montajı ve nitelikli bakım-onarımlarına yoğunlaşmalıdır. 

Ödenmiş sermayesi 15 trilyon lira olan Şirketin, cari dönemde herhangi bir sermaye artışı ol
madığı halde, enflasyon düzeltmesinden gelen 149,2 trilyon lirası ilk Bilançodan, 245,8 trilyon li
rası muaddel Bilançodan gelen ilave olmak üzere 395 trilyon lira ödenmiş sermaye enflasyon dü
zeltme farkı mevcuttur. 

Yüksek Planlama Kurulu'nun 26.8.2005 gün, 2005/T-15 sayılı kararıyla; TÜLOMSAŞ'ın 
15 milyon YTL olan nominal sermayesinin sermaye düzeltmesi olumlu farklarından geçmiş yıllar 
zararlarının mahsup edilmesiyle kalacak tutarın ödenmiş sermayeye ilave edilmesi kaydıyla 
85 milyon YTL' na yükseltilmesine karar verilmiştir. Buna göre sermaye olumlu farkları 395 mil
yon YTL'den 375,3 YTL geçmiş yıllar zararları düşüldüğünde kalan 19,7 milyon YTL'nin de mah
subu dışında geriye kalan 50,3 milyon YTL'nin de TCDD'ye cari hesaptan olan borçların mahsup 
edilmesi suretiyle zaman içinde ödeneceği anlaşılmıştır. 

Geçen yıla göre faaliyet kân 2,8 trilyon lira azalarak 4,9 trilyon liraya düşmüştür. 2003 yılın
daki 1,8 trilyon lira dönem zararına karşın 2004 yılında 4,6 trilyon lira dönem karı elde edilmiş ol
masının en önemli nedenleri 2004 yılında geçen yıla nazaran işten ayrılanlar azaldığından 4,6 tril
yon lira daha az kıdem tazminatı ödenmesi ve sipariş eksikliğine bağlı olarak çalışmayan kısımla
ra isabet eden giderlerden zarar kaydedilenlerin ihale mevzuatındaki iyileştirmeler nedeniyle 
3,2 trilyon lira daha az olmasıdır. 

-Şirketin kârlı ve verimli çalışmasını sağlayacak bir yapıya kavuşturulması sadece ana teşek
kül ve bağlı ortaklıkların siparişlerine bağımlı olmayıp iç ve dış piyasaya da iş yapmak için tekno
lojik gelişime hız verilmesi ve başlatılan dış satışların artarak sürdürülmesi, 

-Şirketin daha ekonomik çalışabilmesi, rekabetçi bir ortamda faaliyetlerini sürdürebilmesi 
için; ana iştigal konusu olan lokomotif üretimine yönelmesi, yapacağı bir etüt çalışması sonucuna 
göre verimsiz ünitelerini tasfiye ederek küçülme yoluna gitmesi ve verimliliği kalmayan emek yo
ğun tezgah ve makinelerini elden çıkararak yeni teknolojileri içeren tezgahları temin etmesi, 

gerekmektedir. 
TÜDEMSAŞ 
TÜDEMSAŞ dikey ve yatay olarak büyük bir organizasyon yapısına sahip bulunmaktadır. Şöy

le ki; TÜDEMSAŞ'ta Yönetim Kurulu, Genel Müdür, 4 Genel Müdür Yardımcısı, 8 Daire Başkan
lığı, 5 Fabrika Müdürlüğü, Genel Müdüre Bağlı hukuk ve teftiş kurulu, sivil savunma, basın ve halk
la ilişkiler birimleri, 4 müşavir, 12 baş uzman, 30 şube müdürlüğü, 123 şeflik kadrosu mevcuttur. 
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Teşkilat yapısının Şirketin ana faaliyetleri ve iş hacmi göz önüne alınarak ihtiyaçtan kaynak
lanmayan (Genel Müdür Yardımcılığı, Daire Başkanlığı, Müşavir ve Başuzmanlar, Şube Müdür
lüğü ve Şeflikler) benzer iş birimlerinin birleştirilerek yeniden yapılandırılması ve güçlendirilme
si için etkin ve verimli bir organizasyon yapısının oluşturulması gerekmektedir. 

Şirkette 2004 yılında ortalama olarak 66 memur, 252 sözleşmeli, 1.443 işçi çalışmıştır. Per
sonel için yapılan tüm giderler 46 trilyon liradır. Aylık ortalama personel gideri; Memur başına 
2,4 milyar lira, sözleşmeli başına 1,5 milyar, işçi başına da 2,2 milyar lira olmuştur. 

Özel kesimde işçiliğin daha ucuz, çalışmaların daha verimli olduğu da göz önüne alınarak 
TÜDEMSAŞ'in küçültülerek tamir tadil işlerinin piyasaya yaptırılması sağlanmalıdır. 

TÜDEMSAŞ'ın 26.04.2001 tarih ve T/12 sayılı YPK Kararıyla esas sermayesi 6 trilyon lira
dan 20 trilyon liraya çıkarılmış ve bu sermayenin 2002 yılı sonunda tamamı ödenmiş hale getiril
miş ve 2004 yılında da sermaye hesabında herhangi bir değişiklik olmamış, öz kaynakları ise dö
nem zararlarının etkisiyle 11,3 trilyon liradan 10,9 trilyon liraya düşmüştür. 2005 yılında sermaye 
artırma çalışmaları sonuçlanarak Yüksek Planlama Kurulu'nun 4.4.2005 tarih ve 99/T-28 sayılı ka
rarıyla, TCDD'ye olan borçlarının mahsubu kaydıyla 80 trilyon liraya çıkarılmıştır. Şirketin öz 
kaynaklarının verimli ve kârlı işletme çalışmaları sonucunda sağlanacak oto-finansman yoluyla da 
geliştirilmesine çalışılmalıdır. 

TÜDEMSAŞ'ın üretim kapasitesi yılda (UIC) standartlarına uygun çok sayıda değişik tip ve 
tonajda 750 adet yük vagonu üretimi ve 4.000 adet vagon onarımıdır. 1800'e yakın personelin is
tihdamı yanında kendi tesislerinde üretimi ekonomik olmayan işlerin, artan oranlarda gerek yakın 
çevresi, gerekse yurtiçi piyasadan temini suretiyle yerli sanayiin gelişmesine katkılar sağlanması 
gerekmektedir. Ayrıca MSB ANT (Askeri Nato Teşkilatı) Başkanlığının talebi üzerine 2003 ve 
2004 yıllarında 15'er adet Petrol Ürünü Taşıma Vagonu üretilerek servise verilmiş, bunun dışında 
10 adet Petrol Ürünü Taşıma Vagonu üretimi 2004 yılı iş programında yer almıştır. 

Şirketçe sadece TCDD'ye değil rekabete dayalı üretim yapılarak dışa açılma ve ihracat yap
ma girişimlerine özel sektörden de yararlanmak suretiyle süreklilik kazandırılması hususunda aza
mi gayretin gösterilmesi ve bu konuda diğer bağlı ortaklıklar TÜVASAŞ ve TÜLOMSAŞ ile işbir
liği yapılması gerekmektedir. 

TÜDEMSAŞ'ın genel olarak üretiminin tamamına yakın kısmının TCDD ve bağlı şirketleri
nin taleplerine yönelik olması, Şirketi ana kuruluşun yatırım ve finansman programına bağlı kıl
maktadır. Nitekim 2000 yılından beri TCDD'den yeni vagon siparişi alınamamıştır. 2004 yılında 
ise 300 adet yeni yük vagonu yapımı siparişi verilmiş ancak TÜDEMSAŞ'ın bu vagonları yılı için
de tamamlayamadığı görülmüştür. Son 5 yıldaki vagon onarımları da kapasitesinin yarısı dolayla
rında seyretmiştir. 

TCDD'nin yeni vagon siparişleri ile vagon onarımları konusunda uzun vadeli bir programı ve 
bu programın yıllara dengeli dağılımı sağlanmalıdır. Böylece üretim faaliyetleri TCDD'nin sipa
rişlerine bağlı olan TÜDEMSAŞ' da da yeterli ve yıllar arasında hatta aylar itibariyle dengeli bir 
kapasite kullanımı sağlanabilmesi mümkün hale gelebilecektir. 

2003 yılı envanterine göre talaşlı, pres ve dövme vb. işleri yapan toplam tezgah sayısı 587 adet 
iken, 2004 yılında aynı türde 2 adet tezgah alımı, ıskat ve tezgah satışı gibi işlemler sonucu, 2004 
yıl sonu envanterine göre toplam tezgah sayısının, 2003 yılı miktarından 8 adet azalarak 579 adet 
olduğu görülmüştür. Şirketin işçilik giderlerinin azaltılarak emek-yoğun üretimden teknoloji-yo-
ğun kaliteli üretime geçişe olanak sağlayacak fiziki altyapının temini için; tezgah parkındaki eski 
teknolojik özelliklere sahip veya yaşlan nedeniyle teknolojik ve ekonomik ömrünü tamamlamış 
durumda olanların elden çıkarılarak yerlerine yeni teknolojiye sahip modern tezgahların kullanıl
ması gerekmektedir. 
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Faaliyet yılında doğrudan üretim dışındaki faaliyetlerde kullanılan % 38 oranındaki işçilik ka
pasitesi Şirketin tezgah parkında gerçekleştirdiği kısmi modernleşmeyle üretim yapısını tutumlu-
verimli-etkin bir yapıya henüz kavuşturamadığını göstermektedir. 

Bu olumsuz sonucun oluşmasında Şirketin kuruluş döneminin şartları ve o yıllarda yeterli yan 
sanayi ve özel sektörün bulunmayışı nedeniyle fabrika içerisinde üretilen çeşitli yarı mamul, mal
zeme ve hizmet üretimlerinin yüksek işçilik maliyetleriyle hala devam ettirildiği görülmüştür. Dö
küm işleri, lastik işleri, çeşitli ahşap ve marangozluk işleri, çeşitli talaşlı imalat, binaların bakım-
onarım işlerinde olduğu gibi birçok malzemenin Şirket bünyesinde üretiminden vazgeçilerek, gü
nümüzde yan sanayi ve özel sektörden temini için çalışmalar yapılmalı, bu suretle Şirket küçük fa
kat tutumlu-verimli-etkin bir yapıya kavuşturularak, daha yüksek bilgi birikimi, mühendislik çalış
ması ve ileri teknoloji gerektiren yarı mamul, malzeme ve bilgi üretimine yönelmelidir. 

1951 yılından beri faaliyetini sürdüren ve verimliliği her yıl düşen, buharlı trenlerin de devre 
dışı kalmasının etkisiyle kapasite kullanım oranının % 9.7 dolaylarında olduğu görülen, yaptığı iş
lerin özel sektörden daha ucuz ve istenilen kalitede temini de mümkün olan döküm fabrikasının ka
patılarak, buradaki işlerin piyasada yaptırılması ve bu nedenle tasfiye olacak üniteden açığa çıka
cak personelin gerekli görülecek eğitimler verildikten sonra daha verimli olacakları birimlere kay
dırılarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

İmal edilecek vagon tipi çeşidinin fazla olması, 2004 yılı içerisinde üretilecek vagon teknik 
özelliklerinin belirlenmesi konusunda yazışma, toplantı, proje gibi çalışmaların 2004 ve 2005 yı
lında devam etmesi, ithal malzeme temininde yaşanan sürenin uzun olması, bazı malzeme kalem
lerinin 2005'te teslim alınabilmesi, 3. şahıslara yaptırılan emprenye tahta, boji, sürme kapılar, yan 
duvarlar vb. imalatlarda ve kalite kontrol işlemlerinde aksaklıklar meydana gelmesi nedenleriyle, 
2004 yılı revize iş programı ile üretiminin yapılması programlanan 300 adet yük vagonu imalatı ol
dukça gecikmiş, 2005 yılı Temmuz ayı itibariyle henüz tamamlanamamıştır. 

TCDD yatırım programlarında bulunan ve şirkete imalatları yaptırılan ürünlerin, 2004 yılı 
imalatlarında olduğu gibi, muhtelif sebeplerden dolayı gecikmeler yaşanması itibariyle yılında bit
meyeceği görülerek, yatırım programlarında bir yıldan uzun süreli olarak yer almalarının sağlan
ması veya süre değişikliği yapılması, Şirketin imalatlar ve teslimatlarında gecikmelere sebep veril
memesi açısından, gerekli önlemleri alması gerekmektedir. 

TÜDEMSAŞ 2004 yılında işletme faaliyetleri sonucunda elde ettiği satış hasılatı 51,3 trilyon li
radan, satış maliyeti 49,1 trilyon liranın düşülmesi sonucunda 2,2 trilyon lira brüt satış kân elde etmiş
se de 5,3 trilyon liralık faaliyet giderleri nedeniyle 3,1 trilyon lira faaliyet zaran oluşmuştur. Faaliyet 
giderlerinde yer alan 5,2 trilyon lira Genel Yönetim giderlerinin azaltılabilmesi için Şirket organizas
yon yapısının gözden geçirilerek tasarruf sağlayıcı her türlü önlemin alınması gerekmektedir. Şirket'de 
diğer gelir ve giderlerin etkisi ile 2004 yılı dönem zaran 2,8 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. 

Şirketin kârlı ve verimli hale gelmesi, rekabet gücünün yükselmesi için; 
- TCDD Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıklarının yeni vagon imali, vagon tadil, bakım ve 

onanmlanna ait yıllık iş programlarının istikrarlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için ana kuruluş 
nezdindeki girişimlerin sürdürülmesi, 

- TÜDEMSAŞ'in yapılacak pazar araştırması sonrası, mevcut imkânların elverdiği üretimlerde 
piyasaya açılması maliyetlerinin düşürülmesi ve TCDD İşletmesine bağlı bakım-onanm işlerinin dı
şında uygun ve devamlılığı olan katma değeri yüksek bir üretimin yapılabilirliliğinin etüd edilmesi, 

- Yüksek maliyetle üretim yapan, teknolojisini yenilemeyen serbest piyasa ekonomisine uyum sağ
layamayan genelde tek alıcısı TCDD olan şirketin vagon üretim ve onarımın dışındaki birimlerinin kü
çültülerek ya da bu işlerin piyasada yaptınlarak, zararlannm azaltılması ve daha ekonomik çalışması, 

gerekmektedir. 
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TUVASAŞ 
TUVASAŞ dikey ve yatay olarak büyük bir organizasyon yapısına sahip bulunmaktadır. Şöyle 

ki; TÜVASAŞ'ta Yönetim Kurulu, Genel Müdür, 4 Genel Müdür Yardımcısı, 11 Daire Başkanlığı, 
5 Fabrika Müdürlüğü, Genel Müdüre Bağlı hukuk ve teftiş kurulu, sivil savunma, basın ve halkla 
ilişkiler birimleri, 7 müşavir, 7 baş uzman, 40 şube müdürlüğü, 94 şeflik kadrosu mevcuttur. 

Teşkilat yapısının Şirketin ana faaliyetleri ve iş hacmi göz önüne alınarak ihtiyaçtan kaynak
lanmayan (Genel Müdür Yardımcılığı, Daire Başkanlığı, Müşavir ve Başuzmanlar, Şube Müdür
lüğü ve Şeflikler) benzer iş birimlerinin birleştirilerek yeniden yapılandırılması ve güçlendirilme
si için etkin ve verimli bir organizasyon yapısının oluşturulması gerekmektedir. 

Asıl amacı vagon üretimi ve onarımı olmasına rağmen, kullanılan toplam iş gücünün % 36 dan 
fazlasının genel idare giderlerine tahsisi nedeniyle yüksek maliyetle üretim yapan genelde tek alıcısı 
TCDD olan, serbest piyasa ekonomisine uyum sağlayamayan Şirketin vagon üretimi ve onarımı dı
şındaki birimlerin küçültülerek zararlarının azaltılması ve daha ekonomik çalışması gerekmektedir. 

Şirkette 2004 yılında ortalama olarak 74 memur, 296 sözleşmeli, 984 işçi çalışmıştır. Personel 
için yapılan tüm giderler 36,1 trilyon liradır. Aylık ortalama personel gideri; Memur başına 2,2 mil
yar lira, sözleşmeli başına 1,6 milyar, işçi başına da 2,3 milyar lira olmuştur. 

Özel kesimde işçiliğin daha ucuz, çalışmaların daha verimli olduğu da göz önüne alınarak TU
VASAŞ'in küçültülerek tamir tadil işlerini piyasaya yaptırılması sağlanmalıdır. 

TUVASAŞ, 2004 yılı işletme faaliyetlerinden 897 milyar lira zarar etmiştir. Şirketin 2004 yı
lındaki brüt satışları 78.3 trilyon lira olarak gerçekleşirken, satış indirimi söz konusu olmadığından 
net satışlar, brüt satışlar toplamına eşit olmuştur. Net satışlarda geçen döneme göre % 87,1 oranın
da artış gerçekleşmiş, bu artışta Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu nedeniy
le TCDD'nin şirkete sipariş verememesi sebebiyle 2003 yılı satış tutarının düşük gerçekleşmesi, 
kısmen de mal ve hizmet üretimindeki artışlar etken olmuştur. Satışların maliyeti 72.4 trilyon lira, 
faaliyet giderleri 6.8 trilyon lira olmuş, sonuç olarak şirket işletme faaliyetlerinden 897 milyar lira 
zarar etmekle beraber, dönem faaliyetini 1 trilyon lira kâr ile kapatmıştır. Dönemin kâr ile kapan
masında enflasyon düzeltme kârlarının payı etkili olmuştur. 

Şirket yabancı kaynakları 59,7 trilyon liraya ulaşmıştır. Varlıklarının yabancı kaynakla karşı
lanma oranı 7,2 puan artarak % 66,6 oranında gerçekleşmiştir. Borçlarının 32,8 trilyonu ana kuru
luş TCDD ile bağlı ortaklıklarınadır ve bu borçlarından dolayı faiz ödememektedir. 

TUVASAŞ'in faaliyetleri büyük ölçüde TCDD İşletmesinin siparişlerine bağlı olarak gerçekleş
mektedir. İşletme tarafından TUVASAŞ'a verilen siparişler yıllar itibariyle dengeli bir seyir izleme
mekte ; bir yıl oldukça düşük iken, ertesi yıl büyük ölçüde artış gösterebilmektedir.TCDD tarafından 
uzun vadeli master plan hazırlandığında; TÜVASAŞ'a verilmesi düşünülen sipariş miktan yıllar iti
bariyle kapasite miktan da göz önüne alınarak dengeli bir şekilde dağılmış olacaktır. Ayrıca aynı va
gon tipini kapsayan üretim veya onarım siparişleri aynı seneye toplandığında, bir vagon tipinden di
ğerine geçerken yapılan değişiklik ve ayarlardan kaynaklanan zaman kaybı en aza inecektir. 

Bir yıla ilişkin sipariş miktarının, ancak üç veya dört ay öncesinden kesinleşmesi üretimde sorun
lar yaratmaktadır. Malzeme planlaması ve tedariki, işgücü organizasyonu, iş akışının düzenlenmesi gi
bi işlemlerin zamanında yapılabilmesi için kesin siparişlerin daha önce belirlenmesi gerekmektedir. 

TÜVASAŞ'ta imalat sürecindeki iş ve işlemlerin zaman etütleri henüz yapılmamıştır. İş -zaman 
etütlerinin bulunmayışı verimli işgücü kullanımının olup-olmadığını belirsiz hale getirmektedir. 

Etkin üretim planlaması, optimum stok ve stok kontrolü yapılabilmesi, verimli işgücü kulla
nımı ve verimli üretim için; imalat sürecindeki iş ve işlemlerin zaman etütlerinin yapılması ve va
gon onarımları için de ürün ağacı çıkarılması, mevcut iş akış diyagramının bu yolla elde edilecek 
bulgulara göre geliştirilmesi, makine ve tezgah parkının modernleştirilmesi ve bunlara dayalı ola
rak üretim kapasitesinin gerçekçi tespit edilmesi gerekmektedir. 
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Şirketin en büyük gider kalemi olan işçiliğin azaltılması ve emek yoğun üretimden teknoloji 
yoğun kaliteli üretime geçebilmesi için ilk aşamada ekonomik veya teknolojik ömrünü tamamla
mış tezgahların tasfiye edilerek yerlerine Şirketin üretim kapasitesi ile uyumlu yeni teknolojiye sa
hip yeterli sayıda modern tezgah alınmalıdır. 

Şirketin kuruluş döneminin şartlan gereği fabrika içerisinde üretilen ancak bugün yan sanayi
den daha ucuz ve kolay bir şekilde tedarik edilmesi mümkün hale gelmiş bulunan çeşitli yan ma
mul ve malzemenin Şirket bünyesinde üretimlerinin terk edilerek bunların yan sanayiden satın al
ma yoluyla temin edilmesi ve Şirketin daha yüksek bilgi birikimi, mühendislik çalışması ve ileri 
teknoloji gerektiren yarı mamul, malzeme ve bilgi üretimine yönelmesi sağlanmalıdır. 

2004 yılı yatınm harcamalan 2,9 trilyon lira olup, çeşitli nedenlerle ödeneğin % 40'ı kullanılmıştır. 
Cari yılda şirket 33 adet TVS 2000 lüks pulman imal etmiş, çeşitli tiplerde de 620 vagon ona-

nmı gerçekleştirilmiştir. Onarılan vagonlann 441 adeti şirket de, 179 adedi piyasada yaptırılmıştır. 
Kapasite kullanım oranı imalat da % 33, onarımda % 63'dür. Şirketin teşekkülce verilen siparişle
ri yıl içerisinde karşılayamadığı, siparişlerin müteakip yıla sirayet ettiği anlaşılmıştır. Maliyetlerin 
düşürülmesi için kapasite kullanım oranının yükseltilmesi gerekmektedir. 

Şirketin 2004 yılında GSMH'ya katkısı 38,8 trilyon liradır. 
Yıllardan beri zarar eden Şirketin zararlılıktan kurtanlabilmesi için; 
Şirketin,bütünüyle gözden geçirilerek; dönem giderlerinin azaltılması, birim üretim maliyetle

rinde yer alan işçilik giderleri başta olmak üzere malzeme, enerji yakıt giderleri gibi değişken gider
lerin azaltılması, makine tesislerinin modifikasyonu, bir kısım verimsiz ünitelerin kapatılması ve bu 
gibi işlerin müteahhit eliyle yaptırılması suretiyle maliyetlerin düşürülmesi, araştırma çalışmalanna 
devam edilerek yeni model vagon üretimlerinin çoğaltılması, TCDD dışında Belediyeler ve dış ül
kelere satış için yapılan pazarlama çalışmalarına hız ve etkinlik kazandınlması gerekmektedir. 

B - İştirakler 
Kuruluşun üçü yurt içinde üçü de yurt dışında olmak üzere altı adet iştiraki mevcut olup bun

lar YDK'nın denetimi dışındadır. 
TCDD'nin iştiraklerindeki sermaye 
- T.C. Merkez Bankası A.Ş. 
- Millî Reasürans T.A.Ş. 
- EUROFİMA 
- Intercontainer-Interfrigo (ICF) 
-BCC 

payl; mnın yüzdeleri aşağıdadır. 
% 0,38 
% 2,5 
% 0,04 
% 1,11 
% 0,68 

İştiraklerde Kuruluşça taahhüt edilen sermaye paylarında 2004 yılı içerisinde bir değişiklik ol
mamıştır. 

TCDD'nin iştiraki olan T.C. Merkez Bankasındaki hissesi % 0,38, Millî Reasürans T.A.Ş.'de
ki hissesi % 2,5 olduğu dikkate alındığında, Kuruluşun hisselerinin 233 sayılı KHK'nın 27/2 mad
desinde belirlenen % 15 oranının altında kaldığından, bu hisselerle ilgili olarak Kuruluş tarafından 
aynı KHK'nın geçici 3 üncü maddesini değiştiren 308 sayılı KHK'nın 15 inci maddesi hükümle
rinin mümkün olduğu ölçüde yerine getirilmesi ve faaliyet alanıyla ilgisi olmayan iştiraklerin el
den çıkanlması için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

İştiraklerin sermaye durumlan aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
- EUROFİMA (Societe Europeenne Pour le Financement de Material Ferroviaire): 
21 ülke demiryollannın ortak olduğu Şirket 30.9.1955 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş gayesi 

ortaklanna tek tip demiryolu malzemesi temin etmektir. 
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- ICF (Intercontainer - Interfrigo): 
24 ülke demiryolunun iştiraki olan Şirketin gayesi, soğuk hava tertibatlı vagonları imal etmek

tir. 1949'da kurulup, statüsü 1.7.1993'de değişen Şirkete TCDD 1956 yılında iştirak etmiştir. 
- BCC (Breau Central de Compensation): 

1925 de kurulup, 1996'da statüsü değişen Şirketin kuruluş gayesi merkezi takas sistemiyle 
üyeler arasındaki borç ve alacaklann miktarının ve sayısının azaltılmasıdır. 36 ülke demiryolları
nın iştiraki vardır. 

- Bağdat Demiryolları Şirketi: 

Osmanlı Hükümeti ile Anadolu Demiryolu Şirketi arasındaki 3 Mart 1903 tarihli sözleşmeden 
kaynaklanan hesabın devam ettiği görülmektedir. 

VI- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırıl

mıştır : 
Bağlı ortaklıklar: 

1-Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 

B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 
Teşebbüs 
1 - Tren işletmesinde nitelikli personel ihtiyacı devam ettiğinden bu eksikliğin giderilmesi ve 

eğitim çalışmalarının etkinleştirilmesi, özellikle yüksek hızlı demiryolu işletmesinin gerektirdiği 
personelin özenle seçilmesi ile yetiştirilmesinin sağlanması, 

2- Hazineye Ait Taşınmazlardan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü Adına Tescil Edilecekler Hakkında Kanun Tasarısı taslağının kanunlaşması için ilgili 
merciler nezdinde sürdürülen girişimlerin devam ettirilmesi. 

SONUÇ 
- Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketinin (TÜLOMSAŞ) 2004 yılı muaddel 

bilançosu ve 4.619.028 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 
- Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketinin (TÜVASAŞ) 2004 yılı muaddel bilançosu ve 

1.055.282 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 
- Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketinin (TÜDEMSAŞ) 2004 yılı muad

del bilançosu ve 2.819.931 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 
- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2004 yılı muaddel 

bilançosu ve 629.376.688,6 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
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TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü 
2004 yılı muaddel bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
1- DONEN VARLIKLAR 

A- Hazır Değerler 
B- Menkul Kıymetler 

1- Menkul Kıymetler Değer 
Düşüklüğü Karşılığı(-) 

C- Ticari Alacaklar 
1- Alacak Senetleri Reeskontuf) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı» 

D- Diğer Alacaklar 
1- Alacak Senetleri Reeskontu(-) 
2- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 

E- Stoklar 
1- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
2- Verilen Sipariş Avansları 

F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım 
Maliyetleri 

G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve 
Gelir Tahakkukları 

H- Diğer Dönen Varlıklar 
DONEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II- DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari Alacaklar 

1- Alacak Senetleri Reeskontu(-) 
2- fiüpheli Alacaklar Karşılığı(-) 

B- Diğer Alacaklar 
1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 

C- Mali Duran Varlıklar 
1- Bağlı Menkul Kıymetler 
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer 

Düşüklüğü Karşılığı(-) 
3- iştirakler 
4- iştiraklere Sermaye Taahhütten» 
5- İştirakler Sermaye Paylan 

Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 
6- Bağlı Ortaklıklar 
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye 

Taahhütleri(-) 
8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Paylan 

Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 
9- Diğer Mali Duran Varlıklar 

10- Diğer Mali Duran Varlıklar 
Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 

D- Maddi Duran Varlıklar 
1- Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 
2- Birikmiş Amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar 
4- Verilen Sipariş Avansları 

E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt) 
2- Birikmiş Amortismanlar (-) 
3- Verilen Avanslar 

F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1- özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (Brüt) 
2- Birikmiş Tükenme Paylan (-) 
3- Verilen Avanslar 

G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve 
Gelir Tahakkukları 

H- Diğer Duran Varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

300.000 

0 
476.466.852 

0 
(6.765.037) 

255.112.557 
0 

(92.812.818) 
83.213.145 

0 
0 

7.866.728 
0 
0 

224.285.594 
0 

(223.988.337) 

0 

0 
4.995.686 

(1.184.681) 

0 
663.670.412 

0 

0 
0 
0 
0 

4.731.864.039 
(2.552.002.801) 

292.527.919 
71.666.745 

1.452.789 
(1.176.104) 

0 

0 
0 
0 

44.082.114 
300.000 

469.701.815 

162.299.739 

83.213.145 

0 

15.259.139 
33.738.807 

808.594.759 

7.866.728 

297.257 

667.481.417 

2.544.055.902 

276.685 

0 

0 

3.219.977.989 
4.028.572.748 

Cari dönem 
Milyon TL 

1.940.000 

0 
669.922.878 

0 
(7.121.575) 

337.717.014 
0 

(107.211.976) 
101.011.047 

0 
0 

7.713.141 
0 
0 

312.978.430 
0 

(312.290.336) 

0 

0 
5.524.662 
(992.883) 

0 
755.524.456 

0 

0 
0 
0 
0 

5.517.162.057 
(3.012.676.481) 

463.944.324 
115.308.671 

1.724.305 
(1.611.934) 

0 

0 
0 
0 

6.132.066 
1.940.000 

662.801.303 

230.505.038 

101.011.047 

20.000 

15.728.255 
44.019.689 

1.062.157.398 

7.713.141 

688.094 

760.056.235 

3.083.738.571 

112.371 

0 

1.786.185 

3.854.094.597 
4.916.251.995 
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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
2004 yılı muaddel bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
l-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A- Mali Borçlar 
B- Ticari Borçlar 

1- Borç Senetleri Reeskontu (-) 
C- Diğer Borçlar 

1- Borç Senetleri Reeskontu (-) 
D- Alınan Avanslar 
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 
F- Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 
G- Borç ve Gider Karşılığı 

1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal 
Yükümlülük Karşılıktan 

2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve 
Diğer Yükümlülükleri^) 

3- Kıdem Tazminatı Karşılığı 
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

H- Gelecek Aylara Ait Gel. ve Gider Tahakkuk. 
1- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali Borçlar 
B- Ticari Borçlar 

1- Borç Senetleri Reeskontu(-) 
C- Diğer Borçlar 

1- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 
D- Alınan Avanslar 
E- Borç ve Gider Karşılıktan 

I- Kıdem Tazminatı Karşılıkları 
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıklan 

F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahak. 
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

III- OZ KAYNAKLAR 
A- Ödenmiş Sermaye 

1- Sermaye 
2- Ödenmemiş Sermaye (-) 
3- Sermaye Oumlu Farkları 

B- Sermaye Yedekleri 
1- Hisse Senedi İhraç Primleri 
2- Hisse Senedi İptal Karları 
3- M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları 
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 
5- Diğer Sermaye Yedekleri 

C- Kar Yedekleri 
1- Yasal Yedekler 
2- Statü Yedekleri 
3-Olağanüstü Yedekler 
4-Diğer Kar Yedekleri 
5- Özel Fonlar 

D- Geçmiş Yıllar Karları 
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) 
F- Dönem Net Kan (Zararı) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

30.256.753 
0 

42.704.124 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

566.739 
0 
0 
0 

0 
48.228.590 

4.000.000.000 
(240.590.707) 

0 
0 
0 
0 
0 

7.630.749 
0 
0 
0 
0 

441.047.628 
30.256.753 

42.704.124 

24.516.051 
0 

312.558.073 
0 

147.553.666 
2.731.775 

1.001.368.270 

284.922.768 
566.739 

0 

0 
48.228.590 

0 
0 

333.718.097 
1.335.086.367 

3.759.409.293 

10.147.568.223 
0 

7.630.749 

0 
(10.724.915.152 

(496.206.732 
2.693.486.381 

4.028.572.748 

Cari dönem 
Milyon TL 

52.642.325 
0 

23.288.255 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

874.776 
0 
0 
0 

0 
62.621.060 

6.000.000.000 
(1.701.170.707) 

0 
0 
0 
0 
0 

8.686.869 
0 
0 
0 
0 

) 
) 

614.021.511 
52.642.325 

23.288.255 

37.228.591 
0 

507.635.682 
0 

202.521.555 
2.731.775 

1.440.069.694 

409.496.018 
874.776 

0 

0 
62.621.060 

0 
0 

472.991.854 
1.913.061.548 

4.298.829.293 

12.099.210.940 
0 

8.686.869 

0 
(12.774.159.966) 

(629.376.689) 
3.003.190.447 

4.916.251.995 
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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
2004 yılı muaddel gelir tablosu 

Gelir ve ak ierler 
Önceki dönem 

Milyon TL 
Cari dönem 
Milyon TL 

A- BRÜT SATIŞLAR 
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 
C- NET SATIŞLAR 

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ ZARARI 

E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET ZARARI 

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 
GELİR VE KARLAR 

G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 
GİDER VE ZARARLAR (-) 

H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 
OLAĞAN ZARAR 

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM ZARARI 

K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET ZARARI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

966.308.544 
0 

966.308.544 
1.082.713.827 

116.405.283 

144.491.028 

260.896.311 

81.205.156 

115.987.159 
167.806.540 

463.484.854 

54.138.540 
86.860.418 

496.206.732 

0 

496.206.732 

Cari dönem 
Milyon TL 

1.110.356.142 
0 

1.110.356.142 
1.311.461.207 

201.105.065 

149.499.337 

350.604.402 

81.270.320 

119.967.705 
228.562.968 

617.864.755 

30.724.637 
42.236.571 

629.376.689 

0 

629.376.689 
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TULOMSAŞ 2004 Yılı muaddel Bilançosu 

Aktif Hesaplar 
DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1- Men.kıy.değ.düş.karş.(-) 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu(-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı(-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu(-) 
2-Şûpheli alacaklar karşılığı(-) 

E-Stoklar 
1- Stok değer düşüklüğü karşılığı(-) 
2- Verilen sipariş avanslan 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyeti 
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahak. 
H-Diğer dönen varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
DURAN VARLIKLAR 
A-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu(-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı(-) 

B-Diger alacaklar 
1 -Alacak senetleri reeskontu(-) 
2-Şüpheli alacaklar kaışılığı(-) 

C-Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıymetler değ. düş.kar.(-) 
3- İştirakler 
4- İştiraklere sermaye taahhütleri 
5- İştirak sermaye pay değer düş.kar.(-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ort. sermaye taahhütleri(-) 
8- Bağlı ort.ser.pay değ.düş.kar.(-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali duran var. değ.düş.kar.(-) 
D-Maddi duran varlıklar 

1-Maddi duran varlıklar(Brüt) 
2-Birikmiş amortismanla^-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avanslan 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklar (Brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar^) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1- Özel tükenmeye tabi varlıklar(Brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan(-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahak. 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL. 

11.760.544 

782.439 
38.052 

533 
30.617.910 

1.970.189 

579 

53.486.791 
23.741.239 

241.513 
110.807 

29.016 

10.978.105 

37.519 

32.588.099 

295.073 
2.942.202 

46.870.014 

579 

29.745.552 

130.706 

29.876.837 
76.746.851 

Cari dönem 

3.997.940 

785.807 
31.143 

437 
44.717.201 

100.565 

579 

61.227.305 
28.310.192 

415.970 
225.938 

Milyon TL 

60.956 

3.212.133 

30.706 

44.817.766 

326.531 
1.524.124 

49.972.216 

579 

32.917.113 

190.032 

33.107.724 
83.079.940 
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TÛLOMSAŞ 2004 Yılı muaddel Bilançosu 

Pasif Hesaplar 
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onanm hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1- Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları 
2- Dön. kannın peşin öd. vergi ve diğer yüküm(-) 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahak. 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıktan 

1- Kıdem tazminatı karşılığı 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahak. 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMİ 
HI-ÖZ KAYNAKLAR 
A-ödcnmiş sermaye 

1- Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 

B-Sermaye yedekleri 
1- Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal kararlan 
3- M.duran varlık yeniden değerleme artışlan 
4- İştirakler yeniden değerleme artışlan 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
I-Yasal yedekler 
2-Statû yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
S-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlan 
E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F-Dönem net kan veya zaran 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

30.079.793 

3.612.977 

1.275 

267.346 

15.000.000 

345.124.020 

4234.642 
30.079.793 

3.612.977 

500 

4.017.432 

1.994.119 
2.061.322 

46.000.785 

1.275 

267.346 

268.621 
46.269.406 

360.124.020 

(329.646.575) 

30.477.445 
76.746.851 

Cari dönem 
Milyon TL. 

33.451.960 

153.342 

2.136.329 
208.675 

1.900 

327.346 

15.000.000 

394.966.302 

33.451.960 

153.342 

42.524 

7.841.831 
1.927.654 

2.155.066 

45.572.377 

1.900 

327.346 

329.246 
45.901.623 

409.966.302 

(375270.683) 
2.482.699 

37.178.317 
83.079.940 
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TÜLOMS AŞ 2004 Yılı muaddel Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri(-) 

C- Net Satışlar 

D-Satışlann maliyeti(-) 

Brüt satış kan 

E- Faaliyet giderleri(-) 

Faaliyet kan 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 
gider ve zararlar(-) 

H- Finansman giderleri(-) 

Olağan kar 

I- Olağandışı gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem kan 

K-Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşıhklan(-) 

Dönem net kan veya zaran 

Önceki dönem 
Milyon TL 

65.341.236 

65.341.236 

51.423.967 

13.917.269 

6.100.239 

7.817.030 

3.502.543 

2.503.299 

1.179.096 

7.637.178 

83.876 

9.522.576 

(1.801.522) 

(1.801.522) 

Cari dönem 
Milyon TL 

95.202.175 

95.202.175 

83.767.722 

11.434.453 

6.448.305 

4.986.148 

5.306.706 

3.008.510 

1.258.508 

6.025.836 

226.361 

1.633.169 

4.619.028 

2.136.329 

2.482.6İ9 
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Türkiye Demiryolu Makinalan Sanayii A.Ş. (TUDEMSAŞ) 
2004 Yılı muaddel Bilançosu (Aktif) 

Aktif 
I- DONEN VARLIKLAR 
A- Hazır Değerler 
B- Menkul Kıymetler 

1- Menkul Kıymetler Değer Düş.Kar.( - ) 
C- Ticari Alacaklar 

1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) 

D- Diğer Alacaklar 
1- Alacak Senetleri Reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) 

E- Stoklar 
1- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı ( - ) 
2- Verilen Sipariş Avansları 

F- Yıllara Yaygın inşaat ve Onar.Maliyen* 
G- Gelecek Aylara Ait Gid.ve GeLTah. 
H- Diğer Dönen Varlıklar 

Toplam ( I ) 
II- DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari Alacaklar 

1- Alacak Senetleri Reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) 

B- Diğer Alacaklar 
1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

C- Mali Duran Varlıklar 
1- Bağlı Menkul Kıymetler 
2- Bağlı Menkul Kıym. Değ.Düş.Kar.( - ) 
3- İştirakler 
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 
5- İştirakler Serm.Pay.Değ.Düş.Kar.( -) 
6- Bağlı Ortaklar 
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taah.( -) 
8- Bağlı Ort.Serm.Pay.Değ.Dûş.Karş.( -) 
9- Diğer Mali Duran Varlıklar 
10-Diğer Mali Duran Varl.Değ.Düş.Kar.( -) 
D- Maddi Duran Varlıklar 
1- Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 
2- Birikmiş Amortismanlar ( - ) 
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar 
4- Verilen Sipariş Avansları 
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
1 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt) 
2- Birikmiş Amortismanlar ( - ) 
3- Verilen Avanslar 

F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (Brüt) 
2- Birikmiş Tükenmeye Paylan (- ) 
3- Verilen Avanslar 
G- Gelecek Yıllara Ait Gid.ve Gel.Tah. 
H- Diğer Duran Varlıklar 

Toplam ( ü ) 
GenelToplam(I + II) 

Önceki Dönem 
Milyo 

0 
5.310.713 

3.941 
9.087 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

35.051.446 
19.018.307 

0 
0 

102.238 
49.412 

0 

0 
0 
0 

nTL 

592.698 
0 

5.306.772 

9.087 

14.754.262 

0 
230.076 

2.372.684 
23.265.579 

1.985 

0 

0 

16.033.139 

52.826 

0 

0 
0 

16.087.950 
39.353.529 

Cari Dönem 
Milyon TL 

4.678.836 

8.929 
9.272 

0 
0 

0 
0 

41.042.016 
21.976.284 

686.381 

183.158 
81.491 

0 
0 
0 

671.317 

4.669.907 

9.272 

53.390.572 

0 
243.314 

4.846.444 
63.830.826 

75.083 

19.752.113 

101.667 

0 

0 
0 

19.928.863 
83.759.690 
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Türkiye Demiryolu Makinaian Sanayii A.Ş. (TUDEMSAŞ) 
2004 Yılı muaddel Bilançosu (Pasif) 

Pasif 
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali Borçlar 
B- Ticari Borçlar 

1 - Borç Senetleri Reeskontu ( - ) 
C- Diğer Borçlar 

1- Borç Senetleri Reeskontu ( - ) 
D- Alınan Avanslar 
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onr.Hakedişl. 
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 
G- Borç ve Gider Karşılıkları 
1- Dönem Kan Vergi ve Diğ.Yas.YülcKarş. 
2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve 

DiğerYükümlülükleri ( - ) 
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı 
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 
H- Gelecek Aylara Ait Gelir ve GidTahak. 
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Toplam ( I ) 
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali Borçlar 
B- Ticari Borçlar 

1- Borç Senetleri Reeskontu ( - ) 
C- Diğer Borçlar 

1- Borç Senetleri Reeskontu ( - ) 
D- Alınan Avanslar 
E- Borç ve Gider Karşılıkları 
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları 
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

F- Gelecek Yıllara Ait Gelir ve GidTahakk. 
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Toplam ( I I ) 
Yabancı Kaynaklar Toplam(I+II) 

m - ÖZ KAYNAKLAR 
A- Ödenmiş Sermaye 
1- Sermaye 
2- Ödenmemiş Sermaye ( - ) 

Sermaye olumlu farkları 
B- Sermaye Yedekleri 
1- Hisse Senedi ihraç Primleri 
2- Hisse Senedi İptal Karları 
4- İştirakler Sermaye olumlu farkları 
5- Diğer Sermaye Yedekleri 

C- Kar Yedekleri 
1-Yasal Yedekler 
2- Statü Yedekleri 
3- Olağanüstü Yedekler 
4-Diğer Kar Yedekleri 
5- Özel Fonlar 

D- Geçmiş Yıllar Karları 
E- Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 
F- Dönem Net Kan (Zararı) 

Toplam (III) 
GenelToplam(I + II + ffl) 

Önceki Dönem 
Mily 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
355.918 

20.000.000 
0 

0 
0 
0 
0 

34.584 
0 
0 
0 
0 

on TL 

0 
21.995.540 

1.042.621 

430 
0 

2.023.156 
0 

1.880.175 
0 

26.941.922 

0 
0 

0 

0 
355.918 

0 
0 

355.918 
27.297.841 

20.000.000 

160.772.633 
0 

34.584 

0 
(168.751.528) 

0 
12.055.689 
39.353.529 

Cari Dönem | 
Mily 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
566.419 

20.000.000 
0 

39.370 
0 
0 
0 
0 

MI TL 

35.113.314 

119.933 

23.995.093 
0 

9.828.194 
0 

3.232.741 
0 

72.289.275 

0 
0 

0 

0 
566.419 

0 
0 

566.419 
72.855.694 

20.000.000 

185.791.819 
0 

39.371 

(192.107.263) 
(2.819.931) 
10.903.996 
83.759.690 
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Türkiye Demiryolu Makinalan ve Sanayii AŞ (TUDEMSAŞ) 

2004 Yılı muaddel Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri ( - ) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan ve zaran 
F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir 

ve karlar 
G - Diğer faaliyetlerden olağan gider 

ve zararlar ( - ) 
H - Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 
İ - Olağan dışı gelir ve karlar 
J - Olağan dışı gider ve zararlar ( - ) 

Dönem zaran 
K - Dönem kan vergi ve diğer yasal 

Yükümlülük karşılıklan ( - ) 
Dönem net zaran 

Önceki dönem 
Milyon TL 

51.975.055 
-

51.975.055 
45.603.618 

6.371.437 
4.247.308 
2.124.129 

1.154.798 

700.267 
545.356 

2.033.304 
527.675 

8.582.238 
6.021.259 

-
6.021.259 

Cari dönem 
Milyon TL 

51.282.941 
-

51.282.941 
49.085.352 

2.197.589 
5.295.985 

(3.098.396) 

3.830.066 

587.717 
1.861.772 
1.717.819 

544.939 
1.647.051 
2.819.931 

-
2.819.931 
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1 
A k t i f ( V a r l ı k l a r ) 

DÖNEN VARLIKLAR 
A.Hazır Değerler 
B-Menkul Kıymetler 

1.Menkul Kıymetler Değ. Düş. Kars. 
C-Ticari Alacaklar 

1. Alacak Senetleri Reeskontu 
2.Şüpheli Alacaklar Karşılığı 

D-Diğer Alacaklar 
1. Alacak Senetleri Reeskontu 
2.Şüpheli Alacaklar Karşılığı 

E-Stoklar 
1 .Stok Değer Düşüklüğü 
2.Verilen Sipariş Avansları 

F-Yıllara Yaygın İnş.ve On.Maliy. 
G-Gelecek Aylara Ait Gidve Gel.T. 
H-Diğer Dönen Varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 
DURAN VARLIKLAR 

A.Ticari Alacaklar 
1. Alacak Senetleri Reeskontu 
2.Şüpheli Alacak Karşılığı 

B.Diğer Alacaklar 
1.Alacak Senetleri Reeskontu 
2.Şüpheli Alacaklar Kars. 

C.Mali Duran Varlıklar 
1 .Bağlı Menkul Kıymetler 
2.Bağh Men.Kıym.Değer D.Karş. 
3.İştirakler 
4.İştiraklere Serm.Taahhütleri 
5.İştirakler Değer Düş.Karş. 
ö.Bağh Ortaklıklar 
7 .Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahh. 
8.Bağh Ortaklıklar Değer Düş.Karş. 
9.Diğer Mali duran Varlıklar 
10.Diğer Mali Duran V.Değ.Düş.Karş. 

D.Maddi Duran Varlıklar 
1.Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 
2.Birikmiş Amortismanlar 
3.Yapılmakta Olan Yatmmlar 
4.Verilen Sipariş Avansları 

E.Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
1 .Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt) 
2.Birikmiş Amortismanlar(-) 
3 .Verilen Sipariş Avansları 

F.Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1 .Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (Brüt) 
2.Birikmiş Tükenme Paylan 
3.Verilen Avanslar 

G.Gelecek Yıllara Ait Gid. Ve Gel.T. 
H.Diğer Duran Varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 
Aktif (Varlıklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

342 

29.518 

14.319.106 

22.832 

92.423.990 
50.460.736 

349.366 

384.620 
176.580 

Tümü 
Milyon TL 

79.103 

342 

29.518 

14.341.938 

257.188 
5.436.759 

20.144.848 

2.921 

42.312.620 

208.040 

42.523.581 
62.668.429 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

284.441 

29.238 

32.743.446 

151.055 

107.858.896 
59.405.160 

838.265 
326.625 

Tümü 
Milyon TL 

41.259 

284.441 

29.238 

32.894.501 

289.895 
7.183.903 

40.723.237 

2.921 

48.453.736 

511.640 

48.968.297 
89.691.534 
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(TÜVASAŞ) 2004 Yüı Muaddel Bilançosu Pasif (Kaynaklar) Kısmı 

P a s i f ( K a y n a k l a r ) 

I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A.Mali Borçlar 
B.Ticari Borçlar 

LBorç Senetleri Reeskontu 
C.Diğer Borçlar 

LBorç Senetleri Reeskontu 
D.Alınan Avanslar 
E. Yıllara Yaygın İnşaşat ve On.Hak. 
F.Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 
G.Borç ve Gider Karşılıkları 

1.Dönem Kannm Vergi ve Diğ. Yasal Yük. Kars. 
2.Dönem Kar. Peşin Öd. Ver.ve Diğ. Yas. Yük. 
3.Kıdem Tazminatı Karşılığı 
4.Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

EGelecek Ayl. Ait Gelir ve Gid. Tan. 
I.Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kayn. 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 
I I.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A.Mali Borçlar 
B.Ticari Borçlar 

LBorç Senetleri Reeskontu 
C.Diğer Borçlar 

LBorç Senetleri Reeskontu 
D.Alınan Avanslar 
E.Borç ve Gider Karşılıkları 

1 .Kıdem Tazminatı Karşılığı 
2.Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

F.Gelecek Yıllara Ait Gel.Gid.Ta. 
G.Diğer Uzun Vadeli Yab.Kayn. 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 
m-ÖZKAYNAKLAR 

A.Ödenmiş Sermaye 
1.Sermaye 
2.Sermaye Hs.Enflasyon Düz.01uralu farklan 

B.Sermaye Yedekleri 
1 .Hisse Senedi İhraç Primleri 
2.Hisse Senedi İptal Karları 
3.MDV Yeniden Değerleme Artışları 
4.İştirakler Yeniden Değ.Artışlan 
5.Maliyet Artışları Fonu 
ö.Diğer Sermaye Yedekleri 

CKar Yedekleri 
1. Yasal Yedekler 
2.Statü Yedekleri 
3.Olağanüstü Yedekler 
4.Diğer Kar Yedekleri 
5.Özel Fonlar 

D.Geçmiş Yıllar Karları 
E.Geçmiş Yıllar Zararları 
F.Dönem Net Kan (zaran) 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

Önceki Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

29.441.748 

3.179.425 

157.441 

15.000.000 
108.800.629 

200.150 

Tümü 
Milyon TL 

29.441.748 

3.179.425 

14.007 

1.668.611 

1.094.884 
14.863 

35.413.538 

157.441 

1.678.286 

1.835.727 

123.800.629 

200.150 

(98.581.615) 

25.419.164 
62.668.429 

Cari Dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

46.489.692 

445.094 

279.795 

15.000.000 
125.935.020 

227.852 

Tümü 
Milyon TL 

46.489.692 

445.094 

5.760.000 

4.671.410 

1.960.031 
6.791 

59.333.018 

279.795 

108.212 

388.007 

140.935.020 

227.852 

(112.247.645) 
1.055.282 

29.970.509 
89.691.534 
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Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) 
2004 Yılı Muaddel Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan veya zaran 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetolağan gider ve zararlar ( - ) 

H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zaran 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar ( - ) 

Dönem kan veya zaran 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan ( - ) 

Dönem net kan veya zaran 

Önceki 
dönem 

Milyon TL 

41.841.996 

41.841.996 

36.994.350 

4.847.646 

5.781.936 

(934.290) 

475.914 

244.683 

1.039.096 

(1.742.155) 

177.630 

11.387.866 

(12.952.391) 

(12.952.391) 

Cari dönem 

Milyon TL 

78.294.306 

78.294.306 

72.367.974 

5.926.332 

6.823.316 

(896.984) 

4.582.926 

338.943 

1.188.759 

2.158.240 

1.088.227 

2.191.185 

1.055.282 

1.055.282 
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SAYI: 86 
KIYI EMNİYETİ VE GEMİ KURTARMA İŞLETMELERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2000 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 
KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 20.10.2005 tarihli 3 üncü Birleşiminde Kıyı Emniyeti ve Gemi 

Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 200O .vjılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz 
konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer 
belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar 
dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor 
hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

Türkiye kıyılarındaki ilk fener konulması 1856 yıllarında başlamıştır. Bu tarihte 
Osmanlı Devleti ile Fransa arasında fenerlerin işletilmesi konusundaki imtiyaz sözleşmesi 
imzalanmıştır. "Fenerler İdaresi Umumiyesi Müdürlüğü" adı altında yürütülen bu hizmetler 
1.1.1938 yılında 3302 sayılı kanunla millileştirilmiştir. 

Osmanlı Devletince 1869 tarihinde kumlan "Tahlisiye İdaresi" bazı önemli deniz 
kıyılarında tahlisiye hizmetlerini yapmaya başlamıştır. 1883 talihinden itibaren zaman zaman 
yabancı devletler tarafından yürütülen bu hizmetler 9.6.1923 tarihinden itibaren Türkiye 
tarafından yapılmaya başlanmıştır. 

Gemi kurtarma hizmetleri ilk defa 1926 yılında İngilizler tarafından kurulan bir 
şirketçe yapılmaya başlanmış 1930 yılında kabotaj kanununun yürürlüğe girmesiyle bu 
hizmetler de Milli kuruluşlar tarafından yürütülmeye geçilmiştir. 

Kıyılarımızdaki fenerlerin işletilmesi, tahlisiye hizmetlerinin yürütülmesi ve gemi 
kurtarma hizmetlerinin yapılması için görevli Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. bünyesinde bir işletme olarak faaliyet 
gösterirken; Özelleştirme Yüksek Kurulu' nun 7.4.1997 tarih ve 97/12 sayılı kararı ile 
Denizcilik Müsteşarlığı' na devredilmiş ve bilahare 12.5.1997 tarih ve 97/9466 sayılı karan 
ile 7.4.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 
Kamu İktisadi Kuruluşu'na dönüştürülmüştür. 

Kuruluş' un Ana Statüsü Yüksek Planlama Kurulunun 6.8,1997 tarih, 97/T-34 sayılı 
kararı ile onaylanmıştır. 

Kuruluş' un Ana Statüsüne göre faaliyet konulan, denizlerde, iç sularda ve kara 
sularında seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak, kıyı 
emniyeti ve gemi kurtarma hizmetleri yapmak ve bunlarla ilgili cihaz ve tesisleri kurmak ve 
işletmek olarak belirlenmiştir. Bu hizmetlerden kıyı emniyetini sağlamak için Türkiye 
kıyılarındaki fener işaret ve cihazları tekel olarak işletmektedir. Karadeniz' de Şile Feneri ile 
Karaburun Feneri arasındaki kara suları ile Ege Denizinde, Bozcaada ve İmroz sahilleri de 
dahil olmak üzere Bababurnu ile Saroz Körfezindeki Kemikli mevki arasında kalan Türk Kara 
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Sularında ve bu ılt! sınır arasındaki Karadeniz ve Çanakkale Boğazlan ile Marmara 
Denizinde Karaburun ile Foça'yı birleştiren hattın içinde bulunan İzmir Körfezinde kazaya 
uğrayan (harp ve yardımcı gemiler hariç) 300 Rüsum Tonilatodan yukarı aemiler ve yüklerin 
kurtarma ve yardım işlerini tekel şeklinde yapmak, diğer kıyı ve denizlerde de gemi kurtarma 
ve yardım işlerini tekel dışı olarak yerine getirmek, ana statüde sayılan diğer görevleri 
yapmaktır. o o 

u , , îC,y
] ' E m n J y e t i v e Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1997 yılında faaliyete 

başladığından 1997,1998,1999 ve 2000 yıllarına ilişkin toplu bilgiler aşağıdadır. 

Toplu biigiler (konsolide) 

Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Özkaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Finansman giderleri 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanlar 

Yatırımlar için yapıları nakdi ödemeler 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 

T ü m alım tutarı 

Bastıca üretim miktarı: 
-Kurtarılan gemi 

-Transit geçen gemi 

-Boğazlardan geçen gemi (trans. hariç) 
-Limanlara uğrayan gemi 

-Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) 
-Filodaki gemi say ıs ı : 

-Kurtarma gemisi 

-Yangın söndürme römorkörü 

-Tahlisiye botu 

-Tahlisiye istasyonu 

-Fener sayısı 

-Diğer deniz sinyalleri 

Net saıış tutarı 
Stoklar 

Kapsam dışı aylıklı pers.(ortalama) 

Kapsam içi aylıklı pers. (ortalama) 
Personel için yapılan giderler 
Cari yıla ilişkin : 

-Kapsam dışı pers. yapılan giderler 

-Kapsam dışı pers. başına aylık ort. gid. 

-Kapsam içi pers. yapılan giderler 
-Kapsam içi pers. başına aylık ort. gid. 

Dönem karına ilişkin vergi ve diğer 

yasal yükümlülükler 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYH" ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 

G S Y H ' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

GSMH" ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

Faaliyet karlılığı (özkaynaklar yönünden) 
Mali karlılık (özkaynaklar yönünden) 

Faaliyet karı 
Dönem karı 

Bilanço karı 1 

Ölçü 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

% 
Milyar TL 

Adet 

Adet 

Adet 
Adet 

Milyar TL 

Adet 

Adet 

Adet 

Adet 

Adet 

Adet 

Milyar TL 

Milyar TL 

Kişi 

Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyon TL 

Milyar TL 

Milyon TL 

Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL | 

1997 

10.00C 

-
3.9CT 

5.42« 

-
1.26C 

553 

, 
7 

16 

10 

46.750 
36 630 

45 0 0 0 

1.217 

2 
1 

3 

7 

371 

80 

5.754 

6 

31 

383 

902 

104 

365 

797 
228 

2.615 

3.389 

6.651 

6.551 

6.651 

141 
167 

4.537 
5.450 

2.835 

1998 

) 10.00C 

-
3.69E 

19.73C 

-
3.137 

978 

1.062 
23 

374 

11 

40.506 
36.722 

47.158 

2.380 

2 

6 

3 

8 
371 

83 

13.636 

64 

102 

785 
3.199 

5 8 9 

481 

2.602 

276 

9.051 

9.683 

12.556 

12.556 

13 074 

2 4 6 
539 

9.091 

19.901 

10.850 

1999 2000 Son iki yıl 

farkı 

) 10.000 10.000 

2.746 

10 .19: 

22.72" 

-
6.74S 

1.596 

2.599 
46 

890 

10 

45.192 
40.290 

47.015 
6.218 

2 

8 

3 

6 

371 
85 

20.166 

225 

117 

9 4 3 
7.676 

1.039 

740 

6.626 

585 

9.685 
10.893 

18.557 

18.511 

19.002 

101 
301 

10.248 
30.614 

20.929 

2.746 

13.951 

27.547 

-
10.527 

3.322 

2.111 
20 

1.130 

12 

44.382 
42.100 
47.907 

11.798 

4 

8 

3 

12 

377 

88 

33.612 
312 

172 

9 8 7 

14.628 

2.131 

1.032 

12.491 

1.052 

9.197 

12.464 

29.952 

29.952 

29.226 

98 
195 

13.640 
27.169 

17.971 

-
3.756 

4.62C 

-
3.778 

1.726 

(488 
(26) 

240 

2 

(810) 

1.810 

8 9 2 
5.580 

2 

-
-

4 

6 

3 

13.446 
87 

5 5 

4 4 
6.952 

1.092 

292 

5.865 
4 6 7 

(438) 
1.571 

11.395 

11.411 

10.224 

(3) 
(106) 

3.392 
(3.445) 

(2.958)| 

Artış veya 

azalış % 

. 
-

3 7 

21 

-
5 6 

108 

(19) 
(57) 

27 

20 

(2) 
4 

2 
9 0 

100 

-
-

5 0 

2 
4 

67 

39 

4 7 

5 
91 

105 

3 9 

88 

8 0 

(S) 
83 

61 

62 

5 4 

(3) 
(35) 

3 3 
(11) 
(14) 
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II- İDARİ BÜNYE 
A- Mevzuat 

Kuruluş, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.' nin bünyesinde Kıyı Emniyeti ve Gemi 
Kurtarma İşletmesi olarak yer almakta iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu' nun 07.04.1997 
tarih ve 97/12 sayılı kararı ile, Denizcilik Müsteşarlığına devredilmiş bilahare 17.06.1997 
tarih 23022 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Bakanlar Kurulu' nun 12.05.1997 tarih, 
97/9466 sayılı kararı ile 07.04.1997 tarihinden itibaren 233 sayılı kanun hükmünde 
kararnamenin 3. maddesine göre "Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü" adı altında bir Kamu İktisadi Kuruluşuna dönüştürülmüştür. 

Kuruluş, Ana Statüsü Yüksek Planlama Kurulunun 06.08.1997 tarih, 97/T-34 sayılı 
kararı ile onaylanmıştır. 

233 sayılı K.H.K ve Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere; kuruluş özel hukuk 
hükümlerine tabi olup ilgili Bakanlık Denizcilik Müsteşarlığından sorumlu Devlet 
Bakanlığıdır. 

Kuruluş 3346 sayılı kanun, 72 sayılı kanun hükmünde kararname, 233 sayılı kanun 
hükmünde kararnamenin 39. maddesi uyarınca denetlenmektedir. 

B-Teskilat 

Kuruluş' un ana statüsünün 5.maddesine göre kuruluş organları Yönetim Kurulu ve 
Genel Müdürlüktür. 

Yüksek Planlama Kurulu' nun 6.8.1997 tarih ve 97/T-34 sayılı karan ile onaylanan 
Ana statü eki organizasyon şemasına göre teşkilatlanılmıştır. Bu organizasyon yapısında 
Genel Müdür Yardımcılıklarından sonraki birimlerde zaman zaman ana statünün verdiği 
yetkiye istinaden Yönetim Kurulunca veya Genel Müdürlükçe değişiklik yapılabilmektedir. 

Kuruluşun yürütme organı Genel Müdür ve 3 Genel Müdür Yardımcı ile bunların yan 
ve alt birimlerinden oluşmaktadır. Merkezde Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk 
Başmüşavırliği, Savunma Sekreterliği doğrudan Genel Müdüre, daire başkanlıkları ve 
müstakil müdürlükler Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. Ayrıca taşrada Genel Müdüre 
bağlı müdürlükler görev yapmaktadır. 

C-Personel Durumu 

Kuruluş Ana Statüsünde "Kuruluş ve bağlı ortaklıklarda hizmetler 1475 sayılı iş 
kanununu ile 854 sayılı Deniz İş Kanunu hükümlerine göre çalışan işçiler (kapsam içi ve 
kapsam dışı) eliyle yürütülür, yeni tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar T. 
Denizcilik İşletmelerinin tüzük ve yönetmelikleri uygulanır, naklen geçen personelin ise 
hangi sosyal güvelik kuruluşları ile irtibatları varsa ilişkileri aynen devam eder" hükümleri 
yer aldığından kuaıluşta 233 sayılı KHK ile 399 sayılı KHK deki personele ilişkin hükümler 
Kuruluşta tam olarak uygulanamamakta bu da mevzuat kargaşasına sebep olmaktadır. 
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07.04.1997 tarihinde TDİ'den ayrıldığında 392 personeli bulunan Kuruluş'ta personel 
sayısı 31.12.1997 tarihinde 462, 1998 yılında 1052,1999 yılında 1078 kişi ve 31.12.2000 
tarihinde 1223 kişi olmuştur. Yıl içinde 182 kişinin girişi ve 37 personelin çeşitli nedenlerle 
işten ayrılmasıyla bir önceki yıla göre 145 personel artışı olmuştur. 2000 yıl sonu itibariyle 
mevcut 1223 personelin 687 kişisi merkezde, 469'u da taşra teşkilatında görev yapmaktadır. 
2000 yılında ayrıca 67 geçici işçi istihdam edilmiştir. 2000 yılı içinde toplam personel 
giderleri 16,6 trilyon liradır. 

III- MALİ BÜNYE 

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmelerinin mali durumu ve mali sonuçları 
belirten göstergeler olumludur. Faaliyeti döneminde mali durumu çok iyi olduğu, dolayısıyla 
finansman sıkıntısı olmadığı görülmektedir. 2000 yılında 27,2 trilyon lira dönem kan, vergi 
ve yasal yükümlülüklerin ayrılmasından sonraki kar da 18,0 trilyon liradır. Karın oluşmasında 
en büyük etken hizmetlerin tamamına yakınının tekel durumunda yapılması, ücret tarifelerinin 
dövize bağlı olması ile finansman fazlalıklarından elde olunan faiz gelirlerinin yüksek 
olmasıdır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Kuruluş tekel olarak kıyı emniyeti hizmetlerini, tekel içi ve tekel dışı olarak ta gemi 
kurtarma hizmetlerini yapmaktadır. 

Kuruluş 2000 yılında kıyı emniyeti hizmetlerini; 377 adet fener, 16 adet sis düdüğü, 3 
adet radyofar, 2 adet sis çanı, 62 adet ışıklı ve ışıksız şamandıra ve 2 adet rakon cihazı ve 3 
adet alamet bıkın cihazı ile yürütmüştür. Deniz taşımacılığında güvenli seyir için yardımcı 
deniz sinyallerinin kıyılarda ve özellikle boğazlarda artan gemi trafiği dikkate alınarak 
modernize edilmesi gereklidir. 

Gemi trafiği kontrol sisteminin bilhassa boğazlarda bir an önce tesis edilip işletmeye 
alınması zorunlu görülmektedir. Seyir güvenliğini sağlayan fenerle ve diğer navigasyon 
yardımcılarının modern bir şekli olan bu' sistemin yapımı tamamlandıktan sonra Kıyı 
Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından işletilmesi için 
10.7.2000 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığı ile Kuruluş arasında bir protokol imzalanmıştır. 

Kuruluş, 2000yıhnda gemi kurtarma hizmetlerinde birisi 37 yaşında 4 adet kurtarma 
gemisi ile yaşlan 30 ile 18 yıl arasında değişen 7 adet Söndüren römorkörlerini kullanmıştır. 
Bu römorkörlerin manevra kabiliyeti ve yangın söndürme sistemleri yetersizdir. Bu nedenle 
Filo, manevra kabiliyeti yüksek ve yangın söndürme sistemleri yeterli römorkörler ve 
curtarma gemisi ile takviye edilmelidir. 1998 yılında modern sevk sistemine haiz 2 adet 
-omorkörün inşası için T.Gemi Sanayi A.Ş.'ne sipariş verilmiştir. Ancak tekel sahalarında ve 
ayılarda verilecek hizmetler için Mart 2001 tarihi itibariyle 2'si de teslim alınmış olan bu 
omorkörlerin de kafi gelmeyeceği görülmektedir. Belli bir "plan çerçevesinde yeni 
-omorkörlerin inşası ile eski römorkörlerin devreden çıkarılması yoluna gidilmelidir. 
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2000 yılı içinde 7'si Türk bayraklı olmak üzere 12 adet gemiye kurtarma- yardım 
hizmeti verilmiştir. Kurtarma hizmetlerinin bir adedi Trabzon, iki adedi İzmir sahillerinde, 
diğerleri ise istanbul, Çanakkale boğazlarında ve Marmara Bölgesinde yapılmıştır. 

V- YATIRIMLAR 

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 1999 yılı yatırım 
programında 15 adet proje yer almış bu projelerden 13 adedinin 2000 yılında, 2 adedinin ise 
2001 yılında bitirilmesi öngörülmüştür, bunlara 10,7 trilyon lira ödenek konulmuştur. 2000 
yılında nakdi gerçekleşme %20 oranında olmuş ve 2,1 trilyon lira harcanmıştır. Gerçekleşme 
oranının düşük olması finansman yetersizliğinden değil diğer sebeplerden kaynaklanmıştır. 
Bu projeler arasında önemli görülen 2 adet deniz trafik kontrol ve acil müdahale römorkörleri 
T.Gemi Sanayii A.Ş'ne sipariş edilmiş ancak teslim alınmaları 2000 yılında 
gerçekleşmemiştir. Yine önemli görülen çekici ve çok maksatlı römorkör alımı 
gerçekleştirilememiştir. 

VI- BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü' nün KKTC nde 
gerekli şube ve istasyon kurmak üzere ve gerektiğinde KKTC nde şirketler kurmaya veya 
kurulmuş şirketlere ortak olmaya yetki tanıyan 12.07.2000 tarih ve 2000/1052 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı 24.08.2000 tarih ve 24150 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. 

Buna istinaden T.C. Denizcilik Müsteşarlığı' nın %01, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Kıbrıs Türk Cemaati Meclisi Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı' nm %30, 
Kuruluş' un %69,9 oranlarında iştiraki ile 100 milyar lira sermayeli merkezi Girne' de olmak 
üzere "Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şrk." adı altında bir şirket 
kurulmuştur. KKTC kanunlarına göre kurulan şirketin ana statüsü 12.12.2000 tarihinde tescil 
ettirilerek ilk yönetim kurulu toplantısı 15.01.2001 tarihinde yapılarak şirket faaliyete 
geçmiştir. 

Şirket 2001 yılında faaliyete başladığından 2000 yılına ait bilançosu ile kar ve zarar 
cetveli bulunmamaktadır. 

Şirket' in kurulması için ortaklar tarafından bankalarda bloke edilmesi lazım gelen lA 
nispetindeki sermaye paylarını Kıbrıs tarafı ödeyememiş Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü hem kendi payını hem de diğer ortağın payı olan 7,5 milyar 
lirayı hesaplarına borç yazmak suretiyle ödemiştir. 

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limitet Şirketinin kuruluşu esnasında 
sermaye paylarının ödenmesinde diğer ortağın mali sıkıntı içinde olduğundan kendi hissesini 
ödeyememesi, iştirak faaliyete geçtikten sonra da mali yapısını etkileyeceğinden kurulan 
şirketin mali yapısının bozulmaması için önceden gerekli tedbirlerin alınması gerekli 
bulunmaktadır. 
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VII- TEMENNİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi karar
laştırılmıştır: 

1- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer temenni ve tavsiyelerin 
de yerine getirilmesi. 

B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

1-233 sayılı KHK' ye tabi olarak Kamu İktisadi Kuruluşu statüsünde kurulan 
kuruluşun ana statüsünde ve diğer mevzuattaki personele ilişkin 399 sayılı KHK' ye aykırı 
olan hükümlerde gerekli değişikliklerin yapılarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu' na 
göre istihdam edileceklerin I sayılı cetvele, işçi sayılmayan diğer personelin de sözleşmeli 
pozisyona geçirilmesi için gerekli çalışmaların tamamlanarak tüm personelin gerçek kanuni 
statüsüne bir an önce kavuşturulması. 

2-Tahlisiye (can kurtarma) motorbotu temini ile Acil Müdahale (arama-kurtarma) 
istasyonları kurma konusunda ilgili denizcilik kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak 
mükerrer yatırım yapılmaması, 

SONUÇ 

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2000 yılı bilançosu ve 
27.169.179 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Tasvip edilmiştir. 
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Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İsletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2000 yılı bilançosu 

AklK(Yartıklar) 

1 . DÖNEN VARLIKLAR 

A-Ha*K değerler 

6- Menkul kıymetler 

I-Menkul kıymel değer 

dulüklugu karsıagı{-) 

C- Tıcan alacaklar 

1-Alacak acnetiori reeskontu*,-) 

2- Şüpheli «cari alacaklar karsıkgH» 

0-Oiger Alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu/,.) 

i- Şüpheli dlger alacaklar k»r|ılıgı<-) 

E- Stoklar 

1- Stok d*«*r dlteuklügu karsdıgı(.) 

2- Verilen saparta avansları 

F. Yıllara yeygin kısa»* ve onanm maliyeti 

G- Gıletek aylara «it gid. vt gelir tah. 

H- Diğer donen varaklar 

DONEN VARLIKLAR TOPLAMI 

»-DURAN VARLIKLAR 

A- Ticari alacaklar 

1 • Alacak senetleri reeskontla;.) 

2- Şüpheli İkan atacaklar kjr»*fc(.) 

0- Oiger alacaklar 

1-Dıger Atacak senetleri reeskontul-l 

2- Şüpheli diğer alacaklar «ereıUgı|.) 

C-Mali duran vatlıklar 

1- Begu menkul kıymetler 

1- Bagk menkul knm.tfa4.dlia.kar>. 

J-lılirakler 

4- IlUrakkıra »maya taahhütleri 

S- IsMraaıkaf aarmaya paylan 

değer dutUklugu kafl»agı |-| 

(• Bağrı ortaklıklar 

7- Bagk ertaklıktar tatmaya taah.(-) 

1* Bagk orlwnnpay.deg.düa-kars-H 

»• Oiger mak duran varkklar 

10-Diger maH duran varkklar dag.dua. 

Kartrkgı(-) 

D-Maddi Duran Viiaklar 

1 • Maddi duran varieMar(b«n) 

2* Birikmiı arnarttamarılarf-) 

1- Yapılmakla elan yaunmlar 

4-verilen avanalar 

E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

1- Maddi olmayan duran variık(brvt) 

2- Birikmiı amortismanlar 

3- Verilen avanslar 

f- ÖaM lükanmayt tabi varlıklar 

1- O m tüktnmayt HM vtMbrfH) 

2- Blrwuni| Hlkenme paylanH 

J. Verilen avanalar 

G- Satacak ydlara aH gidarlar va 

gelir tahakuklın 

H- Otgar duran yanıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTtF (VARLIKUR) TOPLAMI 

ûncakj Donam 
fMüyonTU 

Ayrıntısı 

(402.420 

1 • 

1 • 

( • ) 
( - ) 

( - 1 

1 • ) 

1 • ) 

( • ) 

( - 1 

2.427.171 

(1.594UM) 

2.019.179 

SOaMU 

111.171 

(H-942) 

• 1 

TOmtl 

Cari Donem 
IMÜYOnTU 

Avmoftt 

29.229.29» 

• 

aJSM 

21.90 

229.10 

H U M 

12401li 

21.407.174 

101 

0 

0 

5.152. M4 

71.017 

0 

14.412 

t 

5.249.214 

U IS1 .MI 

0 

(«2.420 

( • ) 

1 • ) 

( • ) 
1 - ) 

( • 1 

( • ) 

( • 1 

( • 1 

(12.500) 

1 - 1 

10.175477 

(3.322.111) 

ujsa 
M.M4 

171527 

(100.217) 

l • ) 

Tümü 

11.111.02 

t 

• İ M * 

. 
11.44ı 

112.071 

041.144 

1.119.241 

14.019.915 

2M 

0 

17J00 

7.209.2*2 

104.120 

0 

10.019 

0 

7.1M. 202 

41.400.117 

Pasa* (Kaynaklar) 

1 • KISA VAOEÜ YABANCI KAYNAKLAR 

» A- M.ü borçlar 

t B- Ticari borçlar 

1-Borç aenellerl reeskontta;-) 

C-Dlgar borçlar 

1- Borç »enerleri reeskonluf-) 

"D- Alman avanslar 

E> Yatara ytygm İnşaat ve onarım hakedisicrl 

F- Ödenecek vergi ve dlger yükOmUMûklar 

O- Bora ve gio>r karfılıklan 

1- Donem kan vergi ve dlger yaaal 

yukJıarsılıklsn 

2- DOnem karının pelin ödenen vergi 

yadigar yüklhiBlHOkleri).) 

2- Kıdam laıminah karlılığı 

4- Diğer bor; ve gld.karaacklan 

H- Gelecek aj i l ı l geUrier ve 

jldar tahakkukları 

1- Dlger kısa ved-yab-kaynaktar 
KISA VADELİ YABAN» 
KAYNAKLAR TOPLAMI 
R- UZUN VADELİ YABAfrCI KAYNAKLAR 
A-Ma» Borçlar 

B- Ticari Borçlar 

1- Borç linetleri rtetkonhtg-) 

C-Diger Borçlar 

1- Digar borç aenellerl reeakontu(-) 

D- Alınan avanalar 

E-Borç «a Gider Karsından 

1. Kıdem ıssminak karadığı 

2. Oiger borç ve gider kssçırrktan 
f. Oeı.yıUrs art geleler ve 
gider tahakkukun 

O- Dlger utun vade! yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI 

KAYNAKLAR TOPLAMI 

M-OZ KAYNAKLAR 

A-ödenmlı Sermaye 

1- Sermeye 

2- Ödenmemiş sermoyc(-) 

B- Sarmaya Yedekleri 

1- Hisse senedi ihraç primleri 

2-Hissc sene* İptal karton 

1- M AV.yaniden değerleme artıştan 

4. (suniler ytn.dag.amti 

9- Diğer sarmaya yedekleri 

C-Kar Yedekleri 

1. Yasal yedekler 
2. Sun) yedekleri 
9-OtaganuetU yedekler 
4. Oiger kar yedekleri 

9- faal lanlar 

D- Seçmiş yatar karlan 

E- Geçmiş yıllar lararbnf-) 

f . Donem ntt kerajurın) 

OZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki Dortem 
(Milyon TL.) 

Aynnlıtı 

1 • 

9.014.71 

(5.710.477 

( • ) 

( - ) 

10.000.000 

(7.252.121] 

0 

0 

1.710.701 

0 

t 

0 

2.042.771 

0 

0 

Tümü 

Cari DOnem 
[Milyon TL.) 

Aynnhs 

0 

240.142 

( • 
241.141 

0 

1.022.17 

1.9H.24I 

11.055 

m . K t 

5.022.917 

407 

0 

0 

0 

0 

407 

2.747.17» 

1.710.711 

2.042.771 

20.920.420 

29.0W.M4 

ll .tSl.5M 

9.197.01 

(5.M1.ISI 

I • ) 

( • ) 

10.000.000 

(7.252.1211 

0 

0 

2.791.50i 

0 

e 

0 

5.704.191 

0 

0 

Tumu 

0 

712.092 

0.002.474 

9 

1513.590 

3.5IS.O01 

25427 

123479 

12.293053 

107 

0 

0 

0 

0 

317 

2.747.t7l 

2.711.505 

5704.19] 

17.171.290 

29.204.717 

41.490.117 
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Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma işletmeleri 
Genel Müdürlüğü 2000 yılı gelir tablosu 

[ Gelir ve giderler 

A-Brüt Satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış kan 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan 

F-Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H-Finartsman giderleri (-) 

Olağan kar 

(•Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlan» 

Dönem kan 

K-Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kan 

önceki dönem 
Milyon TL 

20.398.358 

232.620 

20.165.738 

6.218.203 

13.947.535 

3.699.773 

10.247.762 

20.111.361 

536.410 

0 

29.822.713 

1.312.655 

521.225 

30.614.143 

9.684.717 

20.929.426 

Cari dönem 
Milyon TL 

34.061.065 

449.099 

33.611.966 

11.798.164 

21.813.802 

8.173.648 

13.640.154 

11.646.690 

771.696 

0 

24.515.148 

3.895.676 

1.241.645 

27.169.179 

9.197.919 

17.971.260 
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SAYI: 87 

KIYI EMNİYETİ VE GEMİ KURTARMA İŞLETMELERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2001 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 

KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 20.10.2005 tarihli 3 üncü Birleşiminde Kıyı Emniyeti ve Gemi 
Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2001 yılma ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz 
konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer 
belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar 
dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor 
hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

Kıyılarımızdaki fenerlerin işletilmesi, tahlisiye hizmetlerinin yürütülmesi ve gemi 
kurtarma hizmetlerinin yapılması ile görevli Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A Ş . bünyesinde bir işletme olarak faaliyet 
gösterirken; Özelleştirme Yüksek Kurulu' nun 07.04.1997 tarih ve 97/12 sayılı kararı ile 
Denizcilik Müsteşarlığına devredilmiş ve bilahare 12.05.1997 tarih ve 97/9466 sayılı 
Bakanlar Kurulu karan ile 07.04.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye tabi Kamu İktisadi Kuruluşu'na dönüştürülmüştür. Kuruluş' un Ana 
Statüsü Yüksek Planlama Kurulu'nun 06.08.1997 tarih ve 97/T-34 sayılı kararı ile 
onaylanmıştır. 

Kuruluş' un Ana Statüsüne göre en önemli faaliyet konuları; 
-Türkiye kıyılarında kurulmuş ve kurulacak olan fenerleri, radyo farları, deniz 

işaretlerini, sis düdüklerini ve benzeri kıyı emniyet cihaz ve tesisleri ile can kurtarma 
(tahlisiye) istasyonlarını tekel şeklinde işletmek, 

-Karadeniz' de Şile Feneri ile Karaburun Feneri arasındaki Türk karasuları ile Ege 
Denizinde, Bozcaada ve İmroz sahilleri de dahil olmak üzere Bababurnu ile Saroz Körfezinde 
kemikli mevkii arasında kalan Türk karasularında ve bu iki sınır arasındaki Karadeniz ve 
Çanakkale Boğazları ve Marmara Denizinde ve Karaburun ile Foça' yi birleştiren hattın 
içinde bulunan İzmir Körfezinde kazaya uğrayan (harp ve yardımcı gemiler hariç) 300 Rüsum 
tonilatodan yukarı gemilerin ve yüklerin kurtarma ve yardım işlerini tekel şeklinde olmak 
üzere, bütün denizlerde gemi kurtarma ve yardım işlerini yapmak, 

-Türk Boğazlan' nda ve karasularında güvenli seyre yönelik, her türlü sistem ve 
tesisleri kurmak, tekel şeklinde işletmek ve bu amaca yönelik gerekli yatırımları yapmak 

olarak belirlenmiştir. 

Denizlerde gemilere yol göstermek ve mevkileri belirlemek suretiyle seyir 
güvenliğinin sağlanması için fenerler inşa edilmiştir. Dünya fenerciliğinin tarihi M Ö . 3 . 
yüzyıla kadar uzanmaktadır. Türkiye kıyılarında ilk fener konulması 1856 yıllarında 
başlamıştır. Bu tarihte Osmanlı Devleti ile Fransa arasında fenerlerin işletilmesi konusundaki 
imtiyaz sözleşmek, imzalanmıştır. "Fenerler İdaresi Umumiyesi Müdürlüğü" adı altında 
yürütülen bu hizmetler 01.01.1938 yılında 3302 sayılı kanunla millileştirilmiştir. 

Dünyada gemi kurtarma esasları ve kurtarma kanunları asırlar boyunca gelişmiştir. 
Ana kavram : Kurtarıcının herhangi bir kaza durumunda can ve malı kurtarması için uygun 
bir kurtarma mükafatı ile teşvik edilmesidir. Türkiye'de gemi kurtarma hizmetleri ilk defa 
1926 yılında İngilizler tarafından kumlan bir şirketçe yapılmaya başlanmış 1930 yılında 
kabotaj kanununun yürürlüğe girmesiyle bu hizmetler de Milli kuruluşlar tarafından 
yürütülmeye başlanmıştır.. 
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Denizde can kurtarma (tahlisiye) hizmetleri Avrupa'da ve gelişmiş ülkelerde sivil 
toplum örgütleri tarafından yapılmaktadır. Ülkemizde Osmanlı Devletince 1869 tarihinde 
kumlan "Tahlisiye İdaresi" İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışındaki byılarda tahlisiye 
hizmetlerini yapmaya başlamıştır. 1883 tarihinden itibaren zaman zaman yabancı devletler 
tarafından yürütülen bu hizmetler 09.06.1923 tarihinden itibaren Türkiye tarafından 
yapılmaya başlanmıştır. 1936 yılında imzalanan Montrö anlaşmasına göre Kuruluş; İstanbul 
Boğazı'nın Karadeniz çıkışında tesis edilen tahlisiye istasyonlarının hizmetleri karşılığında 
İstanbul Boğazı'na Karadeniz'den giriş ve Karadeniz'e çıkış yapan gemilerden tahlisiye ücreti 
tahsil etmektedir. 

Kıyı emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü' nün son beş yıla ait 
toplu bilgileri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Toplu bilgiler (konsolide) 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Özkaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş 
amortismanlar 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 

Tüm alım tutarı 
Başlıca üretim miktarı: 
-Kurtarılan gemi 
-Transit geçen gemi 
-Boğazlardan geçen gemi (trans. hariç) 
-Limanlara uğrayan gemi 
-Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) 
-Filodaki gemi sayısı: 
-Kurtarma gemisi 
-Yangın söndürme römorkörü 
-Tahlisiye botu 
-Tahlisiye istasyonu 
-Fener sayısı 
-Diğer deniz sinyalleri 
Net satış tutarı 
Stoklar 

Kapsam dışı aylıklı pers.(ortalama) 
Kapsam içi aylıklı pers. (ortalama) 
Personel İçin yapılan giderler 
Cari yıla İlişkin: 
-Kapsam dışı pers. yapılan giderler 
-Kapsam dışı pers. başına aylık ort.gid. 
-Kapsam içi pers. yapılan giderler 
-Kapsam içi pers. başına aylık ort. qid. 

Dönem karına ilişkin vergi ve diğer 
yasal yükümlülükler 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYH' ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

Faaliyet karlılığı (özkaynaklar yönünden) 
Mali karlılık (özkaynaklar yönünden) 
Faaliyet kan 
Dönem karı 
Bilanço karı 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 
% 

Milyar TL 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

Milyar TL 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

1997 

10.000 

3.903 
5.424 

1.260 
553 

3 
7 

16 

10 
46.750 
36.630 
45.000 

1.217 

2 
1 
3 
7 

371 
80 

5.754 
6 

31 
383 
902 

104 
365 
797 
228 

2.615 
3.389 
6.651 
6.651 
6.651 

141 
167 

4.537 
5.450 
2.835 

1998 

10.000 

3.695 
19.733 

3.137 
978 

1.062 
23 

374 

11 
40.506 
36.722 
47.158 
2.380 

2 
6 
3 
8 

371 
83 

13.636 
64 

102 
785 

3.199 

589 
481 

2.602 
276 

9.051 
9.683 

12.E--5 
12.556 
13.074 

246 
539 

9.091 
19.901 
10.850 

1999 

10.000 
2.748 

10.193 
22.727 

6.749 
1.596 

2.599 
46 

890 

10 
45.192 
40.290 
47.015 
6.218 

2 
8 
3 
8 

371 
85 

20.166 
225 

117 
943 

7.676 

1.039 
740 

6.626 
585 

9.685 
10.893 
18.557 
18.511 
19.002 

101 
301 

10.248 
30.614 
20.929 

2000 

10.000 
2.743 

13.951 
27.547 

10.527 
3.322 

2.111 
20 

1.130 

12 
44.382 
42.100 
47.907 
11.798 

4 
8 
3 

12 
377 
88 

33.612 
312 

172 
987 

14.628 

2.131 
1.032 

12.491 
1.054 

9.197 
12.464 
29.952 
29.952 
29.226 

93 
195 

13640 
27.169 
17.971 

2001 

10.000 
9.124 

31.793 
55.850 

25.967 
9.062 

10.173 
48 

1.645 

11 
47.366 
35.987 
46.619 
17.688 

4 
8 
3 

12 
391 

89 
70.044 

685 

211 
1.057 

21.920 

3.784 
1.494 

18.012 
1.420 

24.396 
24.569 
65.394 
65.394 
61.600 

125 
240 

39.944 
76.281 
51.835 

Son iki yıl 
farkı 

6.376 
17.842 
28.303 

15.440 
5.740 

8.062 
28 

515 

0) 
2.984 

(6.113) 
(1.288) 
5.890 

14 
1 

36.432 
373 

39 
70 

7.292 

1.653 
462 

5.521 
366 

15.199 
12.105 
35.442 
35.442 
32.374 

28 
45 

26.304 
49.112 
33.914 

Artış veya 
azalış % 

175 
128 
102 

147 
173 

382 
140 

45 

(8) 
7 

(15) 
(3) 
50 

4 
1 

108 
119 

23 
7 

50 

78 
45 
44 
35 

165 
98 

118 
118 
111 

29 
23 

193 
181 
189 
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II- İDARİ BÜNYE 
A- Mevzuat 

Kuruluş, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.' nin bünyesinde Kıyı Emniyeti ve Gemi 
Kurtarma İşletmesi olarak yer almakta iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu' nun 07.04.1997 
tarih ve 97/12 sayılı kararı ile, Denizcilik Müsteşarlığına devredilmiş bilahare 17.06.1997 
tarih ve 23022 sayılı Resmi Gazete5 de yayınlanan Bakanlar Kurulu' nun 12.05.1997 tarih, 
97/9466 sayılı kararı ile 07.04.1997 tarihinden itibaren 233 sayılı kanun hükmünde 
kararnamenin 3. maddesine göre "Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü" adı altında bir Kamu İktisadi Kuruluşuna dönüştürülmüştür. 

Kuruluş Ana Statüsü Yüksek Planlama Kurulu'nun 06.08.1997 tarih, 97/T-34 sayılı 
kararı ile onaylanmıştır. 

233 sayılı K.H.K ve Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere; kuruluş özel hukuk 
hükümlerine tabi olup ilgili Bakanlık Denizcilik Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı 
iken 27.11.202 tarih ve 24949 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni 
düzenleme ile Ulaştırma Bakanlığı ilgili Bakanlık olarak belirlenmiştir. 

Kuruluş 3346 sayılı kanun, 72 sayılı kanun hükmünde kararname, 233 sayılı kanun 
hükmünde kararnamenin 39. maddesi uyarınca denetlenmektedir. 

B-Teşkilat 

Kuruluş' un ana statüsünün 5. maddesine göre kuruluş organları Yönetim Kurulu ve 
Genel Müdürlüktür. 

Yüksek Planlama Kurulu' nun 06.08.1997 tarih ve 97/T-34 sayılı kararı onaylayan 
Ana Statü eki organizasyon şemasına göre teşkilatlanılmıştır. Bu organizasyon yapısında 
Genel Müdür Yardımcılıklarından sonraki birimlerde zaman zaman ana statünün verdiği 
yetkiye istinaden Yönetim Kurulunca veya Genel Müdürlükçe değişiklik yapılabilmektedir. 

Kuruluşun yürütme organı Genel Müdür ve 3 Genel Müdür Yardımcısı ile bunların 
yan ve alt birimlerinden oluşmaktadır. Merkezde Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk 
Başmüşavirliği, Savunma Sekreterliği doğrudan Genel Müdüre, daire 1 başkanlıkları ı ve müstakil 
müdürlükler Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. Ayrıca taşrada Genel Müdürlüğe bağlı 
müdürlükler görev yapmaktadır. 

C-Personel Durumu 

Kuruluş Ana Statüsünde "Kuruluş ve bağlı ortaklıklarda hizmetler 1475 sayılı iş 
kanunu ile 854 sayılı Deniz İş Kanunu hükümlerine göre çalışan işçiler (kapsam içi ve 
kapsam dışı) eliyle yürütülür, yeni tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar 
T.Denizcilik İşletmelerinin tüzük ve yönetmelikleri uygulanır, naklen geçen personelin ise 
hangi sosyal güvenlik kuruluşları ile irtibatları varsa ilişkileri aynen devam eder" hükümleri 
yer aldığından 233 sayılı KHK ile 399 sayılı KHK' deki personele ilişkin hükümler Kuruluşta 
uygulanamamakta ve Kuruluş teşkilatım verimsiz olarak genişletmektedir. 

07.04.1997 tarihinde TDİ' den ayrıldığında 392 personeli bulunan Kuruluş' ta 
personel sayısı 31.12.1997 tarihinde 462, 1998 yılı sonunda 1052, 1999 yılı sonunda 1078 
kişi, 31.12.2000 tarihinde 1223 kişi ve 31.12.2001 tarihinde 1299 kişi olmuştur. Yıl içinde 
137 kişinin girişi yapılmış ve 67 personel çeşitli nedenlerle işten ayrılmıştır. 2001 yıl sonu 
itibariyle mevcut 1299 personelin 812 kişisi merkezde, 424'ü taşra teşkilatında görev 
yapmaktadır. 2001 yılında ayrıca 63 geçici işçi istihdam edilmiştir. 2001 yılı içinde toplam 
personel giderleri 21,9 trilyon liradır. 
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III- MALI BÜNYE 

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmelerinin mali durumu ve mali sonuçlan 
belirten göstergeler olumludur. Faaliyeti döneminde mali durumu çok iyi olduğu, dolayısıyla 
finansman sıkıntısı olmadığı görülmektedir. 2001 yılında 39,4 trilyon lira faaliyet kan, 76,3 
trilyon lira dönem kan elde edilmiş olup 24,4 trilyon lira olan vergi ve yasal yükümlülüklerin 
ayrılmasından sonraki kar da 51,9 trilyon liradır. Karın oluşmasında en büyük etken 
hizmetlerin tamamına yakınının tekel durumunda yapılması, ücret tarifelerinin dövize bağlı 
olması ile finansman fazlalıklarından elde olunan faiz gelirlerinin yüksek olmasıdır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Kuruluş tekel olarak kıyı emniyeti hizmetlerini, tekel içi ve tekel dışı olarak da gemi 
kurtarma hizmetlerini yapmaktadır. 

Kuruluş 2001 yılında kıyı emniyeti hizmetlerini; 391 adet fener, 16 adet sis düdüğü, 3 
adet radyofar, 2 adet sis çanı, 63 adet ışıklı ve ışıksız şamandıra, 2 adet rakon cihazı ve 3 adet 
alamet bıkın cihazı ile yürütmüştür. Deniz taşımacılığında güvenli seyir için yardımcı deniz 
sinyallerinin kıyılarda ve özellikle boğazlarda artan gemi trafiği dikkate alınarak modernize 
edilmesi gereklidir. 

Gemi trafiği kontrol sisteminin bilhassa boğazlarda bir an önce tesis edilip işletmeye 
alınması zorunlu görülmektedir. Seyir güvenliğini sağlayan fenerler ve diğer navigasyon 
yardımcılarının modern bir şekli olan bu sistemin yapımı tamamlandıktan sonra Kıyı 
Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından işletilmesi için 
10.07.2000 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığı ile Kuruluş arasında bir protokol imzalanmıştır. 
Sistemin faaliyete geçmesi için gerekli her türlü gayretin gösterilmesi gerekmektedir. 

Kuruluş, 2001 yılında gemi kurtarma hizmetlerinde birisi 37 yaşında 4 adet kurtarma 
gemisi ile yaşlan 30 ile 18 yıl arasında değişen 7 adet Söndüren römorkörlerini kullanmıştır. 
Söndüren römorkörlerinin manevra kabiliyeti ve yangın söndürme sistemleri yetersizdir. Bu 
nedenle filo, manevra kabiliyeti yüksek ve yangın söndürme sistemleri yeterli römorkörler ve 
kurtarma gemisi ile takviye edilmelidir.2 adet kurtarma römorkörü inşası için Deniz 
Kuvvetleri, İzmir Tersanesi ile 05.11.2001 tarihinde gemi inşa sözleşmesi imzalanmıştır. 
Römorkörlerin 2003 yılında teslim edilmesi planlanmıştır. 

Can kurtarma (tahlisiye) istasyonları ise İstanbul Boğazı' nın Karadeniz çıkışındaki 75 
millik bir sahada ve Marmara' da Harem' de teşkilatlandırılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu 
zamanında güçleri yetersiz gemilerin fırtınada karaya oturmaları nedeniyle tahlisiye (can 
kurtarma) işlemleri karadan gemiye halat atma şeklinde gerçekleştiriliyordu. Daha önceki 
bölümlerde bahsedildiği gibi; halen aynı sistemde çalışan Karadeniz tahlisiye istasyonlarının 
bu hizmetlerdeki verimlilik açısından modernize edilmesi ile deniz araçları ile takviyesi 
gerekmektedir. 

Kuruluş Montrö anlaşması gereği İstanbul' un Karadeniz çıkışında verdiği tahlisiye ve 
can kurtarma hizmetlerinden dolayı geçen gemilerden tahlisiye ücreti almaktadır. Türkiye' nin 
diğer kıyılarında ve dünyada can kurtarma hizmetinden herhangi bir bedel alınmamaktadır. 
Ekonomisi gelişmiş Avrupa ülkelerinde denizde can kurtarma hizmetleri takriben %95 ile 
%97 oranlarında sivil toplum örgütleri tarafından yapılmaktadır. Türkiye5 de 2692 sayılı 
kanunla kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı; Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma 
Sözleşmesinin öngördüğü düzeyde arama ve kurtarma görevlerini icra etmekle görevlidir. 
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Kıyılarda bir çok olayda Sahil Güvenlik Komutanlığı' nm motorbotlarıyla can kuıiarma 
gerçekleştirilmektedir. 

Kuruluş 30 adet Acil Müdahale Botu temini için 2000 yılından beri çalışmalar 
yürütmektedir. 1999 ve 2000 yılı denetim raporlarında "Tahlisiye (can kurtarma) motorbotu 
temini ile Acil Müdahale İstasyonları kurulması konusunda ilgili denizcilik kuruluşları ile 
koordinasyon sağlanarak mükerrer yatırım yapılmaması" önerileri olmasına karşılık Kuruluş 
ilgili denizcilik kuruluşları ile bir mutabakat sağlamadan yatırımlarına devam etmiştir. Bunun 
üzerine Yüksek Denetleme Kurulunca bu konu ile ilgili bir ivedi durum raporu hazırlanmış ve 
02.04.2002 tarihli Üyeler Kurulunda kabul edilen rapor üzerine Kuruluş konuyla ilgili olarak 
Sahil Güvenlik Komutanlığı ile 17.05.2002 tarihinde bir protokol imzalamıştır. 

Koordinasyon sağlanmadan yapılacak yatırımlar ülkenin kıt kaynaklarının verimsiz 
kullanılması anlamına geleceğinden Kuruluş' un yatırım projelerinde ilgili denizcilik 
kuruluşları ile koordinasyon sağlaması gerekli görülmektedir. 

2001 yılında 3 adedi Türk bayraklı olmak üzere 11 adet gemiye kurtarma yardım 
hizmeti verilmiştir. Kuruluş, kurtarma hizmetlerini TOF "Turkish Öpen Form" esaslarına göre 
yürütmekte ve bu hizmetlerde TOF anlaşması imzalanmakta ise de gerektiğinde LOF "Loyds 
Öpen Form" anlaşması yaparak da kurtarma hizmeti vermektedir. 

Kuruluş 2001 yılında Gemi Kurtarma faaliyetlerinden 11,9 trilyon lira zarar etmiş, 
Fener hizmetlerinden 48,6 trilyon lira ve Tahlisiye hizmetlerinden 3,2 trilyon lira kar 
sağlamıştır. 

V- YATIRIMLAR 

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2001 yılı yatırım 
programında 14 adet proje yer almış bu projelerden 9 adedinin 2001 yılında, 4 adedinin 2002 
yılında, 1 adedinin ise 2003 yılında bitirilmesi öngörülmüştür. Programdaki projeler için 21,0 
trilyon Ura ödenek konulmuştur. 2001 yılında nakdi gerçekleşme %48 oranında olmuş ve 10,2 
trilyon lira harcanmıştır. 

Manevra kabiliyeti yüksek, kurtarma ve yangın söndürme gemisi olarak dizayn edilen 
2 adet römorkörün inşası için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İzmir Tersanesi ile 05.11.2001 
tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Römorkörlerin 2003 yılında teslim edilmeleri planlanmıştır. 
2001 yılı ödeneği 12.525 milyar lira olan proje için 5.973 milyar lira harcanmıştır. 

VI- BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü' nün KKTC'nde 
gerekli şube ve istasyon kurmak üzere ve gerektiğinde KKTC'nde şirketler kurmaya veya 
kurulmuş şirketlere ortak olmaya yetki tanıyan 12.07.2000 tarih ve 2000/1052 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı 24.08.2000 tarih ve 24150 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. 

Buna istinaden T.C. Denizcilik Müsteşarlığı'mn %01, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Kıbrıs Türk Cemaati Meclis Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı'nm %30, Kuruluş' un %69,9 
oranlarında iştiraki ile 100 milyar lira sermayeli merkezi Girne' de olmak üzere ,cKıbrıs Türk 
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şrk." adı altında bir şirket kurulmuştur. KKTC 
kanunlarına göre kurulan şirketin ana statüsü 12.12.2000 tarihinde tescil ettirilerek ilk 
yönetim kurulu toplantısı 15.01.2001 tarihinde yapılarak şirket faaliyete geçmiştir. 

Şitket' in kurulması için ortaklar tarafından bankalarda bloke edilmesi lazım gelen lA-
nispetindeki sermaye paylarını Kıbrıs taran ödeyememiş Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü hem kendi payını hem de diğer otağın payı olan 7,5 milyar lirayı 
hesaplarına borç yazmak suretiyle ödemiştir. 
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Şirket 2. Olağan Genel Kurul Toplantısını 25.01.2002 tarihinde yapmıştır Bu 
toplantıda Şirket' in ilk faaliyet yılı olan 2001 yılına ait Yönetim Kumlu' nca hazırlanan 
aalıyet raporu, bilanço ve kar/zarar hesabı kabul edilmiştir. Şirket 2001 v.lında 23 4 milyar 
ıra zarar etmiştir. Şirket' in 25.01.2002 tarihindeki Genel Kurul Toplantısında sermayenin 
100 milyar liradan 500 milyar liraya çıkarılması ve bu işlemler için de Yönetim Kurulu' nun 
yetkili kılınması karan alınmıştır. 

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü* nün yeaane iştiraki 
durumunda olan Kıbrıs' ta kurulu "Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd Şti " 
nın devamlı zarar etmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

VII-ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere gün
demde bırakılmıştır: 

1- Çanakkale ve İstanbul Boğazlarında can ve mal güvenliğini sağlamakla görevli 
Kuruluş' a, hizmet bütünlüğünün sağlanması açısından halen Türkiye Denizcilik İşletmeleri 
tarafından yapılmakta olan kılavuzluk hizmetlerinden, boğazlardan geçişlere ilişkin 
kılavuzluk ve refakat hizmetlerinin kamu hizmeti ağırlığı olması nedeniyle TDİ 
özelleştirildikten sonra Kuruluş' a devredilmesi, 

B) Aşağıdaki önerilerin, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi karar
laştırılmıştır: 

1- Başbakanlık (Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü)' nün 26 Eylül 2000 tarih ve 
17344 çay,]! o n ay 1 jie 30 adet sürekli işçi kadrosuna açıktan atama müsaadesine istinaden 
alman bir bsım personelin, onayda belirtilen niteliklere uygun eleman olmadığı, Türk 
Boğazları Gemi Trafik Yönetimi ve Bilgi Sistemi (VTS)' nin işletilmesi için ihtiyaç duyulan 
personelin açıktan atanması için Başbakanlık (Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü)' nün 
12.09.2000 tarih ve 16254 sayılı onayı ile 90 adet açıktan personel alımı yetkisine istinaden 
aranan nitelikte 42 eleman usulüne uygun atanmış bunların yanında 26 personel de nitelikleri 
uymadığı halde Bakan onayı ile eskiden kamuda çalışmalarının olduğu gerekçesiyle imtihan 
yapılmadan atanmalarının yapıldığı görüldüğünden, 

Kuruluş' un ihtiyaç duyduğu nitelikteki elemanların işe alınmasına özen gösterilmesi, 

2- Personel istihdamı ile ilgili olarak; 
- Kuruluş' un hiçbir merciden izin istihsal etmeden aynı zamanda ileride büyük mali 

külfet getirebilecek olan kısmi zamanlı (part-time) sözleşme yaparak istihdam ettiği personel 
alımından vazgeçmesi, mevzuat gereği mevcutların durumunun da yeniden gözden 
geçirilmesi, 

- Bir kısım fenerlerde kontrol, temizlik ve tüp değişimi gerekçesiyle hizmet satın 
alınması şeklinde 31.12.2001 tarihi itibariyle sayıları 44 kişiye ulaşan şahısların hiçbir 
merciden izin alınmadan çalıştırılarak, bunlara gider pusulası tanzimi suretiyle gelir vergisi 
ve fon payı kesilerek her birine aylık net 175 milyon lira ödenmesi şeklindeki uygulamanın 
1475 sayılı iş yasası, 506 sayılı SSK kanunu ve 193 sayılı gelir vergisi kanunu hükümleri 
itibariyle Kuruluş' u ilerde zor durumda bırakabileceği dikkate alınarak mevzuat dışı 
istihdam yaratılan bu uygulamadan vazgeçilmesi, 
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3- Kuruluş' un gerek kendi gerekse diğer kuruluşlara personeli için yurtiçi ve yurtdışı 
seyahatlerinde yapılan konaklama, yeme-içme ve ekstra harcamaların Başbakanlık tasarruf 
genelgelerine ve Kuruluş' un kendi iç mevzuatına aykırı yapıldığı konusunda düzenlenen ve 
Yüksek Denetleme Kumlu Üyeler Kumlu' nun 01.11.2002 tarihli toplantısında kabul edilen 
ekli Ek: 1 Özel İnceleme raporunda istenen soruşturmanın Başbakanlıkça yapılması, 

• 4- Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde uygun görüldüğü üzere; Teftiş Kumlu 
Başkanlığı yönetmeliğinde değişiklik yapılarak başka kuruluşlardan naklen müfettiş 
yardımcısı, müfettiş atanmasının mümkün hale getirilmesi ile Teftiş Kumlu Başkanhğı'nın 
güçlendirilmesi, 

.5-Başbakanlık Yüksek Denetleme Kumlu rapomnda yer alan diğer öneri ve 
tavsiyelerin yerine getirilmesi. 

C) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

i- 233 sayılı KHK' ye tabi olarak Kamu İktisadi Kumlusu statüsünde kumlan Kuruluş' : 

un 399 sayılı KHK' nm Ek-1 maddesinde sayılan kumluşiar arasında yer almaması nedeniyle, •; 

ana statüsünde personele ilişkin 399 sayılı .KHK' ye aykırı hükümlerin değiştirilerek, daha .; 
önceki dummlan itibariyle müktesep haklan bulunan personelde dikkate alınarak yapılacak 
düzenleme ile; kapsam dışı personelin I sayılı cetvele, işçi sayılmayan personelin lî sayılı 
cetveldeki sözleşmeli pozisyona geçirilmesi suretiyle personelin gerçek kanuni statüsüne 
kavuşturulması için gerekli girişimlerin bir an önce yapılması, 

2- Kuruluş' un arama, kurtarma alt merkezlerinin kurulması konusunda Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ile bir protokol yapmadığı taktirde; sürdürmekte olduğu SAR istasyonları 
kurulması ve tahlisiye motorbotları alımı projelerini durdurması gerektiği konusunda 
düzenlenen ve Yüksek Denetleme Kumlu Üyeler Kumlu' nun 02.04.2002 tarihli toplantısında 
kabul edilen ekli Ek : 2 İvedi Dumm rapomna uygun olarak Kuruluş' un Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ile 17.05.2002 tarihinde yaptığı protokole göre yatırım programındaki SAR botu 
projesini yeniden gözden geçirip 30 adet SAR botu yerine protokole uygun sayıda SAR botu 
temin etmesi, 

3- 233 sayılı KHK kapsamında kumlan KİK statüsündeki Kuruluş personeline yurtiçi 
ve yurtdışı seyahatlerinde 6245 sayılı Harcırah Kanununda öngörülenin dışında yatak ücreti 
ödenmesi kanuna aykırı olduğundan uygulamaya son verilmesi, 

4- Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü' nün yegane iştiraki 
dummunda olan Kıbrıs' ta kumlu "Kıbns Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti." 
nin devamlı zarar etmemesi için gerekli tedbirlerin alınması, 
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SONUÇ 

Kuruluşun 2001 yılma ait hesap ve işlemlerine ilişkin olarak Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu tararından hazırlanan denetim raporu ve Komisyon üyelerinin 20.10.2005 
tarihli 3 üncü birleşimde tam tutanakla kayıt altına alman değerlendirmeleri ışığında 
Komisyonumuz nihai görüşünü oluşturmuştur. 

Buna göre, 3346 sayılı yasanın 7 nci Maddesinde geçen kriterler çerçevesinde yapılan 
denetim sonucunda, Kuruluş yönetimi, "ulusal ekonomiye faydalı olabilmeleri için özerk bir 
tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve karlılık ilkeleri 
doğrultusunda yönetilerek, kuruluş amaçlanna ulaşmalanm teminen; faaliyetlerinin 
mevzuata, uzun vadeli kalfanma planına ve planın uygulama programlanna uygunluğu 
yönlerinden" başansız bulunmuş; denetlenen dönemde görevli yöneticilerin kuruluşu iyi 
yönetmedikleri kanaati hasıl olmuştur. 

Sonuç olarak, 

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2001 yılı bilançosu 
ve 76.281.274 Milyon lira dönem kan ile kapanan gelir tablosu; 

Tasvip edilmemiştir. 
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Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma isletmeleri Genel Mûdürlüöü'nün 2001 yılı bilançosu 
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Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü 2001 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A-Brüt Satışlar 

B-Sattş indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kan 

E-raaliyet giderleri (•) 

Faaliyet kan 

F-Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem kan 

K-Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıktan (-) 

Dönem net karı 

Önceki dönem 
Milyon TL . 

34.061.055 

449.099 

33.511.966 

11.798.164 

21.813.802 

8.173.648 

13.640.154 

11.646.690 

771.696 

0 

24.515.148 

3.895.676 

1.241.645 

27.169.179 

9.197.919 

17.971.260 

Cari dönem 
Milyon TL 

71.006.255 

962.621 

70.043.534 

17.6S7.938 

52.355.696 

12.411.559 

39.944,127 

40.088.488 

3.710.829 

0 

76.321.786 

1:616.425 

1.656.937 

76.281.274 

24.396.095 

51.885.179 
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SAYI : 88 
KIYI EMNİYETİ VE GEMİ KURTARMA İŞLETMELERİ'NİN 2002 YILINA AİT HE

SAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 

Komisyonumuzun 20.10.2005 tarihli 4 üncü Birleşiminde Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2002 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile 
Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayı
lı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında 
kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komis
yon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyeleri
miz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

Kıyılarımızdaki fenerlerin işletilmesi, tahlisiye hizmetlerinin yürütülmesi ve gemi kurtarma 
hizmetlerinin yapılması ile görevli Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlü
ğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. bünyesinde bir işletme olarak faaliyet gösterirken; Özelleş
tirme Yüksek Kurulu'nun 07.04.1997 tarih ve 97/12 sayılı kararı ile Denizcilik Müsteşarhğı'na 
devredilmiş ve bilahare 12.05.1997 tarih ve 97/9466 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 07.04.1997 
tarihinden geçerli olmak üzere 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi Kamu İktisadi Ku-
ruluşu'na dönüştürülmüştür. Kuruluş'un Ana Statüsü Yüksek Planlama Kurulu'nun 06.08.1997 ta
rih ve 97/T-34 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Kuruluş'un Ana Statüsüne göre en önemli faaliyet konulan; 
- Türkiye kıyılarında kurulmuş ve kurulacak olan fenerleri, radyo farları, deniz işaretlerini, sis 

düdüklerini ve benzeri kıyı emniyet cihaz ve tesisleri ile can kurtarma (tahlisiye) istasyonlarını te
kel şeklinde işletmek, 

- Karadeniz' de Şile Feneri ile Karaburun Feneri arasındaki Türk karasuları ile Ege Denizinde, Boz
caada ve İmroz sahilleri de dahil olmak üzere Bababurnu ile Saroz Körfezinde kemikli mevkii arasında 
kalan Türk karasularında ve bu iki sınır arasındaki Karadeniz ve Çanakkale Boğazlan ve Marmara De
nizinde ve Karaburun ile Foça' yi birleştiren hattın içinde bulunan İzmir Körfezinde kazaya uğrayan (harp 
ve yardımcı gemiler hariç) 300 rüsum tonilatodan yukarı gemilerin ve yüklerin kurtarma ve yardım işle
rini tekel şeklinde olmak üzere, bütün denizlerde gemi kurtarma ve yardım işlerini yapmak, 

- Türk Boğazları' nda ve karasularında güvenli seyre yönelik, her türlü sistem ve tesisleri kur
mak, tekel şeklinde işletmek ve bu amaca yönelik gerekli yatırımları yapmak olarak belirlenmiştir. 

Denizlerde gemilere yol göstermek ve mevkileri belirlemek suretiyle seyir güvenliğinin sağ
lanması için fenerler inşa edilmiştir. Dünya fenerciliğinin tarihi M.Ö. 3. yüzyıla kadar uzanmakta
dır. Türkiye kıyılarında ilk fener konulması 1856 yıllarında başlamıştır. Bu tarihte Osmanlı Devle
ti ile Fransa arasında fenerlerin işletilmesi konusundaki imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştır. "Fener
ler İdaresi Umumiyesi Müdürlüğü" adı altında yürütülen bu hizmetler 01.01.1938 yılında 3302 sa
yılı kanunla millîleştirilmiştir. 

Dünyada gemi kurtarma esasları ve kurtarma kanunları asırlar boyunca gelişmiştir. Ana kav
ram: Kurtarıcının herhangi bir kaza durumunda can ve malı kurtarması için uygun bir kurtarma 
mükafatı ile teşvik edilmesidir. Türkiye'de gemi kurtarma hizmetleri ilk defa 1926 yılında İngiliz
ler tarafından kurulan bir şirketçe yapılmaya başlanmış 1930 yılında kabotaj kanununun yürürlüğe 
girmesiyle bu hizmetler de Millî kuruluşlar tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 
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Denizde can kurtarma (tahlisiye) hizmetleri Avrupa'da ve gelişmiş ülkelerde sivil toplum ör
gütleri tarafından yapılmaktadır. Ülkemizde Osmanlı Devletince 1869 tarihinde kurulan "Tahlisi
ye İdaresi" İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışındaki kıyılarda tahlisiye hizmetlerini yapmaya 
başlamıştır. 1883 tarihinden itibaren zaman zaman yabancı devletler tarafından yürütülen bu hiz
metler 09.06.1923 tarihinden itibaren Türkiye tarafından yapılmaya başlanmıştır. 1936 yılında im
zalanan Montrö anlaşmasına göre Kuruluş; İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışında tesis edilen 
tahlisiye istasyonlarının hizmetleri karşılığında İstanbul Boğazı'na Karadeniz'den giriş ve Karade
niz'e çıkış yapan gemilerden tahlisiye ücreti tahsil etmektedir. 

Kıyı emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü' nün son beş yıla ait toplu bil
gileri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir: 

Toplu bilgiler (konsolide) 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Özkaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş 
Amortismanlar 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 

Tüm alım tutarı 
Başlıca üretim miktarı: 
- Kurtarılan gemi 
- Transit geçen gemi 
- Boğazlardan geçen gemi (trans. hariç) 
- Limanlara uğrayan gemi 
- Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) 
-Filodaki gemi sayısı: 
- Kurtarma gemisi 
- Yangın söndürme römorkörü 
- Tahlisiye botu 
- Tahlisiye istasyonu 
- Fener sayısı 
- Diğer deniz sinyalleri 
Net satış tutarı 
Stoklar 

Kapsam dışı aylıklı pers.(ortalama) 
Kapsam içi aylıklı pers. (ortalama) 
Personel için yapılan giderler 
Cari yıla ilişkin: 
- Kapsam dışı pers. Yapılan giderler 
- Kapsam dışı pers. Başına aylık ort. gid. 
- Kapsam içi pers. Yapılan giderler 
- Kapsam içi pers. Başına aylık ort. gid. 

Dönem karına ilişkin vergi ve diğer 
Yasal yükümlülükler 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYH' ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYH' ya katkı (alıcı fiyaöanyla) 
GSMH' ya katkı (alıcı fiyaöanyla) 

Faaliyet karlılığı (özkaynaklar yönünden) 
Mali karlılık (özkaynaklar yönünden) 
Faaliyet karı 
Dönem karı 
Bilanço karı 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 
% 

Milyar TL 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

Milyar TL 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

1998 

10.000 

3.695 
19.733 

3.137 
978 

1.062 
23 

374 

11 
40.506 
36.722 
47.158 
2.380 

2 
6 
3 
8 

371 
83 

13.636 
64 

102 
785 

3.199 

589 
481 

2.602 
276 

9.051 
9.683 

12.556 
12.556 
13.074 

246 
539 

9.091 
19.901 
10.850 

1999 

10.000 
2.748 

10.193 
22.727 

6.749 
1.596 

2.599 
46 

890 

10 
45.192 
40.290 
47.015 
6.218 

2 
8 
3 
8 

371 
85 

20.166 
225 

117 
943 

7.676 

1.039 
740 

6.626 
585 

9.685 
10.893 
18.557 
18.511 
19.002 

101 
301 

10.248 
30.614 
20.929 

2000 

10.000 
2.748 

13.951 
27.547 

10.527 
3.322 

2.111 
20 

1.130 

12 
44.382 
42.100 
47.907 
11.798 

4 
8 
3 

12 
377 
88 

33.612 
312 

172 
987 

14.628 

2.131 
1.032 

12.491 
1.054 

9.197 
12.464 
29.952 
29.952 
29.226 

98 
195 

13.640 
27.169 
17.971 

2001 

10.000 
9.124 

31.793 
55.850 

25.967 
7.216 

10.173 
48 

1.645 

11 
47.366 
35.987 
46.619 
17.688 

4 
8 
3 

12 
391 
89 

70.044 
685 

211 
1.058 

21.920 

3.784 
1.494 

18.012 
1.420 

24.396 
24.569 
65.394 
65.394 
61.600 

126 
240 

39.944 
76.281 
51.885 

2002 

10.000 
9.124 

44.038 
47.523 

65.004 
15.235 

29.233 
74 

1.807 

10 
53.522 
37.934 
47.355 
23.202 

4 
7 
4 

12 
413 
89 

88.456 
730 

248 
1.048 

28.500 

5.719 
1.922 

22.434 
1.784 

20.053 
20.169 
80.926 
80.926 
77.523 

106 
146 

46.749 
64.498 
44.445 

Son iki yıl 
farkı 

12.245 
(8.327) 

39.037 
8.024 

19.060 
26 

162 

(1) 
6.156 
1.947 

736 
5.514 

(1) 
1 

22 

18.412 
45 

37 
10 

6.580 

1.935 
428 

4.422 
364 

(4.343) 
(4.400) 
15.532 
15.532 
15.923 

(20) 
(94) 

6.805 
(11.783) 
(7.440) 

Artış veya 
azalış % 

38 
(15) 

150 
111 

187 
54 

10 

(9) 
13 
5 
2 

31 

(13) 
33 

6 

26 
7 

17 
(0,9) 

30 

51 
29 
24 
26 

(18) 
(18) 

24 
24 
26 

(16) 
(39) 

17 
(15) 
(14) 
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II- İDARİ BÜNYE 
A-Mevzuat: 
Kuruluş, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.' nin bünyesinde Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtar

ma İşletmesi olarak yer almakta iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu' nun 07.04.1997 tarih ve 97/12 
sayılı kararı ile, Denizcilik Müsteşarlığına devredilmiş bilahare 17.06.1997 tarih ve 23022 sayılı 
Resmi Gazete' de yayınlanan Bakanlar Kurulu' nun 12.05.1997 tarih, 97/9466 sayılı kararı ile 
07.04.1997 tarihinden itibaren 233 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 3. maddesine göre "Kıyı 
Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü" adı altında bir Kamu İktisadi Kurulu
şuna dönüştürülmüştür. 

Kuruluş Ana Statüsü Yüksek Planlama Kurulu'nun 06.08.1997 tarih, 97/T-34 sayılı kararı ile 
onaylanmıştır. 

233 sayılı K.H.K ve Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere; kuruluş özel hukuk hükümleri
ne tabi olup ilgili Bakanlık Denizcilik Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı iken 27.11.202 
tarih ve 24949 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile Ulaştırma 
Bakanlığı ilgili Bakanlık olarak belirlenmiştir. 

Kuruluş 3346 sayılı kanun, 72 sayılı kanun hükmünde kararname, 233 sayılı kanun hükmün
de kararnamenin 39. maddesi uyarınca denetlenmektedir. 

B-Teşkilat: 

Kuruluş'un ana statüsünün 5. maddesine göre kuruluş organları Yönetim Kurulu ve Genel 
Müdürlüktür. 

Yüksek Planlama Kurulu'nun 06.08.1997 tarih ve 97/T-34 sayılı kararı ile onaylayan Ana Sta
tü eki organizasyon şemasına göre teşkilatlanılmıştır. Bu organizasyon yapısında Genel Müdür 
Yardımcılıklarından sonraki birimlerde zaman zaman ana statünün verdiği yetkiye istinaden Yöne
tim Kurulunca veya Genel Müdürlükçe değişiklik yapılabilmektedir. 

Kuruluşun yürütme organı Genel Müdür ve 3 Genel Müdür Yardımcısı ile bunların yan ve alt 
birimlerinden oluşmaktadır. Merkezde Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Başmüşavirliği, Savunma 
Sekreterliği, Personel Dairesi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü, İşçi-İşveren Müdürlü
ğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Protokol Müdürlüğü doğrudan 
Genel Müdüre, daire başkanlıkları ve müstakil müdürlükler Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. 

C-Personel Durumu : 
Kuruluş Ana Statüsünde "Kuruluş ve bağlı ortaklıklarda hizmetler 1475 sayılı iş kanunu ile 

854 sayılı Deniz İş Kanunu hükümlerine göre çalışan işçiler (kapsam içi ve kapsam dışı) eliyle yü
rütülür, yeni tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar T. Denizcilik İşletmelerinin tüzük 
ve yönetmelikleri uygulanır, naklen geçen personelin ise hangi sosyal güvenlik kuruluşları ile irti
batları varsa ilişkileri aynen devam eder" hükümleri yer aldığından 233 sayılı KHK ile 399 sayılı 
KHK' deki personele ilişkin hükümler Kuruluşta uygulanamamakta ve Kuruluş teşkilatını verim
siz olarak genişletmektedir. 

07.04.1997 tarihinde TDİ' den ayrıldığında 392 personeli bulunan Kuruluş'ta personel sayısı 
31.12.1997 tarihinde 462, 1998 yılı sonunda 1052, 1999 yılı sonunda 1078 kişi, 2000 yılında 1223 
kişi, 2001 yılında 1299 kişi ve 31.12.2002 tarihinde 1229 kişi olmuştur. Yıl içinde 34 kişinin gi
rişi yapılmış ve 104 personel çeşitli nedenlerle işten ayrılmıştır. 2002 yıl sonu itibariyle mevcut 
1229 personelin 912 kişisi merkezde, 317'si taşra teşkilatında görev yapmıştır. 2002 yılında ayrı
ca 53 geçici işçi istihdam edilmiştir. 1229 personelin 256'sı kapsam dışı, 973'ü kapsam içi (sendi
kalı) personeldir. 2002 yılı içinde toplam personel giderleri 28,5 trilyon liradır. 

- 1276 - II. CİLT 



III- MALI BÜNYE 
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmelerinin mali durumu ve mali sonuçlan belirten göster

gelerinde bir önceki yıla göre olumsuzluk görülmekle beraber faaliyeti döneminde finansman sıkın
tısı bulunmamaktadır. 2002 yılında 46,7 trilyon lira faaliyet kârı, 64,5 trilyon lira dönem kân elde 
edilmiş olup 20,0 trilyon lira olan vergi ve yasal yükümlülüklerin ayrılmasından sonraki kâr da 44,5 
trilyon liradır. Kârın oluşmasında en büyük etken hizmetlerin tamamına yakınının tekel durumunda 
yapılması, ücret tarifelerinin dövize bağlı olması ile finansman fazlalıklarından elde olunan faiz ge
lirlerinin olmasıdır. Faaliyet kân bir önceki yıla göre %17 oranında 6,8 trilyon lira artarken dönem 
karı %15 oranında 11,8 trilyon lira azalarak 64,5 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı ola
rak dönem kârı vergi ve yasal yükümlülük karşılıkları da % 18 oranında 4,3 trilyon lira azalmıştır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Kuruluş tekel olarak kıyı emniyeti hizmetlerini, tekel içi ve tekel dışı olarak da gemi kurtar

ma hizmetlerini yapmaktadır. 
Kuruluş 2002 yılında kıyı emniyeti hizmetlerini; 413 adet fener, 16 adet sis düdüğü, 3 adet 

radyofar, 2 adet sis çanı, 63 adet ışıklı ve ışıksız şamandıra, 2 adet rakon cihazı ve 3 adet alamet 
bıkm cihazı ile yürütmüştür. Deniz taşımacılığında güvenli seyir için yardımcı deniz sinyallerinin 
kıyılarda ve özellikle boğazlarda artan gemi trafiği dikkate alınarak peyderpey modernize edilme
si çalışmaları sürdürülmelidir. 

Seyir güvenliğini sağlayan fenerler ve diğer navigasyon yardımcılarının modern bir şekli olan 
Türk Boğazları Gemi Trafik Kontrol sisteminin yapımı tamamlandıktan sonra Kıyı Emniyeti ve 
Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından işletilmesi için 10.07.2000 tarihinde De
nizcilik Müsteşarlığı ile Kuruluş arasında bir protokol imzalanmıştır. Sistem Temmuz 2003 tarihin
de deneme çalışmalarına başlamıştır. 

Kuruluş, 2002 yılında gemi kurtarma hizmetlerinde birisi 38 yaşında, 4 adet kurtarma gemisi 
ile yaşları 21 ile 16 yıl arasında değişen 7 adet Söndüren römorkörlerini kullanmıştır. Söndüren rö
morkörlerinin manevra kabiliyeti ve yangın söndürme sistemleri yetersizdir. Bu nedenle filo, ma
nevra kabiliyeti yüksek ve yangın söndürme sistemleri yeterli römorkörler ve kurtarma gemisi ile 
takviye edilmelidir. 2 adet kurtarma römorkörü inşası için Deniz Kuvvetleri, İzmir Tersanesi ile 
05.11.2001 tarihinde gemi inşa sözleşmesi imzalanmıştır. Römorkörlerin 2003 yılında teslim edil
mesi planlanmıştır. 

Can kurtarma (tahlisiye) istasyonlan ise İstanbul Boğazı' nın Karadeniz çıkışındaki 75 millik 
bir sahada ve Marmara' da Harem' de teşkilatlandırılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında 
güçleri yetersiz gemilerin fırtınada karaya oturmaları nedeniyle tahlisiye (can kurtarma) işlemleri 
karadan gemiye halat atma şeklinde gerçekleştiriliyordu. Daha önceki bölümlerde bahsedildiği gi
bi; halen aynı sistemde çalışan Karadeniz tahlisiye istasyonlannın bu hizmetlerdeki verimlilik açı
sından modernize edilmesi ile deniz araçları ile takviyesi gerekmektedir. 

Kuruluş Montrö anlaşması gereği İstanbul'un Karadeniz çıkışında verdiği tahlisiye ve can 
kurtarma hizmetlerinden dolayı geçen gemilerden tahlisiye ücreti almaktadır. Türkiye' nin diğer kı
yılarında ve dünyada can kurtarma hizmetinden herhangi bir bedel alınmamaktadır. Ekonomisi ge
lişmiş Avrupa ülkelerinde denizde can kurtarma hizmetleri takriben % 95 ile % 97 oranlarında si
vil toplum örgütleri tarafından yapılmaktadır. Türkiye'de 2692 sayılı kanunla kurulan Sahil Güven
lik Komutanlığı; Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma Sözleşmesinin öngördüğü düzeyde ara
ma ve kurtarma görevlerini icra etmekle görevlidir. 

Kıyılarda birçok olayda Sahil Güvenlik Komutanlığı' nın motorbotlarıyla can kurtarma ger
çekleştirilmektedir. 
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Kuruluş 30 adet Acil Müdahale Botu temini için 2000 yılından beri çalışmalar yürütmektedir. 
1999 ve 2000 yılı denetim raporlarında "Tahlisiye (can kurtarma) motorbotu temini ile Acil Müda
hale İstasyonları kurulması konusunda ilgili denizcilik kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak mü
kerrer yatırım yapılmaması" önerileri olmasına karşılık Kuruluş ilgili denizcilik kuruluşları ile bir 
mutabakat sağlamadan 10 adet (SAR) boru alımı için yatırımlarına devam etmiştir. Bunun üzerine 
Yüksek Denetleme Kurulunca bu konu ile ilgili bir ivedi durum raporu hazırlanmış ve 02.04.2002 
tarihli Üyeler Kurulunda kabul edilen rapor üzerine Kuruluş konuyla ilgili olarak Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ile 10 adet acil müdahale botunun muhtelif yerlerde konuşlandırılması için 
17.05.2002 tarihinde bir protokol imzalamıştır. 

Koordinasyon sağlanmadan yapılacak yatırımlar ülkenin kıt kaynaklarının verimsiz kullanıl
ması anlamına geleceğinden Kuruluş'un yatırım projelerinde ilgili denizcilik kuruluşları ile koor
dinasyon sağlaması gerekli görülmektedir. 

2002 yılında 4 adedi Türk bayraklı olmak üzere 10 adet gemiye kurtarma yardım hizmeti ve
rilmiştir. Kuruluş, kurtarma hizmetlerini TOF "Turkish Öpen Form" esaslarına göre yürütmekte ve 
bu hizmetlerde TOF anlaşması imzalanmakta ise de gerektiğinde LOF "Loyds Öpen Form" anlaş
ması yaparak da kurtarma hizmeti vermektedir. 

Kuruluş 2002 yılında Gemi Kurtarma faaliyetlerinden 9,8 trilyon lira zarar etmiş, Fener hiz
metlerinden 53,2 trilyon lira ve Tahlisiye hizmetlerinden 3,3 trilyon lira kâr sağlamıştır. 

V- YATIRIMLAR 
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2002 yılı yatırım progra

mında 12 adet proje yer almış bu projelerden 8 adedinin 2002 yılında, 4 adedinin 2003 yılında bi
tirilmesi öngörülmüştür. Programdaki projeler için 39,3 trilyon lira ödenek konulmuştur. 2002 yı
lında nakdi gerçekleşme % 74 oranında olmuş ve 29,2 trilyon lira harcanmıştır. 

Manevra kabiliyeti yüksek, kurtarma ve yangın söndürme gemisi olarak dizayn edilen 2 adet 
römorkörün inşası için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İzmir Tersanesi ile 05.11.2001 tarihinde söz
leşme imzalanmıştır. Römorkörlerin 2003 yılında teslim edilmeleri planlanmıştır. 2002 yılı ödene
ği 11,7 trilyon lira olan proje için 8,5 trilyon lira harcanmıştır. 

VI- BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün KKTC'de gerekli şube ve 

istasyon kurmak üzere ve gerektiğinde KKTC'de şirketler kurmaya veya kurulmuş şirketlere ortak 
olmaya yetki tanıyan 12.07.2000 tarih ve 2000/1052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 24.08.2000 ta
rih ve 24150 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. 

Buna istinaden T.C. Denizcilik Müsteşarlığının % 01, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıb
rıs Türk Cemaati Meclis Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı'nın % 30, Kuruluş' un % 69,9 oranların
da iştiraki ile 100 milyar lira sermayeli merkezi Girne' de olmak üzere "Kıbrıs Türk Kıyı Emniye
ti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şrk." adı altında bir şirket kurulmuştur. KKTC kanunlarına göre kurulan 
şirketin ana statüsü 12.12.2000 tarihinde tescil ettirilerek ilk yönetim kurulu toplantısı 15.01.2001 
tarihinde yapılarak şirket faaliyete geçmiştir. 

Şirket 2. Olağan Genel Kurul Toplantısını 25.01.2002 tarihinde yapmıştır. Bu toplantıda Şir-
ket'in ilk faaliyet yılı olan 2001 yılına ait Yönetim Kurulu' nca hazırlanan faaliyet raporu, bilan
ço ve kâr/zarar hesabı kabul edilmiştir. Şirket 2001 yılında 23,4 milyar lira zarar etmiştir. Şirket' in 
25.01.2002 tarihindeki Genel Kurul Toplantısında sermayenin 100 milyar liradan 500 milyar lira
ya çıkarılması ve bu işlemler için de Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınması kararı alınmıştır. Artı
rılan sermayede yeniden değerleme artışı dahil Kuruluşun % 69,9 oranındaki hissesi 357,2 milyar 
lira ve Denizcilik Müsteşarlığının % 01 hissesi 511,0 milyon lira olarak oluşmuştur. Bu hissenin 
226,9 milyar lirası ödenmiş, 130,8 milyar lirası taahhüt edilmiştir. Ltd. Şti"in 2002 yılında kâr ve
ya zararı bulunmamaktadır. 
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VII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı

rakılmıştır. 

1-Çanakkale ve İstanbul Boğazlarında can ve mal güvenliğini sağlamakla görevli Kuruluş'a, 
hizmet bütünlüğünün sağlanması açısından halen Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından yapıl
makta olan kılavuzluk hizmetlerinden, boğazlardan geçişlere ilişkin kılavuzluk ve refakat hizmet
lerinin kamu hizmeti ağırlığı olması nedeniyle Kuruluş' a devredilmesi, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1- Komisyonumuzca uygun görüldüğü üzere; Kuruluşun yatırım programı çerçevesinde gerçekleş

tirdiği 10 adet acil müdahale (SAR) botu temini konusunda 2001 yılında yapılan ihalenin görüşülmesi, 
2-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 
C) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 
1-233 sayılı KHK' ye tabi olarak Kamu İktisadi Kuruluşu statüsünde kurulan Kuruluş' un 399 

sayılı KHK' nın Ek-1 maddesinde sayılan kuruluşlar arasında yer almaması nedeniyle, ana statü
sünde personele ilişkin 399 sayılı KHK' ye aykırı hükümlerin değiştirilerek, daha önceki durum
ları itibariyle müktesep hakları bulunan personel de dikkate alınarak yapılacak düzenleme ile; kap
sam dışı personelin I sayılı cetvele, işçi sayılmayan personelin II sayılı cetveldeki sözleşmeli po
zisyona geçirilmesi suretiyle personelin gerçek kanuni statüsüne kavuşturulması için gerekli giri
şimlerin bir an önce yapılması, 

2-Türk liman ücretlerinin, diğer ülkelerin liman ücretleri ile rekabet edebilmesini sağlamak 
için Yönetim Kurulunca 29.07.2003 tarihinde alınan kararla transit seferler dışında tüm yerli ve ya
bancı yolcu ve ticaret gemilerinin fener ve tahlisiye ücretlerine 01.08.2003 tarihinden geçerli ol
mak üzere % 30 oranında yapılan indirim, Kuruluş için ticari indirim sayılamayacağı için; konu
nun 08.01.2002 tarih ve 4736 sayılı "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet 
Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında çözülmesi için 
Denizcilik Müsteşarlığı nezdinde girişimlerde bulunulması, 

3-Gemi kurtarma tekel sahası dışında kullanılan teknik özellikleri yetersiz söndüren römor
körlerinin Kuruluş' a sadece mali yük getirdiği göz önüne alınarak liman işleticilerine devri konu
sunda çalışmalar yapılması, 

SONUÇ 
Kuruluşun 2002 yılına ait hesap ve işlemlerine ilişkin olarak Başbakanlık Yüksek Denetle

me Kurulu tarafından hazırlanan denetim raporu ve Komisyon üyelerinin 20.10.2005 tarihli 3 ün
cü birleşimde tam tutanakla kayıt altına alınan değerlendirmeleri ışığında Komisyonumuz nihai 
görüşünü oluşturmuştur. 

Buna göre, 3346 sayılı yasanın 7 nci Maddesinde geçen kriterler çerçevesinde yapılan dene
tim sonucunda, Kuruluş yönetimi, "ulusal ekonomiye faydalı olabilmeleri için özerk bir tarzda, 
ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda 
yönetilerek, kuruluş amaçlarına ulaşmalarını teminen; faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kal
kınma planına ve planın uygulama programlarına uygunluğu yönlerinden" başarısız bulunmuş; de
netlenen dönemde görevli yöneticilerin kuruluşu iyi yönetmedikleri kanaati hasıl olmuştur. 

Sonuç olarak, 
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü' nün 2002 yılı bilançosu ve 

64.498.064 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 
Tasvip edilmemiştir. 
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Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2002 yılı bilançosu 

Aktif(Vırlik!ar) 

1-DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymet değer 
düşüklüğü karşılığı(-) 

C- Ticari alacaklar 
1 - Alacak senetleri reeskontu(-) 
2- Şüpheli ticari alacaklar karşılığı(-) 

D- Diğer Alacaklar 
1- Diğer alacak senetleri reeskontu(-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karştlığı(-) 

E- Stoklar 
1- Stok değer düşüklüğü karsıuğı(-) 
2- Verilen sipariş avansları 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G- Gelecek aylara ait gid.ve gelir tan. 
H- Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

11-DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari alacaklar 

I- Alacak senetleri reeskontu(-) 
2- Şüpheli ticari alacaklar karşılığı(-) 

B- Diğer Alacaklar 
1- Diğer alacak senetleri reeskontu(-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılıgı(-) 

C- Mali duran varlıklar 
1-Bağlı Menkul Kıymetler 
2- Bağlı menkul kıym.değ.düş.karş. 
3- İştirakler 
4- İştiraklere sermaye taahhütleri 
5- İştirakler sermaye paylan 

değer düşüklüğü karşılığı (-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ortaklıklar sermaye taah.(-) 
8- Bağlı ort.serm.pay.değ.düş.karş.(-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değ.düş.karş.(-) 

D- Maddi duran varlıklar 
1 - Maddi duran varlıklar(brüt) 

2- Birikmiş amortismanla^-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen avanslar 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1 - Maddi olmayan duran varlık (brüt) 
2- Birikmiş Amortismanlar 
3- Verilen Avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1 - Özel tükenmeye t abi var.(brût) 
2- Birikmiş Tükenme Paylan(-) 
3- Verilen Avanslar 

G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve 
Gelir Tahakuklan 

H-Diğer Duran Varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki Dönem 
(Milyon TL) 

Ayrıntısı • Tümü 

(1.244.443) 

( • ) 

( • ) 

( - ) 
( • ) 

( - ) 
( - ) 

( - ) 
70.000 

( • ) 

( - ) 

16.905.001 

(7.211.742) 
236.843 

8.824.718 

419.058 
(251.132) 

( - ) 

64.694.608 
0 

1.567.111 

72.079 

685.314 

0 
628.157 
995.469 
68.642.738 

2.690 

0 

70.000 

18.754.820 

167.926 

0 

4.811 
0 

19.000.247 
87.642.985 

Carii Dönem 
(Milyon TL) 

Ayrıntısı Tümü 

(1.795.565) 

( - ) 

( - ) 

( - ) 
( - ) 

( - ) 
( - ) 

( - ) 
357.700 

(130.789) 

( - ) 

( - ) 

30.144.646 

(15235.505) 
342.275 

34.516.861 

666.303 
(523.329) 

( - ) 

38.863.919 

0 

1.009.242 

127.278 

730.150 

0 
234.842 
455.057 
41.420.488 

2.794 

0 

226.911 

49.768.277 

142.974 

0 

0 

50.140.956 
91.561.444 
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Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Mûdûrlûğü'nün 2002 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

1 - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1- Borç Senetleri Reeskontu(-) 
C-Diğer borçlar 

1- Diğer borç senetleri reeskontu(-) 
D- Alınan avanslar 
E- Yıllara yaygın inşaat ve onarını hakedilşeri 
F- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
G- Borç ve gider karşılıkları 

1- Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları 

2- Donem kârının peşin ödenen vergi 
ve diğer yükümlülükleri (-) 

3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider 
tahakkukları 

I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KİSA VADELİ YABANC KAYN.TOPLAMI 

II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1- Borç Senetleri Reeskontu(-) 
C- Diğer borçlar 

1 - Diğer borç senetleri reeskontu(-) 
D- Alınan avanslar 
E- Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılığı 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 
F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider 

tahakkukları 
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
Tahakkukları 

UZUN VADELİ YABN. KAYN. TOPLAMI 
III- ÖZ KAYNAKLAR 
A- Ödenmiş sermaye 

1- Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye(-) 

B- Sermaye yedekleri 
1- Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karları 
3- M.D.V. yeniden değerleme artışları 
4- iştirakler yeniden değerl.artışlan 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C- Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
S- Özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar karları 
E- Geçmiş yıllar zararlar -̂) 
F- Dönem net kan(zaran) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki Dönem (Milyon TL) 

Ayrıntısı Tümü 

1 

( • ) 

24.396.095 

(19.367.501) 

0 
679.801 

1.234.461 

0 

4.381.956 

5.028.594 

32.652 
235.349 

111.592.813 

( - ) 

( - ) 

10.000.000 
(876.148) 

0 
0 

6.619.673 
0 
0 

0 
8.421.111 

0 
0 

0 

357 

0 

0 
0 

0 
357 

9.123.852 

6.619.673 

8.421.111 

0 
0 
51.885.179 
76.049.815 

87.642.985 

Carü Dönem 
(Milyon TL) 

Ayrıntısı Tümü 

( - ) 

20.052.627 

(15.659.495) 

( - ) 

( - ) 

10.000.000 
(876.148) 

0 
0 

12.407.657 
7.066 

0 

0 
16.049.238 

0 
0 

0 

0 
374.035 

325.399 

0 

3.707.359 

4.393.132 

18.600 
709.641 
9.528.166 

28 

0 

0 
0 

0 
28 

9.123.852 

12.414.723 

16.049.238 

0 
0 
44.445.437 
82.033.250 
91.561.444 
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Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü 2002 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A-Brüt Satışlar 

B-Satış indirimleri (•) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (•) 

Brüt satış kan 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan 
gelir ve karlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan 
gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlan» 

Dönem kan 
K-Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kan 

Önceki dönem 
Milyon TL 

71.006.255 

962.621 

70.043.634 

17.687.938 

52.355.696 

12.411.569 

39.944.127 

40.088.488 

3.710.829 

0 

76.321.786 

1.616.425 

1.656.937 

76.281.274 

24.396.095 

51.885.179 

Cari dönem 
Milyon TL 

89.841.206 

1.384.723 

88.456.483 

23.201.756 

65.254.727 

18.506.027 

46.748.700 

21.697.516 

5.140.984 

0 

63.305.232 

1.467.471 

274.639 

64.498.064 

20.052.627 

44.445.437 
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SAYI: 89 
KIYI EMNİYETİ VE GEMİ KURTARMA İŞLETMELERİ'NİN 2003 YILINA AİT 

HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 
Komisyonumuzun 20.10.2005 tarihli 3 üncü Birleşiminde Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2003 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile 
Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayı
lı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında 
kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komis
yon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyeleri
miz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Kıyılarımızdaki fenerlerin işletilmesi, tahlisiye hizmetlerinin yürütülmesi ve gemi kurtarma 

hizmetlerinin yapılması ile görevli Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlü
ğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. bünyesinde bir işletme olarak faaliyet gösterirken; Özelleş
tirme Yüksek Kurulu'nun 07.04.1997 tarih ve 97/12 sayılı kararı ile Denizcilik Müsteşarlığı'na 
devredilmiş ve bilahare 12.05.1997 tarih ve 97/9466 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 07.04.1997 
tarihinden geçerli olmak üzere 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi Kamu İktisadi Ku-
ruluşu'na dönüştürülmüştür. Kuruluş'un Ana Statüsü Yüksek Planlama Kurulu'nun 06.08.1997 ta
rih ve 97/T-34 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Kuruluş' un Ana Statüsüne göre en önemli faaliyet konuları; 
- Türkiye kıyılarında kurulmuş ve kurulacak olan fenerleri, radyo farları, deniz işaretlerini, sis 

düdüklerini ve benzeri kıyı emniyet cihaz ve tesisleri ile can kurtarma (tahlisiye) istasyonlarını te
kel şeklinde işletmek, 

- Karadeniz' de Şile Feneri ile Karaburun Feneri arasındaki Türk karasuları ile Ege Denizin
de, Bozcaada ve İmroz sahilleri de dahil olmak üzere Bababurnu ile Saroz Körfezinde kemikli 
mevkii arasında kalan Türk karasularında ve bu iki sınır arasındaki Karadeniz ve Çanakkale Bo
ğazları ve Marmara Denizinde ve Karaburun ile Foça' yi birleştiren hattın içinde bulunan İzmir 
Körfezinde kazaya uğrayan (harp ve yardımcı gemiler hariç) 300 Rüsum tonilatodan yukarı gemi
lerin ve yüklerin kurtarma ve yardım işlerini tekel şeklinde olmak üzere, bütün denizlerde gemi 
kurtarma ve yardım işlerini yapmak, 

- Türk Boğazları nda ve karasularında güvenli seyre yönelik, her türlü sistem ve tesisleri kur
mak, tekel şeklinde işletmek ve bu amaca yönelik gerekli yatırımları yapmak olarak belirlenmiştir. 

Denizlerde gemilere yol göstermek ve mevkileri belirlemek suretiyle seyir güvenliğinin sağ
lanması için fenerler inşa edilmiştir. Dünya fenerciliğinin tarihi M.Ö.3. yüzyıla kadar uzanmakta
dır. Türkiye kıyılarında ilk fener konulması 1856 yıllarında başlamıştır. Bu tarihte Osmanlı Devle
ti ile Fransa arasında fenerlerin işletilmesi konusundaki imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştır. "Fener
ler İdaresi Umumiyesi Müdürlüğü" adı altında yürütülen bu hizmetler 01.01.1938 yılında 3302 sa
yılı kanunla millîleştirilmiştir. 

Dünyada gemi kurtarma esasları ve kurtarma kanunları asırlar boyunca gelişmiştir. Ana kav
ram : Kurtarıcının herhangi bir kaza durumunda can ve malı kurtarması için uygun bir kurtarma 
mükafatı ile teşvik edilmesidir. Türkiye'de gemi kurtarma hizmetleri ilk defa 1926 yılında İngiliz
ler tarafından kurulan bir şirketçe yapılmaya başlanmış 1930 yılında kabotaj kanununun yürürlüğe 
girmesiyle bu hizmetler de Millî kuruluşlar tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 
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Denizde can kurtarma (tahlisiye) hizmetleri Avrupa'da ve gelişmiş ülkelerde sivil toplum ör
gütleri tarafından yapılmaktadır. Ülkemizde Osmanlı Devletince 1869 tarihinde kurulan "Tahlisi
ye İdaresi" İstanbul Boğazı'nm Karadeniz çıkışındaki kıyılarda tahlisiye hizmetlerini yapmaya 
başlamıştır. 1883 tarihinden itibaren zaman zaman yabancı devletler tarafından yürütülen bu hiz
metler 09.06.1923 tarihinden itibaren Türkiye tarafından yapılmaya başlanmıştır. 1936 yılında im
zalanan Montrö anlaşmasına göre Kuruluş; İstanbul Boğazı'nm Karadeniz çıkışında tesis edilen 
tahlisiye istasyonlarının hizmetleri karşılığında İstanbul Boğazı'na Karadeniz'den giriş ve Karade
niz'e çıkış yapan gemilerden tahlisiye ücreti tahsil etmektedir. 

Kıyı emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü' nün son beş yıla ait toplu bil
giler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Toplu bilgiler (konsolide) 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Özkaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş 
amortismanlar 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımlann gerçekleşme oranı (nakdi) 
Tüm alım tutarı 
Başlıca üretim miktarı: 
- Kurtarılan gemi 
- Transit geçen gemi 
- Boğazlardan geçen gemi (trans. hariç) 
- Limanlara uğrayan gemi 
- Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) 
-Filodaki gemi sayısı: 
- Kurtarma gemisi 
- Yangın söndürme römorkörü 
- Tahlisiye botu 
- Tahlisiye istasyonu 
- Fener sayısı 
- Diğer deniz sinyalleri 
Net satış tutan 
Stoklar 
Kapsam dışı aylıklı pers.(ortalama) 
Kapsam içi aylıklı pers. (ortalama) 
Personel için yapılan giderler 
Cari yıla ilişkin: 
- Kapsam dışı pers. yapılan giderler 
- Kapsam dışı pers. başına aylık ort. gid. 
- Kapsam içi pers. yapılan giderler 
- Kapsam içi pers. başına aylık ort. gid. 

Dönem karına ilişkin vergi ve diğer 
yasal yükümlülükler 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYH' ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Faaliyet karlılığı (özkaynaklar yönünden) 
Mali kadılık (özkaynaklar yönünden) 
Faaliyet karı 
Dönem karı 
Bilanço karı 

5lçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 
% 

Milyar TL 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

Milyar TL 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

1999 

10.000 
2.748 

10.193 
22.727 

6.749 
1.596 

2.599 
46 

890 

10 
45.192 
40.290 
47.015 

6.218 

2 
8 
3 
8 

371 
85 

20.166 
225 
117 
943 

7.676 

1.039 
740 

6.626 
585 

9.685 
10.893 
18.557 
18.511 
19.002 

101 
301 

10.248 
30.614 
20.929 

2000 

10.000 
2.748 

13.951 
27.547 

10.527 
3.322 

2.111 
20 

1.130 

12 
44.382 
42.100 
47.907 
11.798 

4 
8 
3 

12 
377 
88 

33.612 
312 
172 
987 

14.628 

2.131 
1.032 

12.491 
1.054 

9.197 
12.464 
29.952 
29.952 
29.226 

98 
195 

13.640 
27.169 
17.971 

2001 

10.000 
9.124 

31.793 
55.850 

25.967 
7.216 

10.173 
48 

1.645 

11 
47.366 
35.987 
46.619 
17.688 

4 
8 
3 

12 
391 
89 

70.044 
685 
211 

1.058 
21.920 

3.784 
1.494 

18.012 
1.420 

24.396 
24.569 
65.394 
65.394 
61.600 

126 
240 

39.944 
76.281 
51.885 

2002 

10.000 
9.124 

44.038 
47.523 

65.004 
15.235 

29.233 
74 

1.807 

10 
53.522 
37.934 
47.355 
23.202 

4 
7 
4 

12 
413 
89 

88.456 
730 
248 

1.048 
28.500 

5.719 
1.922 

22.434 
1.784 

20.053 
20.169 
80.926 
80.926 
77.523 

106 
146 

46.749 
64.498 
44.445 

2003 

10.000 
9.124 

50.915 
22.345 

79.925 
27.576 

6.363 
33 

2.759 

19 
51.042 
39.724 
49.927 
35.306 

4 
7 

13 
8 

422 
98 

81.416 
879 
249 

1.077 
41.358 

7.571 
2.533 

31.489 
2.436 

6.750 
6.868 

72.686 
72.686 
72.384 

42 
49 

21.489 
25.109 
18.359 

Son iki yıl 
farkı 

6.877 
(25.178) 

14.921 
12.341 

(22.870) 
(41) 
952 

9 
(2.480) 

1.790 
2.572 

12.104 

9 
(4) 

9 
9 

(7.040) 
149 

1 
29 

12.858 

1.852 
611 

9.055 
652 

(13.303) 
(13.301) 

(8.240) 
(8.240) 
(5.139) 

(64) 
(97) 

(25.260) 
(39.389) 
(26.086) 

Artış veya 
azalış % 

16 
(53) 

23 
81 

(78) 
(55) 
52 

90 
(5) 
5 
5 
52 

225 
(33) 

2 
10 
(8) 
20 

3 
45 

32 
32 
40 
36 

(66) 
(66) 
(10) 
(10) 
(6) 
(60) 
(66) 
(54) 
(61) 
(59) 
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II- İDARİ BÜNYE 
A-Mevzuat: 

Kuruluş, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.' nin bünyesinde Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtar
ma İşletmesi olarak yer almakta iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu' nun 07.04.1997 tarih ve 97/12 
sayılı karan ile, Denizcilik Müsteşarlığına devredilmiş, bilahare 17.06.1997 tarih ve 23022 sayılı 
Resmi Gazete' de yayınlanan Bakanlar Kurulu' nun 12.05.1997 tarih, 97/9466 sayılı kararı ile 
07.04.1997 tarihinden itibaren 233 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 3. maddesine göre "Kıyı 
Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü" adı altında bir Kamu İktisadi Kurulu
şuna dönüştürülmüştür. 

Kuruluş Ana Statüsü Yüksek Planlama Kurulu'nun 06.08.1997 tarih, 97/T-34 sayılı kararı ile 
onaylanmıştır. 

233 sayılı K.H.K ve Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere; kuruluş özel hukuk hükümleri
ne tabi olup ilgili Bakanlık Denizcilik Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı iken 27.11.202 
tarih ve 24949 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile Ulaştırma 
Bakanlığı ilgili Bakanlık olarak belirlenmiştir. 

Kuruluş 3346 sayılı kanun, 72 sayılı kanun hükmünde kararname, 233 sayılı kanun hükmün
de kararnamenin 39. maddesi uyannca denetlenmektedir. 

B-Teşkilat: 
Kuruluş'un ana statüsünün 5. maddesine göre kuruluş organları Yönetim Kurulu ve Genel 

Müdürlüktür. 
Yüksek Planlama Kurulu' nun 06.08.1997 tarih ve 97/T-34 sayılı kararı onaylayan Ana Statü 

eki organizasyon şemasına göre teşkilatlanılmıştır. Bu organizasyon yapısında Genel Müdür Yar
dımcılıklarından sonraki birimlerde zaman zaman ana statünün verdiği yetkiye istinaden Yönetim 
Kurulunca veya Genel Müdürlükçe değişiklik yapılabilmektedir. 

Kuruluşun yürütme organı Genel Müdür ve 3 Genel Müdür Yardımcısı ile bunların yan ve alt 
birimlerinden oluşmaktadır. Merkezde Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Başmüşavirliği, Savunma 
Sekreterliği, Personel Dairesi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü, İşçi-İşveren Müdürlü
ğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Protokol Müdürlüğü doğrudan 
Genel Müdüre, daire başkanlıkları ve müstakil müdürlükler, Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. 

C-Personel Durumu : 

Kuruluş Ana Statüsünde "Kuruluş ve bağlı ortaklıklarda hizmetler 1475 sayılı iş kanunu ile 
854 sayılı Deniz İş Kanunu hükümlerine göre çalışan işçiler (kapsam içi ve kapsam dışı) eliyle yü
rütülür, yeni tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar T.Denizcilik İşletmelerinin tüzük ve 
yönetmelikleri uygulanır, naklen geçen personelin ise hangi sosyal güvenlik kuruluşları ile irtibat
ları varsa ilişkileri aynen devam eder" hükümleri yer aldığından 233 sayılı KHK ile 399 sayılı 
KHK' deki personele ilişkin hükümler Kuruluşta uygulanamamakta ve Kuruluş teşkilatını verim
siz olarak genişletmektedir. 

07.04.1997 tarihinde TDİ'den ayrıldığında 392 personeli bulunan Kuruluş' ta personel sayısı 
31.12.1997 tarihinde 462, 1998 yılı sonunda 1052, 1999 yılı sonunda 1078 kişi, 2000 yılında 1223 
kişi, 2001 yılında 1299 kişi 2002 tarihinde 1229 kişi ve 2003 yılında 1286 kişi olmuştur. Yıl için
de 203 kişinin girişi yapılmış ve 146 personel çeşitli nedenlerle işten ayrılmıştır. 2003 yıl sonu iti
bariyle mevcut 1286 personelin 777 kişisi merkezde, 509'u merkez dışında görev yapmaktadır. 2003 
yılında aynca ortalama 51 geçici işçi istihdam edilmiştir. 1286 personelin 233 'ü kapsam dışı, 1053 'ü 
kapsam içi (sendikalı) personeldir. 2003 yılı içinde toplam personel giderleri 41,4 trilyon liradır. 

-1285 - II. CİLT 



III- MALI BÜNYE 
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmelerinin mali durumu ve mali sonuçları belirten gös

tergelerinde bir önceki yıla göre olumsuzluk görülmekle beraber faaliyeti döneminde finansman sı
kıntısı bulunmamaktadır. 2003 yılında 21,5 trilyon lira faaliyet kârı, 25,1 trilyon lira dönem kârı el
de edilmiş olup 6,7 trilyon lira olan vergi ve yasal yükümlülüklerin ayrılmasından sonraki kâr da 
18,4 trilyon liradır. Kârın oluşmasında en büyük etken hizmetlerin tamamına yakınının tekel duru
munda yapılması, ücret tarifelerinin dövize bağlı olması ile finansman fazlalıklarından elde olunan 
faiz gelirlerinin olmasıdır. Faaliyet kârı bir önceki yıla göre % 5 4 oranında 25,2 trilyon lira azalır
ken dönem kârı % 61 oranında 39,4 trilyon lira azmıştır. Buna bağlı olarak dönem kârı vergi ve ya
sal yükümlülük karşılıkları da % 66 oranında 13,3 trilyon lira azalmıştır. Faaliyet kârının bir önce
ki yıla göre % 54 oranında azalmasının nedeni brüt satışların % 3,5 oranında artmasına rağmen sa
tış indirimlerinin % 734 oranında, satış maliyetlerinin % 5 oranında ve faaliyet giderlerinin % 33 
oranında artmasına bağlıdır. 2003 yılı Bütçe Kanunu ile getirilen uygulama nedeniyle kuruluş her 
ay brüt satış hasılatının % 10'unu Maliye Bakanlığı'na aktarmak suretiyle 2003 yılında toplam 9,3 
trilyon lira satışlarından indirmek suretiyle Maliye'ye devretmiştir. Türk Boğazları Gemi Trafik 
Sisteminin devreye girmesi ile personel giderleri artmıştır. Dönem kârının bir önceki yıla göre 
% 61 oranında azalması faaliyet dışı gelirlerinden Banka mevduatının % 53 oranında 20,4 trilyon 
lira azalması ve mevduat faiz oranlarının düşmesine bağlı olarak banka faiz gelirlerinin % 55 ora
nında 7,9 trilyon lira, kambiyo kârının % 64 oranında 4,6 trilyon lira azalması ve vadeli ve vade
siz döviz tevdiat hesaplarında oluşan kur farkı kambiyo zararları ile ilgili bulunmaktadır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Kuruluş tekel olarak kıyı emniyeti hizmetlerini, tekel içi ve tekel dışı olarak da gemi kurtar

ma hizmetlerini yapmaktadır. 
Kuruluş 2003 yılında kıyı emniyeti hizmetlerini; 422 adet fener, 15 adet sis düdüğü, 3 adet 

radyofar, 2 adet sis çanı, 63 adet ışıklı ve ışıksız şamandıra, 9 adet rakon cihazı ve 3 adet alamet 
bıkın cihazı ile yürütmüştür. Deniz taşımacılığında güvenli seyir için yardımcı deniz sinyallerinin 
kıyılarda ve özellikle boğazlarda artan gemi trafiği dikkate alınarak peyderpey modernize edilme
si çalışmaları sürdürülmelidir. 

Seyir güvenliğini sağlayan fenerler ve diğer navigasyon yardımcılarının modern bir şekli olan 
Türk Boğazları Gemi Trafik Kontrol sisteminin yapımı tamamlandıktan sonra Kıyı Emniyeti ve 
Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından işletilmesi için 10.07.2000 tarihinde De
nizcilik Müsteşarlığı ile Kuruluş arasında bir protokol imzalanmıştır. Sistem Temmuz 2003 tarihin
de deneme çalışmalarına başlanmıştır. 

Kuruluş, 2003 yılında gemi kurtarma hizmetlerinde birisi 38 yaşında 4 adet kurtarma gemisi 
ile yaşları 22 ile 17 yıl arasında değişen 7 adet Söndüren römorkörlerini kullanmıştır. Söndüren rö
morkörlerinin manevra kabiliyeti ve yangın söndürme sistemleri yetersizdir. Bu nedenle filo, ma
nevra kabiliyeti yüksek ve yangın söndürme sistemleri yeterli römorkörler ve kurtarma gemisi ile 
takviye edilmelidir. 2 adet kurtarma römorkörü inşası için Deniz Kuvvetleri, İzmir Tersanesi ile 
05.11.2001 tarihinde gemi inşa sözleşmesi imzalanmıştır. Römorkörlerin 2003 yılında teslim edil
mesi planlanmasına rağmen yıl içinde römorkörlerin inşaatları tamamlanamamıştır. 

Can kurtarma (tahlisiye) istasyonları ise İstanbul Boğazı' nın Karadeniz çıkışındaki 75 millik 
bir sahada ve Marmara' da Harem' de teşkilatlandırılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında 
güçleri yetersiz gemilerin fırtınada karaya oturmaları nedeniyle tahlisiye (can kurtarma) işlemleri 
karadan gemiye halat atma şeklinde gerçekleştiriliyordu. Daha önceki bölümlerde bahsedildiği gi
bi; halen aynı sistemde çalışan Karadeniz tahlisiye istasyonlarının bu hizmetlerdeki verimlilik açı
sından modernize edilmesi ile deniz araçları ile takviyesi gerekmektedir. 
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Kuruluş Montrö anlaşması gereği istanbul' un Karadeniz çıkışında verdiği tahlisiye ve can 
kurtarma hizmetlerinden dolayı geçen gemilerden tahlisiye ücreti almaktadır. Türkiye' nin diğer kı
yılarında ve dünyada can kurtarma hizmetinden herhangi bir bedel alınmamaktadır. Ekonomisi ge
lişmiş Avrupa ülkelerinde denizde can kurtarma hizmetleri takriben % 95 ile % 97 oranlarında si
vil toplum örgütleri tarafından yapılmaktadır. Türkiye'de 2692 sayılı kanunla kurulan Sahil Güven
lik Komutanlığı; Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma Sözleşmesinin öngördüğü düzeyde ara
ma ve kurtarma görevlerini icra etmekle görevlidir. 

Kıyılarda birçok olayda Sahil Güvenlik Komutanlığı' nın motorbotlarıyla can kurtarma ger
çekleştirilmektedir. 

Kuruluş 30 adet Acil Müdahale Botu temini için 2000 yılından beri çalışmalar yürütmektedir. 
1999 ve 2000 yılı denetim raporlarında "Tahlisiye (can kurtarma) motorbotu temini ile Acil Müda
hale İstasyonları kurulması konusunda ilgili denizcilik kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak mü
kerrer yatırım yapılmaması" önerileri olmasına karşılık Kuruluş ilgili denizcilik kuruluşları ile bir 
mutabakat sağlamadan 10 adet (SAR) botu alımı için yatırımlarına devam etmiştir. Bunun üzerine 
Yüksek Denetleme Kurulunca bu konu ile ilgili bir ivedi durum raporu hazırlanmış ve 02.04.2002 
tarihli Üyeler Kurulunda kabul edilen rapor üzerine Kuruluş konuyla ilgili olarak Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ile 10 adet acil müdahale botunun muhtelif yerlerde konuşlandırılması için 
17.05.2002 tarihinde bir protokol imzalamıştır. 

Koordinasyon sağlanmadan yapılacak yatırımlar ülkenin kıt kaynaklarının verimsiz kullanıl
ması anlamına geleceğinden Kuruluş'un yatırım projelerinde ilgili denizcilik kuruluşları ile koor
dinasyon sağlaması gerekli görülmektedir. 

2003 yılında 10 adedi Türk bayraklı olmak üzere 19 adet gemiye kurtarma yardım hizmeti ve
rilmiştir. Kuruluş, kurtarma hizmetlerini TOF "Turkish Öpen Form" esaslarına göre yürütmekte ve 
bu hizmetlerde TOF anlaşması imzalanmakta ise de gerektiğinde LOF "Loyds Öpen Form" anlaş
ması yaparak da kurtarma hizmeti vermektedir. 

Kuruluş 2003 yılında Gemi Kurtarma faaliyetlerinden 12,3 trilyon lira zarar etmiş, Fener hiz
metlerinden 33,7 trilyon lira ve Tahlisiye hizmetlerinden 90,9 milyar lira faaliyet kârı sağlamıştır. 

V- YATIRIMLAR 
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2003 yılı yatırım progra

mında 10 adet proje yer almış bu projelerden 8 adedinin 2003 yılında, 2 adedinin 2003 yılından 
sonra bitirilmesi öngörülmüştür. Programdaki projeler için 19,5 trilyon lira ödenek konulmuştur. 
2003 yılında nakdi gerçekleşme % 33 oranında olmuş ve 6,4 trilyon lira harcanmıştır. 

Manevra kabiliyeti yüksek, kurtarma ve yangın söndürme gemisi olarak dizayn edilen 2 adet 
römorkörün inşası için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İzmir Tersanesi ile 05.11.2001 tarihinde söz
leşme imzalanmıştır. Römorkörlerin 2003 yılında teslim edilmeleri planlanmış ancak yıl sonuna 
kadar inşaatları bitirilememiştir. 2003 yılı ödeneği 8,5 trilyon lira olan sözkonusu proje için 4,0 
trilyon lira harcanmıştır. 

VI- BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü' nün KKTC'de gerekli şube 

ve istasyon kurmak üzere ve gerektiğinde KKTC'de şirketler kurmaya veya kurulmuş şirketlere or
tak olmaya yetki tanıyan 12.07.2000 tarih ve 2000/1052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 24.08.2000 
tarih ve 24150 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

Buna istinaden T.C. Denizcilik Müsteşarlığının % 01, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıb
rıs Türk Cemaati Meclis Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı'nın % 30, Kuruluş' un % 69,9 oranların
da iştiraki ile 100 milyar lira sermayeli merkezi Girne' de olmak üzere "Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve 
Gemi Kurtarma Ltd. Şrk." adı altında bir şirket kurulmuştur. KKTC kanunlarına göre kurulan şir
ketin ana statüsü 12.12.2000 tarihinde tescil ettirilerek ilk yönetim kurulu toplantısı 15.01.2001 ta
rihinde yapılarak şirket faaliyete geçmiştir. 
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Şirket 2. Olağan Genel Kurul Toplantısını 25.01.2002 tarihinde yapmıştır. Şirket 2001 yılında 
23,4 milyar lira zarar etmiştir. Şirket'in 25.01.2002 tarihindeki Genel Kurul Toplantısında serma
yenin 100 milyar liradan 500 milyar liraya çıkarılması ve bu işlemler için de Yönetim Kurulu' nun 
yetkili kılınması kararı alınmıştır. Yeniden değerleme artışı dahil 542,0 milyar lira olan sermayede 
Kuruluşun % 69,9 oranındaki hissesi 379,9 milyar lira ve Denizcilik Müsteşarlığının % 01 hissesi 
511,0 milyon lira olarak oluşmuştur. Bu hisselerin tamamı ödenmiştir. 542,0 milyar lira sermaye
nin 457,3 milyar lirası ödenmiş, 84,7 milyar lirası ödenmemiştir. Ltd. Şti"in 2003 yılında 63,0 mil
yar lira zararı oluşmuştur. 

VII. ÖNERİLER : 

A) Aşağıdaki öneriler, sonuçlan gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı
rakılmıştır. 

1- 233 sayılı KHK' ye tabi olarak Kamu İktisadi Kuruluşu statüsünde kurulan Kuruluş' un 399 
sayılı KHK' nın Ek-1 maddesinde sayılan kuruluşlar arasında yer almaması nedeniyle, ana statü
sünde personele ilişkin 399 sayılı KHK' ye aykırı hükümlerin değiştirilerek, daha önceki durum
ları itibariyle müktesep hakları bulunan personel de dikkate alınarak yapılacak düzenleme ile; kap
sam dışı personelin I sayılı cetvele, işçi sayılmayan personelin II sayılı cetveldeki sözleşmeli po
zisyona geçirilmesi suretiyle personelin gerçek kanuni statüsüne kavuşturulması için gerekli giri
şimlerin bir an önce yapılması, 

2- Kuruluş' un mülkiyetinde olmadığı için hurdaya ayırma, kiralama ve satışını yapma gibi ta
sarrufta bulunamadığı teknik ve ekonomik ömürlerini tamamlamış, bir kısmı işine yaramayan sön
düren tipi römorkör ile liman kontrol botlarının tekrar Müsteşarlığa iadesi veya mülkiyetlerinin 
Kuruluşa devri konusunda Denizcilik Müsteşarlığı nezdindeki girişimlerin sürdürülmesi, 

3- Çanakkale ve İstanbul Boğazlarında can ve mal güvenliğini sağlamakla görevli Kuruluş' a, 
hizmet bütünlüğünün sağlanması açısından halen Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından yapıl
makta olan kılavuzluk hizmetlerinden, boğazlardan geçişlere ilişkin kılavuzluk ve refakat hizmet
lerinin kamu hizmeti ağırlığı olması nedeniyle Kuruluş' a devredilmesi için ilgili merciler nezdin-
de girişimlerin sürdürülmesi, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1- Komisyonumuzca uygun görüldüğü üzere; Kuruluşun yatırım programı çerçevesinde ger

çekleştirdiği 10 adet acil müdahale (SAR) botu temini konusunda 2001 yılında yapılan ihalenin gö
rüşülmesi, 

2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 
C) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 
1- Türk liman ücretlerinin diğer ülkelerin liman ücretleri ile rekabet edebilmesini sağlamak 

için, Yönetim Kurulunca 29.07.2003 tarihinde alınan kararla transit seferler dışında tüm yerli ve 
yabancı yolcu ve ticaret gemilerinin fener ve tahlisiye ücretlerine 01.08.2003 tarihinden geçerli ol
mak üzere % 30 oranında yapılan indirim, Kuruluş için ticari indirim sayılamayacağı için konunun 
08.01.2002 tarih ve 4736 sayılı "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tari
feleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında değerlendirilmesi 
için ilgili merciler nezdindeki girişimlerin sürdürülmesi, 

SONUÇ 
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü' nün 2003 yılı bilançosu ve 

25.109.238 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
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Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2003 yılı bilançosu 

Aktif(Var1ıklar) 

1 - DÖNEN VARLIKLAR 
A- Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymet değer 
düşüklüğü karşılığı(-) 

C- Ticari alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu(-) 
2- Şüpheli ticari alacaklar karşılığı(-) 

D- Diğer Alacaklar 
1- Diğer alacak senetleri reeskontu(-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı(-) 

E- Stoklar 
1- Stok değer düşüklüğü karşılığı(-) 
2- Verilen sipariş avansları 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G- Gelecek aylara ait gid.ve gelir tah. 
H- Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II- DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu(-) 
2- Şüpheli ticari alacaklar karşılığt(-) 

B-Diğer Alacaklar 
1- Diğer alacak senetleri reeskontu(-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı(-) 

C- Mali duran varlıklar 
1- Bağlı Menkul Kıymetler 
2- Bağlı menkul kıym.değ.düş.karş. 
3- iştirakler 
4- iştiraklere sermaye taahhütleri 
5- İştirakler sermaye paylan 

değer düşüklüğü karşılığı (-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ortaklıklar sermaye taah.(-) 
8- Bağlı ort.serm.pay.değ.düş.karş.(-) 
9- Diğer mali duran vatlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değ.düş.karş.(-) 

D- Maddi duran varlıklar 
1- Maddi duran varlıklar(brüt) 

2- Birikmiş amortismanlar(-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen avanslar 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlık (brüt) 
2- Birikmiş Amortismanlar 
3- Verilen Avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1- Özel tükenmeye t abi var.(brüt) 
2- Birikmiş Tükenme Payları(-) 
3- Verilen Avanslar 

G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve 
Gelir Tahakukları 

H- Diğer Duran Varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki Dönem 
(Milyon TL) 

Ayrıntısı Tümü 

(1.795.565) 

( - ) 

( - ) 

( • ) 

( - ) 

( - ) 
( - ) 

( - ) 
357.700 

(130.789) 

( - ) 

( - ) 

30.144.646 

(15.235.505) 
342.275 

34.516.861 

666.303 
(523.329) 

( - ) 

38.863.919 
0 

1.009.242 

127.278 

730.150 

0 
234.842 
455.057 
41.420.488 

2.794 

0 

226.911 

49.768.277 

142.974 

0 

0 

50.140.956 
91.561.444 

CariiDönem 
(Milyon TL) 

Ayrıntısı Tümü 

(2.580.421) 

(97.748) 

( - ) 

( - ) 
( - ) 

( - ) 
( - ) 

( - .) 
379.476 

( - ) 
( - ) 

( - ) 

59.094.381 

(27.573.709) 
145.586 

20.685.578 

803.583 
(743.654) 

( - ) 

18.030.125 
0 

787.469 

456.908 

878.986 

0 
61.871 
250.407 
20.465.766 

2.794 

0 

379.476 

52.351.836 

59.929 

0 

0 

52.794.035 
73.259.801 
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Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2003 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

1 - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1- Borç Seneden Reeskontu(-) 
C- Diğer borçlar 

1- Diğer borç senetleri reeskontu(-) 
D- Alınan avanslar 
E- Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedilşeri 
F- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
G- Borç ve gider karşılıkları 

1- Dönem karı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları 

2- Dönem kârının peşin ödenen vergi 
ve diğer yükümlülükleri (-) 

3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider 
tahakkukları 

I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANC KAYN.TOPLAMI 

ll-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1- Borç Senetleri Reeskontu(-) 
C- Diğer borçlar 

1- Diğer borç senetleri reeskontu(-) 
D- Alınan avanslar 
E- Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılığı 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 
F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider 

tahakkukları 
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
Tahakkukları 

UZUN VADELİ YABN. KAYN. TOPLAMI 
III- ÖZ KAYNAKLAR 
A- Ödenmiş sermaye 

1- Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye(-) 

B- Sermaye yedekleri 
1- Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karları 
3- M.D.V. yeniden değerleme artışlan 
4- İştirakler yeniden değeri,artışları 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C- Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar karları 
E- Geçmiş yıllar zararlan(-) 
F- Dönem net kan(zararı) 

OZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki Dönem 
(Milyon TL) 

Ayrıntısı Tümü 

( - ) 

20.052.627 

(15.659.495) 

( - ) 

( - ) 

10.000.000 
(876.148) 

0 
0 

12.407.657 
7.066 

0 

0 
16.049.238 

0 
0 

0 

0 
374.035 

325.399 

0 

3.707.359 

4.393.132 

18.600 
709.641 
9.528.166 

28 

0 

0 
0 

0 
28 

9.123.852 

12.414.723 

16.049.238 

0 
0 
44.445.437 
82.033.250 
91.561.444 

Cani Dönem 
(Milyon TL) 

Ayrıntısı Tümü 

( - ) 

6.750.154 

(6.601.075) 

( - ) 

( - ) 

10.000.000 
(876.148) 

0 
0 

16.752.286 
28.587 

0 

0 
22.499.044 

0 
0 

0 

0 
1.859.595 

813.786 

0 

2.974.388 

149.079 

533.970 
166.130 
6.496.946 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

9.123.852 

16.780.873 

22.499.044 

0 
0 
18.359.084 
66.762.853 

73.259.801 
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Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü 2003 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A-Brüt Satışlar 

B-Satış indirimleri (•) 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (•) 

Brüt satış kan 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan 

F-Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G-Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlan» 

Dönem kan 
K-Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıktan (-) 

Dönem net kan 

Önceki dönem 
Milyon TL 

89.841.206 

1.384.723 

88.456.483 

23.201.756 

65.254.727 

18.506.027 

46.748.700 

21.697.516 

5.140.984 

0 

63.305.232 

1.467.471 

274.639 

64.498.064 

20.052.627 

44.445.437 

Cari dönem 
Milyon TL 

92.966.729 

11.551.146 

81.415.583 

35.306.532 

46.109.051 

24.619.861 

21.489.190 

9.156.882 

7.879.445 

0 

22.766.627 

2.537.501 

194.890 

25.109.238 

6.750.154 

18.359.084 
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SAYI: 90 
KIYI EMNİYETİ VE GEMİ KURTARMA İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 
2004 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 26.04.2006 tarihli 15 inci Birleşiminde Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile 
Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayı
lı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında 
kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komis
yon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyeleri
miz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

Kıyılarımızdaki fenerlerin işletilmesi, tahlisiye hizmetlerinin yürütülmesi ve gemi kurtarma 
hizmetlerinin yapılması ile görevli Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlü
ğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. bünyesinde bir işletme olarak faaliyet gösterirken; Özelleş
tirme Yüksek Kurulu' nun 07.04.1997 tarih ve 97/12 sayılı kararı ile Denizcilik Müsteşarlığı'na 
devredilmiş ve bilahare 12.05.1997 tarih ve 97/9466 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 07.04.1997 
tarihinden geçerli olmak üzere 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi Kamu İktisadi Ku-
ruluşu'na dönüştürülmüştür. Kuruluş' un Ana Statüsü Yüksek Planlama Kurulu'nun 06.08.1997 ta
rih ve 97/T-34 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Kuruluş'un Ana Statüsüne göre en önemli faaliyet konuları; 
- Türkiye kıyılarında kurulmuş ve kurulacak olan fenerleri, radyo farları, deniz işaretlerini, sis 

düdüklerini ve benzeri kıyı emniyet cihaz ve tesisleri ile can kurtarma (tahlisiye) istasyonlarını te
kel şeklinde işletmek, 

- Karadeniz' de Şile Feneri ile Karaburun Feneri arasındaki Türk karasuları ile Ege Denizinde, 
Bozcaada ve İmroz sahilleri de dahil olmak üzere Bababurnu ile Saroz Körfezinde kemikli mevkii ara
sında kalan Türk karasularında ve bu iki sınır arasındaki Karadeniz ve Çanakkale Boğazlan ve Marma
ra Denizinde ve Karaburun ile Foça'yı birleştiren hattın içinde bulunan İzmir Körfezinde kazaya uğra
yan (harp ve yardımcı gemiler hariç) 300 Rüsum tonilatodan yukan gemilerin ve yüklerin kurtarma ve 
yardım işlerini tekel şeklinde olmak üzere, bütün denizlerde gemi kurtarma ve yardım işlerini yapmak, 

- Türk Boğazları'nda ve karasularında güvenli seyre yönelik, her türlü sistem ve tesisleri kur
mak, tekel şeklinde işletmek ve bu amaca yönelik gerekli yatırımları yapmak olarak belirlenmiştir. 

Denizlerde gemilere yol göstermek ve mevkileri belirlemek suretiyle seyir güvenliğinin sağlanması 
için fenerler inşa edilmiştir. Dünya fenerciliğinin tarihi M.Ö.3. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Türkiye kı
yılarında ilk fener konulması 1856 yıllarında başlamıştır. Bu tarihte Osmanlı Devleti ile Fransa arasında 
fenerlerin işletilmesi konusundaki imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştır. "Fenerler İdaresi Umumiyesi Mü
dürlüğü" adı altında yürütülen bu hizmetler 01.01.1938 yılında 3302 sayılı kanunla millîleştirilmiştir. 

Dünyada gemi kurtarma esasları ve kurtarma kanunları asırlar boyunca gelişmiştir. Ana kav
ram: Kurtancının herhangi bir kaza durumunda can ve malı kurtarması için uygun bir kurtarma 
mükafatı ile teşvik edilmesidir. Türkiye'de gemi kurtarma hizmetleri ilk defa 1926 yılında İngiliz
ler tarafından kurulan bir şirketçe yapılmaya başlanmış 1930 yılında kabotaj kanununun yürürlüğe 
girmesiyle bu hizmetler de Millî kuruluşlar tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 
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Denizde can kurtarma (tahlisiye) hizmetleri Avrupa'da ve gelişmiş ülkelerde sivil toplum ör
gütleri tarafından yapılmaktadır. Ülkemizde Osmanlı Devletince 1869 tarihinde kurulan "Tahlisi
ye İdaresi" İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışındaki kıyılarda tahlisiye hizmetlerini yapmaya 
başlamıştır. 1883 tarihinden itibaren zaman zaman yabancı devletler tarafından yürütülen bu hiz
metler 09.06.1923 tarihinden itibaren Türkiye tarafından yapılmaya başlanmıştır. 1936 yılında im
zalanan Montrö anlaşmasına göre Kuruluş; İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışında tesis edilen 
tahlisiye istasyonlarının hizmetleri karşılığında İstanbul Boğazı'na Karadeniz'den giriş ve Karade
niz'e çıkış yapan gemilerden tahlisiye ücreti tahsil etmektedir. 

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün son beş yıla ait toplu bil
gileri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Toplu bilgiler (konsolide) 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Özkaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş 
amortismanlar 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 
Tüm alım tutarı 
Başlıca üretim miktarı: 
- Kurtarılan gemi 
- Transit geçen gemi 
- Boğazlardan geçen gemi (trans. hariç) 
- Limanlara uğrayan gemi 
- Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) 
-Filodaki gemi sayısı: 
- Kurtarma gemisi 
- Yangın söndürme römorkörü 
- Tahlisiye botu 
- Tahlisiye istasyonu (kara) 
- Fener sayısı 
• Diğer deniz sinyalleri 
Net satış tutarı 
Stoklar 
Kapsam dışı aylıklı pers.(ortalama) 
Kapsam içi aylıklı pers. (ortalama) 
Personel için yapılan giderler 
Cari yıla ilişkin: 
- Kapsam dışı pers. yapılan giderler 
- Kapsam dışı pers. başına aylık ort. gid. 
- Kapsam içi pers. yapılan giderler 
- Kapsam içi pers. başına aylık ort. gid. 
Dönem karına ilişkin vergi ve diğer 
yasal yükümlülükler 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYH' ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYTT ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH' ya katkjialıcı fiyatlarıyla)^ 
Faaliyet karlılığı (özkaynaklar yönünden) 
Mali karlılık (özkaynaklar yönünden) 
Faaliyet kan 
Dönem kan 
Bilanço kan 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 
% 

Milyar TL 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

Milyar TL 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

2000 

10.000 
2.748 

13.951 
27.547 

10.527 
3.322 

2.111 
20 

1.130 

12 
44.382 
42.100 
47.907 
11.798 

4 
8 
3 

12 
377 
88 

33.612 
312 
172 
987 

14.628 

2.131 
1.032 

12.491 
1.054 

9.197 
12.464 
29.952 
29.952 
29.226 

98 
195 

13.640 
27.165 
17.97 

2001 

10.000 
9.124 

31.793 
55.850 

-
25.967 

7.216 

10.173 
48 

1.645 

11 
47.366 
35.987 
46.619 
17.688 

4 
8 
3 

12 
391 
89 

70.044 
685 
211 

1.058 
21.920 

3.784 
1.494 

18.012 
1.420 

24.396 
24.569 
65.394 
65.394 
61.600 

12t 
24C 

39.944 
76.28 
51.88i 

2002 

10.000 
9.124 

44.038 
47.523 

-
65.004 
15.235 

29.233 
74 

1.807 

10 
53.522 
37.934 
47.355 
23.202 

4 
7 
4 

12 
413 
89 

88.456 
730 
248 

1.048 
28.500 

5.719 
1.922 

22.434 
1.784 

20.053 
20.169 
80.926 
80.926 
77.523 

106 
146 

46.749 
64.498 
44.445 

2003 

10.000 
19.753 
58.938 
20.626 

-
230.535 
171.961 

11.904 
33 

2.759 

19 
51.042 
39.724 
49.927 
35.306 

4 
7 

13 
8 

422 
98 

81.416 
892 
249 

1.077 
41.358 

7.571 
2.533 

31.489 
2.436 

6.750 
6.868 

72.686 
72.686 
72.384 

36 
42 

21.489 
25.10Ç 
18.355 

2004 

33.000 
41.203 
65.534 
14.416 

-
257.742 
199.990 

5.054 
40 

3.207 

11 
55.868 
47.037 
54.830 
40.784 

4 
6 

13 
7 

415 
91 

75.927 
1.074 

249 
1.098 

47.597 

8,596 
2.877 

38.380 
2.913 

3.478 
3.503 

67.008 
67.008 
66.701 

11 
16 

7.369 
10.776 

1 7297 

Son iki yıl 
farkı 

23.000 
21.450 

6.596 
(6.210) 

-
27.207 
28.029 

(6.850) 
7 

448 

(8) 
4.826 
7.313 
4.903 
5.478 

. 
(D 

-
0) 
(7) 
(7) 

(5.489) 
182 

-
21 

6.239 

1.025 
344 

6.891 
477 

(3.272) 
(3.365 
(5.678) 
(5.678) 
(5.683 

(25 
(26 

(14.120 
(14.333 
(11.062 

Artış veya 
Azalış % 

230 
109 
11 

(30) 

12 
16 

(57) 
21 
16 

(42) 
9 

18 
10 
15 

. 
(14) 

-
(12) 
(2) 
(7) 
(7) 
20 

-
2 

15 

13 
13 
22 
19 

(48) 
(49) 
(18) 
(18) 

(8) 
(70) 
(62) 
(66) 
(57) 
(60) 

Not: 2003 yılı değerleri 31.12.2003 yılı enflasyon düzeltmesi yapılmış bilanço değerleridir. 
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II- İDARİ BÜNYE 
A-Mevzuat: 

Kuruluş, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.' nin bünyesinde Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtar
ma İşletmesi olarak yer almakta iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 07.04.1997 tarih ve 97/12 
sayılı karan ile, Denizcilik Müsteşarlığına devredilmiş, bilahare 17.06.1997 tarih ve 23022 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu' nun 12.05.1997 tarih, 97/9466 sayılı kararı ile 
07.04.1997 tarihinden itibaren 233 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 3. maddesine göre "Kıyı 
Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü" adı altında bir Kamu İktisadi Kurulu
şuna dönüştürülmüştür. 

Kuruluş Ana Statüsü, Yüksek Planlama Kurulu'nun 06.08.1997 tarih, 97/T-34 sayılı kararı ile 
onaylanmıştır. 

233 sayılı K.H.K ve Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere; kuruluş özel hukuk hükümleri
ne tabi olup ilgili Bakanlık Denizcilik Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı iken 27.11.202 
tarih ve 24949 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile Ulaştırma 
Bakanlığı ilgili Bakanlık olarak belirlenmiştir. 

Kuruluş 3346 sayılı kanun, 72 sayılı kanun hükmünde kararname, 233 sayılı kanun hükmün
de kararnamenin 39. maddesi uyarınca denetlenmektedir. 

B-Teşkilat: 
Kuruluş' un ana statüsünün 5. maddesine göre kuruluş organları Yönetim Kurulu ve Genel 

Müdürlüktür. 
Yüksek Planlama Kurulu'nun 06.08.1997 tarih ve 97/T-34 sayılı kararı onaylayan Ana Statü 

eki organizasyon şemasına göre teşkilatlanılmıştır. Bu organizasyon yapısında Genel Müdür Yar
dımcılıklarından sonraki birimlerde zaman zaman ana statünün verdiği yetkiye istinaden Yönetim 
Kurulunca veya Genel Müdürlükçe değişiklik yapılabilmektedir. 

Kuruluşun yürütme organı Genel Müdür ve 3 Genel Müdür Yardımcısı ile bunların yan ve alt 
birimlerinden oluşmaktadır. Merkezde Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Başmüşavirliği, Savunma 
Sekreterliği, Personel ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kalite Yönetim Temsilciliği, Basın 
ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Protokol Müdürlüğü doğrudan Genel Mü
düre, daire başkanlıkları ve müstakil müdürlükler Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. 

C-Personel Durumu : 
Kuruluş Ana Statüsüne göre "Kuruluş ve bağlı ortaklıklarda hizmetler 4857 (1475) sayılı iş 

kanunu ile 854 sayılı Deniz İş Kanunu hükümlerine göre çalışan işçiler (kapsam içi ve kapsam dı
şı) eliyle yürütülmektedir. 

07.04.1997 tarihinde TDİ' den ayrıldığında 392 personeli bulunan Kuruluş' ta personel sayısı 
31.12.1997 tarihinde 462, 1998 yılı sonunda 1052, 1999 yılı sonunda 1078 kişi, 2000 yılında 1223 
kişi, 2001 yılında 1299 kişi 2002 tarihinde 1229 kişi ve 2003 yılında 1286 kişi, 2004 yılında 1315 
kişi olmuştur. Yıl içinde 157 kişinin girişi yapılmış ve 128 personel çeşitli nedenlerle işten ayrılmış
tır. 2004 yıl sonu itibariyle mevcut 1315 personelin 899 kişisi merkezde, 416'sı merkez dışında gö
rev yapmaktadır. 1315 personelin 862'si kara, 453'ü deniz personelidir. 2004 yılında ayrıca ortala
ma 50 geçici işçi istihdam edilmiştir. 2004 yılı içinde toplam personel giderleri 47,6 trilyon liradır. 

III- MALİ BÜNYE 
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmelerinin mali durumu ve mali sonuçları belirten gös

tergelerinde bir önceki yıla göre olumsuzluk görülmekle beraber, faaliyet döneminde finansman sı
kıntısı bulunmamaktadır. 2004 yılında 7,4 trilyon faaliyet kârı, 10,8 trilyon lira dönem kârı elde 
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edilmiş olup 3,5 trilyon lira olan vergi ve yasal yükümlülüklerin ayrılmasından sonraki kâr da 7,3 
trilyon liradır. Faaliyet kârı bir önceki yıla göre % 66 oranında 14,2 trilyon lira azalırken dönem 
kârı % 57 oranında 14,3 trilyon lira azalmıştır. Faaliyet kârının bir önceki yıla göre % 66 oranında 
azalmasının nedeni fener ve tahlisiye ücretlerinde transit seferler dışında yapılan % 30 oranındaki 
indirimler nedeniyle brüt satışların % 8 oranında azalması satış maliyetlerinin % 15,5 oranında ve 
faaliyet giderlerinin % 12,8 oranında artması ile ilgilidir. 2003 ve 2004 yılı Bütçe Kanunu ile geti
rilen uygulama nedeniyle kuruluş her ay brüt satış hasılatının % 10'unu Maliye Bakanlığı'na ak
tarmak suretiyle 2004 yılında toplam 8,6 trilyon lira satışlarından indirmek suretiyle Maliye'ye 
devretmiştir. Türk Boğazları Gemi Trafik Sisteminin devreye girmesi ile personel giderleri artmış
tır. Kuruluşun tarifelerinin Dolar bazında olması, Dolar kurunun artmaması, banka mevduatı ve bu
na bağlı olarak mevduat faiz oranları ve gelirlerinin yıllar itibariyle azalması nedenleriyle kurulu
şun dönem kârını etkileyen faaliyet dışı gelirleri de azalmıştır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Uluslararası Montrö Sözleşmesinde boğazlardan geçişlerle ilgili olarak Türkiye'nin hüküm
ranlık hakkından doğan emniyetli geçişlerin düzenlenmesi yer almaktadır. Bu düzenlemelerle bağ
lantılı olarak yapılması gereken fener ve tahlisiye hizmetleri ise Kuruluşça gerçekleştirilmektedir. 
Boğazlardan geçen ve limanlara uğrayan gemilerden de tarife karşılığında hizmet bedeli tahsil edil
mektedir. Ayrıca boğazlardaki gemi kurtarma işlemleri Kuruluş'un tekel olarak yaptığı hizmetler
dendir. Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ)'ce yürütülen İstanbul ve Çanakkale Boğazları kı
lavuzluk hizmetlerinin de boğazlarda güvenli seyirin sağlanmasına yönelik hizmet bütünlüğü açı
sından Kuruluş'a verilmesinde zaruret görülmektedir. TDİ' nin önemli birimlerinin özelleştirildiği 
göz önüne alınarak; Kuruluş ile TDİ' nin özelleştirme işlemlerinin bitirilmesini takiben birleştiril
mesinin kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Kuruluş, ana statüsü uyarınca tüm kurulmuş ve kurulacak olan deniz fenerlerini, radyofarları-
nı, deniz işaretçilerini, sis düdüklerini ve benzeri kıyı emniyet cihaz ve tesisleri ile can kurtarma 
(tahlisiye) istasyonlarını tekel şeklinde işletmek ve iç sularda ve kara sularımızda seyir emniyetini 
sağlamakla yükümlüdür. Bu hizmetler karşılığında gemilerden fener ücreti alınmaktadır. Fenerle
rin ve diğer seyir yardımcılarının (Gemi Trafik Yönetim Sistemi de dahil) sürekli olarak devrede 
tutulması ile ilgili uzaktan kontrol sistemleri ve seyir yardımcılarının çeşitlendirilmesi suretiyle arı
za riskinin azaltılması gerekmektedir. 2004 yılında fener hizmetleri; 415 adet fener, 14 adet sis dü
düğü, 3 adet radyofar, 2 adet sis çanı, 59 adet ışıklı ve ışıksız şamandıra, 10 adet rakon cihazı ve 3 
adet alamet bıkın ile yürütülmüştür. 

İstanbul Boğazından bir günde ortalama 220 gemi geçişi gerçekleşmektedir. Ayrıca karşıdan 
karşıya geçip şehrin yolcusunu taşıyan yolcu tekneleri, gezinti tekneleri ve balıkçı teknelerinin tra
fiği, transit gemi trafiği için büyük tehlike yaratmaktadır. Boğazların coğrafi özellikleri ve akıntı du
rumları göz önüne alındığında, büyük tonajdaki gemi trafiğinin seyir güvenliğini sadece klasik fe
nerlerle sağlamak mümkün görülmemektedir. Dünyada birçok su yolu ve limanda seyir güvenliği 
ve deniz trafiği düzeni radar ve bilgisayar kontrollü gemi trafik kontrol sistemleri ile yapılmaktadır. 

İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizinde Denizcilik Müsteşarlığı tarafından 
kurulan Gemi Trafik Kontrol Sistemi seyir güvenliğini sağlayan fenerler ve diğer navigasyon yar
dımcılarının modern bir şekli olduğu için yapımı tamamlandıktan sonra Kıyı Emniyeti ve Gemi 
Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından işletilmesinin gerekli görüldüğü 1998 ve 1999 
Denetim Raporlarında önerilmiştir. Boğaz Trafik Yönetim Sisteminin Kuruluş tarafından işletilme
si için Devlet Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuş ve sonuçta Boğaz Trafik Yönetim Siste-
mi'nin geçici kabulünü müteakip Kuruluş'ca işletilmesi amacıyla 10.07.2000 tarihinde Denizcilik 
Müsteşarlığı ile Kuruluş arasında bir protokol imzalanmıştır. Bakanlar Kurulu 2.8.2002 tarihinde 
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Türk Boğazlarında gemilerin güvenli seyrini sağlayacak 'Gemi Trafik Yönetim ve Bilgi Sistemi'nin 
Denizcilik Müsteşarlığı adına Kuruluş' ca işletilmesine karar vermiştir. Boğaz trafiğinin kontrolü 
konusunda ek protokol yapılarak Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü' nün bazı yetkileri Ku
ruluş' a devredilmiş ve sistemin 31 Ekim 2003 tarihi itibariyle Kuruluş tarafından işletilmesi karar
laştırılmıştır. Ancak sistem 2004 yıl başında resmî olarak devreye girmiştir. Gemi trafik yönetimi, 
Türk Boğazlan Deniz Düzeni Tüzüğü ve uygulama talimatları çerçevesinde yapılmaktadır. 

Kuruluş, 29.03.2000 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Trabzon, Zonguldak, Gemlik, Tuzla, 
Marmara Adası, Bozcaada, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Fethiye ve iskenderun' da SAR (arama-kurtar-
ma) istasyonları açılması kararını almıştır. Aynı amaçla 30 adet SAR (can kurtarma) botu temini için 
2000 yılı Ağustos ayında ihaleye çıkmıştır. Bu ihalenin iptali neticesinde tekrar 2001 yılında 10 adet 
can kurtarma botu için ihaleye çıkılmış ve imzalanan sözleşme neticesinde 10 adet botun sonuncusu 
2003 yılında teslim alınmıştır. Kuruluş Montrö anlaşması gereği İstanbul'un Karadeniz çıkışında ver
diği tahlisiye ve can kurtarma hizmetlerinden dolayı geçen gemilerden tahlisiye ücreti almaktadır. Tür
kiye' nin diğer kıyılarında ve dünyada can kurtarma hizmetinden herhangi bir bedel alınmamaktadır. 
Ekonomisi gelişmiş Avrupa ülkelerinde denizde can kurtarma hizmetleri takriben % 95 ile % 97 oran
larında sivil toplum örgütleri tarafından yapılmaktadır. Türkiye' de 2692 sayılı kanunla kurulan Sahil 
Güvenlik Komutanlığı; Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma Sözleşmesinin öngördüğü düzeyde 
arama ve kurtarma görevlerini icra etmekle görevlidir. Kıyılarda birçok olayda Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı'nın motorbotlanyla can kurtarma gerçekleştirilmektedir. 1999 ve 2000 yılı denetim raporların
da; "Tahlisiye (can kurtarma) motorbotu temini ile Acil Müdahale İstasyonları kurma konusunda ilgi
li denizcilik kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak mükerrer yatırım yapılmaması" önerilmiştir. 

2002 yılı Denetim raporunda; Acil Müdahale (SAR) Botu projesi kapsamında Temmuz 2003 tari
hine kadar teslim alınarak donatılan ancak Acil Müdahale (SAR) İstasyonları yerleri hazır olmadığı için 
İstanbul'da bekletilen 10 adet (SAR) botunun atıl durumda kalmaması için gerekli tüm gayretin göste
rilmesi, yeni bot alımına gidilmemesi ile söz konusu botların öncelikle Kuruluş' un asli görev yeri olan 
mevcut tahlisiye (Can kurtarma) istasyonlarında konuşlandırılması önerisi yer almıştır. Kuruluş, botları 
Karadeniz'deki Kefkenada Bot İstasyonu, Rumeli Feneri Bot İstasyonu, İstinye, Harem, Marmara Ada
sı, Çanakkale Akbaş Bot İstasyonlarında konuşlandırmış ve yatırım programında yer alan yeni arama-
kurtarma botu projesinden vazgeçtiğini 12.05.2004 tarihli yazıyla DPT Müsteşarlığına bildirmiştir. 

Kuruluş'un filosunda Temmuz 2005 tarihi itibariyle 4 adet manevra kabiliyeti ve yangın söndürme 
kapasitesi yüksek kurtarma römorkörü bulunmaktadır. 1998 yılında Denizcilik Müsteşarlığı tarafından 
12 adet Söndüren römorkörü ile 17 adet liman kontrol botu tahsis edilmişti. Zaman içinde denetim rapor
larında yer alan öneriler doğrultusunda söz konusu deniz vasıtaları başka kuruluşlara kiraya verilmiş ve 
2005 Temmuz itibariyle filosunda kullanılan 4 adet Söndüren römorkörü ile 6 adet liman kontrol botu 
kalmıştır. Söndüren römorkörleri ile liman kontrol botlannın 2004 yılı işletme masrafı 5,9 trilyon liraya 
ulaşmıştır. Filosundaki söndüren römorkörleri ile liman kontrol botlannın mülkiyetlerinin Denizcilik 
Müsteşarlığı'na ait olması nedeniyle hurdaya ayırma ve satışını yapma gibi işlemleri gerçekleştireme
yen Kuruluş, 30.01.2004 tarihli yazı ile konunun çözümü için Denizcilik Müsteşarlığına başvurmuştur. 
Yazıda, Söndüren tipi römorkörlerin ve liman kontrol botlannın günümüz ihtiyaçlanna cevap vermediği, 
bakım ve onanm masraflannın yüksek olduğu ve Yüksek Denetleme Kurulu'nun önerileri doğrultusun
da filoya modem gemiler temin edilirken eskilerin hurdaya aynlması gerektiği belirtilmiştir. İstenen va
sıflan taşımadığı için Kuruluş'a mali yük dışında bir fayda sağlamayan deniz vasıtalannın hurdaya ayır
mak, başka şirketlere kiraya vermek suretiyle kamunun kaynak israfı önlenmelidir. 

2004 yılında 4 adedi Türk bayraklı olmak üzere 11 adet gemiye kurtarma yardım hizmeti ve
rilmiştir. Kuruluş, kurtarma hizmetlerini TOF "Turkish Öpen Form" esaslarına göre yürütmekte ve 
bu hizmetlerde TOF anlaşması imzalanmakta ise de gerektiğinde LOF "Loyds Öpen Form" anlaş
ması yaparak da kurtarma hizmeti vermektedir. 
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Kuruluş 2004 yılında Gemi Kurtarma faaliyetlerinden 26,3 trilyon lira zarar etmiş, Fener hiz
metlerinden 31,7 trilyon lira ve Tahlisiye hizmetlerinden 1,9 trilyon lira faaliyet kârı sağlamıştır. 

V- YATIRIMLAR 
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2004 yılı yatırım progra

mında 11 adet proje yer almış bu projelerden 9 adedinin 2004 yılında, 2 adedinin 2005 yılından 
sonra bitirilmesi öngörülmüştür. Programdaki projeler için 12,5 trilyon lira ödenek konulmuştur. 
2004 yılında nakdi gerçekleşme % 18 oranında olmuş ve 2,2 trilyon lira harcanmıştır. 

VI- BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü' nün KKTC'de gerekli şube 

ve istasyon kurmak üzere ve gerektiğinde KKTC'de şirketler kurmaya veya kurulmuş şirketlere or
tak olmaya yetki tanıyan 12.07.2000 tarih ve 2000/1052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 24.08.2000 
tarih ve 24150 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

Buna istinaden T.C. Denizcilik Müsteşarlığının % 01, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıb
rıs Türk Cemaati Meclis Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı'nın % 30, Kuruluş' un % 69,9 oranların
da iştiraki ile 100 milyar lira sermayeli merkezi Girne' de olmak üzere "Kıbrıs Türk Kıyı Emniye
ti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti." adı altında bir şirket kurulmuştur. KKTC kanunlarına göre kurulan 
şirketin ana statüsü 12.12.2000 tarihinde tescil ettirilerek ilk yönetim kurulu toplantısı 15.01.2001 
tarihinde yapılarak şirket faaliyete geçmiştir. 

Şirket 2001 yılında 23,4 milyar lira zarar etmiştir. Şirket' in 25.01.2002 tarihindeki Genel Kurul 
Toplantısında sermayenin 100 milyar liradan 500 milyar liraya çıkarılması karan alınmıştır. Yeniden 
değerleme artışı dahil 542,0 milyar lira olan sermayede Kuruluşun % 69,9 oranındaki hissesi 379,9 
milyar lira ve Denizcilik Müsteşarlığının % 01 hissesi 511,0 milyon lira olarak oluşmuştur. 542,0 mil
yar lira sermayenin tamamı ödenmiştir. Şirket, 2004 yılında 13,2 milyar lira dönem kân elde etmiştir. 

VII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı

rakılmıştır. 
1 - Komisyonumuzca uygun görüldüğü üzere; Deniz ve seyir güvenliği hizmetlerinin tek elden yü

rütülmesi, mükerrer yatmmlar yapılmaması ve kaynakların rantabl kullanılmasını sağlamak amacıyla 
özelleştirme çalışmalannın neticelendirilmesini takiben Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ) ile 
Kuruluş' un birleştirilmesi ve ayrıca Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün boğazlara ilişkin 
yaptığı hizmetlerin kuruluşa devredilmesi konusunun araştınlması için gerekli çalışmalann yapılması, 

2- Komisyonumuzca uygun görüldüğü üzere; 233 sayılı KHK' ye tabi olarak Kamu İktisadi 
Kuruluşu statüsünde kurulan Kuruluş' un 399 sayılı KHK' nın Ek-1 maddesinde sayılan kuruluş
lar arasında yer almaması nedeniyle, ana statüsünde personele ilişkin 399 sayılı KHK' ye aykırı hü
kümlerin değiştirilerek, daha önceki durumları itibariyle müktesep hakları bulunan personel de dik
kate alınarak yapılacak düzenleme ile; kapsam dışı personelin I sayılı cetvele, işçi sayılmayan per
sonelin II sayılı cetveldeki sözleşmeli pozisyona geçirilmesi suretiyle personelin gerçek kanuni sta
tüsüne kavuşturulması için gerekli girişimlerin bir an önce yapılması, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştınlmıştır : 
1-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerinde yerine getirilmesi. 
SONUÇ 
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü' nün 2004 yılı bilançosu ve 

10.776.009 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Tasvip edilmiştir. 
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Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlûğü'nûn 2004 yılı bilançosu 

ABt«,Vart*Jer) 

1 - DÖNEN VARLIKLAR 

A- Hazır dererler 

8 - Menkul kıymetler 

1- Menkul kıymet değer 

dUfOktüSa kar»ılığı(.) 

C- Ticari alacaklar 

1- Alacak eenetleri reeskontu;-) 

2- ŞUptwH «cari alacaklar aerşıUğı(-) 

O-OiğerAlscaklar 

1 - Diğer alacak senetleri reeskontu;-) 

2 - SUpheH diğer atacaklar karştlığı(-) 

E-SloMar 

1- Stok değer düaüMüğd kerştağ*;-) 

2- Varüan «pens avanstan 

F- Yıllara yaygın İnşaat ve onanm marya» 

G-Gelecek aylara a lgid.vegeerlab. 

H- Diğer donan varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

I I -OURAN VARLIKLAR 

A- Ticari atacaklar 

1- Alacak senetleri neakartuf-) 

2- Şüpheli «cari alacaklar karaıagK-) 

B-Diğer Alacaklar 

1- BJar alacak senetleri reeskontu;-) 

2- Şüpheli diğer alacaklar karsAğn;-) 

C- M a l duran vamlüar 

1 - Bağlı Menkul Kıymalar 

2- Bağlı menkul kiym.de3.dO9.karf. 

3-lşbraklor 

4- lstlra«tora samıaye taahhütten 

6- İştirakler sermaye paylan 

değer düşüklüğü karşuajı (-) 

6- Sağu ortaklıklar 

7- Bagiı ortaklıklar sermaye taarn;-) 

8- Bağlı ort.aeım.pay.o«g.du>.kart.(-) 

9- Diğer mal duran vatlıklar 

10-Diğer mat duran veri. deg.dua.kan (-) 

0 - Maddi duran varlıklar 

1 - Maddi duran varlrklaıfbrut) 

2- BMkmk) amortramanlaıt-) 

3- Yapılmakta olan yatınmlar 

4- Verilen avanelar 

E- Maddi otnayan duran varlıklar 

1- Maddi otnayan duran varak (brüt) 

2- Birikmiş Amortümanrar 

3- Verilen Avaralar 

F- özel tükenmeye tabî varlıklar 

1- Özel tükenmeye t abı var (brüt) 

2- Birikmiş Tükenme Paylen(-) 

3- Verten Avanslar 

G-Geleoek Yılara AA Gidener va 

GeJfrTatıalcuklan 

H- Diler D m n Varlıklar 

D U t ^ VARLIKLAR TOPLAM 

[ AKTİF (VARLIKLAR) T O P L A M 

OnceM Donam 
I M t v o n T l ) 

A y n n M Tümü 

(2 580421) 

(97.748) 

( - ) 

( • ) 
( • 1 

( • ) 
( • ) 

1 • ) 

453 M S 

( • ) 
( - ) 

( - ) 
2M.1B3.e28 

( I 71 .8807*J ) 

263 508 

28.108.237 

707.0*8 

(853221) 

( • ) 

16 030.125 

0 

787.4ta 

488.908 

891.800 

0 

81.871 

250.407 

20.476J80 

2.794 

0 

483.945 

58.574.628 

53.821 

0 

0 

SMM.Uf 

71643.541 

Cari Donem 
laUvonTL) 

Arnn tn ı Tümü 

•1.75(0.314) 

•19(7.430) 

( - ) 
499.305 

( - ) 
( • ) 

( - ) 
( • ) 

( • ) 
518773 

( • ) 
( - ) 

( • ) 

241.733.480 

(199.989 091) 

286.189 

15.743.341 

804 903 

(»04.903) 

( • ) 

14.869.918 

0 

870.276 

730.484 

1.074.190 

9 

61984 

4270.492 

21.877.324 

2.986 

0 

518.773 

57.752 899 

0 

0 

0 

sünesi 
71.84* J t 2 

Peetl (Kaynaklar) 

1 - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A-Ma» borlar 

6 - Ticari borçlar 

1- Bor; Senetleri Reeskontu;-) 

r> Diğer bonjar 

1- Diğer borç eaneoeri reeakontu(-) 

r> Aanan avanalar 

E- Yılara yaygın İnşaat va onarım rvaterjişlerl 

F- ödanecek vergi va diğer yOkumMlı*ier 

fr Borç ve r>d» kaklıktan 

1-Dönem kan vergi ve rSğer yeaat 

yOkümtOuk kanılıklan 

2- Donem kandın peom ödenen vergi 

va«ğeryuUMalukl*>l ( . ) 

3. Kıdem tazminatı karalığı 

4- Diğer borç va gidar karılıkları 

H- Gelece* aylara a t gealar »e gider 

tetıakkuklan 

1- Diğer kıoa vadel yabancı kaynaklar 

KISA VADELİ YABAJeC KAYN.TOPLAatt 

H J Z U N VADELİ YABANCI KAYNAKLAII 

A - M a l borçlar 

B- Ticari borçlar 

1- Borç Senetleri Reeskontu;-) 

C- Diğer borçlar 

1- Diğer borç senetleri reeekDntu(-) 

D- Aknan avanalar 

E- Borç ve gider karşılıktan 

1-Kıdamrezn*at ı karşılığı 

2- Dlğar borç ve gMer karşılı klan 

F- Gelece»: yılara ait gelirler ve gider 

tanakkuHan 

G- Diğer uzun vadai yabana kaynaklar 

Tahakkuktan 

UZUN VADELİ YABN. KAYH T O P L A M 

Ut-ÖZ KAYNAKLAR 

A- Ödenmiş samıaye 

1 . Sermaye 

2* Ödenmemle eormayef-) 

3- Sermaye duzatmaat olumlu tarklan 

B- Sermaye yedekleri 

1- Hlaea aenedi İhraç primleri 

S- «asa esnedi İptal kanan 

3- M.D.V. yenklen değerleme artışları 

4- IşflraMar yeniden değerl.aıtıçlan 

5-Dtğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 

1-Yasal yedekler 

2- Statü yedekleri 

3- OlağanûetO yedekler 

4- Diğer kar yedekleri 

5 -özal tonlar 

D- Geçmiş yıüerkarlan 

E- Geçmiş yılar zararları;-) 

F- Donam net kan(zaran) 

ÖZ MYNAKLAR TOPLAM 

PASİF (KAYNAKLAR) T O P L A M 

OiKeUDöneVn 
t a n ı r a . TL) 

Ayrıntısı TOmu 

< • ) 

6750.164 

(6.001.075) 

( • I 

( • ) 

10O00.0M 

(876.148) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

39.184.870 

0 

0 

0 

1.859.595 

813.786 

0 

2.974.388 

149.079 

533970 

168.130 

IAUM* 

0 

0 

0 

0 

6 

6 

9.123.B52 

10.826739 

0 

39.184 870 

14.129.159 

0 

0 

73.0M.t20 

7t . tu.nt 

Cari Donem 
(MUnnTU- . 

AynntHU Tümü 

( - I 

3.478.526 

( • ) 

( • ) 

( - ) 

33.000.000 

(876.148) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

23.253.342 

0 

0 

O 

1.993.275 

178.829 

0 

2.085537 

3478.526 

107.567 

344 842 

• .1M.37C 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

32.123 852 

9.078.929 

0 

23.263.342 

0 

0 

7.297 483 

71.76J.606 

79.949.9tz 

Not: Önceki dönem tutarları 31.12.2003 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesi yapılmış tutarlarıdır. 
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Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü 2004 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A-Brüt Satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış kan 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlan» 

Dönem kan 

K-Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı 

Önceki dönem Cari dönem 
Milyon TL Milyon TL 

92.966.729 

11.551.146 

81.415.583 

35.306.532 

46.109.051 

24.619.861 

21.489.190 

9.156.882 

7.879.445 

0 

22.766.627 

2.537.501 

194.890 

25.109.238 

6.750.154 

18.359.084 

85.648.785 

9.722.181 

75.926.604 

40.784.090 

35.142.514 

27.773.005 

7.369.509 

5.032.209 

2.389.232 

0 

10.012.486 

1.661.210 

897.687 

10.776.009 

3.478.526 

7.297.483 
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TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA 
BAĞLI KURULUŞLAR 
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SAYI: 91 
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ'NİN 2004 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE 

İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 
Komisyonumuzun 06.04.2006 tarihli 10 uncu Birleşiminde Toprak Mahsulleri Ofısi'nin 2004 

yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Mecli
since Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. 
Tam tutanakla kayıt altına alman söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından 
verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak günde
me getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Ofıs'in ana statüsünün 4 üncü maddesinde, amaç ve faaliyet konulan; "yurtta hububat fiyatla

rının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine anormal derecede yük
selmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbirler almak ve gerektiğinde Bakanlar 
Kurulu'nun kararı ile hububat dışında bakliyat ve yağlı tohumlarla ilgili verilecek görevi yürütmek, 
afyon ve uyuşturucu maddelere konulan Devlet tekelini işletmek ve bu ürünlerin alım ve satışını 
yapmak ve gerekli stokların tesisi ve muhafazasını temin etmek" şeklinde özetle ifade edilmiştir. 

Bu maddenin dördüncü fıkrası ile; buğday alım fiyatları için, "buğdayı mahdut nevilere irca etmek 
ve ticari maksatlara göre standart tiplere varabilmek amacıyla yetiştirilen buğdayları Tarım ve Köyişle-
ri Bakanlığı'nın talebi ve teklifi ve Bakanlar Kurulu'nun karan dahilinde fiyat farkı ile satın almak," 
hükmü getirilmiş ise de; gerek 8. Beş Yıllık Planda, gerekse de yıllık genel yatınm ve finansman prog
ramlarında, IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşlarla yapılan görüşmelerde ve AB'ye uyum çalışmaları 
için hazırlanan Ulusal Programda, "TMO'nun faaliyet alanının gözden geçirilmesi ile piyasada gerekli 
hallerde müdahale görevi üstlenmesi, ürün fıyatlannın Devlet müdahalesi ile değil piyasa koşullannda 
talebe uygun olarak tespit edilmesi, atıl stoklann önlenmesi," şeklinde düzenlemeler mevcuttur. 

Ofisin ana statüsünün günün gelişen ve değişen koşullarına, makro ekonomik tespitlere ve 
uluslar arası gerekliliklere göre yeniden düzenlenmesi uygun olacaktır. 

TMO yönetim ve denetim bakımından 233 sayılı KHK ile ek ve değişikliklerine, 3346 sayılı 
Kanun ile 72 sayılı KHK'ye tabi olup, ana statüde belirtilen görevler; memurlar, sözleşmeli perso
nel ve işçiler eliyle gördürülmektedir. 

Haşhaş ekimi, kontrolü, ham afyon ve tıbbi afyon üretimi, satın alınması ve bunlardan uyuş
turucu maddeler üretimi, yurt içinde satışı, ihracatı; 03.06.1986 tarih ve 3298 sayılı Kanun ve 
04.05.1998 tarih 19804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 88/12850 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile yürürlüğe giren yönetmelik çerçevesinde Ofis tarafından yürütülmektedir. 

Haşhaş kapsülü alım fiyatları ve politikası her yıl Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilmekte 
olup, mevzuat gereğince üreticiler ürettikleri haşhaş kapsülünü tespit edilen fiyatlar üzerinden 
TMO'ya teslim etmek zorunda bulunmaktadır. 

TMO esas itibariyle tarım sektöründe ticari işlemler ağırlıklı olarak faaliyet göstermekle bir
likte, Afyon Alkaloid Fabrikası kimya sektörü ağırlıklı üretim yapmaktadır. AB'ye uyum çalışma
ları paralelinde TMO ile Afyon Alkaloid Fabrikası'nın faaliyet yapıları dikkate alınarak; fabrika
nın bağlantı yerinin ve tüzel kişiliğinin gözden geçirilmesi uygun olacaktır. 

Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi Dur.Vari. (edinme değ.) 
Maddi duran varlık birik.amort. 
Yatınmlar için yap nakdi ödeme 
Yatırım gerçekleşme oranı (nakdi) 
Bağlı ortaklara ödenen sermaye 
Bağlı ortaklar temettü gelirleri 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü gelirleri 

Başlıca alım miktarı 
Buğday 
Arpa 
Mısır 
Haşhaş kapsülü 
Tüm alım tutan 
Başlıca üretim Miktan: 
Morfin ve türevleri 
Un 
Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) 
Başlıca satış miktan: 
Buğday 
Arpa 
Mısır 
Net satış tutan 
Stoklar: 
İlk madde ve malzeme 
Yan Mamuller 
Mamuller 
Ticari Mallar 
Diğer stoklar 
Memur (Ortalama) 
Sözleşmeli (Ortalama) 
İşçi (Ortalama) 
Personel İçin Yap. Tüm Giderler 
Cari Yıla İlişkin 
Memurlar İçin Yapılan Giderler 
Memur Baş.Ort.Aylık Gid. 
Sözleşmeliler için yap.Gid. 
Sözleşmeli İçin Aylık Ort. Gid. 
İşçiler İçin Yap.Gid. 
İşçiler İçin yap. Aylık OrtGid. 
Döneme kar. illiş.vergi ve diğ.yas.yük. 
Tahakkuk Eden Vergiler 
GSYİH'na Katkı (Üretici Fiyatı) 
GSYİH'na Katla (Alıcı Fiyatı) 
GSMH'na Katkı (Alıcı Fiyatı) 
Faaliyet Karlılığı (Ozkaynak Yön) 
Mali Karlılık (Ozkaynak Yön.) 
İktisadi Karlılık 
Faaliyet Kan 
Dönem Kan 
Bilanço Kan 

—,-v, ." -_, 

Ölçü 

Trilyon TL 
Trilyon TL 
Trilyon TL 
Trilyon TL 
Trilyon TL 
Trilyon TL 
Trilyon TL 

Trilyon TL 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Bin Ton 
Bin Ton 
Bin Ton 
Bin Ton 
Bin Ton 

Trilyon TL 

Ton 
Bin Ton 

Trilyon TL 

Bin Ton 
Bin Ton 
Bin Ton 

Trilyon TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 
% 

Trilyon TL 
Trilyon TL 
Trilyon TL 

2000 

330 
330 
543 
880 
361 
255 
69 

12 
88 

2.959 
509 
184 
12 

388 

83 
47 
35 

4.116 
876 
501 
877 

31.239 
675 

11.426 
660.157 

1.301 
247 

5.108 
925 

40.335 

2.067 
743 

30.069 
535 

8.195 
777 

26.787 
28.957 

498.320 
154.365 
153.913 

16 
15 
32 
89 
84 
56 

2001 

330 
330 
682 

1.464 
877 
388 
103 

22 
71 

1.459 
1.026 

1 
21 

397 

84 
60 
88 

2.983 
324 
26 

1.073 

44.813 
692 

52.168 
1.015.223 

11.917 
276 

4.682 
900 

55.029 

3.141 
992 

41.494 
781 

10.387 
1.046 

56.819 
61.092 

1.085.068 
574.837 
543.841 

25 
26 
50 

167 
174 
117 

1 »£ 1 

2002 

800 
594 
873 

1.173 
396 
577 
155 

7 
46 

426 
380 

78 
18 

248 

70 
61 

109 

1.276 
833 

1.035 

51.650 
2.417 

96.874 
794.929 

13.792 
259 

4.312 
833 

79.351 

4.539 
1.460 

58.209 
1.125 

12.223 
1.223 

46.097 
67.466 

597.440 
112.655 
110.445 

12 
15 
26 

101 
134 
88 

,—* •* 
2003 

800 
650 

1.409 
1.126 

27 
2.204 
1.299 

2 
14 

1.038 
27 

381 
48 

594 

85 
28 
75 

604 
676 

81 
799 

167.529 
556 

52.837 
736.251 

1.141 
256 

3.989 
782 

100.316 

5.645 
1.928 

67.819 
1.560 

16.443 
2.102 

34.592 
51.127 

246.801 
55.735 
55.805 

7 
8 
6 

104 
109 
74 

2004 

800 
650 

1.626 
1.323 

49 
2.432 
1.455 

3 
34 

1.880 
218 
471 

17 
906 

69 

41 

1.037 
282 
362 
920 

90.514 
1.982 

47.695 
1.112.851 

166 
225 

3.478 
696 

101.620 

5.969 
2211 

79.239 
1.899 

16.363 
1.959 

14.935 
27.902 

250.992 
9.126 
9.126 

5 
5 
4 

82 
40 
25 

Son iki yıl 
farkı artış 

217 
197 
22 

228 
156 

1 
20 

842 
191 
90 

(31) 
312 

(16) 
(28) 
(34) 

433 
(394) 

281 
121 

(77.015) 
1.426 

(5.142) 
376.600 

(975) 

(31) 
(511) 
(86) 

1.304 

324 
283 

11.420 
339 
(80) 

(143) 

(19.657) 
(23.225) 

4.191 
(46.609) 
(46.679) 

(2) 
(3) 
(2) 

(22) 
(69) 
(49) 

Artış veya 
azalış 

% 

15 
17 
81 
10 
12 

50 
143 

81 
707 
24 

(65) 
53 

(19) 
(100) 
(45) 

72 
(58) 

15 

(46) 
256 
(10) 
51 

(85) 

(12) 
(13) 
(11) 

1 

6 
15 
17 
22 

(7) 
(57) 
(45) 

2 
(84) 
(84) 
(32) 
(38) 
(33) 
(21) 
(63) 
(66) 



Toprak Mahsulleri Ofisi; 24.06.1938 tarih ve 3491 sayılı kanunla, sermayesinin tamamı Dev
lete ait bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kurulmuş olup, 11.12.1984 tarih ve 18602 sayılı Res
mi Gazetede yayınlanan ana statü hükümlerine göre faaliyetini sürdürmektedir. 27.04.2005 tarih, 
25798 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 5335 sayılı Kanun ile Ofisin sermayesi 800 trilyon liradan 961 trilyon li
raya yükseltilmiş olup tamamı ödenmiştir. 

Tarımda yeniden yapılanma düzenlemeleri çerçevesinde Ofisle ilgili olarak; Sekizinci beş yıl
lık plan, I.Ulusal program ile güncelleştirilmiş ulusal programda, Dünya Bankası ile yapılan anlaş
malarda birçok tespit, tedbir ve öneriye yer verilmiştir. 

Sekizinci beş yıllık kalkınma planında "Ofıs'in işlevini etkin olarak yerine getirmesi için ye
niden yapılandırılarak faaliyet alanının sınırlandırılacağı ve piyasada gerekli hallerde müdahale gö
revi yapacağı" belirtilmiştir. 

24.07.2003 tarih, 25178 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yeni Ulusal Programda 
Ofisin AB üyesi ülkelerdeki müdahale kuruluşu yapısına dönüştürülmesi ile ilgili hükümler "Ortak 
piyasa düzenleri" bölümünde yer almıştır. İş takvimindeki "Ofisin 2004-2005 yıllarında hububat ve 
çeltikte veya bütün ürün gruplarına yönelik olarak, müdahale kuruluşu yapısına dönüştürülmesi" 
şeklindeki tespit Kurumun gelecekteki faaliyet yapısı ve iş hacmi açısından önem taşımaktadır. 

Ayrıca; Dünya Bankası ile imzalanan Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP) Anlaşması 
ve IMF Stand by Anlaşması kapsamında verilen niyet mektuplarında "yerel hububat fiyatlarını 
dünya fiyatlarına yaklaştırmak, hububat piyasasındaki ticari işlem hacmini artırarak, TMO alım 
miktarını düşürmek ve bu kapsamda kamu finansman yükünü hafifletmek, iç satış işlemlerinden 
zarar doğmasını önleyecek politikalar geliştirmek, bu yapıya uyumlu olacak şekilde TMO teşkila
tını küçültmek " şeklinde düzenlemeler yapılmıştır. 

TMO'nun; alım-satış politikasında 2002-2003 yıllarında olumlu değişiklikler meydana gelmiş 
ise de cari yıldan itibaren ve özellikle 2005 yılında alım politikasında sapmalar olmuştur. 

Ofisin hububat alımları 2001-2002 yıllarında sırasıyla 2,5-0,9 milyon tona gerilemiş, 2003 yı
lında 443 bin ton buğday ithalatı yapılarak hububat alımı 1,4 milyon tona yükseltilmiş iken; 2004 
yılında hububat alımları artış eğilimine girmiş ve 2,6 milyon ton hububat alımı gerçekleşmiştir. 

TMO'nun yıllık hububat alım miktarının 2 - 2,5 milyon ton olması gerekirken, 2005 yılında 
5,6 milyon ton hububat alınmış ve 1,6 katrilyon lira ödeme yapılmıştır. Bu uygulama Kurumu fi
ziki ve mali yönden sıkıntıya sokmuştur. 

15.10.2004 tarih ve 2004/7979 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki, 2005 yılı genel yatırım ve fi
nansman programının 15-16. ncı maddeleri uyarınca yayınlanan 08.12.2004 tarih ve 75070 sayılı 
"2005 yılı programı usul ve esasları genelgesinin" lö.ncı maddesinde TMO için özel tasarruf ted
birleri kısmı açılarak, "TMO'nun buğday alım miktarı bir milyon tonu aşmayacak, ayrıca DİİB 
kapsamındaki satış hariç, iç piyasaya 500 bin ton satış yapılacaktır." hükmü getirilmiş ise de; 2005 
yılı buğday alımı 4,3 milyon ton olurken iç piyasaya satış miktarı 165 bin tonda kalmıştır. 

Yüksek miktarda alıma karşılık Ofisin iç piyasadaki satış fiyatlarının serbest piyasaya göre 
yüksek olduğundan yurtiçi satışlar düşük kalmaktadır. Satışlardaki düşüş stoklara yansımış ve aşı
rı stoklar, Eylül 2004 ayında uygulanmaya başlayan DİİB kapsamındaki satışların "ihracat öncesi
ne" de yaygınlaştırılması sağlanarak kısmen önlenmiştir. DİİB kapsamında; 2004 yılında yaklaşık 
900 milyon ton buğday stoğu eritilmiş, ayrıca 2005 yılında 2,5 milyon ton buğday satılmıştır. Dİ
İB kapsamındaki satışlar nedeniyle 2004-2005 yılında toplam; 826 trilyon lira görev zararı mey
dana gelmiştir. Ayrıca DİİB kapsamında 2005 yılında 85 bin ton mısır satılmış ve bu satıştan 
20 trilyon lira görev zararı doğmuştur. 
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Dünya buğday FOB fiyatları ile Türkiye'de açıklanan buğday fiyatları arasındaki fark 2000 
yılında 52 $/ton iken 2001 yılında 18 $/tona düşmüş ise de, 2002 yılında 23 $/tona 2003 yılında ise 
76 $/tona çıkmış 2004 yılında 74 $/ton olmuştur. 

2002-2003 yıllarında tüccarın piyasaya daha fazla girmesi sağlanarak TMO dışındaki hububat 
ticaretinde artış temin edilmiştir. Ürününü piyasada daha yüksek fiyattan satan üretici TMO'ya da
ha az mal getirilmiştir. Ancak, 2004 yılından itibaren "Ofisin üreticiden daha fazla hububat alımı 
yapacağı" şeklinde bir piyasanın oluştuğu izlenmiştir. Ofis bir taraftan yoğun şekilde alım yapar
ken, diğer taraftan iç piyasada satış yapmakta sıkıntılar yaşamıştır. 

Hububat-mısır satış fiyatının serbest piyasa fiyatının üzerinde kalması nedeniyle yurt içi satış
ları düşük kalmıştır. İç satışlardaki düşüklüğün asıl nedeni Ofisin satış fiyatı olmuştur. Nitekim, yıl 
içinde en yoğun işlem gören Polatlı borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın ortalama 
satış fiyatı ortalama 329 bin TL/kg iken, aynı dönemde TMO'nun satış fiyatı 458 bin TL/kg oldu
ğu görülmüştür. 

Ofisin piyasayı düzenleyecek seviyede alım, stok ve satış politikası geliştirmesi, bunu da dö
nem içinde piyasa koşullarının gereklerine uygun olarak istikrarlı şekilde yürütmesi gerekmektedir. 

Kurumun 2004 yıl sonunda 2,6 milyon ton olan hububat stoğunun 460 bin tonu mısırdır. 

2005 yılı (Aralık-2005) hububat stoğu geçen yıla göre % 87 oranında artarak 4,8 milyon ton 
olmuştur. Mevcut stoğun 700 bin tonu mısırdır. Özellikle 2004 yılında mısır alım-satımında isteni
len sonuçlar alınamamıştır. Tek satış rakamında (403 bin TL/kg) uzun süre ısrarcı olunması sonu
cu mısır satılamamış ve depolarda kalmıştır. Ürünün bakım ve stok sorunları dikkate alınarak; mı
sır alımı, satışı ve stoklan için acilen tedbir alınmalıdır. 

2002-2003 yıllarındaki alım, satış ve stok uygulamaları sonucu Ofisin iş hacmi küçülmüş ve 
bunun neticesinde Yönetim Kurulunun 01.09.2003 tarih ve 22/208-2 sayılı kararları ile Ofisin mer
kez ve taşra teşkilatının yeniden yapılandırılması kararlaştırılmış, neticede 11 bölge müdürlüğünün 
yanı sıra birçok şube müdürlüğü, ajans amirliği ve Horozlu Un fabrikası kapatılmıştır. 

2005 yılında daha önce yapılan küçülme çalışmalarının yavaşladığı, bunun yanında hububat 
alımlarının yoğun olduğu bölgelerde kapatılmış olan Ofis birimlerinin tekrar açılması için yöresel 
taleplerin yoğunlaştığı, bazı geçici alım ekipleri açılmak durumunda kalındığı izlenmiştir. 

Kurumun küçülme çalışmalarının devam ettirilmesi, kalıcı şekilde ve genişlemeye yönelik her
hangi bir yapılanmaya neden olunmaması, AB normlarında "Müdahale Kuruluşu" olmasının yanı 
sıra, az sayıda ve yüksek nitelikli personel istihdamı için her türlü tedbirin alınması gerekmektedir. 

2004 yılı finansman programının 1 inci maddesinin (f, g) fıkralarıyla getirilen "optimum stok 
seviyesinin üzerine çıkılmaması" ayrıca, "alım miktarının minimum seviyede tutulması" şeklinde
ki esaslara tam olarak uyan bir faaliyet dönemi geçirilememiştir. 

Son dönemlerdeki hububat alım kararnamelerinde; "Ofisin alım fiyatlarının piyasa koşulları
na göre belirlenmesi, ayrıca iç satışlardan doğan zararın görev zararı kapsamından çıkartılması" 
şeklinde, sonuçları özellikle Hazine üzerindeki mali yükü hafifleten düzenlemeler yapılmış ise de, 
Ofisin piyasa fiyatlarına uygun bir politika izleyememesi nedeniyle iç satış fiyatları serbest piya
sanın çok üzerinde kalmış ve stokları artmıştır. 

Ofisin daha kârlı ve verimli olmasını teminen öncelikle; 

-Hububat alım, satış ve stoklarıyla ilgili olarak; Ofisin; fiyat, miktar, tonaj, tutar konularında 
tamamen serbest olması, tüccarın serbest piyasaya girmesinin sağlanmasına etken olan her türlü fi
yat açıklamasında ofisin resen hareket etmesi, 
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- Piyasayı düzenleyici miktarın dışında alım yapılmaması, olağanüstü hal ve stratejik stok dı
şında stok bulundurulmaması, şeklindeki tedbirlerin kalıcı esaslara bağlanmasıyla, alım, satış ve 
stok politikalarına dışardan müdahale edilmemesinin sağlanması, 

- Öz kaynakların güçlendirilmesini teminen her türlü atıl ve ihtiyaç fazlası gayrimenkul ile 
menkulün öncelikle satılarak kaynak yaratılması için sürdürülen çalışmalara hız verilmesi, 

gereklidir. 
2002 yılından itibaren alımların ve stokların düzene girmesiyle başlayan istikrarlı seyir 2004 

yılında kısmen sapmaya başlamış olup, 2005 yılında sapma artarak, Ofisin piyasayı regüle etmesi 
için dayanak durumundaki hukuksal önerilerin (DPT Sekizinci beş yıllık kalkınma planı, AB uyum 
çalışmaları, Ulusal Program, IMF ve Genel yatırım ve finansman programları) dışına çıkılmıştır. 

Kurum, kalkınma planı, ulusal program, genel yatırım ve finansman programları, IMF ve AB 
ile olan uyum çalışmaları çerçevesinde yeniden yapılanmaya giderken ve AB ile olan tarama çalış
maları da dikkate alındığında bu tür sapmaların sorun yaratacağı, dolayısıyla bir an önce 2002 ve 
2003 dönemlerindeki alım ve stok politikalarına dönülmesi, uygun olacaktır. 

II- İDARİ BÜNYE 
Ofisin teşkilat yapısı aşağıda belirtilmiştir. 
Merkez Teşkilatı: 
Cari yılda merkez teşkilatı yönetim kurulu, genel müdür, 3 genel müdür yardımcısı, 12 daire 

başkanlığı ve müşavirlik ile bağlı müdürlüklerden oluşmuştur. Genel müdür yardımcılığı kadrola
rından birisi iptal edildiğinden 2005 yılında iki genel müdür yardımcısı görev yapmıştır. 

Özellikle mali yapıyı doğrudan ilgilendiren "hububat alım ve satış fiyatlarının serbest piyasa 
koşullarında belirlenmesi" şeklindeki uygulamanın yerleştirilmesi, buna uygun bir teşkilat ve per
sonel yapısının oluşturulması gerekmektedir. 

Önceki yıllar raporlarında ofisin "iş gücü verimliliğinin arttırılması ve sağlayacağı koordinas
yon kolaylıkları bakımından merkez birimlerin kapatılması veya birleştirilmesi" şeklinde öneriler 
yer almış olup bu çerçevede Ofis tarafından 2003 yılında bir dizi organizasyon çalışması yapılmış 
ve uygulamaya konulmuştur. 

Taşra Teşkilatı: 
Yönetim kurulunun 31.12.2004 tarih, 34/406-1 sayılı kararıyla 27 olan şube müdürlüğü sayı

sı aynen muhafaza edilirken, ajans amirliği 120 ye indirilmiş, 50 olan tesisli ekip sayısı ise 56 ya 
yükseltilmiştir. Ayrıca taşrada (Afyon Alkaloid Fabrikası) 1 işletme müdürlüğü faaliyettedir. 

TMO'nun 2004 yılı sonunda 4141 personeli mevcut olup, 3.460 sözleşmeli, 221 memur, 681 
işçi çalışmaktadır. 

2004 yılı personel harcamaları toplam 101,6 trilyon liradır. 
Ofis AB'ye uyum çerçevesinde 2003 yılında hızlı bir küçülme yaşanmış ise de; özellikle 

2004-2005 yıllarında küçülme eğiliminin yavaşladığı, hatta 2005 yılında; önceden kapatılan ofis 
birimlerinin tekrar açılması yönünde yöresel taleplerin yoğunlaştığı, hububat alımlardaki artışın da 
etkisiyle bazı bölgelerde geçici büyümeler olduğu izlenmiştir. 

Bu nedenle Ofisin küçülme çalışmalarını sürdürmesi, büyümeye neden olacak herhangi bir 
yapılanmaya gidilmemesi, alım, satım ve stok politikalarının, müdahale kurumunun gerektirdiği 
organizasyona uygun olarak ve kalıcı şekilde tesbit edilmesi, az sayıda ve yüksek nitelikli perso
nel istihdam edilmesi için gerekli her türlü tedbirin alınması zorunludur. 

Sekizinci beş yıllık kalkınma planı, güncelleştirilmiş Ulusal Program ve AB'ye uyum çalış
maları çerçevesinde 2003 yılında başlatılan küçülme çalışmalarının bir an önce tamamlanması, bu 
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nedenle; Kuruma yük teşkil edecek olan merkez ve taşra birimlerinin kapatılması veya birleştiril
mesi, verimsiz durumdaki liman silolarının geleceği hakkında tedbir alınması önerilir. 

Ayrıca Ofisin kaynak sıkıntısı mevcuttur. Nitekim 2005 yılı hububat alımlarında yaklaşık 1,3 
katrilyon lira finansman ihtiyacı doğmuş olup, Hazine, yurt dışı bankalara borçlanılmıştır. 

Bu nedenle, ofisin küçülme çalışmaları dahilinde; 
Her türlü atıl, ihtiyaç fazlası olan sevk ve idare zorluklan bulunan idare binalarının, depola

rın, lojmanların, sosyal tesislerin öncelikle satılmak suretiyle elden çıkartılması ve Kuruma kaynak 
yaratılması için alınan tedbirlerin sürdürülmesi, önerilir. 

III- MALİ BÜNYE 
Ofis kaynaklannın % 45'i yabancı % 55'i öz kaynaklar oluşturmaktadır. 
Kurumun özkaynak-yabancı kaynak dengesindeki kısmi düzelme devam etmiştir. Finansman 

giderlerinde önemli oranda düşüş gerçekleşmiştir. Borçların büyük kısmı Hazine ile irtibatlıdır. 
2005 yılı hububat alımlarının artması nedeniyle Kurum hem Hazineden hem de yurt dışından (Ra-
bobank) finansman temin etmek durumunda kalmıştır. 

Kurumun mali dengelerinin bozulmaması için; alımların ve stokların asgari düzeylere çekil
mesi, müdahale alım miktarı dışında alım yapılmaması gerekmektedir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
2004 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararnamesi, Bakanlar Kurulu'nun 

13.10.2003 tarih ve 2003/6287 sayılı kararı ile kesinleşmiş, Hazine Müsteşarlığı'nın 27.10.2003 ta
rih, 63041 sayılı yazısı ile Kuruma gönderilmiştir. 2004 yılı program İşletme Bütçesi anılan karar
name doğrultusunda hazırlanarak Yönetim Kurulu'nun 19.11.2003 tarih ve 31/292-7 sayılı karan 
ile onaylanmıştır. 

Bakanlar Kurulunun 15.10.2004 tarihli 2004/7979 sayılı kararı ile kesinleşen Genel Yatırım 
ve Finansman Programı çerçevesinde Kuruluşun 2004 yılı revize ve 2005 yılı program işletme büt
çesi Yönetim Kurulu'nun 16.12.2004 tarih ve 31/386-16 sayılı kararı ile onaylanarak Hazine Müs
teşarlığı'na gönderilmiştir. 

TMO bütçesinin ilk durumu ile gerçekleşmeleri arasında önemli sapmalar bulunmaktadır. 
İlk programa göre; 
Buğday, arpa alım miktarı % 40, 
Buğday, arpa alım ödemeleri % 36, oranında yüksek gerçekleşirken, 
İç-dış satış miktarı % 32 oranlarında yüksek gerçekleşmiştir. 
Görev zarar alacağı % 58,5 oranında daha yüksek gerçekleşirken, finansman gideri % 50 dü

şüşle 49,3 trilyon lira olmuştur. 

İzlenen hububat alım ve satım politikalannın ofisin piyasayı regüle edecek, stratejik stok se
viyelerine uygun bir yapıda ve kalıcı olarak yürütülmesi gerekmektedir. 

Hububat alım kampanyasında alım miktarı ve bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar
da ortaya çıkan dönemsel farklılıklar ile satış ve stok politikalarındaki değişimler bütçe ile gerçek
leşmeler arasında ciddi oranlarda sapmalara neden olmaktadır. Bütçedeki sapmalar özellikle alım ve 
satış miktar ve tutan üzerinde yoğunlaşmaktadır. Alımlara ilişkin bütçe tahminlerinde hava koşulla
rı, ürün rekoltesi de önemli rol oynamaktadır. Özellikle alman hububat miktarı ile ilgili ortaya çıkan 
sapmanın büyüklüğü kurumun mali dengelerini satış, stok, finansman politikalannı yakından etki
lemekte nakit akımı, yatırımlar ve fınansal yük ile ilgili göstergelerde değişimlere neden olmakta
dır. Cari yılda bir taraftan alımlar artarken, diğer yandan yurt içi satışlar önemli oranda düşmüştür. 
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Nitekim alım fazlalığı, satış düşüklüğü sonucu oluşan aşırı stok nedeniyle DIIB kapsamında hubu
bat alanlara ihracat öncesi de satış yapılmak suretiyle yeni kampanya döneminde daha makul sevi
yelerde stokla girilmesi için mevzuat düzenlemesi yapılmak durumunda kalınmıştır. 

Ofisin kârlı ve verimli şekilde çalışmasını teminen; 

Özellikle hububat alım miktarı ve fiyatları ile ödeme usullerinde doğrudan ve istikrarlı şekilde 
yetki sahibi olması, stok ve satış politikalarını bizzat belirleyerek kararlılıkla sürdürmesi zorunludur. 

TMO'nun alım-satım-stok politikalarının yeniden oluşturulması çerçevesinde IMF ve Dünya 
Bankası gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde görüşmeler, tespitler mevcut olup, TMO'nun daha 
verimli olabilmesini teminen Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile getirilen esasların yanı sıra, 
2004 yılı "KİT Genel Yatırım ve Finansman Programı"nda tarımsal KİT'lerin ürün alım fiyatları, 
alım miktarları, stok yönetimi, pazarlama teknikleri gibi konularda uygulama ilkeleri getirilmiştir. 

Kurumun sağlıklı bir bütçe yapabilmesi, alım, satış ve stok politikalarına resen hakim olabil
mesi için hububat üretimi ve üreticisinin bilinçli yönlendirilmelerle organize edilmesi ürünün ser
best piyasada hareket görmesinin sağlaması, son derece önemlidir. 

Ofisin hububat piyasasını düzenleme şeklindeki görevinin yanı sıra kârlılık ve verimlilik ilkeleri
ne göre çalışma zorunluluğu bulunduğundan; "genel tanm politikalan, hububat üreticisinin ve ürünün 
desteklenmesi" gibi genel olarak kurum dışında alınan makro ekonomik kararlarda Ofisin tüzel kişili
ğine, mevzuat yapısına, faaliyet konulanna, kârlı ve verimli çalışma koşullarının yaratılmasına, özen 
gösterilmesi için ilgili Bakanlık ve Kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması önerilir. 

Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasında kurum dışı tespitlerin de etkisiyle ciddi oranlarda 
sapmalar meydana gelmekle birlikte işletme yönetiminin önemli bir kontrol aracı olduğu gerçeğin
den hareketle; 

İşletme bütçesinin hazırlanmasında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılmasının yanı sıra, bütçe tah
min ve gerçekleşmeleri arasındaki sapmalann asgari düzeye indirilmesi için gerekli tedbirlerin önce
den alınması, alım, satış, stok ve diğer politikaların Kurumun doğrudan sevk ve idaresinde oluşturul
masıyla uygulamaya ilişkin sorumluluğun tümüyle idarenin üzerinde bırakılması gerekmektedir. 

2004-2005 dönemi hububat alımları; 05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayın
lanan 28.05.2004 tarih ve 2004/7360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda gerçekleşmiştir. 

Alım fiyatları TMO Yönetim Kurulu'nun 22.06.2004 tarih ve 13/198-1 sayılı kararı ile belir
lenerek, hububat borsalarında ve alım fiyatlarında gerekli değişiklikleri yapmaya Genel Müdürü 
yetkili kılmıştır. 

2004 yılında makarnalık buğdaylar iki grupta, ekmeklik buğdaylar ise beş grupta değerlendi
rilmiştir. 

Geçen yıla göre buğdaylarda en düşük artış % 6,8 ile anadolu durum buğdayında, en yüksek 
artış % 16,4 oranında diğer (beyaz-kırmızı) buğdaylarda gerçekleşmiştir. Alım fiyatları; 

- Makarnalık buğdayda 330.000 TL/kg. 
- Ekmeklik buğdayda 290.000 TL/kg. 
- Arpa, çavdar ve yulafta 225.000 TL/kg. olmuştur. 
Aynca TMO Yönetim Kurulu 29.07.2004 tarih ve 17/256-2 sayılı karannı istihsal ederek asgari 

alım fiyatını 15 Ağustos 2004 tarihinden itibaren artırmıştır. Alım Kararnamesi'ne göre ürün bedelle
rinin % 50'sinin teslimata müteakip, bakiyesinin en geç 30 gün içinde ödenmesi kararlaştırılmıştır. 

TMO, hububat borsalarının geliştirilmesine yönelik olarak, 2002 yılında 4 borsada, 2003 yılın
da 8 borsada, 2003 yılında 8 borsada ve 2004 yılında ise 25 borsada alım faaliyetinde bulunulmuş
tur. Bu borsalann bulunduğu bölgelerdeki işyerlerinde doğrudan üreticiden alım yapılmamıştır. 
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Üreticilerin ürünlerini hasat dönemi sonrasında yüksek fiyatla pazarlamalarına imkân sağla
mak amacıyla emanet alımlar teşvik edilmiş, bu çerçevede ürünlerini TMO depolarına emanete bı
rakan üreticilerden 2004 yılında depolama ücreti alınmamıştır. 

Ağustos 2004 tarihinden sonra TMO tarafından alım fiyatlarında herhangi bir artış yapılmamış
tır. Ürün alım fiyatlarındaki düzenlemenin aylık enflasyon oranı dikkate alınarak belirli esaslar çer
çevesinde yapılması gerekli miktarda alım ve stok seviyelerin oluşturulması için uygun olacaktır. 

Geleneksel haşhaş ürününü değerlendirmek ve piyasanın yasal alkaloid ihtiyacını karşılamak ama
cıyla Afyonkarahisar/Bolvadin'de "Afyon Alkaloidleri Fabrikası" 1981 yılında üretimine başlamıştır. 

Afyon Alkaloidleri Fabrikası (AAF) entegre bir tesis olup, yılda 20.000 ton çizilmemiş haş
haş kapsülü işleme kapasitesiyle gerek uygulama teknolojisi gerekse üretim yönünden dünyanın 
belli başlı işletmelerindendir. 

İşletmede, çizilmemiş ve kırılmak suretiyle tohumlarından ayrılmış olan haşhaş kapsülünden 
morfin elde edilmekte, morfinden de morfin sülfat, morfin hidroklorür, kodein, kodein fosfat, dio-
nin gibi türevleri ile satış için CPS* (Haşhaş kapsülü konsantresi) opium powder, opium tentür gi
bi maddeler üretilmektedir. 

2004 yılında 2003 yılına göre Kodein Pür, Pür Metanol, Dionin ve Morfin Hidroklorür üreti
minde bir azalma, Kodein Fosfat üretiminde ise artış olmuştur, ayrıca ilk kez Rekristal Morfin üre
tilmiştir. Morfin Sülfat üretiminde bir değişiklik izlenmemiştir. 

Afyon Alkaloidler Fabrikası'nın, uluslar arası taleplere cevap verecek ileri teknoloji düzeyin
de tutulması, hem bölge üreticisi, hem de ülke ekonomisi için son derece yararlı görülmektedir. 

05.06.2004 tarihinde 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2004/2005 dönemi Hububat 
Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar kapsamında "un, makarna, bisküvi, gofret, kek, bulgur, ir
mik, şehriye, buğday nişastası ve bünyesinde un ihtiva eden diğer gıda ürünleri ile sanayi yemi" 
şeklinde yapılan ihracatların belgelenmesi kaydıyla, Dahilde İşleme İzin Belgesinde belirtilen hu
bubatın stoklar ölçüsünde ihraç tarihindeki dünya fiyatları da dikkate alınarak peşin ve/veya vade
li olarak satılması hususunda TMO görevlendirilmiştir. 

Daha sonra 28.08.2004 tarih, 25567 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş 
olan 2004-2005 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılma
sına Dair Karar'ın 1. maddesi gereği, yukarıda sayılan ürünlerin ihracatını yapmış oldukları veya 
yapacaklarını taahhüt ettikleri ihracatlarının karşılığında peşin ve/veya vadeli hububat satışı yapıl
ması için Ofise yetki verilmiştir. 

2004 ve 2005 yıllarında DİİB kapsamındaki satışlar Ofisin stok seviyelerinin dengelenmesi 
için son derece önemli rol oynamıştır. 

DİİB kapsamındaki satışlar nedeniyle 2004 ve 2005 yılında Hazineye gelen toplam mali yük 
826 trilyon liradır. Bu uygulama ile TMO'nun stokları azalmış, unlu mamullerin dünya piyasala
rındaki ihracat kabiliyeti artmış, TMO'nun ucuz satışı nedeniyle ortaya çıkan 826 trilyon lira zara
rı ise kamuya yük oluşturmuştur. DİİB uygulamalarının yakından izlenmesi zorunludur. Bu izleme 
TMO'dan ziyade Dış Ticaret Müsteşarlığı ve İhracatçı Birliklerinin görev alanındadır. DİİB kap
samındaki hububat satışlarının; TMO'nun yanı sıra, bir prim sistemi geliştirilerek doğrudan hubu
bat üreticileri ve tüccarlar tarafından da yapılması, geniş üretici kitlelerinin de bu sistem içinde 
alınması araştırılmalıdır. 

Yurt dışı hububat satışları; 05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hu
bubat Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Kararın 3 üncü maddesinde yer alan "TMO, gerekti
ğinde peşin veya kredili olarak hububat ithalatı ve ihracatı için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca 
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görevlendirilir" hükmüne göre yapılmıştır, işlemler cari yılda da Dış Ticaret işleri Genel Mü-
dürlüğü'nün 06.12.1988 tarih ve 34974 sayılı kararı ile kabul edilen İzahname hükümlerine göre 
yürütülmüştür. 

Son yıllarda yurt dışı hububat satışlarında yaşanan düşüş, cari yılda da devam etmiştir. 2004 
yılında bir hububat ihracat ihalesi yapılmıştır. 

İhracat ve ithalat işlemleri çoğu kiralık olan Liman Silolarından gerçekleştirilmektedir. Bu bi
rimlerin iş hacmi Ofisin faaliyetlerindeki küçülme paralelinde önemli ölçüde daralmıştır. 

Cari yılda da liman silolarının iş hacmindeki düşüş devam etmiş, Kurum tarafından bunların 
geleceği hakkında sağlıklı bir çalışma yapılmamıştır. Son beş yılda ihracat miktarı 3.891.300 ton
dan, 395 bin tona gerilemiştir. 

İş hacmi düşük olan İzmir, Trabzon, Samsun, Antalya, Haydarpaşa liman silolarının geleceği 
hakkında bir karar alınması gerekmektedir. 

Uluslararası fuarlara iştirak edilmesi, fiyatların yurtdışı fiyatlarla uyumlu hale getirme çalış
maları, ayrıca yüksek talep sonucunda; 2003 yılı morfin satışlarında önemli ölçüde artış temin edil
miş ise de 2004 yılında aynı etkinlik devam etmemiştir. 

Afyon Alkaloid Fabrikası'nda üretilen morfin ve türevlerinin yurt dışı satışlarında ortaya çı
kan sorunların giderilmesi için; ürün satış maliyetleri ile yurt dışı satış fiyatlarının, talep yapıları
nın, uluslararası pazarlama usul ve esaslarının sürekli olarak gözden geçirilmesi, istikrarlı bir üre
tim ve fiyat yapısıyla stokların azaltılması için her türlü tedbirin alınması önerilir. 

05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2004-2005 yı
lı Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar'm 2 nci maddesinde "TMO, ürün fiyatlarını ve 
alım-satım esaslarını Ana Statüsünün 4 üncü maddesi çerçevesinde belirlemeye yetkilidir. Satım fi
yatlarını Aralık 2004 döneminde Haziran 2004 alım fiyatlarının asgari % 20 fazlasına gelecek şe
kilde aylar itibariyle belirler." hükmü çerçevesinde satış fiyatlarının belirlenmesi, ayrıca TMO iç 
satışlarında 2004 yılı ürünlerinden itibaren görev zararı olmadığından maliyet altında fiyat uygu-
lanamaması sonucu Ofisin satış fiyatı serbest piyasanın üzerinde kalmıştır. Bu nedenle maliyet dü
şürücü önlemler yanı sıra; hububat piyasasını düzenleyici görevi bulunan Ofisin gerektiğinde alım 
ve satış fiyatlarını arttırması veya düşürmesi, ticari faaliyetlerini serbest piyasa koşullarına uygun 
olarak yürütmesi gerekmektedir. 

2004 yılı genel yatırım ve finansman programının 1 inci maddesinin (f) fıkrasında KİT'lerin 
stok yönetiminde ve stok seviyelerine ilişkin esaslar belirtilmiştir. Buna göre; "stok yönetiminde 
gereken özenin gösterilmesi, optimum stok düzeylerinin belirlenerek bu düzeylerin üzerine çıkıl-
maması, atıl stokların piyasa durumu dikkate alınarak, gerekli pazarlama tekniklerinin kullanılma
sı yoluyla satışların artırılması" hükmü getirilmiştir. 

Ofis stokları 2003 yılı sonuna göre % 33 artmıştır. Bu artış esas itibariyle alım miktarındaki 
artışlar ileri gelmektedir. 2004 ticari mal stoklarının % 88'i hububata ait olup, hububat stoklarında 
da geçen yıla göre miktar ve tutar olarak % 42 artış olmuştur. 2003 yılında düşen stoklar 2004 yı
lı içinde artış eğilimine girmiştir. Bu durum yurtiçi hububat satışlanndaki düşüşten kaynaklanmış 
ise de, Eylül 2004 ayından itibaren DİİB kapsamındaki satış politikalarının değişmesi sonucu hu
bubat stokları cari yıl sonu itibariyle önemli ölçüde düşüş göstermiştir. 

Ofisin mamul stok yönetimi esas itibariyle hububat alım ve satış politikalarıyla doğrudan ilgi
li olup; alım miktarında ortaya çıkan ciddi değişimler stok yönetimini, optimum stok düzeylerini, 
piyasanın düzenlenmesi için gerekli olan değerleri yakından etkilemektedir. 

Özellikle hububat alımlarının yıllar itibariyle istikrarlı olmadığı dönemlerde stok yönetimi 
önemli hale gelmiş olup bu nedenle; 

Ofisin piyasayı regüle edecek seviyedeki asgari ve azami hububat stok seviyelerini öncelikli 
olarak tespit etmesi gerekmektedir. 
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Stoklardaki ürünler çeşitli tipte depo ve silolarda, kapalı depolar yetersiz olduğu veya bulun
madığı yerlerde ise açıkta polietilen örtüler altında muhafaza edilmektedir. 

Kapalı depo kapasitesi cari yıl sonu itibariyle 4,6 milyon ton olup kapalı depolardaki toplam 
ürün miktarı 1,9 milyon ton'dur. 

Cari yılda silolarda % 18, yatay depolarda % 15 oranında depolama yapılabilmiştir. Kapalı de
po kapasitesi 4,6 milyon ton olmakla birlikte yıl içinde kapasitenin ancak % 34'ü kullanılmıştır. 

Yıl sonu itibariyle siloların % 21'i, yatay depo ve diğer kapalı depoların % 21'i kullanımda
dır. Kapalı depo kapasitesinin % 12'si liman siloları ile ilgilidir. 

Atıl kapasiteli depolar kişi ve kuruluşlara kiralanmak suretiyle değerlendirilmeye çalışılmak
tadır. 2003 yılında 2,3 trilyon lira depolama geliri sağlanmış ise de bu tutar cari yılda 1,8 trilyon li
raya düşmüştür. 

Hububat alımı yapamayan, birbirine yakın mesafede olan, kuruma mali külfeti artan şube mü
dürlükleri ile ajans amirliklerinin kapatılması, gereksiz ekipler açılmaması, liman silolarının göz
den geçirilerek verimli olmayanların kapatılması, atıl ve ihtiyaç fazlası depo ve tesislerin ilgili ki
şi ve kurumlara öncelikle satış suretiyle veya kullanım hakkı verilmesi yönünde gerekli önlemle
rin alınması uygundur. 

Atıl depoların özel sektöre kiralanmasıyla kısmen de olsa stok giderlerinin azaltılması yönün
deki çalışmanın hızlandırılması, ofisin lisanslı depoculuk yapabilmesi için gerekli girişimlerin sür
dürülmesi gereklidir. 

2004 yılında büyük kıymete haiz; liman pnomatikleri, kurutucu cihazlar, silo tesisleri, kara na
kil araçlarının sigortaları ve yurt içi, yurt dışı malzeme, cihaz, yedek parça taşımaları dış sigorta 
yoluyla, bunların haricindeki tüm kıymetler ise iç sigorta yoluyla güvence altına alınmıştır. 

2004 yılında dış sigorta şirketlerine 1.403 milyar lira prim ödenmiş olup, prim ödemelerinin 
tamamına güven sigortaya yapılmıştır. 

V- YATIRIMLAR 
Toprak Mahsulleri Ofisi, Ana Statüsü 4 üncü maddesinin 5, 6 ve 8 inci fıkralarında özetlenen 

faaliyet konuları gereği yatırım, etüt, araştırma, fizibilite ve projeler ile gerektiğinde mühendislik 
ve müşavirlik hizmetleri yapmak veya yaptırmak durumunda olup, yıllık yatırım programlarıyla 
belirlenen yatırımları gerçekleştirmektedir. 

TMO 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp yatırımlarını ihale yönetmeliği çerçe
vesinde yürütmektedir. 

TMO'nun yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaların nasıl sonuçlanacağı, Kurumun 
hangi görev, yetki ve faaliyet konularına sahip olacağı henüz açıklığa kavuşmamıştır. Bu nedenle 
"Kurumun yeniden yapılandırılması çalışmaları tamamlanmadan, hukuki ve mali yapısı yeniden 
oluşturulmadan, yeni yatırım taahhüt ve projelerine başlanılmaması" şeklindeki önerilerin yanı sı
ra, tasarruf tedbirleri de gözetlenerek bazı yeni projeler ertelenmiş, tesislerin bakım-onarım ve re
habilitasyon işlerine ağırlık verilmiştir. 

2004 yılında yatırımlar önemli ölçüde azalmıştır. 2004 yılı için 8,5 trilyon lira yatırım öngö
rülmüş ise de gerçekleşme 2,8 trilyon lira olmuştur. Ofis yönetiminin özellikle lojman, idare bina
sı alınması, bakım-onarım yapılması gibi doğrudan gelir katkısı bulunmayan yatırımlardan tasar
ruf tedbirleri çerçevesinde vazgeçtiği, ayrıca atıl durumdaki, mali külfeti olan gayrimenkullerin el
den çıkartılması gayreti içinde olduğu izlenmektedir. Yıllardan beri çözülemeyen Mersin Liman 
Silosu toz toplama sistemi ve Afyon Alkaloid Fabrikası'na su arıtma tesisi ile ilgili işlemler 2005 
yılında hızlandırılmış olup, ihaleler yapılmıştır. 

Kurumun idari ve mali yapısında önemli yer tutan ve gelecekleri hakkında karar alınmasının 
uygun olduğu anlaşılan liman siloları ile ilgili olarak aşağıda özet bilgi verilmiştir. 

- Antalya: Mülkiyeti maliye ve belediyeye ait olup, 62 bin ton depo kapasitelidir. 14 persone
lin çalıştığı liman silosunda alım işlemleri de yapılmakta olup, özel sektöre kiraya verilmektedir. 
2004 yılında ihracat ve ithalat gerçekleşmemiştir. 
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- Bandırma: Mülkiyeti TCDD'ye ait olup 60 bin ton depo kapasitesine sahiptir. 55 personelin 
çalıştığı iş yerinde deniz yoluyla iç sevkiyat yapılmakta olup, depolar zaman zaman özel sektöre 
kiraya verilmektedir. 

- Derince: Mülkiyeti TCDD'ye ait olan liman silosunun 95 bin ton depolama kapasitesi mev
cut olup, 57 personel çalışmaktadır. Siloda ithalat - ihracat işlemleri gerçekleştirilmektedir. TCDD 
İşletmesinden takas yoluyla elde edilen arazi üzerine inşa edilmiş olup, yol sorunu cari yılda da çö
zümlenmemiştir. 

- Haydarpaşa: Liman siloları 3 ayrı yapıda olup, TCDD ile ilgilidir. A, B bölümleri kiralık, C bö
lümünün binası TMO'ya ait olup, yeri kiralıktır. B bölümü 1923 yılında yapılmış ve teknik, ekonomik 
ömrünü tamamlamıştır. Ayrıca liman rıhtımında bulunan konveyör hattının iz düşüm alanı da Devlet 
Demir Yollan'na aittir. Depolama kapasitesi 54,500 tondur. Şehir merkezi içinde kalmış bulunan Hay
darpaşa Şube Müdürlüğü'nde alım yapılmamakta ayrıca, liman silolarına tahmil, tahliye işlemleri güm
rük ortamı nedeniyle sınırlı kalmakta, ihracat için büyük tonajlı gemiler limana yanaşamamaktadır. Te
kirdağ liman silosunun otomasyona geçmesini takiben, Trakya'da bulunan Ofis işyerlerinin ürününün 
tamamına yakınının ihracatı Tekirdağ limanından ihraç edilmekte olup, konumu ve denizin sığlığı ne
deniyle Haydarpaşa liman tesislerinin önemi her geçen gün azalmış ve cari yılda olduğu gibi bundan 
böyle de, Haydarpaşa limanında kayda değer bir faaliyet olmadığı ve olamayacağı anlaşılmaktadır. 

TMO'ya ait Haydarpaşa liman sahası içerisindeki araziler üzerinde betonarme silo ve müşte
milatı ile halen İstanbul Şube Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılan tesisler yer almaktadır. 
Haydarpaşa liman silolarının bağlı olduğu Haydarpaşa Şube Müdürlüğü'nün 1,200 m2 kapalı hiz
met binası mevcuttur. 

Haydarpaşa Gar ve Liman sahasının değerlendirilmesine ilişkin olarak çıkartılan 17.09.2004 ve 
5234 sayılı kanunun geçici 5 inci maddesinde "Mülkiyeti Hazineye ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Se
limiye ve İhsaniye mahallelerinde bulunan ve Haydarpaşa Limanı olarak kullanılan taşınmazları, üze
rindeki muhdesatı ile birlikte ödenmiş sermayesine ilave edilmek üzere, Ulaştırma Bakanlığının ilgili 
kuruluşu olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz ola
rak devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu taşınmaz mallarla ilgili olarak imar mevzuatındaki kısıt
lamalar ile plân ve parselasyon işlemlerindeki askı, ilân ve itirazlara dair sürelere ilişkin hükümlere tâbi 
olmaksızın, her ölçekteki imar plânını yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye, re'sen onaylamaya ve her 
türlü ruhsatı vermeye Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yetkilidir. Plân hazırlama ve onaylama işlemleri 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığının uygun görülen birimince, ruhsat ve plân uygulama işlemleri ise Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı il teşkilatınca yerine getirilir. Kesinleşen plânlar ilgili belediyelere tebliğ 
edilir. Bu plânların uygulanması zorunludur. Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul 
ve esasları belirlemeye Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları, ikinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul 
ve esasları belirlemeye ise Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yetkilidir" hükmü getirilmiştir. 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 06.05.2005 tarih, 2865 sayılı yazılarında, mülkiyeti 
TMO'ya ait İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Selimiye mahallesinde bulunan ve toplam 6,032 nf'lik arazi
nin Erzurum ve Kars işyerinde mülkiyeti TCDD'ye ait olup TMO'ca kiralık olarak kullanılan araziler 
ile takası önerilmiştir. Daha sonra TCDD'ye TMO tarafından 24.06.2005 tarih 2993 sayılı yazı ile 
Haydarpaşa işyerindeki taşınmazların ve üzerinde bulunan tesislerin emsal olarak aynı değerde ola
mayan Erzurum ve Kars işyerinde mülkiyeti TCDD'ye ait taşınmazlarla takasının mümkün olmadığı, 
bu sebeple, TMO'ca yapılan Haydarpaşa limanı için mülkiyet ve tesislerin toplam bedeli 13,585,000.-
YTL.'nin TMO'ya ödenmesi halinde konunun yönetim kuruluna sunulabileceği ifade edilmiştir. 

- İskenderun: Mülkiyeti Ofise ait olan Liman Silosunun 60 bin ton kapasitesi mevcut olup 145 
personel çalışmaktadır. 

- İzmir: Alsancak'taki silolar TCDD'ye, yeni limandaki silolar ise Maliye'ye aittir. Depolama 
kapasitesi toplam 72 bin ton olup, 112 personel çalışmaktadır. 
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- Mersin: Mülkiyeti TMO'ya ait olan liman silosunun 100.000 ton depo kapasitesi mevcuttur. 
Depolama yapısı, iş ve istihdam hacmi açısından önemli bir işyeri olup, 99 personel çalışmaktadır. 
12.06.2005 tarihinde ihracat hattı yanmış olup, yanan bölümün harici sigorta kapsamında olduğu 
anlaşılmıştır. 

- Samsun: TMO mülkiyetinde olup, 36.200 ton depolama kapasitesi bulunmaktadır. 
- Tekirdağ: Mülkiyeti Maliyeye ait olup, 70,000 ton depo kapasitesi mevcuttur. Geçmiş yıllar 

dikkate alındığında, cari yılda iş akışının daraldığı görülmekle birlikte, genel yapısı itibariyle Trak
ya bölgesi açısından hububat alımı ve dış ticaret itibariyle önemli bir işyeridir. 

Tekirdağ Şubesi, bölgenin hububat alımlarındaki öneminin yanı sıra, yapılan ihracatın ve de
niz yoluyla iç sevkiyatın merkezi konumundadır. Ayrıca özel sektörün kullanımına açık olup, ara
zini dolgu alanının 2.500 ırr'lik kısmı ayrıca kiraya verilmektedir. 

Liman Silosunun yanı sıra Tekirdağ merkezdeki Şube Müdürlüğünün idari binaları ve ek 
imkânlar İstanbul merkezi dahil yörenin hububat alımları ile iç ve dış satış işlerine hizmet verecek 
kapasitededir. Olabilecek dış ticaret ve alımlar nedeniyle önemi devam etmektedir. 

- Trabzon: Mülkiyeti T. Denizcilik İşletmelerine ait olup, 29,000 ton depolama kapasitesiyle 
Ofisin en küçük liman silosudur. İşletmede alım yapılmamakta, diğer işyerlerinden gelen stoklar 
muhafaza edilmektedir. Silolar zaman zaman özel sektöre kiraya verilmektedir. 

VI- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı
rakılmıştır. 

1- 1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla değişik 14 üncü maddesini değiştiren 2320 
sayılı Kanun ile 4857 sayılı Kanunun öngördüğü işveren tarafından kıdem tazminatı fonu tesis edil
mesi hususunda, yasal düzenlemenin gerçekleştirilebilmesi için ilgili merciler nezdinde girişimle
rin sürdürülmesi, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır : 
1- Sekizinci beş yıllık kalkınma planı, güncelleştirilmiş Ulusal Program ve AB'ye uyum ça

lışmaları çerçevesinde; küçülme çalışmalarının yavaşlatılmadan bir an önce tamamlanması, Kuru
ma yük teşkil eden merkez ve taşra birimlerinin kapatılması veya birleştirilmesi, verimsiz durum
daki Liman silolarının geleceği hakkında karar alınması, 

2- Sekizinci beş yıllık plan hedefleri ve Ulusal Program çerçevesinde fiyatların; yurt içi ve yurt 
dışı alım-satım fiyatları, ürün maliyeti, ürün kalitesi ve rekoltesi ile yıl içindeki piyasa fiyat hareket
leri esas alınmak suretiyle Ofis tarafından bizzat belirlenmesi, fiyat tespitlerinde görev zararına ne
den olunmaması, piyasayı regüle edecek asgari seviyelerin dışında alım yapılmaması, stokların ge
rekli seviyelerde oluşturulması için her türlü idari ve hukuki düzenlemenin bir an önce yapılması, 

3- Raporun ilgili bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi, 
C) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 
1- 1993-1994 yılları arasında başta Azerbaycan olmak üzere Nahçivan, Ermenistan, Gürcistan 

Cumhuriyetlerine yapılan hububat satışlarından doğan ve uzun süreden beri tahsil edilemeyen 
27.650.305 USD karşılığı 37,1 trilyon lira alacağın tahsili için ilgili merciler nezdindeki girişimle
rin sürdürülmesi, 

SONUÇ 
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2004 yılı bilançosu ve 40.057 milyar lira dönem kârı ile kapanan 

gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 

- 1 3 1 4 - II. CİLT 



Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2004 Yılı Bilançosu (Aktif) 

Aktif (Varlıklar) 

I-DÖNEN VARLIKLAR 

A - Hazır değerler 

B - Menkul kıymetler 
1 -Menkul kıy.değ.dusûk.karş.(-) 

C - Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (•) 

2- Şüpheli ticari alacaklar karş.(-) 

D - Diğer alacaklar 

1- Diğer alacak senedi rccs.(-) 

2- Şüpheli diğer alacaklar kars.(-) 

E - Stoklar 

1 - Stok dtğcr dOîüklû|û kaı>.(-> 

2- Verilen sipariş avansları 

F • Yıllara yaygın inşaat ve ourmı mali. 

G - Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 

H - Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II-DURAN VARLIKLAR 

A - Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu)-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılı gı (-) 

B - Diğer alacaklar 

l-Diğer alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C • Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıymetler Değer düşüklüğü 
k ı l ı ğ ı (-) 
3- İştirakler 
4- İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5- İştiraklere sermaye paylan Değer düşüklüğü 
karşılığı (-) 
6-Bağlı ortaklılar 
7- Bağlı ortaklara ser.laahh.(-) 
8- Bağlı ortaklıklar sermaye paylan Değer 
düşüklüğü karşılığı (-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 
10- Diğer mali dur.var.değ.dûş.kar.(-) 

D - Maddi duran varlıklar 

1- Maddi duran varlıklar (brüt) 

2- Birikmiş amortismanlar (-) 

3- Yapılmakla olan yatırımlar 

4- Verilen avanslar 

E • Maddi olmayan duran varlıklar 

1- Diğer maddi olmayan duran var. 

2- Birikmiş amortismanlar (-) 

3- Verilen avanslar 
F - Özel tükenmeye tabi varlıklar 

1- Diğer özel tük.tabi var.(brilt) 

2- Birikmiş tükenme paylan (-) 

3- Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 

H • Diğer duran varhklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Enflasyon 
düzeltmesi 

(43.208.676) 

115 

26.660 

1.463.935.052 

(1.098.814.912) 

9.663.403 

1.832.385 

(1.713.192) 

5.894.656 

(5.894.6S6) 

13.893 

1Z270 

Önceki Dönem Milyon TL 

(362.873) 

(7.361) 

1.001.529.600 

7.988 

3.945.850 

729.569.325 

(200J56.8I2) 

64.694 

795.200 

1.104.997 

(445.034) 

47.322 

(47.322) 

3.442 

330JO6 

116.530.353 

16.267.977 

8I2J48.0II 

958J20.924 

3.972.510 

4.382.378 

38.690.529 

3.007 

904.855.950 

779.156 

17.336 

45.276 

1.911.822.153 

944.391.253 

2.856.213.406 

Enflasyon 
düzeltmeli 

35.717.622 

63 

270.489 

267.081.383 

(135.093.271) 

1.064.668 

217.050 

(108.712) 

2.375 

7.385 

Cari Dönem Milyon TL 

(602.064) 

(8.614) 

UI7.793.872 

304.108 

3.848.347 

2.153.468.791 

(1.319.98 U34) 

9.729.211 

764.595 

3.805.865 

(2.698J3I) 

5.941.978 

(5.941.978) 

16.745 

140.729 

103.222.815 

31.481.626 

1.082.804.844 

1.253.511.493 

4.118.836 

1.940.029 

37.209.951 

404 

977.034.143 

1.215.872 

19.119 

148.114 

2.497.079.643 

1.015.627.604 

3.512.707.247 
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Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2004 Yılı Bilançosu (Pasif) 

Fart (Kaynaklar) 

l-KISA VADELİ YABANCİ 
KAYNAKLAR 

A- Mili borçlar 

B- Ticari borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 

C- Diğer borçlar 

1- Diğer borç senetleri reeskontu (•) 

D- Alınan avanslar 

E- Yıllara yaygnı inşaat ve onanm maL 
- Ödenecek vergi ve diğer 

yükümlülükler 
G- Borç ve gider karşılıktan 

1- Dönem kan ve diğer Yasal 
yükümlülük karşılıkları 
2- Peşin ödenen vergi ve diğer 
yükümlülükler (-) 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gider karşılıkları 

„ Gelecek aylara ait gelirler ve gider 
M" lahakkııkUn 

1- Diğer loşa vadeli yabancı kaynaklar 

KİSA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 
11- UZUN VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR 

A- Mali borçlar 

B- Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 

C- Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D- Alman avanslar 

E- Borç ve gider karşılıkları 

1 - Kıdem tazminatı karşılıkları 

2- Diğer borç ve gider karşılıkları 

F 
Gelecek yıllara ait gelirler ve 

Diğer uzun vadeli yabana kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

III-ÖZ KAYNAKLAR 

A- Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 

2- Ödenmemiş sermaye (-) 

B- Sermaye yedekleri 

1- Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karları 
3- Sermaye düzeltilmesi olumlu 
arkları 
4- M.D.V. Yeniden değerleme 
artışları 
5- İştirakler yeniden değerleme 
artışları 

6- Diğer sermaye yedekleri 

C- Kar yedekleri 

1-Yasal yedekler 

2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 

5-Özel fonlar 

D- Geçmiş yular karları 

E- Geçmiş yıllar zararları (•) 

F- Dönem net kan (Zaran) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

Enflasyon düzeltmesi 

3.942.894.482 

-259.018.569 

(969.852) 

(3.351.158.763) 

34.591 .«15 

(2.915.627) 

21.918.129 

800.000.000 

(149.714.234) 

259.018.869 

969.852 

134.973.671 

16.400 

887.893.844 

5.427.878 

318.291.962 

5.245.752 

1.947.668 

31.676.258 

733.779 

712.705 

131.213.699 

800 

21.918.129 

650.285.766 

3.942.894.412 

134.990.071 

(3.351.158.763) 

74.139.375 

1.251.929.847 

153.132.628 

1.451.150.932 

2.856.213.406 

Cari Donem 
Milyon TL 

Enflasyon 
düzeltmesi 

3.136.538 

635.710.397 

329.142.579 

2.256 

(771941.828) 

14.934.669 

27.713.169 

800.000.000 

(149.714.234) 

3.942.894.482 

167.198.548 

14.813 

(3.351.158.763) 

1.136.911.302 

7.557.9% 

507.978.349 

60.045.852 

2.717.220 

13.974.562 

788.312 

531.674 

125.081.230 

463 

30.849.707 

650.285.766 

4.578.604.879 

496.341.126 

17.069 

(4.124.100.591) 

25.122.329 

1.730.505.267 

155.931.401 

1.626.270.579 

3.512.707.247 
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Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2004 Yılı Özet Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kan 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 

I- Olağandışı gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan 

Net parasal pozisyon kan veya zaran 

K- Dönem kan vergi ve diğer Yasal yükümlülük karşılığı (-) 

Dönem net kan 

Önceki dönem Milyon TL 

799.732.081 

(323.481) 

799.408.600 

(631.661.773) 

64.118.190 

68.250.603 

(33.814.609) 

(396.944) 

9.685.530 

(38.621.957) 

(35.890.953) 

34.591.885 

167.746.827 

103.628.637 

137.667.687 

108.731.260 

74.139.375 

Cari Dönem Milyon TL 

923.466.430 

(3.392.786) 

920.073.644 

(756.916.389) 

80.801.262 

51.609.465 

(9.831.866) 

(473.173) 

8.915.845 

(56.628.314) 

40.056.998 

14.934.669 

163.157.255 

82.355.993 

123.660.419 

75.947.951 

25.122.329 
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SAYI : 92 
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2004 YILINA AİT HESAP VE İŞ

LEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 

Komisyonumuzun 06.04.2006 tarihli 10 uncu Birleşiminde, Atatürk Orman Çiftliği Müdür
lüğünün 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük 
Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denet
lenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak ha
zırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş ta
rafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü ola
rak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Atatürk'ün Orman Çiftliği 25.05.1925 tarihinde Atatürk tarafından kurulmuştur. Çiftliğin ku

ruluş amacı; yeni başkent Ankara ve çevresini ağaçlandırmak, yeşillendirmek, modern tarım ve iş
letmecilik tekniklerini uygulayarak çevre çiftçilerine önderlik ve öğreticilik yapmaktır. 

11.06.1937 tarihine kadar Atatürk'ün kişisel mülkü olarak işletilen Çiftlik, bu tarihte Atatürk 
tarafından Hazine'ye, dolayısıyla Türk milletine bağışlanmıştır. Yüce Atatürk'ün aynı tarihli bağış 
mektubunda da ayrıntılarıyla belirtildiği gibi, Çiftliğin kuruluş yılından Hazineye intikaline kadar 
geçen süre zarfında, ıslahı çok zor olarak nitelenen arazide çok önemli ve olumlu çalışmalar yapıl
mış, tarım ve hayvancılık ürünleri, ziraat sanatları ürünleri üretiminde en yeni tarım ve işletmeci
lik teknikleri uygulanmış, örnek tesislerde çevre çiftçileri eğitilmiş ve ayrıca geniş bir alan ağaç
landırılıp düzenlenerek herkesin yararlanabileceği bir mesire yeri durumuna getirilmiştir. 

Daha sonra Atatürk Orman Çiftliği, 13.01.1938 tarihinde, 3308 sayılı Kanunla kurulan Dev
let Ziraat İşletmeleri Kurumu'na bağlanmıştır. 28.02.1950 tarihine kadar 13 yıla yakın bir süre zar
fında adı geçen Kurum tarafından işletilen Çiftlik, 01.03.1950 tarihinde, Devlet Üretme Çiftlikleri 
bünyesine alınmış, kısa bir süre sonra da taşıdığı önem ve özellik göz önüne alınarak, 24.03.1950 
tarih ve 5659 sayılı Kanunla, "ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ" adı altında, Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı 'na bağlı, tüzel kişiliği haiz bir kuruluş haline getirilerek yeni bir statüye kavuşturulmuştur. 
Kuruluş halen bu statüde çalışmalarını sürdürmektedir. 

AOÇ Müdürlüğü'nün son beş yıllık faaliyetine ilişkin veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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1 
Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş Sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş 
amortismanı 
Yatırımlar için yapılan nakdi öd. 
Yatmmlann gerçekleşme oranı (nakdi) 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü geliri 
Tüm alım tutarı 
Başlıca üretim miktarları : 
- Arpa 
- Buğday 
- Pastörize süt 
- Yoğurt 
- Ayran 
- Dondurma 
- Şarap 
- Meyve sulan 
Arazi varlığı 
Ekim alam 
Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) 
Üretim kapasitesi: 
- Çiğ süt işleme 
- Şarap 
- Meyve suları 
Kapasiteden yararlanma oranı: 
- Çiğ süt işleme 
- Şarap 
- Meyve sulan 
Üretim verimliliği: 
- Arpa 
- Buğday 
Başlıca satış miktarı: 
- Arpa 
- Buğday 
- Pastörize süt 
- Yoğurt 
- Ayran 
- Şarap 
- Meyve sulan 
-Bal 
- Dondurma 
Net satışlar 
Stoklar: 
- İlk madde ve malzeme 
- Yan mamuller 
- Mamuller 
- Ticari mallar 
- Diğer stoklar 

Ölçü 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 

% 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyar TL 

Ton 
Ton 

Bin litre 
Ton 

Bin litre 
Ton 

Bin litre 
Bin litre 
Dekar 
Dekar 

Milyar TL 

Bin litre 
Bin litre 
Bin litre 

% 
% 
% 

Kg/da 
Kg/da 

Ton 
Ton 

Bin litre 
Ton 

Bin litre 
Bin litre 
Bin litre 

Ton 
Ton 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

2000 

500 
500 

1.020 
952 

-
495 

131 
163 
33 

7.000 
1.995 
4.114 

955 
219 

11.611 
2.744 

639 
288 

-
96 

33.233 
8.659 
8.198 

28.000 
800 
100 

69 
-

96 

200 
191 

955 
209 

11.571 
2.752 

639 
126 
42 

218 
290 

7.098 

274 

282 
12 
3 

2001 

500 
500 

2.022 
1.597 

-
908 

218 
404 

38 
7.000 
2.541 
6.085 

1.391 
443 

10.655 
2.979 

588 
326 

-
61 

33.524 
8.968 

10.896 

28.000 
800 
100 

59 
-

61 

275 
216 

296 
248 

10.598 
2.983 

598 
124 
66 

222 
327 

10.621 

725 

238 
21 
2 

I 2002 

500 
500 

4.768 
1.964 

-
1.374 

354 
493 

28 
14.000 
8.725 

10.890 

1.292 
291 

9.739 
3.403 

635 
405 
15,8 
119 

33.487 
7.034 

13.709 

28.000 
800 
100 

66 
6 

119 

271 
257 

2.164 
228 

9.736 
3.396 

633 
100 
89 

217 
405 

15.941 

1.939 

779 
42 
28 

2003 

500 
500 

29.402 
2.470 

-
42.584 

18.863 
431 

22 
14.000 
3.586 

12.751 

999 
313 

8.955 
3.038 

578 
426 
11,2 
154 

33.487 
9.391 

17.841 

28.000 
800 
100 

61 
2 

154 

196 
113 

1.206 
580 

8.636 
3.000 

575 
75 

136 
218 
425 

18.122 

2.580 

963 
69 
49 

1 2004 

500 
500 

37.914 
3.738 

-
46.822 

21.892 
1.702 

77 
101.652 
91.313 
16.222 

527 
513 

8.775 
3.506 

654 
494 

91 
187 

33.393 
7.045 

22.429 

28.000 
1.410 

100 

69 
11 

118 

219 
164 

380 
506 

8.482 
3.480 

651 
90 

114 
250 
493 

23.461 

3.449 
577 

1.538 
111 
36 

Son Artış veya 
iki yıl 
farkı 

-
-

8.512 
1.268 

-
4.238 

3.029 
1.271 

55 
87.652 
87.727 
3.471 

(472) 
200 

(180) 
468 

76 
68 
80 
33 

(94) 
(2.346) 

4.588 

-
610 

-

8 
9 

(36) 

23 
51 

(826) 
(74) 

(154) 
480 

76 
15 

(22) 
32 
68 

5.339 

869 
577 
575 
42 

(13] 

azalış 
% 

-
-

29 
51 

-
10 

16 
295 
250 
626 

2.446 
27 

(47) 
64 
(2) 
15 
13 
16 

713 
21 
0 

(25) 
26 

-
76 
-

13 
378 
(23) 

12 
45 

(68) 
(13) 

(2) 
16 
13 
20 

(16) 
15 
16 
29 

34 
100 
60 
61 

(27) 
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Toplu bilgiler 

Memur (ortalama) 
İşçi (ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
- Memurlar için yapılan giderler 
- Memur başına aylık ort. gider 
- İşçiler için yapılan giderler 
- İşçi başına aylık ortalama gider 
Dönem kârına iliş. ver. ve diğer yas. 
Yükümlülükler 
tahakkuk eden vergiler 
GSYH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) 
Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) 
Ekonomik kârlılık 
Zararlılık 
Faaliyet kân veya zaran 
Dönem kârı 
Bilanço kân 

Ölçü 

Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 
% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

2000 

73 
450 

3.291 

340 
388 

2.729 
505 

136 
955 

2.285 
1.842 
1.842 

43 
19 

(875) 
242 
766 

2001 

81 
417 

4.369 

512 
547 

3.457 
642 

549 
1.135 
3.846 
4.449 
4.449 

76 
43 

(669) 
990 

1.708 

2002 

79 
381 

5.585 

849 
893 

4.737 
1.036 

610 
2.250 
5.560 
6.442 
6.442 

6 
71 
51 

265 
3.368 
4.206 

2003 

78 
366 

6.822 

1.037 
1.108 
5.340 
1.216 

802 
3.124 
4.348 
5.149 
5.149 

9,8 
9,2 

(2.448) 
2.895 
5.930 

2004 

78 
342 

7.593 

1.183 
1.264 
5.976 
1.361 

950 
2.568 
7.266 
8.884 
8.884 

9,6 
8,9 

(2.526) 
3.653 
8.161 

Son 
iki yıl 
farkı 

(24) 
771 

146 
156 
636 
145 

148 
(556) 
2.918 
3.735 
3.735 

(,2) 
(,3) 

(78) 
758 

2.231 

Artış veya 
azalış 
% 

(7) 
11 

14 
14 
12 
12 

18 
(18) 

67 
73 
73 

(2) 
(3) 

3 
26 
38 

Ulu önder Atatürk'ün ülkenin çeşitli bölgelerinde 150 bin dekar arazi üzerinde tesis ederek 1937 
yılında yazmış olduğu bağış mektubu ile millete mal ettiği 5 çiftliğin en büyüğünü teşkil eden AOÇ, 
bağışlandığı tarihlerde 52 bin dekar iken, çeşitli tarihlerde yapılan bağış, satış ve işgaller sonucu gi
derek küçülerek 2004 yıl sonu itibariyle 33,393 dekara gerilemiştir. 

1938 yılından itibaren 3308 sayılı Kanunla kurulan Devlet Ziraat İşletmeleri, 1 Mart 1950 tari
hinden itibaren ise Devlet Üretme Çiftlikleri bünyesinde faaliyetlerine devam eden AOÇ'nin 24 Mart 
1950 tarih ve 5659 sayılı Kanunla bu günkü statüsüne kavuşturulduğu görülmüştür. 

AOÇ gerek Büyük Atatürk'ün bağış mektubu gerekse Kuruluş Kanunu ile kendisine tevdi edi
len faaliyetleri yürütürken ihtiyacı olan finansman mal ve hizmet satışları yanında mülkiyetinde olan 
gayrimenkullerin kiraya verilmesi suretiyle sağladığı gelirlerden karşılanmaktadır. Ancak bu durum 
kiracılarla yaşanan önemli sorunları da beraberinde getirmektedir. Kiracıların yapılan sözleşmelere 
rağmen kiraladıkları açık ve kapalı alanları genişletme eğilimlerinin önlenmesinde zorluklarla karşı
laşılmış olup, özellikle Marmara Oteli, Mitaş A.Ş., Gençlerbirliği Spor Kulübü v.b. ile ilgili sorunla
rın çözülmesi hususunda yapılan girişimler ve alınan mahkeme kararlarına karşın yıllarca devam ede
rek AOÇ'nin handikapı haline gelen kiralık yerler ile ilgili sorunların bir an önce sonuca ulaştırılma
sına ihtiyaç bulunmaktadır. 

AOÇ ile ilgili sorunlardan biri de çok önemli gerekliliği olduğu halde AOÇ arazilerinde yeterli 
ağaçlandırmanın yapılmamış olmasıdır. Önemli bir finansman kaynağı ihtiyacı doğuran ağaçlandır
ma faaliyetleri, AOÇ arazilerinin bulunduğu iklim şartlan ile sahip olunan toprak ve ekolojik özellik
ler nedeniyle bazı zorluklar içermektedir. AOÇ'nin sınırlı ekonomik imkânları ile söz konusu faali
yetleri arzulanan düzeyde yerine getirmesi mümkün görülmemektedir. Nitekim 1998 yılında 3600 de
kar olan AOÇ Orman ve Park alanları 1999 yılında bazı kamu ve özel kuruluşlara ağaçlandırmak üze
re tahsis edilen ve 2003 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı'na yapılan tahsislerle birlikte 10,305 de
kara çıkarılan ağaçlandırma faaliyetlerinin Ankara için arz ettiği önemi dikkate alınarak bu konuda 
belediye, dernek, sivil toplum ve diğer özel kuruluşların harekete geçirilmesi gerekmektedir. 
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AOÇ mamulleri süpermarketlerin büyük önem kazanarak piyasaya hâkim olduğu, kıyasıya bir 
rekabetin yaşandığı günümüzde, üretim ve pazarlama konularında da önemli sorunlarla mücadele et
mek durumundadır. 

AOÇ ürünlerinin yıllardır Ankara halkınca tanınıp, bilinmesi ve güvenle tüketilmesi AOÇ ürün
lerine üstünlük sağlamakla birlikte kamu kuruluşu oluşunun getirdiği sınırlamaların etkisi ile ürün ta
nıtımının yeterli düzeyde yapılamaması, pazarlama faaliyetlerinde prim sisteminin hayata geçirileme
mesi vb pazarlama sorunları güncelliğini korurken; üretim alanında ise mevcut koşullarda uzun ömür
lü süt üretimi gerçekleştirilemediğinden Ankara dışındaki piyasaya açılmak mümkün olmamakta, da
ha kaliteli peynir üretimi için ise özel sektörle birlikte hareket etme ihtiyacı bulunmaktadır. 

AOÇ'nin önemli sosyal ve kültürel hizmetlerinden olan hayvanat bahçesi, Ankara ilinin özellik
le belirli aylarında en fazla ziyaretçi ağırlayan alanlarından olurken bu faaliyetlerin yeterli düzeyde 
yürütülmesi önemli miktarda finansman ihtiyacı doğurmaktadır. Son yıllarda Yunus Gösteri Havuzu 
ve Tünel Akvaryum vb ziyaretçi ilgisini daha da artırabilecek, Hayvanat Bahçesinin Güzelleştirilme
si ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında dış kaynak sağlanması suretiyle yeni prestij projelerinin ge
liştirilerek uygulamaya konulması büyük önem arzetmektedir. 

Türkiye'nin tüm ilgili ve yetkili kuruluşlarının katılımı ile ulusal düzeyde hazırlanacak bir mas-
ter plan çerçevesinde AOÇ arazilerinin yeniden organize edilmesi ve Türkiye'nin kurtuluşunu ve 
Cumhuriyetin kuruluşunu simgeleyen bir açık hava ve tarım müzesi (Anıtkabir müzesi örneğinde ol
duğu gibi) haline getirilerek koruma altına alınması ve bundan böyle AOÇ faaliyetlerinin söz konu
su plana uygun olarak yürütülmesi gerekli görülmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 
1 Mart 1950 tarihinde ise Devlet Üretme Çiftliklerine bağlanan Atatürk Orman Çiftliği Müdür

lüğü hakkında 24 Mart 1950 tarihinde 5659 sayılı Kanun kabul edilerek 1 Nisan 1950 tarihinde yü
rürlüğe konulmuştur. Bu kanunda Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'nün; Tarım Bakanlığı'na bağ
lı, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk esaslarına göre idare olunacağı hüküm altına alınmıştır. 

Çiftliğin kuruluş kanununun 10 uncu maddesinde; bu kanunun yayımı tarihinde Müdürlüğün sı
nırlan içinde bulunan gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilere devir ve temliki ile kamulaştırılması
nın özel bir kanunla izin alınmasına bağlı olacağı hükmü bulunmasına rağmen, kanunun yayımını ta
kip eden yıllarda, Çiftlik arazi ve arsalanndan bir kısmı, münferit tarihlerde çıkanlan özel kanunlar 
ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişilere satış veya devir yoluyla intikal ettirilmiştir. 

Anılan kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana 54 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen, AOÇ 
Müdürlüğünün kuruluş kanununda da hükme bağlandığı ve Yüksek Denetleme Kurulu raporlannda 
da sürekli vurgulandığı üzere Müdürlüğün asli görevi Atatürk tarafından Türk Milletine bağışlanan 
arazi varlığının korunması olmasına rağmen, bu gereği bir görev olarak yerine getirecek bir birim bu
lunmamaktadır. 

Aynca kuruluş kanununda Çiftliğin arazi ve arsalannın bağış mektubundaki amaçlar dışında kul
lanımına yönelik tasarruflan önleyici hükümlere yer verilmemiş olması nedeniyle Müdürlük tarafın
dan kiraya verilen arazi ve arsalar üzerinde kiracılar tarafından çeşitli tesisler yapılması ile bu taşın-
mazlann kullanım biçiminin adeta mülkiyet hakkına dönüşmesine neden olmuştur. 

Yine kuruluş kanununda öngörülen teşkilat yapısının yetersiz olması nedeniyle de Müdürlüğün 
mevcut görevlerini etkinlikle yerine getirmesi mümkün olamamıştır. Örneğin Çiftliğin teşkilat yapı
sında arazi ve arsalann yönetimi ve takibi ile görevli ve sorumlu bir birimin olmaması nedeniyle yıl
larca mevcut arazi ve arsalann bir dökümü yapılamamıştır. Son yıllarda yapılan sınır tespit çalışma
ları neticesinde farklı semtlerde birkısım arazi ve arsalannın değişik amaçlarla çeşitli kişi ve kuruluş
lar tarafından kullanıldığı, elde edilen parsel büyüklükleri ile tapu kayıtları büyüklüklerinin örtüşme-
diği görülmüştür. 
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Müdürlüğün faaliyet konularının kuruluş kanununda açıkça belirtilmemesi nedeniyle, bağış 
mektubunda temel amaç olarak belirlenen doğrultuda arazinin yeşillendirilerek korunup, kollan
masına ilişkin çalışma yapılması yerine, tarla ve bahçe ziraatı ile mayalandırma ve süt fabrikası 
ürünleri üretim ve pazarlanmasından ibaret olan ticari faaliyetlere ağırlık verilmesi ve yeşillendir
meye yönelik çalışmaların gönüllü kişi ve kuruluşların girişimleri ile sınırlı kalması, ayrıca bu gi
rişimlerden de birkaçı dışında iyi sonuç alınamaması ve bu tür faaliyetlerin kısa vadede bir getiri
şinin olmaması, arazilere yönelik taleplerin ve boş arazilere tecavüzlerin artmasına ve kâr öğesi ve 
kaynak ihtiyacı da gerekçe gösterilerek, meri mevzuata aykırı olmasına rağmen, toprak, inşaat ar
tığı ve çeşitli atıklar döktürülmesine, araziler koruma altına alınmadığından çeşitli kişi ve kurum
larca kaçak döküm yapılıp çöplük haline çevrilmesine neden olmaktadır. 

Bütün bu nedenlerle "araziyi ıslah ve tanzim etmek muhitlerini güzelleştirmek, halka gezecek, 
eğlenecek ve dinlenecek sıhhi yerler, hilesiz ve nefis gıda maddeleri temin eylemek..." amacıyla 
bağışlanan Çiftlik arsa ve arazilerinin bu amaçla bağdaşmayacak biçimde kullanımına yol açan 
olumsuzlukları önlemek amacıyla yeni bir yasa hazırlanmasını zorunluluk haline getirmiştir. 

Müdürlüğün kuruluş kanununda değişiklik yapılması ya da bu kanunu yürürlükten kaldırma
ya yönelik yeni kanun tasarı ve taslakları Müdürlük ve bağlı bulunduğu Tarım ve Köyişleri Bakan
lığınca geçmiş yıllarda birkaç defa hazırlanmışsa da kanunlaşması mümkün olamamıştır. Son ola
rak Müdürlükçe bir kanun tasarısı hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlarının görüşlerine sunuldu
ğu, genelde olumlu görüşler verilen ve 03.07.2003 tarih ve 2003/3473 sayılı yazı ile Maliye Ba
kanlığına sunulan bu tasarı ile ilgili olarak Maliye Bakanlığının 24.02.2004 tarih 02994 sayılı ya
zısı ile "Kamu Yönetimi Reform Kanunu tasarısının kanunlaşmasından sonra hazırlanması ve 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile uyumlaştırılmasına müteakip Bakanlıklarının 
görüşüne sunulması" şeklinde görüş belirtildiği anlaşılmıştır. 

Ancak yeni hazırlanan tasanda da, birçoğu bağış mektubundaki amaçla bağdaşmayan, arazi 
varlığı ve konumları, hayvan varlığı, tesislerinin kapasitesi ve personel durumu itibarıyla yerine 
getirmesi mümkün olmayan ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü gibi bu konuda görevli geniş 
teşkilat ve deneyimi bulunan kuruluşlar olmasına rağmen tohumluk, damızlık, ıslah gibi Müdürlü
ğün asli fonksiyonundan uzaklaştıracak ve bugünkü ticari faaliyetinin sınırlarını daha da genişle
ten görevlere yer verilmiştir. 

Ayrıca hazırlanan yeni yasa tasarısında, Müdürlüğün bu amaçları gerçekleştirmesine yönelik 
finansman ihtiyacının nereden karşılanacağına ilişkin herhangi bir hükme de yer verilmemiştir. 

Çiftliğin kuruluş yıllarında yapılan üretimlerin, Ankara halkının ihtiyacının karşılanmasında 
önemli bir payı olduğu halde günümüzde küçük miktarda kalan bu üretimlerin yerine, hızlı kent
leşme nedeniyle Ankara'nın çevresinde yeşil alan ihtiyacı çok daha önemli hale gelmiştir. 

Bu nedenle çağdaş şehircilik planlarının uygulandığı kentlerde olduğu gibi Kuruluşun en te
mel görevi, arazilerin tümünün koruma altına alınıp, yeşillendirilerek Ankara halkının kullanımı
na açılması ve tarihi önemi nedeniyle gelecek kuşaklara taşınması olmalıdır. 

Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin taşıdığı tarihsel önem ve Ankara şehri için yeşil bir kuşak 
oluşturularak gelecek kuşaklara aktarılmasını teminen; amacı ne olursa olsun özel, tüzel kişi ve ku
rumlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına arazi devir ve tahsisinin yapılamaması, Müdürlüğün ticari 
faaliyetinin asgariye indirilip, gerekli finansmanın sağlanması suretiyle ana faaliyet konusunun ara
zinin koruma altına alınıp, ağaçlandınlması ve teşkilat yapısının yeniden belirlenmesi konusunda 
yasal düzenleme yapılması çok önemli bir zorunluluk olarak yıllardan beri önemini korumaktadır. 

2004 yıl sonu itibariyle Müdürlükte 78 memur, 112 daimi ve 240 geçici işçi statüsünde olmak 
üzere toplam 43 personel istihdam edilmiştir. 
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III- MALI BÜNYE 
AOÇ, 5659 sayılı Kuruluş Kanunu gereği faaliyetlerini kendi kaynakları ile yürütmektedir. 
Müdürlüğün 2004 yıl sonu itibariyle varlık ve kaynakları toplamı geçen yıla göre % 30 ora

nında artarak 41 trilyon liraya yükselmiştir. Varlıkların % 39 oranında 15,9 trilyon lirası dönen var
lıklar, % 61 oranında trilyon lirası da duran varlıklara aittir. Kaynakların ise % 7,5 oranında 3,1 tril
yon lirası yabancı kaynaklar, % 92,5 oranında 37,9 trilyon lirası da öz kaynaklardan oluşmaktadır. 

Dönen varlıkların ise 6,4 trilyon lirasını alacaklar, 5,7 trilyon lirasını stoklar, 3,7 trilyon lira
sını da hazır değerler teşkil etmektedir. 

2003 yılı sonuna kadar, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Ankara şehir merkezi içinde 
kalan arazi ve arsalarının rayiç değeri katrilyonlarla ifade edilebilecek bir büyüklüğe ulaşmış bu
lunmasına rağmen, bilançoda sadece 2 milyon lira gibi çok düşük bir değerle izlenmekte idi. Bu 
durum sadece arazi ve arsalarla ilgili olmayıp, enflasyon muhasebesinin kısmi uygulaması olan ye
niden değerleme işleminin de Müdürlükçe ihtiyari olduğu için uygulanmaması nedeniyle diğer 
amortismana tabi duran varlıkların da bilançoda düşük değerle izlenmesine ve yıllardır süren yük
sek enflasyonun etkisiyle varlık ve kaynakların kayıtlı değerleri ile cari değerleri arasında çok bü
yük farklar meydana gelmesine yol açmıştır. 

VUK'a 5024 sayılı Kanunla eklenen geçici 25 inci madde uyarınca Müdürlüğün 31.12.2003 
tarihli bilançolarında yer alan parasal olmayan kıymetlerini enflasyon düzeltmesine tabi tutması, 
yine aynı kanunun mükerrer 298 inci maddesi ile de 2004 yıl sonu bilançosunda yer alan parasal 
olmayan kıymetlerini enflasyon düzeltmesine tabi tutması ile bu durum kısmen düzeltilmiştir. 

Yabancı kaynakların da büyük bir bölümünü ticari ilişkiler nedeniyle satıcılara borçlar ile dö
nem kârı üzerinden ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler teşkil etmektedir. 

Öz kaynaklarda önceki yıla göre % 30 oranında 8,5 trilyon lira artış meydana gelmiş olup, ar
tışın tamamı enflasyon düzeltmesi ve dönem net kârından ileri gelmektedir. 

Müdürlüğün bilançoda 500 milyon lira olarak yer alan sermayesi, 1982 yılında belirlenen bir 
tutarı ifade etmekte olup; Müdürlüğün bugünkü işlem hacmi ve 1982-2003 yılları arasındaki enf
lasyonun etkisiyle çok yetersiz bir düzeyde kalmış ve öz kaynak yetersizliği, Kuruluş Kanunu ge
reği ayrılan kâr yedekleri ve bünyede bırakılan dönem kârları ile karşılanmaya çalışılmıştır. Enf
lasyon düzeltmesi sonucu sermaye yedekleri 2004 yıl sonu itibariyle 11,3 trilyon liraya yükselmiş 
ve burada da durum kısmen düzeltilmiştir. 

Müdürlüğün, faaliyetlerini tamamen kendi yarattığı kaynaklarla yürüten bir kuruluş olarak, 
klasik görevlerinden süt ürünleri üretimi hariç üretim faaliyetlerinin büyük bir kısmından genelde 
zarar ettiği ve artık esas faaliyeti olarak mütalaa edilen gerçek ve tüzel kişilere kiralanan taşınmaz
lardan elde edilen kira gelirleri ile toprak döküm gelirlerinden oluşan dönem kârı ile kendisini fi
nanse etmeye çalıştığı görülmektedir. 

Bu nedenle AOÇ'nin gelirlerinin, gerektiğinde genel bütçeden kaynak aktarılarak takviye 
edilmesi suretiyle fonksiyonlarını, özellikle de bugüne kadar çok ihmal edilmiş olan ağaçlandırma 
faaliyetlerini ve hayvanat bahçesi gibi kamu hizmetlerini daha etkin bir şekilde yürütülebilmesine 
imkân sağlanması zorunlu görülmektedir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Müdürlüğün asli fonksiyonu kârlılık ve kârlılığın sürekli olarak artırılması olmayıp, mülkiye

tinde bulunan arazilere vaki tecavüzlerin önlenmesi ve arazilerin korunarak gelecek kuşaklara ak
tarılması olduğundan, Müdürlüğün ticari bir işletme gibi, kendisine tahsis olunan sermayenin ne 
kadar etkin kullanıldığı konusunda irdelemeye tabi tutmak 5659 sayılı Kanun ve bağış mektubu ile 
bağdaşmamaktadır. 
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Müdürlükte son yıllarda finansman ihtiyacı nedeniyle faaliyet büyük oranda ticari faaliyette 
yoğunlaştırıldığından, gerekli kaynağın Müdürlüğe tahsisi ile faaliyetin bağış mektubundaki amaç 
doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir.. 

Müdürlük faaliyet dönemini 3,6 trilyon lira tutarında kârla kapatmasına rağmen, söz konusu 
kâr, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mimarı, inşa edeni ve kurucusu olan Atatürk'ün şahsi malı 
iken Türk Milletine armağan ettiği arazinin, bağış mektubundaki amaç dışında kullanımı suretiyle 
oluşmuştur. 

Müdürlüğün tedarik işleri, 30.07.1998 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Satınalma-satma, 
yapma-yaptırma, kiralama ve kiraya verme işlerine ait yönetmelik" kapsamında Yönetim Kuru-
lu'nun teklifi ve Bakan onayı ile belirlenen yetki limitleri dahilinde yürütülmekte iken Müdürlük 
de 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanu
nu hükümlerine tabi olduğundan anılan tarihten itibaren satınalma işlemleri bu kanunlar hükümle
rine göre yürütülmeye başlanmıştır. 

Kiralama faaliyetleri : 

AOÇ'nin önemli faaliyetlerinden birisi de mülkiyetinde bulunan ihtiyaç dışı taşınmazların ki
raya verilmesi veya bunlar üzerinde kullanıcılar lehine sınırlı ayni hak oluşturulmasıdır. 

AOÇ'nin taşınmazlarını kiraya verme işlemleri 5659 sayılı AOÇ Kuruluş Kanununun 5 inci mad
desine dayanılarak 11.05.1998 tarihinde Bakanlar Kurulunca kabul edilen AOÇ Satınalma-Satma, Yap
ma-Yaptırma, Kiralama ve Kiraya Verme İşlerine Ait Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir. 

Anılan Yönetmeliğin ilk şeklinde AOÇ'nin mülkiyetinde olan taşınmazların kiraya verilmesi 
konusunda kapsamlı düzenlemelere yer verilmişken, bu düzenlemeler Danıştay'ın 25.11.1999 tarih 
ve 1999/6335 sayılı karan ile iptal edilmiştir. Bunun üzerine Yönetmelikte gerekli değişiklikler ya
pılarak 04.07.2002 tarih ve 2002/4513 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulmuştur. 

Anılan Yönetmeliğin kiraya vermeye ilişkin maddelerinde, Müdürlüğün mülkiyeti altında bu
lunan ev, dükkan, arsa, tarla, imalathane, fabrika ve işletme niteliği taşıyan gayrımenkulleri ile zi
rai, sınai ve ticari menkullerden, Müdürlüğün ihtiyacı dışında kalanlar ve münferit ve küçük parça
lar halinde olup Müdürlükçe değerlendirilmesi ekonomik bakımdan faydalı bulunmayan gayrimen-
kullerinin, süresi beş yılı geçmemek üzere Yönetim Kurulunca belirlenecek şartlar dahilinde Devlet 
kurum ve kuruluşlarına kiraya verilmesi ile yine süresi beş yılı geçmemek üzere münferit ve küçük 
parçalar halinde olup, Müdürlükçe değerlendirilmesi ekonomik bakımdan faydalı bulunmayan gay-
rimenkullerin yönetmelikte belirlenen ihale usulü, yetki limitleri ve onay makamı esaslarına göre 
ihale edilmek suretiyle gerçek ve tüzel kişilere kiralanabileceğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

Geçmiş yıllar denetim raporlannda aynntılı olarak açıklandığı üzere AOÇ'nin birkısım taşın-
mazlan gelir sağlanması ve birkısım kuruluşlann ihtiyacının karşılanması amacıyla geçmiş yıllarda 
kısa ve uzun süreli kiraya verilmiştir. Bu kiralamalann önemli bir bölümünün, AOÇ'nin Atatürk'ün 
vasiyet mektubunda belirttiği amaçlara uygun olmadığı gibi, AOÇ'nin gelir yönünden de menfaatine 
uygun yapılmamış olduğu, bu yerlerin çok düşük kira bedeli ile kullanıldığı görülmüştür. 

Kiracılar genellikle kiraladıkları yerleri AOÇ'nin amacı dışında, malzeme deposu, otobüs ga
rajı, fabrika, kömür deposu, akaryakıt istasyonu, vb. şekilde kullanan özel firmalar ve kamu kuru
luşları olup, normal şartlarda bunların tahliyesi de mümkün olamamaktadır. 

Geçmiş yıllarda kira bedellerinin sözleşmelerdeki kira artış oranlarına göre artınlması ile ye-
tinilmiş ya da kira bedelleri emsal ve rayiç bedellerin altında kalan taşınmazların kiralarının artı
rılmasına yönelik girişimler çok sınırlı kalmıştır. Son yıllarda Müdürlüğün kararlı tutumu sonucu 
kira tespit veya uyarlama davaları açıldığı ve sonuçlanan davaların tamamına yakınının AOÇ lehi
ne sonuçlandığı görülmüştür. 
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Kiraların rayiç bedele getirilmesi çalışmaları, önce Müdürlükçe bir komisyon marifetiyle belir
lenen bedel üzerinden uzlaşma suretiyle, uzlaşma olmadığı takdirde dava yolu ile yürütülmektedir. 
Özellikle uzun süreli kiraya verilen taşınmazların kira bedelini rayiç bedele getirmek amacıyla uyar
lama davaları açılmaktadır. 2004 yıl sonu itibarıyla kira artışı amacıyla açılmış 10 adet dava bulun
maktadır. Bunlardan 7'si derdesttir. Biri lehte, ikisi aleyhte sonuçlanmış olup temyiz aşamasındadır. 

Kira artışlarında uygulama birliğinin sağlanması için kira artış oranlarının standart bir ölçüye 
bağlanmasına çalışılması ve kiraların güncel değerlere yükseltilmesi çalışmalarının yoğun bir şe
kilde sürdürülmesi gerekmektedir. 

Son yıllarda mahkeme kararıyla belirlenen bazı kira bedellerinin, rayicin üstünde olduğu, ki
racıların yeni kira bedellerinin ödemekte zorlandığı gerekçesi ile sözleşmesindeki seviyede bırakıl
dığı anlaşılmıştır. 

Bu uygulama ileride idareyi zorlayabilecek nitelikte olduğundan, kira tespit komisyonunca ya
pılan belirlemenin haklı ve kuvvetli bir gerekçeye dayandırılması yerinde görülmektedir. 

Sorunlu kiralık yerler : 
Marmara Oteli : 
Mülkiyeti AOÇ Müdürlüğüne ait 13585 ada 12 parsel üzerinde bulunan Marmara Oteli, 25.06.1984 

tarihinde yapılan kapalı zarf usulü ihale sonucu 24.08.1984 tarihinde imzalanan sözleşme ile yıllık 52 mil
yon lira kira bedeli üzerinden Yargıtay'ca iş yerleri için tespit edilecek % kira artış oranı artırımlı olarak, 
kira süresi (20) yıl olmak üzere Kayalar İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne kiraya verilmiştir. 

24.08.1984 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre Kayalar İnşaat, Ticaret ve Sanayi A.Ş., Mar
mara Otelinde tadilat ve onarımlar yapmayı, beş yıldızlı otel olarak işletmeyi ve 20 yıllık kira sü
resi sonunda oteli AOÇ'ye devir ve teslim etmeyi üstlenmiştir. 

Şirket, sözleşmenin akdinden yedi yıl sonra açmış olduğu uyarlama davasında; teknik neden
lerle daha önce teklif ettiği gibi mevcut binaya 2 kat çıkılmasının mümkün olmadığını, 12 katlı ek 
bina yapılması gerektiğini ileri sürerek kira süresinin 20 yıldan 49 yıla çıkarılmasını talep etmiş ve 
bu talep mahkemece kabul edilmiştir. 

Ancak Şirket; aradan 10 yıla yakın zaman geçmesine rağmen taahhüdünü yerine getirmedi
ğinden, Müdürlükçe 22.11.1994 tarihinde Şirkete ihtarname çekerek, inşaatı tamamlaması için bir 
buçuk yıl süre tanımış, aksi halde sözleşmeyi feshedeceğini bildirmişse de, ihtarnamenin çekilme
sinden sonra da inşaatta hiçbir gelişme olmamasına rağmen akdin feshi ve tahliye davası açılması 
konusunda hiçbir işlem yapılmamıştır. 

İdare tarafından, Ağustos 2001 ayında Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu'na yaptırılan inceleme 
doğrultusunda Ankara 3 üncü Asliye Ticaret Mahkemesine tespit yaptırılmıştır. Mahkemece belir
lenen bilirkişi raporlarında inşaatın % 30-36 oranında tamamlandığı, şantiyede de hiçbir çalışma 
olmadığı belirtilmiştir. Bu rapora istinaden Prof. Dr. A. Kılıçoğlu'nun 18.04.2001 tarihinde alınan 
görüş doğrultusunda, Müdürlükçe 03.05.2001 tarihinde Ankara 9 uncu Noterliği kanalıyla çekilen 
ihtarname ile Kayalar Şirketine 25.08.1984 tarihli akdin ileriye yönelik olarak fesh edildiği ve Mar
mara Oteli alanı ve inşaat halindeki taşınmazın 10 günlük kesin süre içinde Müdürlüğe teslimi is
tenmiştir. Fakat Kayalar Şirketince verilen süre içinde inşaat alanının yine Müdürlüğe teslim edil
memesi üzerine 06.08.2001 tarihinde Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde müdahalenin meni 
ve taşınmazın AOÇ'ye teslimine ilişkin dava açılmıştır. 

Bu davayla ilgili olarak Mahkemece oluşturulan bilirkişi heyeti raporunun sonuç bölümünde; 
Sözleşmede inşaat süresi ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmaması, sözleşmenin yeni yapılan bi
na nedeni ile süresinin 49 yıla çıkarılması dolayısıyla sürenin sona ermesine 32 yıl bulunması, söz
leşmeye göre kiracının kira ve su parası ödemesi ile kira süresi sonunda otel binasını teslim etmek
ten başka bir yükümlülüğünün bulunmaması, davacı İdarenin kira ve su bedellerini tahsil ederek 
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akdin devamı ile inşaatların mevcut halini ve seyrini kabul etmiş bulunması nedeniyle sözleşme
nin 5 inci maddede fesih sebebinin gerçekleşmemiş olduğu ve bu sebebe dayanılarak ihtar çekil
memiş olduğu, otel inşaatındaki ilave inşaatlar ve yasal zorunluluk gereği yeni deprem yönetmeli
ğine göre projelerin hazırlanması zorunluluğunun mücbir sebep sayılması, inşaatların terk edilme
mesi, bozulduğu ileri sürülen tesisat imalatlarının zaten değişen deprem yönetmeliği uyarınca be
tonarme takviyeleri nedeni ile yenilenmesinin gerektiği, imalatların projesine ve imar durumuna 
uygun yükseklikte ve inşaat alanı içinde bulunması, kira süresi sonunda otel, davacı İdareye teslim 
edileceğinden fazla yapılan imalatların davacı idarenin yararına bulunması ve idarenin herhangi bir 
zararının oluşmaması, davacı İdarenin sözleşmeyi tek taraflı feshetmesinin yerinde olmadığı, bu 
nedenle müdahalenin men'i talebinin uygun bulunmadığı" görüş ve kanaatine yer verilmiştir. 

AOÇ aleyhine 2004 yılında verilen bu tarihsiz rapora AOÇ tarafından itiraz edilmesi üzerine 
mahkemece oluşturulan yeni bir bilirkişi raporunda da akdin fesih nedenlerinin oluşmadığı belir
tilmiş ve Müdürlükçe yapılan itiraz da mahkemece kabul edilmeyerek dava Müdürlük aleyhine so
nuçlanmış ve karar İdarece temyiz edilmiştir. 

Öte yandan 24.08.1984 tarihli uzun süreli kira sözleşmesinin geçen süre ve yaşam koşulları
nın ağırlaşması, kira parasını etkileyecek büyük değişiklikler, enflasyon ve kira süresinin 
24.08.2033 yılında sona ereceği gibi nedenler göz önünde tutularak uzun süreli kira sözleşmesinin 
kiraya ilişkin hükümlerinin günün koşullarına uygun biçimde değiştirilmesi ve 24.08.1995-
24.08.1996 dönemi aylık kira parasının 500.000.000 TL olarak tespiti talebiyle dava açılmıştır. 
9 yıldır devam eden dava 2004 yılında AOÇ lehine sonuçlanmış ve karar Yargıtay'ca onanarak ki
ra bedeli 2004 yılı için 14.898,10 YTL olarak belirlenmiştir. 

Müdürlüğün önünü almakta zorlandığı ve en çok uğraştığı sorunlardan birisi de sözleşmeler-
deki hükme rağmen kiracıların kiraladıkları açık ve kapalı alanları sürekli genişletme eğilimleri ve 
bu suretle Müdürlük aleyhine haksız kazanç sağlama girişimleridir. 

Geçmiş yıllarda kiracıların bu tür girişimleri izlenerek süresinde önlem alınmadığından bu tür 
girişimler yaygınlaşmış ve müeyyidesiz kalmıştır. Bu tür girişimlerin yaygınlaşmasında en büyük 
etkenlerden birisi de kiracıların kullanımına verilen kapalı ve açık alanların yüzölçümü ve mevcut 
durumlarını gösteren ve sözleşme eki olarak parafe edilen plan veya krokiler ile kiracılara teslim 
edilmemesi ve bu konuda mevcut tüm sözleşmelerde, aykırı davranışların kesin tahliye şartı oldu
ğu konusunda yeterli açıklıkta hüküm bulunmamasıdır. 

Müdürlükçe kirada bulunan iş yerleri ve arazilerinin mevcut durumlarının (açık ve kapalı alan) tes
piti, sözleşmelerdeki şartlara uyup uymadığı, fazla alan kullanıp kullanılmadığının belirlenerek tutanak 
ve krokilerinin çıkartılması amacıyla 2003 yılı içinde oluşturulan komisyonun çalışmaları sonucunda 
birkısım kiracıların sözleşmede belirlenen alanın altında alan kullanmalarına rağmen büyük bir bölümü
nün fiilen kullandıkları alanların sözleşmede belirlenen alanların üzerinde olduğu tespit edilmiştir. 

Komisyonun incelemeleri sırasında birkısım fazla kullanımların ölçümleme hatasından kay
naklandığı, birkısım firmalarla ilgili sorunun yargıya intikal ettirildiği, bazı kiracıların fazladan 
kullandıkları alanları terke ya da yeni sözleşmeye davet edildiği, hiç sözleşmesi bulunmayan res
mi kurumlarla ilgili olarak ise 7 kurumla yeni sözleşme yapıldığı, 4 kurumun sözleşmeye davet 
edildiği, 2 kurumun imar planının beklendiği, 2 kurumun işgal ettikleri alanları terk ettikleri, 8 ku
rum ile ilgili olarak (biri mahkemelik) çözümünün beklendiği görülmektedir. 

Müdürlük aleyhine haksız kazanç sağlamaya yönelik bu girişimler sonucu ilgili kişi veya ku
rumların kullandıkları alanları genişletmek amacıyla yaptıkları fuzuli işgallerle ilgili sorunun, söz
leşmenin tadili ve bedel artırımı suretiyle çözülmesi mümkün gibi görünse de bu olgu ilgililere iha
lesiz ve Kiralama Yönetmeliğine aykırı olarak yeni imkân sağlanmasına neden olacağı gibi, en 
önemlisi de bu tür girişimlerin yaygınlaşarak devamına gerekçe ve uygun ortam oluşturulmasına 
neden olacağından tek çözüm yolu hukuki yollara başvurmak suretiyle, kiralananın sözleşmesin
deki büyüklüğüne dönüştürülmesinin sağlanmasıdır. 
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-Toprak döküm faaliyeti : 

AOÇ arazilerinin tümü üzerinde yapılan incelemelerde arazi kullanımının belli bir plan ve 
programa dayanmadığı görülmüştür. Çiftlik arazilerinin 3243 ada 15 no'lu parseli ile 2086 no'lu 
parseli, geçmiş yıllarda İdare tarafından döküm sahası olarak ilan edilmiş olup, bu arazilere hafri
yat toprağı, inşaat artığı, enkaz malzemesi ve her türlü çöp ve atıklarının döküldüğü tespit edilmiş
tir. Ancak, AOÇ arazileri Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından birinci 
derece doğal ve tarihi SİT alanı ilan edildiğinden söz konusu döküm sahasının doğal ve tarihi SİT 
alanlarının koruma ve kullanım şartlarına uygun olmadığı görülerek, söz konusu döküm sahaları 
Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatılmıştır. 

Çiftlik arazisinde bir yandan yığma malzeme ile görüntü ve çevre kirliliği yaratan tepeler 
oluşturulurken, diğer yandan 2086 no'lu parseldeki taş ocağından Yenimahalle belediyesine mal
zeme vermek suretiyle doğal bir tepe yok edilmiş, ayrıca Çimento Fabrikasının kil malzeme ihti
yacı 2101 ada 1 no'lu parselden karşılandığı için bu sahada da derin bir çukur meydana gelmiştir. 
AOÇ arazilerinin işletilmesi ve kullanılması konusunda ulu önderin vasiyeti doğrultusunda bir po
litikanın olmamasından ileri gelen bu tür faaliyetler doğal yapıyı ve topografyayı bozmaktadır. 

Müdürlükçe yıllardır finansman ihtiyacı nedeniyle toprak dökümünden önemli bir gelir elde 
edilmekle birlikte döküm alanları oluşturulmasının, kaçak toprak ve atık dökümüne ortam hazır
ladığı, yol kenarlarına ve AOÇ ye ait arazilere kaçak çöp atık ve hafriyat malzemesi dökümünü ar
tırdığı ve bu hususun çevre kirliliğine neden olduğu da gözlemlenmiştir. 

Ayrıca AOÇ alanı 1. derece tarihi ve doğal SİT alanı olup Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru
ma Yüksek Kurulu'nun uyma zorunluluğu bulunan ilke kararları uyarınca bu alanlara cüruf, çöp, 
sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmesi de yasaklanmış bulunmaktadır. 

İdare tarafından bazı sahaların döküm sahası olarak ilan edilmesinin temelinde gelir elde et
me ihtiyacının olduğu görülmektedir. Müdürlük tarafından çöp ve atık maddelerden oluşan tepele
rin ağaçlandırılacağı belirtilmesine rağmen, yığma toprağın su tutma kapasitesinin çok düşük ol
ması ve Ankara gibi yıllık yağış ortalaması 400 mm'yi geçmeyen yerlerde sürekli sulama yapılma
dan yığma toprakta ağaç yetiştirilmesi teknik olarak mümkün görülmemektedir. 

Yapılan çalışmalara rağmen toprak yanında kirli atıkların dökümünün önlenememesi ne
denleriyle Çakırlar Mevkii ve AŞTİ-Eskişehir bağlantı yolunun sağında kalan ve eski taş oca
ğı olarak adlandırılan, ağaçlandırmaya tahsis edilen bölgenin bitki toprağı ile ıslah edilmesi 
teknik olarak gerekli olacağından, sözü edilen bu bölgeler dışında Ankara Büyükşehir Beledi
yesince verilen süre doğrultusunda AOÇ arazisine toprak dökümü faaliyetine son verilmesi bü
yük önem arzetmekte olup 30.12.2004 tarihinden itibaren son verilen işlemin kararlılıkla sür
dürülmesi gerekmektedir. 

Ayrıca Çiftliğin mülkiyetindeki arazi ve arsaların envanterinin tutulması, arazilerin durumla
rının sürekli izlenerek, gerekli önlemlerin süresinde alınması, oluşturulacak bir müdürlüğe asli 
görev olarak yüklenmediğinden, Müdürlüğün en temel görevi olan bu görev gereğince yürütül-
mediğinden arsa ve arazi kayıpları önlenemediği gibi AOÇ'nin arazi varlığı bugün dahi net ola
rak bilinmemektedir. 

Bu itibarla ihtisas kuruluşu olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bu
lunmak suretiyle tapu senetlerinin, belirlenecek bir formata göre hazırlanacak deftere kaydolunma-
sı ve tam olarak tespit edilen arazilerin kayıtlarını tutmak, parçalanmasını ve azalmasını önlemek, 
kiraya verilen arazilerin yer teslim tutanağı ve krokilerini düzenlemek, gayrimenkul yönetimi ile il
gili her türlü bilgi ve belgeyi sahiplenecek bir emlak işleri biriminin kurulması gerekmektedir. 
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Arazi kayıpları, mevcut arazi varlığı ve kullanımı : 

Atatürk'ün bağış tarihinden bir yıl sonra 1938 yılında çıkarılan 3308 sayılı Kanunla Orman 
Çiftliği "Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu'na bağlanmıştır. Söz konusu kuruma bağlı bulunduğu 
12 yıl süresince Orman Çiftliğinin toplam 7372 dekar arazisi, adı geçen Kurumun İdare Meclisi ka
rarıyla çeşitli kuruluşlara devredilmiştir. Bunlar arasında miktar itibarıyla en büyük devir 1945 yı
lında 2137 dekar ile planör sahası ve uçak fabrikası yapılmak üzere Türk Hava Kurumu ve Hazi
neye yapılan devirdir. Daha sonra bunu 1946 yılında tohum ıslah istasyonu kurulmak üzere Tarım 
Bakanlığı'na 1947 yılında kısa dalga verici istasyonu kurulmak üzere, Basın Yayın Genel Müdür-
lüğü'ne, 1948 yılında mensucat sanayi kurulmak üzere Sümerbank'a, 1948 yılında da bira fabrika
sı kurulmak üzere Tekel Genel Müdürlüğü'ne yapılan devirler izlemiştir. 

1950 yılında çıkarılan 5659 sayılı Kanun, AOÇ topraklarından gerçek ya da tüzel kişilere ya
pılacak devir ve temlik işlemleri ile kamulaştırmalar için özel kanun çıkarılmasını zorunlu kılma
sına rağmen bu zorunluluk bile toprak devir ve satışlarını durduramamıştır. 

1950-60 yılları arasında 5659 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre çıkarılan 6000, 6238, 
6947, 7310 sayılı, 1976 yılında çıkarılan 2015 sayılı ve 1983 yılında çıkarılan 2823 sayılı kanun
lar çerçevesinde toplam 14.541 dekar AOÇ arazisinin çeşitli kuruluşlara satıldığı görülmüştür. 

Özel kanun çıkarılarak yapılan satışların dışında da çiftlik arazisinden arazi kayıpları meyda
na gelmiştir. Bunlar; mahkeme kararları ile çeşitli şahıslara verilen arazilerdir. 2004 yıl sonu itiba
rıyla çeşitli sebeplerle çiftlik arazilerinde meydana gelen kayıp, 22.078 dekara ulaşmış bulunmak
tadır. Bu miktar, Aydos yaylası hariç tutulmak üzere vasiyetle devredilen toplam çiftlik arazisinin 
% 42'sine eşit bulunmaktadır. Meydana gelen arazi kayıpları, Atatürk Orman Çiftliğinin arazi bü
tünlüğünü bozduğundan, halen çiftliğin elinde bulunan parçalı alanlar, işletilmesi bazı sorunlar ya
ratan mekânlar haline dönüşmüştür. 

Satılan araziler içinde en büyük pay, çeşitli askeri tesislerin kurulması amacıyla Millî Savun
ma Bakanlığı'na yapılan satışlardır. Söz konusu satışlar 10.018 dekar ile toplam satışların % 46'sı-
nı oluşturmaktadır. Diğer taraftan AOÇ arazisi içinden demiryolu ve karayolu geçişleri mevcuttur. 
Özel kanunla yol geçişleri için verilen toplam arazi miktarı ise 1.070 dekardır. Ayrıca mahkeme ka
rarı ile toplam 43 dekar arazinin çeşitli şahıslara verildiği görülmektedir. 

Arazi satışlarının dışında, kiralama yolu ile toplam 4.772 dekar arazi çeşitli kamu kuruluşları 
ile özel firmalara 1-49 yıl arasında değişen sürelerle kiralanmıştır. Ancak kiralanan arazilerin dos
yalarında yapılan incelemede birçok arazinin yer teslim tutanağı ve krokilerinin bulunmadığı gö
rülmüştür. Bu sebeple, arazi kiralayan kuruluşların birçoğunun sözleşmede belirtilen alandan daha 
fazla araziyi kullandıkları tespit edilmiştir. Bu sebeple, kiraya verilen ve dosyalarında yer teslim 
tutanağı ile krokileri bulunmayan tüm arazilerin tespit edilerek evraklarının belirtilen bu usullere 
göre yeniden tekemmül ettirilmesi önemli görülmektedir. 

AOÇ'nin arazi varlığı konusunda yapılan çalışmalardan anlaşıldığına göre, vasiyetin gerçek
leştiği 1937 yılından bugüne kadar çiftlik arazilerinin iyi yönetilmediği, gereğince sahip olunama-
dığı ve korunamadığı ortaya çıkmaktadır. Yıllardır sorun olmaya devam eden Marmara Oteline ne 
kadar arazi verildiği kayıtlarda bulunmamaktadır. Balgat semtinde yıllardır bilinmeyen ve yeni ya
pılan tespit ve tahdit çalışmaları ile ortaya çıkarılan arsalar görülmüştür. Bunların bir kısmına şa
hıslar tarafından bina yapılarak işletildiği tespit edilmiştir. Bu durum Çiftlik yönetimince mahke
meye intikal ettirilmiş olup, dava Çiftlik lehine sonuçlanmıştır. 

2004 yıl sonu itibariyle AOÇ arazi varlığının % 54,6'sına tekabül eden 10.413 dekarı kültüral-
tı arazi olup, bunun 9.307 dekarında tarla bitkileri üretilmektedir. Geri kalan 762 dekarında fidan 
ve süs bitkileri, 344 dekarında ise çayır mera ve yem bitkileri üretimi yapılmaktadır. 
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Üretim dışında kalan arazi toplamı 23.074 dekardır. Bu miktarın en büyük bölümünü 11.504 de
kar ile orman ve park alanları oluşturmaktadır. Kiraya verilen araziler ise 6.787 dekar ile ikinci sıra
yı almaktadır. Arsa, kanal, yol ve bataklık gibi kullanılmayan arazilerin miktarı ise 3.386 dekardır. 

Çiftliğin orman ve park alanları, 1998 yılına kadar 3.600 dekar civarında iken, 1999 yılında 
bazı kamu ve özel kuruluşlara ağaçlandırılmak üzere arazi tahsis edilmesi ile bu alan 6.976 deka
ra, nihayet 2003 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı'na yapılan tahsisle birlikte 10.305 dekara yük
selmiştir. Temmuz 2005 tarihi itibariyle tahsis edilen arazinin tamamında fidan dikme işlemlerinin 
tamamlandığı görülmüştür. 

Ağaçlandırma amacıyla kurum ve kuruluşlara arazi tahsis edilirken düzenlenen protokollarda, 
çalışmaların 5 yıl içinde başarılı olmaması halinde tahsis edilen arazinin geri alınarak, istekli olan 
başka bir kuruluşa verileceği, ağaçlandırma alanlarının ihata altına alınması gerektiği hususlarına 
mutlaka yer verilmesi gerekli görülmektedir. 

AOÇ arazilerinin ağaçlandırması konusunda dikkat edilecek diğer bir husus toprağa ve ekolo
jiye uygun fidan seçimidir. Bilimsel esaslara dayanan bir plan ve program çerçevesinde çalışıldığı 
takdirde zorlukların aşılabileceğine dair en çarpıcı örnekler Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Bilkent 
ve Hacettepe Üniversiteleri ile askeri alanlardaki ağaçlandırmalardır. 

AOÇ'deki park ve orman alanları bir proje çerçevesinde yeniden düzenlenerek çeşitli tip ve 
özellikleri olan piknik ve mesire yerleri, beton direk ve kafes tel ile ihata altına alınmalıdır. Güven
liği sağlanan, su ve tuvalet ihtiyacının temin edildiği yeşil bir piknik alanı, piknik kültürü olan An
kara halkı için bir ödüldür. Her ödülün bir bedelinin olması gerektiği prensibinden hareketle, dü
zenlenen piknik alanlarından giriş ücreti alınması, yaratılan bu kaynakla söz konusu alanların ko
ruma, bakım ve temizliğinin yapılması önemli görülmektedir. 

Çiftlikteki hayvan varlığı Holstein (siyah-beyaz, alaca) ırkından oluşmaktadır. Ancak Müdür
lüğün hayvan varlığı sürü kompozisyonunun teknik kabullere uymadığı anlaşılmaktadır. 

Ankara metropolitan alanının hızla gelişmesi sonucunda AOÇ arazileri daha önce belirtildiği 
gibi yerleşim alanlarının ortasında kalmıştır. Çiftliğin halen hayvancılık için uygun olmayan me
kanı çiftlik içinde nereye nakledilirse edilsin yine aynı sorunlarla karşılaşılması kaçınılmazdır. 
Çiftliğin kuruluş yıllannda kent dışında kalan AOÇ arazilerinde hayvancılık yapmak mümkün 
iken, günümüzde kent merkezinde kalan bu alanlarda hayvancılık yapmak imkânsız hale gelmiştir. 

Atatürk Orman Çiftliğinde yapılmakta olan hayvancılığın, bölge hayvancılığına sağladığı kat
kının marjinal seviyeye gerilemesi, tesislerin kurulduğu mekanın hayvancılık yapılmasına uygun 
olmaması, sürekli zarar etmesi ve bu şartlarda zarardan kurtarılmasının mümkün olmaması, yapıl
makta olan faaliyetin teknik ve ekonomik yönden kabul sınırlarının dışında kalması, yaratmış ol
duğu çevre ve görüntü kirliliği ile insan sağlığı için tehlike oluşturması gibi sebeplerle en kısa sü
rede kaldırılması gerekmektedir. 

Hayvancılıktan boşalacak Dolapdere arazilerinin düzenlenerek ağaçlandırılması, oluşan çevre 
kirliliğinin bertaraf edilmesi bakımından gerekli görülmektedir. Çiftliğin işletmecilik faaliyetleri 
tek tek incelendiğinde bazı faaliyetlerin zararla sonuçlandığı görülmektedir. Bu sebeple, çiftliğin 
dinamik bir yaklaşımla gelir kaynaklarının yönünü değiştirmesi büyük önem taşımaktadır. Bitkisel 
üretim ve hayvancılık faaliyetleri gibi, kent içi tarım anlayışına ters düşen faaliyetlerin zaman için
de terk edilmesi çağdaş metropollerde olduğu gibi kent içi çiftliklerde tarım ormancılığına geçile
rek, AOÇ' nin nihai hedefinin içinde Türkiye'nin kurtuluşunu ve Cumhuriyetin kuruluşunu simge
leyen sanat yapılarının bulunduğu ulusal park haline getirilmesi hedeflenmelidir. Bu yeni sistem 
içinde çiftliğin gelir kaynaklarının yeniden düzenlenmesi gerekli görülmektedir. 

Ankara'nın başkent oluşunun tarihi ile bütünleşen ve halen 320 dekar arazi üzerinde kurulu 
bulunan AOÇ hayvanat bahçesinde, 165 türden toplam 2.244 adet hayvan bulunmaktadır. 
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Dünyadaki 622 adet hayvanat bahçesi arasında yer alan ve uluslar arası hayvanat bahçeleri yıl
lığında kayıtlı bulunan AOÇ hayvanat bahçesinin, işletme şeklinin, yine uluslararası normlara uy
gun olması gereklidir. Bu sebeple, tesisin işletme ve esaslarını belirleyen bir teknik yönetmeliğin 
bir an önce çıkarılması gerekli görülmektedir. 

Atatürk Orman Çiftliği süt fabrikasında 2004 yıl sonu itibarıyla 8.775 ton pastörize süt, 3.506 
ton yoğurt, 654 ton ayran, 137 ton tereyağı, 494 ton dondurma, 93 ton beyaz peynir, 43 ton kaşar 
peyniri ve 27 ton süt tozu üretilerek Ankara piyasasında satışa sunulmuştur. Diğer taraftan AOÇ ma
yalandırma sanatları şubesinde şarap, domates suyu, üzüm suyu, turşu ve bal üretimi yapılmaktadır. 

Süt fabrikasının bir gıda tesisi olması, çalıştığı konu ve işleyiş şekli itibariyle, AOÇ organi
zasyon yapısı içinde farklı bir kuruluş görüntüsü vermektedir. Süt fabrikasının, Çiftliğin mevcut or
ganizasyon yapısı içindeki konumu yeniden ele alınarak, hizmetlerin bitkisel üretim ve hayvancı
lık olmak üzere iki temel konuda toplanması çerçevesinde değerlendirilmesi, Atatürk Orman Çift
liğinde yürütülmekte olan hayvancılık ile ilgili faaliyetlerin yönetimde kolaylık sağlanması, girdi 
ve kaynakların daha rasyonel kullanılması gibi sebeplerle dağınık bir şekilde çalışan sığırcılık, 
hayvanat bahçesi ünitelerinin önceden olduğu gibi hayvancılık şubesi çatısı altıda toplanarak yeni
den yapılandırılması AOÇ arazilerinde yeni bir düzenlemeye gidilinceye kadar faaliyetlerin bu şe
kilde sürdürülmesi gerekli görülmektedir. 

Müdürlük ürettiği ve sattığı ürünler itibariyle aşın rekabetin yaşandığı bir piyasada faaliyette 
bulunmasına rağmen, ürünlerinin yıllardır Ankara halkınca tanınıp, bilinmesi ve güvenle tüketil
mesi AOÇ ürünlerine üstünlük sağlamakla birlikte, Müdürlüğün marketlerle olan ticari ilişkisinin 
boyutunun her geçen gün artması ve tüketici tercihlerinin marketlere yönelmesi nedeniyle ticari fa
aliyetin bu boyutta yürütülmesinin zorluğuna rağmen tahsilat oranlarının da yükseltilmesi gibi yü
kümlülüklerini süresinde yerine getirmeyen marketlerle ilgili önlem alınması gerekmektedir. 

Çiftlikteki faaliyetler incelendiğinde konulan tarımın iki ana alt sektörünü kapsadığı görül
mektedir. Bunlar bitkisel üretim ve hayvancılık konulandır. 

Ancak bitkisel üretim disiplini içinde incelenen tarla kültürleri, bağ-bahçe, orman ve park 
ağaçlandırma işleri ile hammaddesi bitkisel ürünlerden oluşan mayalandırma sanatları dağınık ola
rak çalıştıklarından, kaynakları optimal bir şekilde kullanamadıkları görülmektedir. Söz konusu 
ünitelerin bitkisel üretim birimi adı altında toplanmaları; faaliyetlerin belirli bir ekonomik büyük
lüğe ulaşması, işgücü ve zamandan tasarruf sağlanması, kaynakların daha rasyonel kullanılması 
yönünden faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Atatürk Orman Çiftliği'nin mevcut organizasyon yapısına göre tarla kültürleri, bağ-bahçe iş
leri olarak dağınık bir şekilde görev yapan ünitelerin, yönetimde kolaylık sağlanması, iş veriminin 
artırılması, iş gücü ve zamandan tasarruf sağlanması, sınırlı kaynakların daha rasyonel olarak kul
lanılması amacıyla yeniden organize edilerek "Bitkisel Üretimi Birimi"adı altında toplanması ve 
çalışmalarını ağaçlandırmaya ağırlık verecek şekilde sürdürülmesi gerekli görülmektedir. 

Müdürlüğün hayvanat bahçesi hizmeti, orman ve parklar gibi kamu yararı açısından devam et
tirilmesi zorunlu olan faaliyetleri ile kârlı, verimli yürüttüğü faaliyetleri dışındaki sürekli zarar edi
lip, rehabilite edilerek kâr elde edilmesi mümkün olmayan faaliyetlerden çekilmesi gerekmektedir. 

V- YATIRIMLAR 

2004 yılında AOÇ Müdürlüğü için yatınm programında 2,2 trilyon lira tutarında yatınm ödene
ği öngörülmüş ve bu ödeneğe karşılık 1,7 trilyon lira tutannda nakdi yatınm harcaması yapılmıştır. 
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VI- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki öneriler, sonuçlan gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı

rakılmıştır. 

1- Mülkiyeti AOÇ Müdürlüğüne ait olup, 24.08.1984 tarihli sözleşme uyarınca 4,3 milyon li
ra kira bedeli ile Yargıtay'ca iş yerleri için tespit edilecek kira artış oranı üzerinden 20 yıllık süre 
için, mevcut otelin üzerine iki kat ilave edilerek 5 yıldızlı otel haline getirilip işletilmek ve kira so
nunda AOÇ'ye devredilmek üzere Kayalar İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye kiraya verilen, ancak 
mevcut binaya 2 kat ilave edilemeyeceğinin ortaya çıkması üzerine ilk projenin, yeni birçok katlı 
yatak bloğu ilave edilecek şekilde değiştirilmesi nedeniyle kira süresi mahkeme kararıyla 49 yıla 
çıkarılan ancak sözleşme tarihinden itibaren 17 yıl geçmesine rağmen tamamlanamadığı için 
03.05.2001 tarihinde çekilen ihtarname ile sözleşmesi feshedilip, müdahalenin men'i, taşınmazın 
AOÇ'ye teslimi; fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydı ile, uğranılan zarara mahsuben mevcut 
inşaatın devrine karar verilmesi talebiyle Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde müstecir aley
hine Marmara Oteliyle ilgili olarak açılan ve ilgili mahkemenin 23.03.2005 tarih ve 2005/131 sa
yılı kararı ile Kurum aleyhine sonuçlanması üzerine temyiz edilen davanın, titizlikle izlenmesi; es
ki Marmara Oteline ait olup müteahhit firmaya tutanakla teslim edilen demirbaş ve malzemenin 
sözleşme gereği yıllık kontrollerinin düzenli olarak yapılmasının usul haline getirilmesi, 

2- AOÇ arazisi üzerinde kiracı sıfatıyla 45.067 m2 alanda çeşitli direkler ve galvanizli çelik 
konstrüksiyon üreten Maden înşaat İşleri TAŞ'nin tahliyesine ilişkin, Mahkeme ve Yargıtay karar
ları da göz önüne alınarak sorunun hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması, 

3- 1937 yılından bugüne kadar arazi varlığının % 36'sını çeşitli sebeplerle kaybederek 52.000 
dekardan 3.393 dekara gerileyen AOÇ arazilerinde kayıp ve işgallerin önlenmesi, çevre temizliği
nin sağlanması, mevcut arazi varlığının Atatürk'ün bağış mektubunda işaret ettiği hususlara uy
gun olarak kullanılması amacıyla arazinin sınırları tespit ve tahdit edilerek, bölgede hızlı yetişen 
ağaç türleri ile ağaçlandırılması, Devletin bütün ilgili kuruluşlarının katkıları ile hazırlanacak ulu
sal bir master plan çerçevesinde Çiftlik arazilerinin yeniden organize edilmesi, Anıtkabir müzesin
de olduğu gibi Türkiye'nin kurtuluşu ve Cumhuriyetin kuruluşunu simgeleyen bir açık hava mü
zesi haline getirilerek koruma altına alınması. 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır : 
1 - Atatürk Orman Çiftliği'nin bütünlüğü bozulmadan korunup, çağdaş bir başkente yakışır bi

çimde geliştirilip, güzelleştirilerek gelecek kuşaklara taşınabilmesi için; 

- Arazinin taşıdığı tarihsel önem ve Ankara için yeşil bir kuşak oluşturmanın gerekliliği nede
niyle, arsa ve arazilerin hiçbir surette takasa konu edilemeyeceği, kiralama ve mülkiyetin gayri ay
ni hak tesisinin yapılamayacağı, 

- Müdürlüğün faaliyet konularının ve teşkilat yapısının yeniden belirlenmesi ve ana faaliyet 
konusunun arazinin koruma altına alınıp, ağaçlandırılması, 

- Üretim ve ticari faaliyetlerin asgari düzeyde yalnızca geçmişten bu yana üretilen ürünlerin 
tanıtımına dönük üretimle sınırlı tutulması, Müdürlüğün gelir ve gider unsurlarının tek tek belir
lenmesi ile oluşabilecek finansman açığının hangi kaynaklardan karşılanacağı hususlarını da içere
cek şekilde 24 Mart 1950 tarihinde kabul edilen 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Kuruluş Kanu
nunun yeniden düzenlenmesi için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

2 - Müdürlüğün önünü alamadığı ve en çok uğraştığı sorunlardan birisi olan kiracıların, kira
ladıkları açık ve kapalı alanları sürekli genişletme ve bu suretle Müdürlük aleyhine haksız kaza
nımlar sağlama eğilimleri olduğundan, bu durumun önlenebilmesi için; 
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- Kiradaki taşınmazların sürekli ve periyodik olarak kontrollerinin yapılarak bu tür girişimle
re süresinde müdahale edilmesi ve haksız müdahalede bulunan kiracılar hakkında zaman kaybet
meden gerekli hukuki yollara başvurulmasına devam edilmesi, 

- Mevcut haksız müdahalelerin neden olduğu sorunun sözleşmenin tadili ve bedel artırımı su
retiyle çözülmesi mümkün gibi görünse de, bu husus ilgililere ihalesiz ve Kiralama Yönetmeliği
ne aykırı olarak yeni imkân sağlanmasına neden olacağı gibi, en önemlisi de bu tür girişimlerin 
yaygınlaşarak devamına gerekçe ve uygun ortam hazırlayacağından kiralananın kiralama amacı
na uygun hale getirilmesi dışında işlem tesis edilmemesi, 

- Taşınmazlara müdahalelerin kesinlikle belirlenebilmesi için, kiracıların kullanımına verilen 
açık ve kapalı alanların yüzölçümü ve mevcut durumunu gösteren ve sözleşmenin ayrılmaz parça
sı olarak parafe edilen kroki ile birlikte tesliminin usul haline getirilmesi ve yenilenecek sözleşme
lerde de bu gereğe uyulması, 

- Kira tespit komisyonunca belirlenen kira bedellerinin haklı ve kuvvetli bir gerekçeye dayan
dırılması, 

3- Raporun ilgili bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 
SONUÇ 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 2004 yılı bilançosu ve 3.653.128 milyon lira dönem 

kârı ile kapanan gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
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ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ 
2004 YILI BİLANÇOSU 

Aktif (Varlıklar) 

1 • DÖNEN VARLIKLAR 
A - Hazır değerler 
B - Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşk. karş.(-) 
C - Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (•) 

D- Diğer alacaklar 
1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı ( - ) 

E- Stoklar 
1- Stok değer düşüklüğü karşılığı(-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F- Yıllara yaygın inşaat onarım maliyetleri 
G- Gelecek aylara ait gid. ve gelir tahak. 
E - Diğer dönem varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II-DURAN VARLIKLAR 
A - Ticari alacaklar 

1- Alacak senetler reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı ( - ) 

B - Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı ( - ) 

C - Malı duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıym. değ. düşk. karş.(-) 
3 - İştirakler 
4 - İştiraklere sermaye taah(-) 
5 - İştirakler ser. pay. değ. düşk. karş.(-) 
6 - Bağlı ortaklıklar 
7 - Bağlı ortak sermaye taah(-) 
8 - Bağlı ort. ser. pay. değ. düşk. karş.(-) 
9 - Diğer mali duran varlıklar 
10 - Diğer duran mali var. değ. düşk. karş.(-) 

D - Maddi duran varlıklar 
1- Maddi duran varlıklar 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4 - Verilen sipariş avanslar 

E - Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklar(brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F - Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar(brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan (-) 
3- Verilen avanslar 

G - Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tak. 
H - Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem (31.12.2003) 
Milyon TL 

2.358.395 
-

(192.005) 
31.278 

(7.977) 
3.661.233 

18.249 

42.584.08 
(18.856.568) 

-
-

106.658 
(9.753) 

1.381.975 

2.166.390 

23.301 

3.661.233 

409.193 
364.160 

18.249 

23.727.512 

96.905 

23.019 

8.006.252 

23.865.685 
31.871.937 

Cari dönem (31.12.2004) 
Milyon TL 

4.028.719 

-
(90.444) 

2.432.310 

(7.977) 
5.135.497 

101.652 

46.654.296 
(21.891.929) 

-
167.710 

110.772 
(20.411) 

3.733.752 

3.938.275 

2.424.333 

5.135.497 

615.288 
665.984 

-

101.652 

24.930.077 

90.361 

16.950 

16.513.129 

25.139.040 
41.652.169 
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Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 
2004 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

1 - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A -Mali borçlar 
B -Ticari borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu ( - ) 
C -Diğer borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu ( - ) 
D -Alınan avanslar 
E -Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F -Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G -Borç ve gider karşılıktan 

1 -Dönem kân vergi ve diğer yasal yülckarş. 
2 -Dönem kânnın peşin öden. ver. ve diğ.yük. (-) 

3 -Kıdem tazminatı karşılığı 
4 -Diğer borç ve gider karşılıktan 

H -Gelecek aylara ait gelir ve gider tahak. 
I -Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

KISA VADELİ YAB. KAY. TOPLAMİ 
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A -Mali borçlar 
B -Ticari borçlar 

I -Borç senetleri reeskontu ( - ) 
C -Diğer borçlar 

1 -Diğer borç senetleri reeskontu ( - ) 
D -Alınan avanslar 
E -Borç ve gider karşılıklan 

1 -Kıdem tazminatı karşılığı 
2 -Diğer borç ve gider karşılıktan 

F -Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahak. 
G -Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YAB. KAY. TOPLAMI 
III - ÖZ KAYNAKLAR 

A -Ödenmiş sermaye 
1 -Sermaye 
2-Ödenmemişsermaye ( - ) 
3- Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 

B -Sermaye yedekleri 
1 -Hisse senedi ihraç primleri 
2 -Hisse senedi iptal kârlan 
3 -M.D.V. yeniden değerleme artışlan 
4 -İştirakler yeniden değerleme artışlan 
5 -Diğer sermaye yedekleri 

C -Kâr yedekleri 
1 -Yasal yedekler 
2 -Statü yedekleri 
3 -Olağanüstü yedekler 
4 -Diğer kâr yedekleri 
5 -Özel fonlar 

D -Geçmiş yıllar kârlan 
E-Geçmiş yıllar zararlan ( - ) 
F -Dönem net kân 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMİ 

Önceki dönem (31.12.2003) 

Milyon TL 

801.738 

81.519 

500 

10.750.453 

12.721.368 

909.274 

281 

239.829 

801.738 

320.606 

81.519 

116.510 

10.750.953 

12.721.368 

3.835.777 

2.094.082 

2.271.728 

198.029 

29.402.180 

31.871.937 

Cari dönem (31.12.2004) 

Milyon TL 

950.218 

345.351 

500 

11.274.910 

18.477.832 

1.675.913 

37.148 

386.096 
950.218 

214.703 

345.351 

128.439 

11.275.410 

18.477.832 

5.458.150 

2.702.909 

3.264.078 

473.790 

37.914301 
41.652.169 
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ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ 

2004 YILI GELİR TABLOSU 

Gelir ve giderler 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 

E- FAALİYET GİDERLERİ 

FAALİYET ZARARI 

F-DİĞ.FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 

I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) 

DÖNEM ZARARI 

K-D.KARI VERGİ VE YAS.YÜK.KARŞL.(-) 

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 

Önceki dönem 
(31.12.2003) 
Milyon TL 

18.184.995 

62.708 

17.861.909 

2.708.011 

4.744.750 

388.294 

1.415.107 

428.110 

18.122.287 

260.378 

(2.447.633) 

1.908.823 

2.895.820 

801.738 

2.094.082 

Cari dönem 
(31.12.2004) 
Milyon TL 

23.543.902 

82.179 

22.470.136 

3.518.170 

4.775.163 

334.550 

2.144.530 

405.432 

23.461.723 

991.587 

(2.526.583) 

1.914.030 

3.653.128 

950.219 

2.702.909 
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SAYI: 93 
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2004 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 

Komisyonumuzun 25.05.2006 tarihli 26 ncı Birleşiminde, Çay İşletmeleri Genel Müdürlü-
ğü'nün 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük 
Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denet
lenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak ha
zırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş ta
rafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü ola
rak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
1- Kuruluş Kanunu: 

06.12.1971 tarih ve 1497 sayılı Kanunla Çay Kurumu (ÇAY-KUR) kurulmuş, 17.03.1982 ta
rih ve 2640 sayılı Kanunla, kuruluş kanununun bazı maddeleri değiştirilmiş ve ek bir geçici mad
de eklenmiştir. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerini yeniden düzenleyen 60 sayılı KHK ve bu KHK'yı değişik şek
liyle uygulamaya koyan 2929 sayılı Kanun ve bu Kanunu da yürürlükten kaldıran 08.06.1984 ta
rih ve 233 sayılı KHK ile Kurum, bir Kamu İktisadi Kuruluşuna dönüştürülerek, unvanı "Çay İş
letmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)" olarak değiştirilmiştir. Kuruluşun yeniden hazırlanan ana 
statüsü ise 28.01.1984 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Daha sonra Kuruluş, 27.11.1994 tarih ve 22124 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü
ğe giren 4046 sayılı Kanunla İktisadi Devlet Teşekkülü (IDT) statüsüne alınmıştır. Buna göre hazır
lanan yeni ana statü 20.12.1996 tarihli Resmi Gazetenin 22853 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 

2- Teşekkülün Amacı: 
Ana sözleşmesine göre ÇAY-KUR, Türkiye'nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliş

tirmek, çay kalitesini ıslâh etmek, işlenmesini teknik esaslara göre yürütmek, iç ve dış pazar isteklerini 
karşılamak üzere kuru çay üretmek, ithal etmek ve ihraç etmek, verimlilik esaslarına dayalı işletme po
litikası ile sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmak amacıyla kurulmuştur. 

Ancak, 19.12.1984 tarih ve 3092 sayılı Çay Kanunu ile çay tarımı, üretimi ve satışı serbest bı
rakılmıştır. ÇAY-KUR'un yaş çay yaprağı alımında üreticiden ruhsat aranmasına karşılık özel sek
törde bu şart aranmadığından ve ruhsatsız alanlarda üretilen yaş çay yaprağı da özel sektörce alın
dığından ÇAY-KUR'un çay ekim alanlarını kontrol etmesi mümkün olamamaktadır. 

3- Toplu Bilgiler: 
Teşekkülün 2000-2004 yıllarına ait toplu bilgileri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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3-Toplu Bilgiler: 
Teşekkülün 2000-2004 yıllarına ait toplu bilgileri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Yabancı kay. Sirayet eden zarar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edin.değeri) 
Maddi duran varl.bir.amortismanlar 
Yatınmlar için yapılan nakit ödemeler 
Yatırımların gerçekl. Oram (nakdi) 
İştiraklere ödenen sermaye 
Yaş çay alım miktarı 
Tüm alım tutan 
Başlıca (mal ve hizmet) üre. mile: 
•Tasnifli çay 
-Paketli çay 
-Yeşil çay 
Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) 
Üretim kapasitesi (yaş yaprak) 
Kapasiteden yararlanma oranı 
Üretim verimliliği (randıman) 
Paketli çay satış miktan 
Net satış tutan 
Stoklan 
• ilk madde ve malzeme 
- Yan mamuller 
- Yan mamuller 
- Mamuller 
- Mamuller 
Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
-Memurlar için yapılan giderler 
- Memur başına aylık orta. gid. 
-Sözleşmeliler için yapılan gider 
- Sözleşme başına aylık orta. gid. 
- İşçiler için yapılan giderler 
- işçi başına aylık ortalama gider 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatları.) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyaüanyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyaüanyla) 
Faaliyet kanılı, (özkay. Yönünden) 
Mali karlılık (öz kaynak yönünden) 
Ekonomik karlılık 
Zararlılık 
Faaliyet kan veya zaran 
Dönem kan veya zaran 
Bilanço zaran 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
Milyar TL 

Ton 
Milyar TL 

Ton 
Ton 
Ton 

Milyar TL 
Ton/Gün 

% 
% 

Ton 
Milyar TL 

Milyar TL 
Ton 

Milyar TL 
Ton 

Milyar TL 
Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 
% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

2000 

130.000 
129.370 
65.840 

100.425 

-
10.982 
41.361 
20.090 
2.217 

92 
4 

499.099 
98.779 

91.373 
94.466 

189.615 
6.720 

75 
18.30 

95.550 
201.437 

4.116 
122270 
107.731 

4.103 
5.662 

464 
923 

10.202 
109.052 

3.613 
640 

4.814 
432 

100.615 
766 

11.565 
106.913 
110.674 
110.674 

17,! 

-
-
24,. 

11.55; 
(16.022 

69.74 

1 
2001 

160.000 
159.062 
29.429 

166.387 

-
12.789 
62.149 
30.206 

1.840 
66 
36 

546.970 
166.666 

94.749 
110.377 

-
286.830 

6.760 
80 

17.32 
110.805 
261.121 

7.481 
103.215 
109.272 

3.563 
7.846 

477 
855 

9.397 
138.534 

5.462 
926 

6.8% 
617 

126.165 
997 

13.289 
75.872 
81.100 
81.092 

-
-

. (37.429 
) (76.665 
} 146.40 

2002 

225.000 
225.000 

83223 
223.026 

-
13.285 
95.719 
46.310 

_„„, Son iki 2003 2004 1 yıl fark, 
460.000 
410.402 
283.320 
158.034 

-
4.924 

405.859 
288.942 

1.642 1.804 
46 42 
36 

552.463 
221.452 

94.231 
94.002 

-
367.460 

6.760 
75 

17,07 
90.740 

307.775 

9.548 
99.469 

206.749 
2.796 
8.563 

466 
811 

8.625 
170.303 

8.560 
1.477 
9.896 

973 
151.827 

1256 
13.513 

280.318 
285.732 
285.72C 

27,2 

-
49,3 

) 16.99i 
) (30.754 
) 177.15 

2.458 
517.078 
255.714 

91.435 
109.706 

-
433.806 

6.600 
79 

17,68 
105222 
468.499 

10.940 
78.244 

211.120 
4.959 

21.221 
439 
737 

7.790 
179.533 

9.579 
1.818 

11.727 
1.326 

158213 
1.692 

20.536 
120.450 
116.309 
116.300 

5,1 
. 
48.C 

7.29( 
) (68.341 
) 245.50( 

469.413 9.413 
468.492 58.090 
401.832 
97.407 

-
-

408.106 
285.221 

3.897 
50 

2.342 
586.929 
326.269 

107.335 
114.922 

142 
523.691 

6.600 
89 

18,26 
111.597 
601.528 

12.424 
65.647 

231.758 
8.192 

37.178 
409 
646 

2.598 
199.371 

10.260 
2.017 

12.183 
1.482 

176.909 
1.960 

28.990 
244.643 
261.261 
261.249 

17,7 
6,5 
4,9 

-
65.70 

) 24.06 
) 198.18: 

118.512 
-60.627 

-
4.924 
2247 

-3.721 
2.093 

8 
-116 

69.851 
70.555 

15.900 
5.216 

142 
89.885 

-
10 

0,58 
6.375 

133.029 

1484 
(12.597) 

20.638 
3233 

15.957 

(30) 
(91) 

(5.192) 
19.838 

681 
199 
456 
156 

18.696 
268 

8.454 
124.193 
144.952 
144.949 

12,« 
6,5 
4,î 

(48,0 
58.40. 
92.40; 

(47.318 

Artış 1 
veya 

azalış % 
2 

14 
42 
-38 

-
1 

-1 
116 
19 
-5 
14 
28 

17 
5 
-

21 

13 
3 
6 

28 

14 
(16) 

10 
65 
75 
(7) 

(12) 
(67) 

11 

7 
11 
4 

12 
12 
16 
41 

103 
125 
125 
247 

. 
) 

801 
. 
) (19) 

NOT: 2003 yılı bilançosu, enflasyon düzeltmesine tabi tutulduğundan bu durumdan etkilenen 
rakamlar değiştirilerek alınmıştır. 
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II- İDARİ BÜNYE 
1- Teşekkülün yapısı: 

Genel Müdürlüğü Rize'de bulunan Teşekkülün merkez teşkilatını; Yönetim Kurulu, Genel 
Müdür, 5 Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Savunma Sekre
terliği, Özel Kalem Müdürlüğü ve 11 adet Daire Başkanlığı ile bunlara bağlı Şube Müdürlükleri 
oluşturmaktadır. Yüksek Planlama Kurulu'nun 22.08.2003 tarih ve 2003/T-21 sayılı kararı ile Ge
nel Müdür Yardımcısı sayısı 5'den 3'e düşürülmüş, Resmi Gazetenin 29.04.2004 tarih ve 25447 
sayılı nüshasında yayınlanan Bakanlar Kurulu'nun 2004/7119 sayılı Kararı ile; I sayılı cetvele ta
bi 2 adet Genel Müdür Yardımcısı kadrosu iptal edilmiştir. 

Taşra teşkilatını ise; 46 adet Yaş Çay İşleme Fabrikası, 3 adet Çay Paketleme Fabrikası, 9 adet 
Pazarlama Bölge Müdürlüğü, Ankara İrtibat Müdürlüğü, Rize'de bulunan Anatamir Fabrikası Mü
dürlüğü ile Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Enstitüsü Müdürlüğü teşkil etmektedir. 

Gerek teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi, gerekse norm kadroların tespit edilmesi husus
larında kuruluşta bazı çalışmalar başlatılmıştır. Modern işletmeciliğin gereği olan bu çalışmaların 
tamamlanarak uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan geçmiş yıllarda personel istihdamında; özellikle geçici görevlendirmeler ve ba
zı birimlerde yoğunlaşmış personel sayıları olumsuzluk teşkil etmiştir. Bu durumun düzeltilmesi 
için 2004 yılında bazı çalışmaların yapıldığı ifade edilmiştir. 

2- Karar ve Yürütme Organları: 

Teşekkülün en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organı Yönetim Kurulu'dur. Kurulu
şun yetkili ve sorumlu yürütme organı ise Genel Müdürlüktür. 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Yönetim Kurulu, 1 başkan ve 5 üyeden oluş
maktadır. Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. 

Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi Teşekkülün Genel Müdür yardımcısı olup, diğer ikisi ilgili 
Bakanlığı, birisi de Hazine Müsteşarlığı'nı temsil etmektedir. 

İlgili Bakanlık temsilcisi yönetim kurulu üyeliklerinden biri 06.07.2003 tarihinde, diğeri 
14.08.2003 boşalmış olup, bu toplantının yapıldığı tarihe kadar atama yapılmamıştır. İlgili Bakan
lık temsilcisi yönetim kurulu üyeliklerine atama yapılması gerekmektedir. 

III- MALİ BÜNYE 
ÇAY-KUR'un, enflasyon düzeltme işlemine tabi tutulan 2003 ve 2004 yılı bilançosunun açı

lış kayıtlarına alınan 31.12.2003 tarihli düzeltilmiş bilanço rakamlarına göre, 2004 yıl sonu mev
cut 499,2 trilyon lira tutarındaki varlıklarının % 75'i oranında 372,6 trilyon lirası dönen, % 25'i 
oranında 126,6 trilyon lirası ise duran varlıkları oluşturmuştur. 

Dönen varlıkların tüm varlıklar içindeki payı sanayi kuruluşu için yüksek oran teşkil etmek
tedir. Zira dönen varlıkların % 72,1'i oranında 269 trilyon liralık kısmını mamul çay stokları oluş
turmuştur. Bu durum, mamul stoklarının varlıklar içindeki payının çok yüksek olduğunu ve stok
lara fazla tutarda kaynak bağlandığını göstermektedir. 

ÇAY-KUR'un 2004 yılı yaş çay alım kampanyasının başladığı Mayıs ayına 34.127 ton mamul 
çay stoku ile girilmiştir. Bu miktarın 2004 yılı ortalama stok maliyet tutarı ise 146 trilyon liradır. 

Kuruluş geçmiş dönemlerde, özellikle 1998 ve 1999 yıllarında satabileceği mamul miktarını 
gözetmeksizin yaş çay yaprağı alması ve çay üretmesi nedeniyle, son 4-5 yıldan beri mamul stok
larının finansman yükü ile faaliyetini sürdürmüştür. Bunun sonucu olarak da kuruluşun mali duru
mu düzelememiştir. 
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Son beş yıldır devamlı olarak artırılan Teşekkülün sermayesine bağlı olarak 2004 yılında, enf
lasyon düzeltme işlemlerinin de etkisiyle kullanılan toplam 499,2 trilyon lira tutarındaki kaynakla
rının % 80'i oranında 401,8 trilyon lirasını öz kaynaklar oluştururken, % 20'si oranında 97,4 tril
yon lirasını yabancı kaynaklar, yani borçlar oluşturmuştur. 

Bu nedenle de Kuruluşun öz kaynakları 2004 yılında artmış ve borçlarını karşılayacak duru
ma gelmiştir. Çay-Kur'un 2004 dönemi 24 trilyon lira kârla sonuçlanmıştır. 

Satış-Üretim dengesinin kurulduğu ve mamul stoklarının azaldığı hususları dikkate alınarak, 
bundan böyle (1998 ve 1999 yıllarında olduğu gibi) fazla miktarda yaş çay yaprağı alınarak, satı
labilir miktarın üzerinde üretim yapılmamasına özen gösterilmesi gerekmektedir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

1- Üretim ve maliyetler: 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2004 yılı faaliyetlerini Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun il

lerinde 46 adet yaş çay yaprağı işleme fabrikası ile Ankara, İstanbul ve Rize'deki 3 adet çay paket
leme fabrikasında üretim yaparak sürdürmüştür. 

Teşekkül, 2004 yılı kampanya döneminde geçen yılın üstünde 586.929 ton yaş çay yaprağı al
mıştır. Bu alımlar karşılığında üreticiye 269,9 trilyon lira ödenmiştir. 

Geçmiş yıllarda, satılabilir çay miktarı dikkate alınmadan yaş çay yaprağı alınarak üretimin 
yapılmış olması sonucu fazla miktarda mamul stokunun oluşmasına, dolayısıyla kuruluşu finans
man darboğazına sokmuştur. Yurtiçi üretim-tüketim dengesinin kurulabilmesi ve kuruluş kaynak
larını en verimli şekilde kullanabilmesi için yaş çay yaprağı alımında son yıllarda oluşturulan sis
temin taviz vermeden uygulanması gerekmektedir. 

2004 yılında imalâta verilen 586.929 ton yaş çay yaprağından 107.192 ton tasnifli kuru çay 
üretilmiş ayrıca, bunun dışında da 142 ton yeşil çay üretilmiş olup, aynı yıl 119.992 ton kuru çay 
paketlenmiştir. 

Tüm üretimin maliyet giderleri 2004 yılında bir önceki yıla göre % 21 oranında artarak 523,7 
trilyon lira olmuştur. 

Üretim giderleri içinde en yüksek payı % 80 oranıyla ilk madde ve malzeme giderleri oluştur
maktadır. Geriye kalan % 27 oranındaki giderler ise işçilik ve genel imalât giderlerine aittir. 

Kuruluşla ilgili olarak "Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)'ca Kanunlara, Bakan
lar Kurulu Kararları ile Yönetmeliklere Aykırı Uygulamalar Yapılarak Yaş Çay Yaprağı Satın Alın
ması ve Bu Duruma Bağlı Olarak da Haksız ve Fazla Ödemelere Neden Olunması Hakkında Özel 
İnceleme Raporu"nda konunun, ilgili bakanlığı olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu 
Başkanlığı'nca incelenmesi ve gerekirse soruşturulması istenmiştir. 

2-Pazarlama: 
ÇAY-KUR 2004 yılında 115.091 ton çay satışı yaparak 602 trilyon lira net satış hasılatı sağ

lamıştır. Satış miktarının 109.999 tonu yurt içine, 5.080 tonu ise yurtdışına yapılmıştır. Toplam sa
tış miktarı geçen yıldan % 4,2 fazla gerçekleşmiştir. 

Satış miktarının artırılması için geçmiş yıllarda bayilere yönelik bir çok özendirici uygulama
lar getirilmiş, önemli tutarlarda reklam ve tanıtma harcamaları yapılmıştır. 

ÇAY-KUR'un bilinen yurtiçi pazar payının korunması yanında satılabilecek miktara göre yaş 
çay yaprağı alımının yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilmelidir. 

Son yıllarda ise, bayilere yönelik verilen promosyon ve indirimli satış uygulamaları, satışlar
da artış sağlamasına rağmen tüketicilere yansıtılmamıştır. Verilen promosyonların bayiler yanında 
tüketicilere yansıtılmadığı için günün şartlarına göre geliştirilmesi gerekmektedir. 

-1339 - II. CİLT 



3- Yatırımlar: 
Teşekkülün 2004 yılındaki projeli yatırım ödeneklerinin tutarı 7,7 trilyon lira olup, 3,9 trilyon 

lira tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir. Yatınm harcamalarının ödeneklerine göre gerçek
leşme oranı % 50 olmuştur. 

4- İştirakler: 

Teşekkülün "Doğu Karadeniz Çay Entegre Sanayii A.Ş. (ÇAYSAN) adı altında çay ambalajı 
yapmak üzere kurulan bir şirkette iştiraki bulunmaktadır. ÇAY-KUR'un bu iştirakindeki ortaklık 
payı % 28,275 oranında ve 144,2 milyar lira tutarındadır. 

V- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1- Yapılan inceleme ve değerlendirmelerden, mevzuata uygun olarak ruhsatlı çaylıklarından 

üretim yapan müstahsillerin korunması hususu da göz önüne alınarak; 

- Kanunlarda ve Bakanlar Kurulu kararları ile çeşitli yönetmeliklerde; kaliteli çay yaprağı üre
timine yönelik, budama, ruhsatlandırma, kaçak çaylık alanlan tespit etme ve sökme hususlarında 
Çay-Kur'a yetki ve görevler verildiği halde, Çay-Kur yetkilerini kullanmayarak kaçak olarak tesis 
edilmiş çaylıkların tespiti ve sökme görevini yerine getirmemesi nedeniyle haksız ödemelere sebe
biyet verilmesi, 

- Üreticilerin topladığı yaş çay yaprağının, Çay-Kur'ca belirlenen % 10 toplama ve göz hata
sı ile ıslaklık firesinin çok üzerinde hata payı ile Çay-Kur ve özel sektörce satın alması, dolayısı ile 
hem Çay-Kur Genel Müdürlüğü'nün, hem de budama tazminatı ve destekleme primi ödemelerin
de bulunan Hazine'nin fazla ödeme yapmalarına sebebiyet verilmesi, 

- Ruhsatsız çaylık alanlarına uygulanması gereken söktürme işlemi yapılmadığından ve kali
teli yaş çay yaprağının alınmasında yeterli hassasiyet gösterilmediğinden, Bakanlar Kurulu karar
ları ile çay bahçelerinin ıslahı ve kaliteli çay üretimi amacıyla çıkarılan kararlara ve budamadan 
dolayı çaylık alanların her yıl 1/5 oranında ürün kaybı olmasına rağmen, budama projesinin başla
dığı 1994 yılından bu güne kadar üretilen yaş çay yaprağı miktarının artması, dolayısı ile budama 
projesinin amacına ulaşmasını olumsuz yönde etkilemiş olması, 

- Ruhsatsız çaylıkların Hazineye ait veya orman arazileri üzerine tesis edilip edilmeme durum
ları da dikkate alınarak bu hususun da inceleme ve araştırma konusu yapılması gerektiği nedeniy
le, belirtilen hususların Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmesi, ge
rekirse soruşturulması, 

2- Raporun ilgili bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 
B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1- 233 sayılı KHK'ye göre İDT'ler ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve kârlılık il
kelerine göre çalışan ticari kuruluşlar olduklanndan, kamu hizmeti nitelikli görevlerin Çay-Kur'un 
ana statüsünden çıkarılması, halen yürüttüğü bazı kamu hizmeti nitelikli görevlendirmelerden de 
arındırılması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması. 

SONUÇ 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAY-KUR) 2004 yılı Bilançosu ve 24.060.943 milyon 

lira dönem kârı ile kapanan Gelir Tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) 2004 yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
I - DONEN VARLIKLAR : 

A-Hazır Değerler 
B-Menkul Kıymetler 

1-Men.Kıy.Değ.Düş.K. (-) 
C-Ticari Alacaklar 

1-Alacak Sen.Reeskontu (-) 
2-Şüpheli Alac.Karşılığı (-) 

D-Diğer Alacaklar 
1-Alacak Sen.Reeskontu (-) 
2-Şüpheli AlacKarşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok Değer Düş.Kar. (-) 
2-Verilen Sipariş Avansları 

F-Yıllara Yay.İnş.ve On.Mal. 
G-Gel.Aylara Ait Gid.Gelir T 
H-Diğer Dönen Varlıklar 

1-Diğer Dön.Var.Karşıhğı(-) 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II - DURAN VARLIKLAR : 
A-Ticari Alacaklar 

1-Alacak Sen. Reeskontu (-) 
2-Şüpheli AlacKarşılığı (-) 

B-Diğer Alacaklar 
1-Alacak Sen. Reeskontu (-) 
2-Şüpheli AlacKarşılığı (-) 

C-Mali Duran Varlıklar 
1-Bağlı Menkul Kıymetler 
2-Men.Kıy.Değ.Düş.K. (-) 
3-İştirakler 
4-İşt.Sermaye Taah. (-) 
5-İşt. Serm.Paylan Değ. Düş.Kar. (-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ort. ser. taah. (-) 
8- Bağlı ort. ser. pay. Değer düş.kar.(-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 
10-Dider mali dur.var.değ.düş.karş.(-) 

D-Maddi Duran Varlıklar 
1-Maddi Duran Varlık(brüt) 
2-Birikmiş Amortismanlar^) 
3-Yapılmakta 01. Yatırımlar 
4-Verilen Sipariş Avansları 

E-Maddi Olm.Duran Varlık. 
1-Maddi Olm.Dur.Var.(brüt) 
2-Birikmiş Amortismanlar^) 
3-Verilen Avanslar 

F-Özel Tükenmeye Tabi Varl. 
1- Özel tüle tabi varlıklar (brüt) 
2- Birkmiş tükenme paylan (-) 
3- Verilen avanslar 

G-Gel.Yıl. Ait Gider-Gelir Ta. 
H-Diğer Duran Varlıklar 
DURAN VARLIK TOPLAMI 
AKTİF (VARLIK) TOPLAMI 

Önceki Dönem (20O3Yılı) Milyon TL 

2.458.408 

403.874.351 
(288.942.245) 

15.865 
1.968.644 

1.401.163 
(549.770) 

7.096.669 

59.257.587 

19.272.570 

243.282.560 

786.732 
299.550 

7.259 

2.458.408 

114.932.106 

851.393 

329.995.668 

120.233.675 
450.229.343 

Cari Dönem (2004Yılı) Milyon TL 

65.884.397 

(23.163) 
14.062.662 

(2.972.557) 

2.341.746 

404.970.591 
(285.221.438) 

377.703 
2.757.809 

2.264.804 
(861.977) 

7.405.554 
8.850.000 

65.873.833 

11.090.111 

281.360.102 

824.559 
191.866 

7.583 

2.341.746 

119.749.153 

1.402.827 

375.596.025 

126.636.822 
502.232.847 
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çay-Kur) 2004 yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
I-KISA VAD. YABAN KAYNAK. : 

A- Mali Borçlar 
B- Ticari Borçlar 

1 -Borç Senetleri Reeskontu ( - ) 
C- Diğer Borçlar 

1-Borç Senet. Reeskontu(-) 
D- Alınan Avanslar 
E-Yıl.Yayg. İnş.ve On.Haked. 
F-Ödenecek Vergi ve Yüküm. 
G- Borç ve Diğer Karşılıkları 

1-Dön.Kan,Vergi ve Diğ. 
Yasal Yüküm. Karşılığı 

2-Dönem Karının Peş.Öden. 
Vergi ve Diğ. Yüküm.(-) 

3-Kıdem Tazminat Karşılığı 
4-Diğer Borç ve Gider Tah. 

H-Gel.Ay.Ait Gel. ve Gid.Tah. 
İ-Kısa Vadeli Diğ. Kaynaklar 

KİSA VADELİ YABAN. KAY.TOP. 
II-UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR: 

A- Mali Borçlar 
B- Ticari Borçlar 

1-Borç SenetReeskontu (-) 
C- Diğer Borçlar 

1-Diğer Borç Senet. Reeskontu (-) 
D- Alınan Avanslar 
E- Borç ve Gider Karşılıkları 

1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları 
2-Diğer Borç ve Gid.Karşılıklan 

F-Gel.Yıl.Ait.Gel.veGid.Tah. 
G- Diğ. Uzun Vade.Yab.Kay. 

UZUN VADELİ YABAn. KAY.TOP. 
III- ÖZ KAYNAKLAR: 

A- Ödenmiş Sermaye 
1-Sermaye 
2- Ödenmemiş Sermaye (-) 

B- Sermaye Yedekleri 
1-Hisse Senedi İhraç Primleri 
2-Hisse Senedi İptal Karları 
3-MDV.Yeni.Değer.Art. 
4-İşt. Yeniden Değerleme Artışı 
5- Diğer Sermaye Yedek. 

C-Kâr Yedekleri 
1-Yasal Yedekler 
2- Statü Yedekleri 
3- Olağanüstü Yedekler 
4- Diğer Kâr Yedekleri 
5- Özel Fonlar 

D- Geçmiş Yıllar Kârları 
E- Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 
F- Dönem kan /zaran 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF(Kaynaklar)TOPLAMI 

Önceki Dönem (2003Yılı) Milyon TL 

1.771.906 

24.083.328 
4.191.961 

460.000.000 
(49.598.340) 

7.912.242 
8.481.410 

43.462.927 

53.486.698 

8.090.207 
1.771.906 

15.200.021 
228.884 

28.275.289 

410.401.660 

3.242.533.915 

116.272.262 

(3.485.888.078) 
-

138.634.295 

28.275.289 

283.319.759 
450.229.343 

Cari Dönem (2004Yılı) Milyon TL 

1.115.185 

23.682.380 
6.156.323 

469.413.000 
(920.866) 

49.279.612 
17.244 

586 

111.392.822 

13.241.573 

6.887.641 

2.078.246 
3.904.870 

206.372 

42.621.464 

9.594.120 
1.115.185 

10.963.453 
78.067 

29.838.703 

468.492.134 

131.522.036 

(222.242.746) 
24.060.943 

70.561.777 

29.838.703 

401.832.367 
502.232.847 
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Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü (Çay-Kur) 
2004 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - ) 

C-NET SATIŞLAR 

D- SATIŞLARIN MALİYETİ ( - ) 

BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI 

E- FAALİYET GİDERLERİ ( - ) 

FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI 

F- DİĞ.FAAL.OLAĞ.GELİR ve KÂRLAR 
G-DİĞ.FAAL.OLAĞ.GİDER ve 
ZARARLAR(-) 

H- FİNANSMAN GİDERLERİ ( - ) 

OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR 

İ- OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 

J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR ( - ) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 
K- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER 
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 
KARŞILIKLARI ( - ) 

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 

Önceki Dönem 

(2003 Yılı) 

Milyon TL 

1.920.090 

418.608.051 

42.594.744 

6.343.437 

600.765 

4.923.838 

6.319.899 

82.776.004 

470.419.328 

468.499.238 

49.891.187 

7.296.443 

8.115.277 

(68.340.828) 

(68.340.828) 

Cari Dönem 

(2004Yıh) 

Milyon TL 

2.828.864 

498.155.606 

37.671.458 

341.232.904 

351.457.053 

604.356.889 

601.528.025 

103.372.419 

65.700.961 

55.476.812 

8.186.522 

39.602.391 

24.060.943 

24.060.943 
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SAYI: 94 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2004 YILINA AİT 

HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 22.06.2006 tarihli 38 inci Birleşiminde Tarım İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü'nün 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye 
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, 
Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından 
sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
A- Üretilen malın veya hizmetin dünya ekonomisindeki yeri: 
İnsan yaşamının sürdürülmesi için gerekli olan temel ihtiyaçların başında gıda maddeleri 

gelmektedir. Söz konusu ihtiyaç maddelerinin hammaddeleri tarımsal faaliyetler sonucunda elde 
edilmektedir. Dünya nüfusunun yıldan yıla göstermiş olduğu büyük artışlar nedeniyle artan nüfusun 
beslenmesini sağlayacak gıda maddeleri üretimi büyük önem taşımaktadır. Gıda maddeleri içinde 
özellikle buğday ürünü, stratejik bir ürün olma özelliğini her geçen gün daha fazla hissettirmekte
dir. Bu gün dünyanın geri kalmış bir çok ülkesinde insanlar açlık ve yetersiz beslenme ile karşı 
karşıya bulunmaktadırlar. Bu itibarla, gıda üretim potansiyeli yüksek olan ülkelere, üretimlerini 
artırma yönünde büyük sorumluluk düşmektedir. Türkiye bu konuda birim alandan ve birim hay
vandan aldığı verimi yükseltme şansına sahip olan ülkelerden birisi durumunda bulunmaktadır. 

Bu amaçla kurulan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, halen üretmekte olduğu yüksek ve
rimli hububat tohumluğu ve damızlık kültür ırkı hayvanlar ile bu konudaki fonksiyonelliğini 
sürdürmektedir. 

TİGEM'in en önemli ürünü buğday olup, 2003 ve 2004 yılı buğday üretimi dünya ve Türkiye 
rakamları ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Ülke Adı 

Çin 

Hindistan 

Amerika B.D 

Ab (15) 

Kanada 

Türkiye 
Dünya toplam üretimi 
TIGEM üretimi 

2003 yüı 
üretimi 
Bin ton 

86.488 

61.129 

63.813 

90.934 

23.552 

19.000 
557.502 

227 

Dünyadaki 
payı 
% 

15,5 

11,0 

11,4 

16,3 

4,2 

3,4 
100,0 
0,03 

2004 yüı 
üretimi 
Bin ton 

91.330 

72.060 

58.881 

111.981 

24.462 

21.000 
624.093 

Dünyadaki 
payı 
% 

15 

12 

9 

18 

4 

3 
100 
0,05 

Kaynaklar: FAO Production Year Book- 2 TİGEM Faaliyet Raporu- 2004 
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Çizelgeden görüleceği üzere, dünya buğday üretiminde Türkiye'nin payı % 3, TİGEM'in pa
yı ise % 0,05'dir. TİGEM'in buğday üretimi, tohumluk olarak kullanılabilmesi halinde Türkiye 
için büyük önem taşımaktadır. Bu yöndeki çalışmalar henüz yeterince başarıya ulaşamamış olmak
la birlikte 2004 yılında tohumluk üretim ve satışında önemli bir gelişme kaydedilmiştir. 

Buğday ürününde verim değerleri dünya, başlıca üretici ülkeler, Türkiye ve TİGEM itibarıy
la aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Sıra 
no 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Ülkeler 

Fransa 

Çin 

A.B.D 

Kanada 

Hindistan 

Türkiye 

Suriye 

İran 

Dünya ortalaması 

TİGEM ortalaması 

Ölçü 

Kg/Da 
K 

&< 

(1 

<< 

U 

« 

2000 

712,8 

373,8 

282,5 

244,5 

275,4 

201,1 

184,9 

158,5 

273,7 

279,9 

2001 

662,0 

380,6 

270,6 

194,3 

274,3 

203,2 

281,7 

170,3 

275,8 

274,4 

2002 

744,8 

388,4 

237,2 

176,3 

277,1 

223,4 

284,3 

190,4 

272,0 

301,5 

2003 

625 

393,2 

297,1 

225 

261,7 

202,1 

273,6 

207,7 

267,4 

228,4 

2004 

757,8 

420,3 

298,8 

246,9 

263,9 

223,4 

266,9 

212,1 

286,8 

266,9 

Kaynaklar : FAO Production Year Book 2004 

TİGEM Faaliyet Raporu 2004 

TİGEM'in 2001 yıllında kg/da olarak buğday verimi dünya ortalaması düzeyinde gerçekleşir
ken 2002 yılında dünya ve Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Bu durum bü
yük ölçüde TİGEM'in kullandığı tohum ve teknolojiden kaynaklanmaktadır. 2003 ve 2004 yılla
rında hava şartlarına bağlı olarak TİGEM ortalamasında önemli bir düşme meydana gelmiştir. 

Hububat üretiminde gerek Türkiye gerekse TİGEM ortalama verimleri Avrupa Birliği ülkele
rinin ortalama verimlerinin gerisinde kalmaktadır. Söz konusu verim düşüklüğünde başta ekolojik 
şartlar olmak üzere, uygulanan tarım tekniği, kullanılan tohumluk çeşidinin genetik vasfı gibi hu
suslar etkili olmaktadır. Türkiye'de dekardan elde edilen ürünün düşük olması, birime isabet eden 
maliyetlerin yüksek oluşmasına sebep olmaktadır. 

Yapılan araştırmalara göre; Türkiye'de buğday üretiminde elde edilen verimin TİGEM ortala
masına yükseltilebilmesi halinde Türkiye'nin toplam buğday üretiminin 5-6 milyon ton düzeyinde 
artırılmasının mümkün olduğu hesaplanmaktadır. 

B- Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi: 

TİGEM, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı 
olarak faaliyet gösteren hara ve inekhanelerin birleştirilmesi suretiyle 11.04.1983 tarih ve 60 sayılı 
KHK'ye tabi bir kamu iktisadi kuruluşu olarak 10.10.1983 tarih ve 95 sayılı KHK ile kurulmuştur. 

Söz konusu kuruluşlardan DÜÇ Genel Müdürlüğü, 12.02.1937 tarih ve 3130 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak kurulan Zirai Kombinalar Kurumu ile 01.01.1938 tarih ve 3308 sayı
lı Kanunla kurulan Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunun birleştirilmesi suretiyle 01.03.1950 tari
hinde yürürlüğe giren 07.06.1949 tarih ve 5433 sayılı Kanunla kurulmuştur. 
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Zirai Kombinalar Kurumu; ziraat alet, makine ve vasıtaları ile zirai mücadele ilaçları satın ala
rak, üreticinin tarım faaliyetlerine yardım etmek üzere göreve başlamıştır. Ancak daha sonra İkinci 
Dünya Savaşının başlaması üzerine 26.01.1940 tarihinde yürürlüğe giren 3780 sayılı Millî Koruma 
Kanunu hükümlerinden faydalanılarak ordunun yiyecek ihtiyacını karşılamak üzere Türkiye'nin 
çeşitli yerlerinde boş ve verimsiz araziler üzerinde 13 adet çiftlik kurulmuş ve bu çiftlikler Merkez 
Atölyesi ile birlikte DÜÇ Genel Müdürlüğü kuruluncaya kadar faaliyetlerini Zirai Kombinalar İda
resi bünyesinde sürdürmüşlerdir. 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu ise; Atatürk'ün tarım alanında önderlik ve öğreticilik yap
ması amacıyla kurduğu ve sonrada Hazineye bağışladığı Ankara'da Gazi Orman, Silifke'de Tekir, 
Yalova'da Baltacı, Tarsus'da Piloğlu, Dörtyol'da Karabasamak çiftliklerini işletmek üzere 
01.01.1938 tarih ve 3308 sayılı Kanunla kurulmuştur. Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu'na daha 
sonra Yerköy'de Midiliçoğlu, Kırklareli'nde Türkgeldi, Dalaman ve Hatay çiftlikleri, Rize Çay 
Fabrikası, Nevşehir Şarap Fabrikası ve Dörtyol Turunçgiller Bahçesi dahil edilmiştir. 

Bu kuruluşlardan Türkgeldi, Dalaman, Hatay ve Turunçgiller İşletmeleri, DÜÇ Genel Müdür-
lüğü'ne intikal etmiş, Gazi Orman Çiftliği, 24.03.1950 tarih ve 5659 sayılı Kanunla "Atatürk Or
man Çiftliği" adıyla yeni bir statüye kavuşturulmuş, diğerleri ise tasfiye edilmiştir. 

Çiftlikler ve Merkez Atölyesi'nden oluşan DÜÇ'ye daha sonra Gökçeada ve Tahirova işlet
meleri ile Adana ve Manisa'daki tohum hazırlama işletmeleri dahil edilmiştir. 

TİGEM'i meydana getiren ikinci kesim olan hara ve inekhanelerin kuruluşu ise Osmanlı Dev
leti'nin kuruluş yıllarına kadar dayanmaktadır. Ordunun ihtiyacı olan atlarla, sarayın ihtiyacı olan 
et, süt, yapağı gibi ürünleri üretmek üzere 3-4 milyon dekar arazi üzerinde Çiftlikat-ı Hümayunlar 
kurulmuştur. Bunların en önemlileri Karacabey ve Çifteler haralarıdır. İmparatorluğun sınırları kü
çüldükçe, sınır dışı kalan Türklerin bir kısmının bu araziler üzerinde iskân edilmeleri nedeniyle bu 
kuruluşların arazi varlığı 450 bin dekara kadar gerilemiştir. 

1926 yılında çıkarılan 867 sayılı Kanunla, Karacabey ve Çifteler çiftlikleri Ziraat Vekaleti'ne 
bağlanmıştır. 

1937 yılında çıkarılan 3203 sayılı Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkilat Kanunu ile 1926 yılında 
çıkarılan 904 sayılı Islah-ı Hayvanat Kanunu, Türkiye hayvanlarının ıslahı görevini Veteriner İşle
ri Genel Müdürlüğü'ne vermiş bu amaçla damızlıklar yetiştirip seleksiyonlarını yaparak yetiştiri
cilere intikalini sağlamak ve her türlü araştırmayı yapmak üzere aygır ve boğa depoları, koç depo
ları, hara ve inekhaneler kurulmasını öngörmüştür. 

1930 yılında Malatya-Sultansuyu, 1934'de Çukurova ve Konya, 1949'da Samsun-Karaköy, 
1950'de Van-Altındere haraları ile 1936'da Kars-Göle, 1942'de Tokat-Kazova, 1943'de Antalya-
Boztepe, 1944'de Tekirdağ-İnanlı, 1951'de Çanakkale-Kumkale, 1955'de K.Maraş, 1956'da Si-
vas-Hafık, 1961 yılında da Sakarya-Karasu inekhaneleri kurulmuştur. Bu işletmeler TİGEM'in ku
rulmasıyla TİGEM bünyesinde toplanmıştır. 

İmkânların, bilgi ve tecrübe birikiminin birleştirilerek hizmetin geliştirilmesi ve genişletilme
si amacıyla teşekkül ettirilmiş bir kuruluş olan TİGEM, tarım ve hayvancılık konularında çalışan 
özellikle tohumculuk ve damızlık konusunda faaliyet göstermek üzere işletmeleri ilk defa bir çatı 
altında toplamış bulunmaktadır. 

TİGEM'in Türkiye'nin toplam kültüraltı arazi varlığı içerisinde % 1,14 payı mevcuttur. Tİ
GEM ayrıca tarım alet makine ve ekipmanları, hayvancılık ve çeşitli konularda kurulmuş değişik 
amaçlı ve birçok tesisleri ile önemli varlıklara sahip bulunmaktadır. 
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TIGEM, ana statüsünde belirtildiği üzere Türkiye'nin bitkisel ve hayvansal üretimini artır
mak, çeşitlendirmek, ürün kalitesini iyileştirmek amacıyla, yetiştirmiş olduğu damızlık hayvan, to
humluk, fidan, fide gibi girdileri yetiştiricilere intikal ettirmek, tarım teknolojisi, girdi kullanımı ve 
ıslah konularında öncülük ve öğreticilik yapmakla yükümlüdür. Bu bağlamda Tarım İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, kurulduğu ilk yıllarda başta hububat tohumluğu olmak üzere, endüstri bitkileri, 
çayır mera ve yem bitkileri, sebze tohumluğu, fıdan-fıde üretiminde çok büyük hizmetler görmüş
tür. Damızlık üretiminde ise sığırcılık, koyunculuk ve civciv üretiminde elde edilen gelişmeler Tür
kiye küçük ve büyükbaş hayvancılığının gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Son yıllarda özel 
sektör kuruluşları bitkisel üretim alanında, endüstri bitkileri ve sebze tohumluğu ile fidan üretimin
de ve tavukçulukta çok önemli gelişmeler elde etmiş olup, TİGEM'in önüne geçmişlerdir. Ancak 
hububat tohumluğu, büyük ve küçükbaş damızlık üretiminde ve dağıtımında TİGEM'in fonksiyo-
nelliği halen önemini korumaktadır. 

TİGEM'in, Türkiye'nin hemen hemen her iklim bölgesinde yer alan işletmelerinde üretmiş ol
duğu tohumluk ve damızlıklar, söz konusu bölgelerin ekolojik şartlarına adaptasyonu sağlanarak 
yetiştirildiğinden ithal tohumluk ve damızlıklara göre daha iyi sonuç vermektedirler. Bu sebeple ta
rımsal üretimin sağlıklı bir biçimde artırılabilmesi için üreticilere ithal tohumluk ve damızlık yeri
ne, TİGEM'in üretmiş olduğu damızlık ve tohumlukların kullandırılması gerekli olup hububat to
humluğu ve damızlık temini konusunda alternatif çözümler bulunamadığı sürece, TİGEM'in bu 
konuda üstlenmiş olduğu görevin, önemini koruyarak devam etmesi zorunlu görülmektedir. 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün; son beş yıllık çalışmalarına ilişkin veriler aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 
Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü geliri 
Tüm alım tutarı 
Başlıca üretim miktarları: 
Hububat: 

- Buğday 
- Arpa 

Endüstri bitkileri: 
- Kütlü pamuk 
- Dane mısır 
- Ayçiçeği 

Yemeklik dane baklagiller: 
- Mercimek 

Hayvansal üretim: 
- Buzağı 
- Kuzu 
- Tay 
- Süt 
- Peynir 

Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) 
Toplam arazi varlığı 
Kültür altı arazi 
Kültür dışı arazi 
Üretim verimliliği: 

- Buğday 
- Arpa 

Başlıca satış miktarları: 
Hububat: 

- Buğday (Tohumluk) 
- Arpa (Tohumluk) 
- Buğday (mahsul) 
- Arpa (mahsûl) 

Endüstri bitkileri : 
- Pamuk 
- Mısır (ikinci ürün yemlik) 
- Ayçiçeği 

Yemeklik dane baklagiller : 
- Mercimek 

Hayvansal ürünler: 
- Damızlık sığır 
- Damızlık koyun 
- Tay 
- Süt 
- Peynir 

Net satış tutarı 
Stoklar: 
- ilk madde ve malzeme 
- Yarı mamuller 
• Mamuller 
- Ticari mallar 
- Canlı stoklar 
- Diğer stoklar 

Ölçü 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyar TL 

Bin ton 
Bin ton 

Ton 
Ton 
Ton 

Ton 

Baş 
Baş 
Baş 
Ton 
Ton 

Trilyon TL 
Bin hektar 
Bin hektar 
Bin hektar 

Kg/da 
Kg/da 

Bin ton 
Bin ton 
Bin ton 
Bin ton 

Ton 
Ton 
Ton 

Ton 

Baş 
Baş 
Baş 
Ton 
Ton 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

2000 
75.000 
45.074 
29.871 
35.878 

-
965 

10.675 
1.857 

50 

14.869 

178 
26 

5.934 
15.169 
5.870 

-
6.702 

52.700 
244 

33.433 
652 
99 

376 
313 
63 

280 
275 

86 
17 

164 
21 

1.854 
11.830 
6.687 

2.772 

2.906 
13.786 

165 
35.984 

676 
88.327 

6.460 
15.899 
15.527 

52 
115 
189 

2001 
75.000 
75.000 
52.361 
46.804 

-
2.219 

18.105 
3.635 

58 

-
27.718 

277 
18 

2.379 
13.605 
5.401 

12.100 

7.033 
49.229 

264 
35.928 

514 
131 
376 
313 
63 

274 
198 

51 
4 

223 
13 

1.819 
10.385 
6.397 

1.450 

2.962 
17.346 

195 
37.946 

-
128.259 

16.568 
25.440 
23.929 

74 
245 
470 

2002 
125.000 
114.409 
109.753 
35.938 

1.019 
31.065 

5.470 
52 

51.009 

316 
29 

1.462 
24.413 
7.821 

8.633 

6.833 
45.704 

308 
35.723 

78 
204 
376 
314 
63 

302 
316 

71 
4 

315 
19 

1.561 
21.230 
7.138 

6.213 

4.042 
20.981 

212 
38.211 

200 
235.578 

15.222 
38.776 
34.552 

83 
416 

1.160 

2003(*) 
175.000 
158.948 
203.925 

45.307 

60 
51.418 
9.327 

73 
125 

49.878 

227 
18 

1.458 
31.031 
5.756 

7.602 

7.034 
48.655 

439 
35.434 

45 
271 
376 
314 
60 

228 
263 

88 
10 

248 
34 

1.676 
22.946 
6.835 

8.464 

4.597 
8.339 

244 
35.434 

41 
279.460 

18.045 
45.213 
49.336 

57 
377 

1.279 

2004 
235.000 
209.403 
269.770 
26.934 

111 
66.157 

7.011 
48 

169 

69.006 

281 
20 

785 
25.149 
7.379 

5.510 

7.160 
41.280 

496 
38.679 

30 
297 
376 
316 
60 

267 
304 

160 
16 

104 
6 

1.128 
19.715 
7.305 

4.177 

2.878 
7.448 

240 
38.621 

42 
255.320 

19.317 
52.148 
54.160 

42 
396 
395 

Son iki 
yıl farkı 

60.000 
50.455 
65.845 

(18.373) 

51 
14.739 
(2.316) 

(25) 
44 

19.128 

54 
2 

(673) 
(5.882) 

1.623 

(2.092) 

126 
(7.375) 

57 
3.245 

(15) 
26 

2 

39 
41 

72 
6 

(144) 
(28) 

(548) 
(3.231) 

470 

4.287 

(1.719) 
(891) 

(4) 
3.187 

(24.140) 

1.272 
6.935 
4.824 

(15) 
19 

(884) 

Artış veya 
azalış % 

34 
32 
32 

(41) 

85 
29 

(25) 
(34) 

35 

38 

24 
11 

(46) 
(19) 

28 

(28) 

2 
(15) 

13 
9 

(33) 
10 

1 

17 
16 

82 
60 

(58) 
(82) 

(33) 
(14) 

7 

51 

(37) 
(11) 
(2) 

9 

(9) 

7 
15 
10 

(26) 
5 

(69) 
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Toplu bilgiler 
Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (Ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 

- Memurlar için yapılan giderler 
- Memur başına aylık ortalama gider 
- Sözleşmeliler için yapılan gider 
- Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
- İşçiler için yapılan giderler 
- İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönem kârına İlişkin vergi ve diğer yasal 
yükümlülükler 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatanyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) 
Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) 
Ekonomik kârlılık 
Zararlılık 
Faaliyet kârı vey zararı 
Dönem kârı veya zararı 
Bilanço kârı veya zararı 

Ölçü 
Kişi 
Kişi 
Kişi 

Trilyon TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Trilyon TL 
Trilyon TL 
Trilyon TL 

% 
% 
% 
% 

Trilyon TL 
Trilyon TL 
Trilyon TL 

2000 
184 

1.016 
6.042 
63,7 

1.665 
815 

6.564 
548 

52.882 
770 

7.450 
43 
70 
69 

89 
(12.1) 
(19.8) 
(24,6) 

2001 
180 
978 

5.574 
91.6 

2.356 
1.067 
8.856 

755 
67.223 

1.005 

7.283 
80 
81 
79 

66 
0 

(10,3) 
(44,3) 

2002 
173 
941 

5.312 
99,2 

3.526 
1.648 

12.987 
1.150 

74.307 
1.166 

12.147 
140 
134 
133 
37 
21 
17 

40,8 
22,7 

(21,6) 

2003(*) 
173 
897 

4.627 
140.3 

4.156 
2.002 

15.261 
1.188 

94.897 
1.709 

-
669 
137 
131 
131 

15,8 
4,5 

(689,2) 

2004 
171 
846 

4.178 
122.1 

4.659 
2.270 

16.720 
1.647 

94.432 
1.844 

552 
121 
113 
113 

1,7 
1,2 

(4.2) 
3,4 

(789,2) 

Son iki 
yıl farkı 

(2) 
(51) 

(449) 
(18) 

503 
268 

1.459 
459 

(465) 
135 

(117) 
(16) 
(18) 
(18) 

(20) 
d) 

(100,0) 

Artış 
veya 

azalış % 

0) 
(6) 

(10) 
(13) 

12 
13 
10 
39 

-
8 

-
(17) 

12 
14 
14 
. 
-
. 
. 

133 
24 

(14) 
O 31.12.2003 tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesine tabi 
tutulması nedeniyle 2003 yılında düzeltilmiş rakamlar alınmıştır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesindeki hara ve inekhaneler, 
1983 yılında birleştirilerek Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) adıyla kamu iktisadi ku
ruluşu statüsünde bir teşebbüse dönüştürülmüş ve Ana Statüsünde TİGEM'in temel faaliyet konu
su ülkenin bitkisel ve hayvansal üretimini artırmak, çeşitlendirmek ve ürün kalitesini iyileştirmek 
amacıyla yetiştirdiği tohumluk, fidan, fide ve benzeri mallar ile ürettiği damızlık hayvan ve sper
maları yetiştiricilere intikal ettirmek olarak belirlenmiştir. 

Altınova, Anadolu, Ceylanpınar, Dalaman, Gözlü, Karacabey, Polatlı, Malya, Merkez Atölye 
faaliyetleri 46,5 trilyon lira kârla kapatılırken diğer 27 işletmenin dönem sonuçlarının 43,1 trilyon 
lira zararla kapanması sonucu 2004 yılı faaliyetlerinin 3,4 trilyon lira dönem kârı ile sonuçlandığı 
tespit edilmiştir. 2004 yılı sonu itibarıyla başlatılan kiralama faaliyetlerinin sonuca ulaştırılmasını 
takiben kuruluşun yeniden yapılandırma çalışmalarının ivedilikle tamamlanarak, faaliyetlerinin et
kinliğinin artırılması büyük önem arz etmektedir. 

TİGEM ve işletmelerinin yıldan yıla giderek artan zararlı faaliyetlerinin asgariye indirilmesi 
ve verimlilik artışının sağlanmasına yönelik olarak; sorunlara kalıcı bir çözüm bulunması amacıy
la yapısal nedenlerle zarar etmekte olan birkısım işletmenin mülkiyeti TİGEM'de kalmak üzere 
özel sektörle ortaklık kurularak bu ortaklıklar tarafından işletilmesini öngören 24.12.1999 gün ve 
99T-46 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı çıkarıldığı görülmüştür. 

Kazova işletmesi tasfiye edilmek suretiyle kurulan bir şirket dışında bu projeden bir sonuç alı
namaması üzerine 2003 yılında, yapısal sorunlarından dolayı kârlı ve verimli olarak çalıştırılama-
yan 22 işletmenin tasfiye edilerek, TİGEM'in ana statüsünde belirtilen amaç ve faaliyetleri doğrul
tusunda kullanılmak üzere, işletme hakkının devri veya kiralanması hususunda 04.07.2003 tarih ve 
2003/T-13 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile TİGEM Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır. 
Anılan kararla ilgili çalışmalar sürerken bu kez de Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.09.2003 ta
rih ve 2003/59 sayılı karan ile TİGEM özelleştirme kapsamına alınmıştır. TİGEM yaklaşık bir yıl 
özelleştirme kapsamında kaldıktan sonra 27.08.2004 tarih ve 2004/69 sayılı Özelleştirme Yüksek 
Kurulu kararı ile özelleştirme kapsamından çıkarılmıştır. 
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Kuruluşça yapılan çalışmalar sonucu Yüksek Planlama Kurulu kararı ile verilen yetki çerçeve
sinde 2004 yılı içinde Acıpayam, Çiçekdağı, Gelemen, Gökçeada, Göle, Hafik, İnanlı olmak üzere 
7 işletmenin kira sözleşmesi imzalanmış ve işletmeler tasfiye edilerek firmalara teslim edildiği be
lirlenmiştir. İhale sonucuna itiraz edilen Boztepe İşletmesi ile ihaleyi kazanan firma aleyhine alınan 
ihbar mektubu nedeniyle Sakarya İşletmesinin kiraya verme işlemleri yargı süreci sonuna kadar ge
çici olarak askıya alınmıştır. 2005 yılı içinde yargı süreci devam eden Boztepe (kısmen) İşletmesi
nin kira sözleşmesi imzalanmıştır. 2004 yılında ihaleye çıkılan işletmelerden olup, ihalesinde teklif 
veren olmadığından kiraya verilemeyen, Altındere işletmesinin kiraya verilmesi için yeniden açılan 
ihale sonucu kira sözleşmesi imzalanarak denetim tarihi itibarıyla (Eylül 2005) işletmenin teslim 
aşamasına geldiği, Kumkale Turunçgiller Manisa ve Alpaslan işletmelerinin de kiraya verilmesi için 
ilana çıkılmış, firmalardan alınan projelerin değerlendirilme aşamasında olduğu tespit edilmiştir. 

Ancak kira sözleşmesi uyarınca kiralayan firmaların yapacakları yatırım ve faaliyetlerin 
TİGEM'in ana statüsünde belirtilen amaç ve faaliyetlerine uygunluğunun denetim yetkisi kuraca
ğı bir komisyon veya görevlendireceği diğer birimler kanalıyla TİGEM'e ait olmasına rağmen de
netim tarihi Eylül 2005 ayı itibarıyla böyle bir görevlendirme yapılmadığı görüldüğünden, bir an 
evvel bu konuda bir görevlendirme yapılması önem arz etmektedir. 

TİGEM'in günün değişen koşulları paralelinde, hububat tohumluğu ve damızlık üretimi ana 
ekseninde daha fonksiyonel hale getirilebilmesi için yapısal nedenlerle verimli ve kârlı çalıştırıl
ması mümkün olmayan işletmelerin; ihtisas işletmelerine ağırlık verilmek suretiyle köklü bir şekil
de yeniden yapılandırılması ve Orta Anadolu işletmeleri başta olmak üzere kiralama kapsamı dı
şında kalan ve faaliyetlerine devamı öngörülen işletmelerinin toplulaştırılması suretiyle tek bir iş
letme müdürlüğü bünyesinde toplanması gerekli görülmektedir. 

Yıllardır uygulanan tasarruf tedbirleri uyarınca KİT'lerde personel alımlarına izin verilmeme
si nedeniyle, Kuruluşun sözleşmeli statüdeki personelden özellikle taşra teşkilatında mühendis ve 
veteriner kadrolarından önemli bir bölümünün boş olduğu, merkez ve işletmelerdeki muhasebe 
kadrolarında da gerek nitelik gerekse nicelik yönünden eksiklikler bulunduğu, işletmelerdeki tek
nik personel açığının birçok hizmette aksamalara ve teknik disiplinin kaybolmaya başlamasına yol 
açtığı gözlenmektedir. 

Soruna çözüm getirilmesi amacıyla geçmiş yıllarda ve 2005 yılında açıktan personel alınabil
mesi için Hazine Müsteşarlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuş ise de KİT Genel Yatırım ve Fi
nansman Programında yer alan kısıtlamalar nedeniyle bu girişimden bir sonuç alınamamıştır. İlgi
li merciler nezdinde yapılacak etkin girişimlerle, konuya bir çözüm bulunması gerekmektedir. 

TİGEM'in hububat tohumluğu ve damızlık sığır yetiştiriciliği konusundaki fonksiyonelliği, 
özel sektörün bu konularda yatırıma girmemesi sebebiyle artan bir önemle devam etmektedir. Tür
kiye'nin, üç yılda bir tohumluğun yenilenmesi esasına göre 627 bin ton buğday tohumluğu ihtiya
cı bulunmaktadır. TİGEM, söz konusu bu miktarın ancak 200-250 bin ton kadarını üretebilmekte
dir. Görüldüğü gibi TİGEM'in tohumluk üretebilme kapasitesi tam olarak kullanılsa dahi Türki
ye'de 400-450 bin ton sertifikalı buğday tohumluğu açığı bulunmaktadır. Ancak, her şeye rağmen 
TİGEM üretmiş olduğu sertifikalı buğday tohumluğunun tamamını satamamaktadır. Tohumluk da
ğıtımında 5254 sayılı Kanunun kaldırılmasından sonra kısa süreli bir aksama dönemi yaşanmış ise 
de 2003 yılında bayilik sistemine geçilmesi ile söz konusu boşluk kapatılmış olup, tohumluk satış
ları tekrar yükselmeye başlamıştır. Buna göre 2003 yılında 68 bin ton olan sertifikalı buğday to
humluğu satışının 2004 yılında 157 bin tona yükseldiği görülmüştür. 

Türkiye'de et ve süt hayvancılığının geliştirilmesi için yılda toplam olarak 20-25 bin baş da
mızlık hayvana ihtiyaç bulunmaktadır. TİGEM bu miktarın ancak % 10-15 ini karşılayabilecek ana 
kadroya sahip bulunmaktadır. Teşekkülün elindeki ana kadronun artırılması ise yeni hayvancılık 
yatırımlarının yapılmasına bağlı bulunmaktadır. 

-1350 - II. CİLT 



Türkiye koyun varlığının % 70'ini Akkaraman ve Morkaraman koyun ırkları oluşturmaktadır. 
Halbuki TİGEM'deki koyun varlığı genellikle İvesi ve Merinos ırkları üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu se
beple, TİGEM'in Türkiye koyunculuğunun talep ettiği damızlık talebini karşılaması mümkün görül
memekte olup, koyunculuk konusundaki çalışmalarının yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Teşekkülün arazi varlığının tek başına % 47'sini oluşturan Ceylanpınar İşletmesi'nde Göçer
lerin yaratmış olduğu sorunlar, işletmenin faaliyetlerin olumsuz yönde etkilemeye devam etmekte
dir. Bir yandan söz konusu insanların daha uygun koşullarda yaşamalarını temin etmek, diğer yan
dan da işletmenin göçerler sebebiyle içinde bulunduğu sorunları gidermek amacıyla bunların işlet
me arazisi dışında uygun bir alanda daimi iskânlarının sağlanması zorunlu görülmekte olup; bu hu
susta yapılan çalışmaların ivedilikle sonuçlandırılması büyük önem arz etmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı olarak fa

aliyetini yürüten (15) hara ve inekhane ile 1 Mart 1950 tarih ve 5433 sayılı Kanunla kurulan Dev
let Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün birleştirilmesi suretiyle 11 Nisan 1983 tarih ve 60 sa
yılı KHK ile kurulmuştur. 

60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ve bu kararnameyi yürürlükten kaldıran 2929 sayılı 
Yasada ve yine bu yasayı yürürlükten kaldıran 233 sayılı KHK'da, Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) 
statüsü ile yer alan teşebbüs, 24.11.1994 tarihinde kabul edilen Özelleştirme Uygulamalarının Düzen
lenmesine Dair 4046 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi ile 233 sayılı KHK'nin 2 nci maddesinde ya
pılan değişiklik üzerine, TİGEM Kamu İktisadi Kuruluşu Statüsünden çıkarılarak İktisadi Devlet Te
şekkülü Statüsüne dönüştürülmüş ve İDT Statüsüne göre hazırlanan yeni ana statüsü Yüksek Planla
ma Kurulunun 8 Mart 2000 tarih ve 2000/T-l 1 sayılı Karan ile onaylanarak yürürlüğe konmuştur. 

Bu düzenleme ile TİGEM, iktisadi alanda ticari esaslara göre verimlilik ve kârlılık ilkeleri 
doğrultusunda faaliyet göstermek zorunda olan bir teşebbüs haline getirilmiştir. Öte yandan 2001 
yılında, Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında 5254 sayılı Kanun da yürürlükten 
kaldırılmış, böylece tohumluk üretimi ve pazarlanmasındaki Devlet desteği de son bulmuştur. 

YPK'nın, TİGEM'in kârlı ve verimli çalışma imkânı bulunmayan bir kısım işletmelerinin 
mülkiyeti TİGEM'de kalmak üzere özel sektörle kurulacak ortaklık tarafından işletilmesi şeklin
deki 24.12.1999 gün 99T-46 sayılı kararının uygulanmasından bir sonuç alınamaması üzerine bu 
defa YPK'nın 2003 yılında kârlı ve verimli çalıştırılamayan 22 işletmenin TİGEM'in amaç ve fa
aliyetleri doğrultusunda kullanılmak üzere, 30 yıl süre ile işletme hakkının devri veya kiralanması 
ile ilgili TİGEM Genel Müdürlüğünü yetkili kılan, 04.07.2003 gün 2003 T/13 sayılı kararı yayın
lanmış olup, bilahare bu husustaki çalışmalar devam ederken TİGEM'in özelleştirme kapsamına 
alındığına dair 08.09.2003 tarih 2003/59 Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının alındığı 
27.08.2004 tarih ve 2004/89 sayılı ÖYK kararı ile ise TİGEM'in özelleştirme kapsamından çıka
rıldığı görülmüştür. 

TİGEM'in amacı ve faaliyet konuları; 
TİGEM'in amacı, ana statüsünde, "Tarım ve tarıma dayalı sanayiinin ihtiyacı olan her türlü 

mal ve hizmetleri üretmek" şeklinde yer almış, faaliyet konuları da; 
"a) Ülkenin bitkisel ve hayvansal üretimini artırmak, çeşitlendirmek ve ürün kalitesini iyileş

tirmek amacıyla yetiştirdiği tohumluk, fidan, fide ve benzeri mallar ile ürettiği damızlık hayvan ve 
spermaları yetiştiricilere intikal ettirir. 

b) İşletmelerde elde edilecek hayvansal ve bitkisel ürünlerle birlikte çiftçilerden alacağı ürün
leri kıymetlendirmek için tesisler kurar, kurdurur, kurulanlara iştirak eder. 

c) Bitkisel ve hayvansal üretim, yetiştirme, ıslah konularında araştırmalar yapar, yaptırır ve 
gerektiğinde diğer ıslah ve araştırma kuruluşları ile işbirliği yapar. 
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d) Ürettiği her türlü ürün ve hizmet konuları ile ilgili olarak çevre çiftçisi ve çiftçi örgütleri ile 
üretim ve tanıtım amaçlı işbirliğine girer. 

e) Amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmeti yurt 
içi ve yurt dışından temin eder. 

f) Yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak her türlü mal ve hizmeti te
min eder, bunları pazara hazırlayarak iç ve dış pazarlarda değerlendirir. 

g) Üretim ve işletme faaliyetlerinde bulunmak ve tesislerini kurmak üzere özel ve tüzel kişi
lerden yer kiralar, kiraya verir. 

h) İşletme ünitelerinde zaman içinde fonksiyonunu yitirmiş kümes, ahır, depo, sundurma ve 
benzeri binaların yıpranmaya terk edilmemesi ve ekonomiye kazandırılması için, işletme bütünlü
ğüne zarar vermemek kaydıyla özel veya tüzel kişilere kiraya verir. 

i) Faaliyet konuları ile ilgili üretim ve işletme tesisleri kurmak üzere yurt içi ve yurt dışı özel 
ve tüzel kişi ve firmalarla işbirliği yapar, ortaklık kurar ve faaliyete geçmesini sağlar. 

j) Yurt içi ve yurt dışı firmalarla patent, lisans, teknik beceri ve benzeri anlaşmaları yapar, bil
gi ve teknolojiyi mer'i mevzuata göre satar ve satın alır. 

k) İşletme yönetimi, proje araştırma, fizibilite ve benzeri mühendislik hizmetlerini yapar ve 
yaptırır. 

1) Çalışma konulan ile ilgili beceri kazandırma seminerleri ve kurslar düzenler veya düzenletir." 

biçiminde belirlenmiştir. 

Tarım ve tarıma dayalı sanayiin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetleri üretmek amacı ile ku
rulan teşekküllün ÎDT statüsüne dönüştürülmesinden sonra yükümlendiği bu önemli işlevini yete
rince yerine getiremez duruma geldiği görülmektedir. Bu durum 5254 sayılı Kanunun 2001 yılın
da 4684 sayılı Kanunla kaldırılmasından sonra daha da belirginleşmiştir. 

Bakanlar Kurulu tarafından alınan 06.11.2000 tarih ve 2000/1658 sayılı kararla "Kamu Ku
rum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Norm Kadro Çalışmalarında Uyulacak Usul ve Esaslar" gereğin
ce TİGEM, MPM ile imzalanan sözleşme sonucu merkez ve taşra teşkilatını kapsayan norm kad
ro çalışmalarının 26.06.2003 tarihinde bitirilmesinin sağlandığı görülmüştür. 

Yapılan çalışmada Merkez Teşkilâtı, mevcut daire başkanlıklarından İnşaat, Atçılık ve Tarım
sal Eğitim Daire Başkanlıklarının lağvedilip Personel Daire Başkanlığının Personel ve Eğitim, 
Kültürteknik Daire Başkanlığının Kültürteknik ve İnşaat Dairesi Başkanlığına dönüştürülmesi ve 
Atçılık Şube Müdürlüğü ihdas edilmesi suretiyle yeniden yapılandırılması öngörülmüştür. 

Taşra teşkilâtında mevcut 38 işletmenin, özellikleri ve büyüklerine göre gruplandınlarak müdür 
yardımcılığı ve şeflikler gözden geçirilmek suretiyle kısmen yeniden yapılandırılması önerilmiştir. 

MPM'ce yapılan norm kadro çalışmalarının uygulanabilirliğini incelemek üzere 08.08.2003 
tarihinde müşavir ve başuzmanlardan oluşan bir komisyon kurulmuş, komisyon 18.08.2003 tarih 
itibarıyla çalışmasını tamamlamıştır. 

Yüksek Planlama Kurulunun 04.07.2003 tarih 2003/T-13 sayılı karan ile 22 adet Tarım İşletme
sinin tasfiye edilerek kuruluşun ana statüsünde belirtilen amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kullanıl
ması şartıyla, işletme haklannın devri ve kiralanması projesi kapsamında 2004 yılı içinde 7 işletme
nin sözleşmesi imzalanarak, işletmeler tasfiye edilerek teslim edildiği, 2005 yılı içinde 2 işletmenin 
kira sözleşmesinin imzalandığı, 5 işletmenin kiralanması ile ilgili ihale açıldığı belirlenmiştir. 

Kuruluşun yeniden yapılandırılması çalışmalarının, 22 işletmenin tasfiye edilerek uzun süreli ki
raya verilmesi çalışmalarının gerçekleştirilmesinin paralelinde, yeniden ele alınması gerekmektedir. 
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TİGEM'e 2004 yıl sonu itibarıyla 205'i 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde, 2030'u 399 
sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüde, 4234'ü sürekli işçi, 95'i geçici işçi statüsünde olmak üze
re toplam 6564 kadro tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

2004 yıl sonu itibarıyla 167'si memur statüsünde, 826'sı sözleşmeli statüde ve4152'si işçi sta
tüsünde olmak üzere toplam 5145 personel çalışmaktadır. 2004 yılında memur sayısı 7 kişi, söz
leşmeli sayısı 45 kişi, işçi sayısı 107 kişi azalmıştır. Bu azalışlar, boşalan kadrolara atama yapılma
sına müsaade edilememesinden kaynaklanmıştır. Ayrıca 2004 yılında çalışan ortalama taşeron işçi 
sayısı 1558 olarak gerçekleşmiştir. 

Son yıllarda KİT'lere personel alımı KİT Genel Yatırım ve Finansman kararnameleriyle bü
yük ölçüde sınırlandırılmış olduğundan diğer KİT'lerde olduğu gibi TİGEM'de de personel sayı
sında giderek bir azalma meydana gelmektedir. 

Bu durum, hizmetlerin yürütülmesini büyük ölçüde aksatmış, personel azlığından dolayı ya
pılamaz hale gelen işlerin hizmet alımı suretiyle yaptırılmasına başlanılmış, birkısım işlerin de iş
çilik ihaleleri ile yürütülmesine çalışıldığı görülmüştür. 

Nitekim 2004 yılında, taşerona yaptırılan işçilik giderleri, 15,0 trilyon liraya, çalışılan gün sa
yısı 467.475 güne (yılda 300 gün çalışıldığı varsayımına göre 1.558 kişi) ulaşmış bulunmaktadır. 

Teşekkül iş yerlerinde uygulanan Toplu İş Sözleşmesi gereği; günlük çalışma süresi ve dinlen
meye tabi olmayanlara verilecek tazminat ile ağır hizmet tehlike ve sorumluluk primi dışında sürek
li, geçici, kıdemli ve kıdemsiz tüm işçilere seyyanen ücret zammı uygulandığı gibi, çobanlar, kâh
ya, kâhya yardımcıları, küçük evcil hayvanlar şubesinde çalışan bakıcılar, kır koruculan dışında iş 
kanununa tabi olsun veya olmasın diğer işçilerin çalışma süresi günde 7,5 haftada ise 45 saattir. 

Halbuki teşekkül işletmelerinde üretime hazırlık ve üretim belirli aylarda yoğunlaşmakta ve iş 
gücü ihtiyacı bu dönemlerde artmaktadır. Bu olguya rağmen yukarıda sıralanan istisnalar dışında ça
lışma süresinin 7,5 saatle sınırlandırılması önemli üretim ve verimlilik kayıplarına neden olmaktadır. 

2004 yılında personel için yapılan toplam harcama 133,8 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. 
Personel harcamaları, 2003 yılına göre % 10,9 oranında bir azalış göstermiştir. Personel sa

yısının son yıllardaki alım sınırlamalarının etkisiyle giderek azalması sonucu giderlerde azalış 
görülmektedir. 

III- MALİ BÜNYE 
2004 yılında varlıklar (kaynaklar) toplamının önceki yıla göre % 19 oranında artarak 296,7 

trilyon liraya yükseldiği; varlıkların % 75 oranında 221,3 trilyon liralık kısmının dönen varlıklar
dan, % 25 oranında 75,4 trilyon liralık kısmının duran varlıklardan oluştuğu, kaynakların ise % 9 
oranında 26,9 trilyon liralık kısmının yabancı kaynaklardan, % 91 oranında 269,8 trilyon liralık 
kısmının öz kaynaklardan oluştuğu görülmektedir. Yabancı kaynaklar önceki yıla göre % 41 ora
nında 18 trilyon lira tutarında azalmıştır. Kurumun 2004 yılı mali yeterlilik oranında 551 puanlık 
bir yükseliş görülmekte olup nominal sermayenin yükseltilmesi ve enflasyon düzeltmelerinin 
olumlu etkisi sonucu öz kaynakların geçen döneme göre büyük oranda artışının yanında ticari ve 
personele borçların ödenmeleri nedeniyle azalışının doğal bir sonucu olarak, geçen döneme göre 
oldukça yüksek bir oran ortaya çıkmaktadır. 

2004 yılı faaliyetleri sonucu devir hızlarında görülen düşmelerin işletmecilik açısından kârlı
lığı olumsuz yönde etkileyen birer faktör olduğundan ve bu durum yıldan yıla süreklilik gösterdi
ğinden; kurumun işletme faaliyetlerinin daha etkin hale getirilebilmesi için, kârlı ve verimli çalış
tırılması mümkün olmayan ve uzun süreli kiralama kapsamında olan işletmelerle ilgili çalışmaları 
sonuçlandırarak, yeni bir yapılanmaya gidilmesi yenileme yatırımlarına ağırlık verilerek, kaynak 
yaratır hale getirilmesi önem arz etmektedir. 
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IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

2004 yılı faaliyet döneminde; 137.866 milyar lira kaynak yaratılmasına karşılık 182.514 milyar 
lira ödeme yapılmış, finansman açığı 5.808 milyar liralık yatınm harcaması da dahil, 50.456 milyar 
lira olmuştur. Bu açık tamamen sermayeye mahsuben Hazinece yapılan ödemelerle karşılanmıştır. 

2004 yılı sonu itibarıyla TİGEM'e bağlı 38 işletmeden (Altınova, Anadolu, Ceylanpınar, Da
laman, Gözlü, Karacabey, Polatlı, Malya, Sultansuyu, Tahirova İşletmeleri dışında 27 işletmenin 
faaliyetleri zararla kapanmış olup zararlı işletmelerin durumlarının gözden geçirilerek verimli kârlı 
çalışması mümkün olmayan işletmelerin, YPK'nun 04.07.2003 tarih 2003/T-13 sayılı kararı çerçe
vesinde değerlendirilmesi, önem arz etmektedir. 

Öncelikle fonksiyonelliğini kaybetmiş faaliyetlerin süratle tasfiye edilmesi ve bu işletmelerin 
mali yükünden kurtulmak üzere gerekli tedbirlerin alınmasına gerekliliği nedeniyle tavukçuluk 
ünitelerinin kiraya verilmesi ve tohumluk üretimi yapan firmalarla anlaşma sağlanarak sözleşmeli 
tohumculuk faaliyetlerinin ağırlık kazanmakta olduğu görülmüştür. 

TİGEM'in fonksiyonelliğinin tohumluk ve damızlık üretimi üzerinde yoğunlaşması gerek
mektedir. 

Bu nedenle, TİGEM'in süratle radikal bir şekilde yeniden yapılandırılarak, halen büyük boş
luk bulunan hububat tohumluğu ve damızlık sığır ve koyun üretimi konusunda yoğunlaşması ve bu 
faaliyetlerin etkinliğinin artırılması önem arz etmektedir. 

2003 yılından itibaren ise TİGEM 4734 sayılı yeni İhale Kanununa tabi tutulmuştur. Anılan 
Kanun özellikle süre yönünden tüm iktisadi devlet teşekkülleri gibi TİGEM'in faaliyetlerinde de 
aksamalara neden olmuştur. Son olarak anılan Kanunda 30.07.2003 tarih ve 4964 tarihinde yapı
lan değişiklikle KİT'lerin ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde doğrudan mal ve hizmet üretimin
de veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları yaklaşık maliyeti ve söz
leşme bedeli belli bir limiti aşmayan mal ve hizmet alımları İhale Kanunu kapsamı dışında bıra
kılmak suretiyle bu kuruluşlara önemli bir kolaylık getirilmiştir. TİGEM'in alım-satım ve ihale yö
netmeliğinin 4734 sayılı İhale Kanunu paralelinde yeniden düzenlenerek Yönetim Kurulunun 
13.09.2005 tarih 20/213 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girdiği tespit edilmiştir. 

Arazi ve üretim durumu : 

TİGEM'in arazi varlığı, Türkiye'deki mevcut tarım arazilerinin % 1,3'ü kadardır. Ancak, te
şekkülün arazi büyüklüğü, çeşitli kamu kuruluşlarına arazi tahsis edilmesi, bazı arazilerin TİGEM 
adına tescilinin yapılması, bir kısım işletmede yapılan ölçümler neticesinde fiili durumla tapu ka
yıtlarının farklı çıkması gibi sebeplerle yıldan yıla değişiklik göstermektedir. Teşekkül APK Daire 
Başkanlığı'nın işletme müdürlüklerinden toplayarak çıkarmış olduğu 2003 yılı toplam arazi mik
tarı 3.758.679 dekardır. 

Teşekküle bağlı işletmelerin Ekim, 2004 tarihi itibarıyla 31'inde kadastro çalışmalarının ta
mamlandığı görülmüştür. Geri kalan 4 işletmede de kadastro çalışmalarının biran önce tamamlana
rak, tapu kayıtları ile fiili ölçümler arasındaki farklılığın giderilmesi önemli görülmektedir. İşlet
melerdeki ekili alanlar, çayır mer'a alanları, sulanan alanlar ve nadas alanlarının arazinin kullanım 
durumuna göre yıldan yıla değişiklik göstermesi doğaldır. Ancak toplam arazi varlığının kesin ola
rak kayıt altına alınması zorunludur. 

Teşekkülün toplam arazi varlığının % 83'üne tekabül eden 3.156.358 dekarı kültüraltı arazi, 
geri kalan % 16'sına tekabül eden 602.321 dekarı da kültürdışı arazidir. Kültüraltı arazinin çok bü
yük bir kısmı Ceylanpınar İşletmesi ile İç Anadolu Bölgesi'ndeki Polatlı, Altınova, Gözlü ve Mal
ya İşletmelerinde yer almaktadır. 
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Ceylanpınar Işletmesi'nin 25 ayrı yerinde göçer halinde yaşayan 273 aile ve toplam 1881 nü
fusun işletme faaliyetlerine verdiği zararın önlenmesini teminen gerekli resmi tespitler yapılarak 
ev ve arazisi bulunanların yerlerine dönmelerinin, bulunmayanların ise devamlı iskânlarının işlet
me dışında uygun bir mekânda sağlanması için ilgili ve yetkili kuruluşlar nezdinde başlatılan giri
şimlerin sürdürülmesi gerekli görülmektedir. 

İşletmedeki faaliyetlerin yürütülebilmesi ve işletmenin geleceği için büyük bir sorun olan gö
çerlerin durumu devletçe ele alınarak kalıcı bir çözüme kavuşturulmalıdır. Öncelikle bunların res
mi tespitleri yapılarak ev, arazi veya çeşitli gayrimenkulleri olanların yerlerine dönmeleri sağlan
malı, hiçbir şeyi olmayanların ise daimi iskânlarının sağlanması için ilgili kuruluşlar arasında ge
rekli işbirliği sağlanarak daimi iskânları temin edilmelidir. 

Diğer yandan Teşekkülün işlem ve hesaplarının görüşüldüğü KİT Komisyonu, 2005 yılındaki 
alt komisyon toplantısını Ceylanpınar İşletmesinde yaparak, Göçerler sorununu yerinde inceleme 
imkânı bulmuştur. Bu çerçevede soruna çözüm getirmek amacıyla, kanun teklifi hazırlanması uy
gun görülmüş olup, KİT Komisyonu bünyesinde çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de 
katıldığı bir çalışma başlatılmıştır. 

Buna göre; 2510 sayılı İskan Kanunu'na bir madde eklenerek göçerlerin iskân sorununun çö
zülebileceği öngörülmüştür. Ancak "Göçerler" sorunu, İskan Kanunundaki hiçbir tanıma uymayan 
özel bir durumdur. Bu tür özel durumlara ait sorunların çözümü için 2510 sayılı genel kanuna atıf 
yapılarak özel kanun çıkartılmasının, TBMM'nin geçmişte yaptığı uygulamalara paralellik sağlan
ması bakımından da önemli görülmektedir. 

Daha önce 1982 yılında çıkartılan "Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan Türk Soylu Göçmen
lerin Türkiye'ye Kabulü ve İskanı Hakkındaki 2641 sayılı Kanun" ve 1992 yılında çıkartılan 
"Ahıska Türkleri'nin Türkiye'ye Kabulü ve İskanı Hakkındaki 3835 sayılı Kanun" 2510 sayılı İs
kan Kanunu'na atıf yapılarak çıkartılan özel Kanunlardır. 

Göçerlerin iskân edileceği arazinin, mutlaka Ceylanpınar İşletmesi dışında bulunması, bundan 
sonra meydana gelecek işgallerin önlenmesi bakımından zorunlu görülmektedir. 

Göçerler konusu yıllardır teşekkül hakkında hazırlanan raporda yer almakta olup, konu öne
mine binaen halen KİT komisyonunun gündeminde bulunmaktadır. Bu sebeple konunun bu yılda 
incelenmesi gerekli görülmüştür. 

TİGEM'in ana statüsünde belirtilen görev ve amaçlarının başında damızlık ve tohumluk üre
timi gelmektedir. 

Bir ülkede tarımın yönü ve seviyesi o ülkede kaliteli tohumlukların çiftçiler tarafından temin 
edilip kullanılma derecesiyle çok yakından ilişkilidir. Güçlü ve sağlıklı işleyen bir tohumluk teda
rik sistemine sahip olmaksızın günümüzde hiçbir ülkenin verimli ve pazara dönük bir tarım sektö
rü oluşturması mümkün değildir. Bu itibarla, halen hububat tohumculuğunda tekel durumunda olan 
TİGEM'in çiftçilerin kendi işletmelerinde temin edebileceklerinden daha kaliteli tohumluğu daha 
ucuz bir fiyatla onların hizmetine sunmak gibi bir görevi mevcuttur. 

Türkiye'de 10 milyon hektar hububat ekiliş alanı mevcuttur. Dekara 20 kg tohum ekileceği he
sap edilirse Türkiye'nin yıllık tohumluk ihtiyacı 2 milyon ton olarak ortaya çıkmaktadır. Buğday 
tohumluğunun teknik olarak en azından üç yılda bir değiştirilme zorunluluğu vardır. Bu durumda 
her yıl tedarik edilmesi gereken tohumluk miktarı 630 bin ton olarak hesaplanmaktadır. Hububat 
tohumculuğunda tekel durumda olan TİGEM'in her yıl ortalama olarak hazırlayabildiği tohumluk 
miktarı ise 200-250 bin ton arasında değişmektedir. Görüldüğü gibi bu miktar ihtiyaç duyulan mik
tarın % 37'sini karşılayabilmektedir. 
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Kaliteli tohumluğun üretimi % 25 oranında artırdığı kabul edilmektedir. Halen Türkiye'nin top
lam buğday üretimi 20 milyon ton civarındadır. Türkiye'deki bütün çiftçiler kaliteli tohumluk kullan
dıkları takdirde toplam buğday üretimimizde 5 milyon ton artış sağlanması mümkün görülmektedir. 

Buna rağmen teşekkülün üretmiş olduğu buğday tohumluğundan 2004 yılında çiftçiye intikal 
eden miktar 142 bin ton, arpa tohumluğunda ise 15 bin ton seviyesinde kalmıştır. 

Çiftçiye intikal eden tohumlukların dışında kalan miktar ihale yoluyla mahsul olarak piyasa
ya satılmaktadır. Çiftçilerin büyük bir çoğunluğu kendi mahsulünü tohumluk olarak ektiği için, 
buğday ekilişlerini yabancı otlar kaplamaktadır. Bu sebeple buğday kalitesi yıldan yıla düşmekte 
olup, un sanayicileri kaliteli buğday bulabilmek için ithalat yolunu tercih etmektedirler. Bu soru
nun çözülebilmesi için Türkiye'nin her zamankinden daha fazla kaliteli tohumluk kullanmaya ih
tiyacı bulunmaktadır. 

Türkiye'de özel sektör kârlı bulmadığı için hububat tohumculuğuna yatırım yapmamaktadır. 
Islahçı hakları yasası uygulamaya girinceye kadar da yatırım yapması beklenmemelidir. Bu durum
da TİGEM'in hububat tohumu üreticiliği konusundaki fonksiyonelliği ve tekel durumu devam et
mek zorundadır. 

Türkiye'de buğday üretiminin artırılması ve gıda sanayiinin ihtiyaç duyduğu kaliteli mahsu
lün üretilebilmesi için, TİGEM'in üretmiş olduğu yüksek verimli tohumlukların çiftçiye intikal et
tirilmesi konusunda ilgili Bakanlık nezdinde başlatılan girişimlerin düzenli bir şekilde devam etti
rilmesi önemli görülmektedir. 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün bitkisel üretim faaliyetlerini; tarla bitkileri, bahçe 
kültürleri, çayır mera ve yem bitkileri olmak üzere üç bölümde incelemek mümkündür. Toplam 
arazi varlığının % 69'u tarla bitkileri ekilisine, % 28'i çayır mera ve yem bitkilerine, % 3'ü de bah
çe kültürlerine ayrılmıştır. 

Teşekkülün buğday üretimi yapan 31 işletmesi dekara buğday verimi yönünden değerlendir
meye alındığında, verimlerin 210 kg/da ile 569 kg/da arasında değiştiği görülmektedir. Teşekkülün 
ortalama verimi ise 267 kg/da olarak gerçekleşmiştir. 21 işletmenin verimleri ortalama verimin üs
tünde, 10 işletmenin verimleri ise ortalama verimin altında teşekkül etmiştir. 

Son on yıllık dönemde teşekkülün hasat edilen alan ortalaması 958.109 dekar, üretim ortalama
sı 242.606 ton ve verim ortalaması 263 kg/da olmuştur. En düşük verim oldukça kurak geçen bir yıl 
olan 1999 yılında, 222 kg/da, en yüksek verim ise 2002 yılında 302 kg/da olarak gerçekleşmiştir. 

Teşekkülün toplam buğday üretiminin yaklaşık olarak 3A ünü üreten Ceylanpınar, Altınova, Göz
lü, Polatlı ve Malya İşletmeleri yağmur şartlan altında tarım yapan işletmeler olduğundan, TİGEM'de 
toplam buğday üretimi ve ortalama verim iklime bağlı olarak yıldan yıla değişiklikler göstermektedir. 

Teşekkülün tohumluk buğday üretiminde, üretim kalite ve verimliliğin artırılması için, yıllık 
üretim programına alınan tohumluk çeşitlerinin deneme sonuçlarına göre seçilmesi, ekim ve diğer 
toprak işleme faaliyetlerinin en uygun zamanda yapılması, ekmeklik ve makarnalık buğday tohum
luklarında çeşit sayısının azaltılması, yabancı ot ve hastalıklarla mücadelede teknik kriterlere uyul
ması gerekli görülmektedir. 

Türkiye hayvancılığının geliştirilmesinde TİGEM'in yetiştirdiği damızlıkların çok büyük öne
mi vardır. Zira söz konusu damızlıklar bulundukları bölgenin ekolojisine ve o bölgedeki hastalık 
popülasyonuna adapte olmuş bir şekilde yetişmektedirler. Bu damızlıklar üreticiye dağıtıldığında 
ekolojiye uyum sorunu çekmediği gibi hastalıklardan dolayı ziyan olma riski de oldukça düşüktür. 
Halbuki yabancı ülkelerden ithal edilen damızlıklar Türkiye'ye geldiğinde adaptasyon sorunu ya
şadığı gibi hastalıklara dayanıklı olmadıklarından kısa sürede verimden düşerek ölmektedirler. 
Türkiye geçen 10 yıl içinde dışarıdan 275 bin damızlık hayvan ithal ederek yaklaşık 350 milyon 
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ABD Doları para ödemiştir. Ancak ithal edilen bu damızlıklar çeşitli sebeplerle yok olmuşlardır. 
Halbuki söz konusu paranın 50 milyon Doları TİGEM'e tefrik edilmiş olsaydı, bugün teşekkülün 
elindeki ana kadronun 60 bin baş dolayında olması mümkündü. Halen Türkiye'nin yıllık damızlık 
hayvan ihtiyacı 20-25 bin baş arasında değişmektedir. Buna karşılık TİGEM'in üretebildiği damız
lık sayısı ise 2500 ila 4000 baş civarında gerçekleşmektedir. Türkiye'deki mevcut sığır varlığının 
kültür ırkına çevrilmesi halinde süt üretiminin 5, et üretiminin de 4 kat artırılmasının mümkün ol
duğu hesaplanmaktadır. Bu çok büyük tutardaki katma değerin Türkiye ekonomisine kazandırılma
sı, TİGEM'e damızlık yetiştirmesi için kaynak sağlanmasına bağlı bulunmaktadır. Türkiye hayvan
cılığının geliştirilmesi için en temel ihtiyaç olan damızlık sorununun halledilmesi için TİGEM'in 
kaynak ihtiyacı karşılanmalıdır. 

Diğer taraftan TİGEM'in damızlık temini yönünden Türkiye'de koyunculuğun gelişmesine 
çok önemli katkısı olduğunu söylemek mümkün değildir. 2004 yılında dağıtılan toplam damızlık 
koyun miktarı 5.341 küçükbaş olarak gerçekleşmiştir. Bu miktar Türkiye'deki koyun sayısında 
önemli bir yer tutmamaktadır. Dünya ülkelerinde yapılan ekonomik koyunculuk faaliyetlerinde or
talama olarak 1 işçiye 400 baş koyun düşmesi hesap edilirken, bu durum TİGEM de ortalama ola
rak bir işçiye 266 baş koyun olarak gerçekleşmektedir. Buna göre; bütün işletmelerde koyunculuk 
faaliyetlerinde işgücü fazlası söz konusudur. Bu sayının teknik kabul sınırları içine çekilmesi için 
gerekli tedbirler alınmalıdır. Teşekkülün yetiştirmiş olduğu her türlü damızlık materyal üreticiye 
intikal ettiği takdirde sağlayacağı üretim artışı ile Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katmadeğer 
sağlamaktadır. Bu itibarla damızlık üretiminde zarar bile edilmiş olsa sağlayacağı katmadeğer dik
kate alınırsa netice hakkında olumlu düşünmek mümkündür. Ancak yeterli kalite ve sayıda damız
lık üretemeyen işletmelerde koyunculuk faaliyetlerinin sürdürülmesi doğru bir yaklaşım değildir. 
Bazı işletmelerde koyun varlığının tamamı paraya çevrilse bile bu konuda çalışan işçilerin yıllık 
ücretini karşılamamaktadır. 

Bu sebeple, halen koyunculuk faaliyeti sürdürülen 11 işletmenin durumları tek tek analiz edi
lerek talebi karşılayacak kalite ve sayıda damızlık üretmeyen işletmelerdeki koyunların ırk durum
ları da dikkate alınarak daha iyi durumdaki işletmelere nakledilmesi faydalı görülmektedir. 

Diğer taraftan TİGEM genelinde yürütülmekte olan hayvancılık faaliyetlerinde yıllardan beri 
et-yem ve süt-yem ilişkileri yönünden bir çalışma yapılmamıştır. Bu sebeple işletmelerin elinde de
ğişen şartlara göre düzenlenmiş yemleme talimatı bulunmamaktadır. Söz konusu talimatnamenin 
hazırlanması için gerekli çalışmaların başlatılması, teşekkül genelinde homojen bir yemlemenin 
yapılabilmesi için bir an önce uygulamaya konulması önemli görülmektedir. 

TİGEM'in ürettiği ürünlerin pazarlanması başta tohumluk ve damızlık olmak üzere büyük 
önem taşımaktadır. 

TİGEM'in asli faaliyetleri olan tohumluk ve damızlık satışları Yönetim Kurulunun belirledi
ği fiyattan yapılmaktadır. Tohumluk ve damızlık dışında kalan ürünler ise genellikle TİGEM Alım-
Satım ve İhale Yönetmeliğine göre ihale ile işletmelerde veya borsalarda satılmaktadır. 

Satış hasılatında 2003 yılma göre % 9 oranında bir azalış meydana gelmiş olup bu sonuçta sa
tılan tohumluk miktarındaki artışa karşın; bazı ürün çeşitlerinde miktar olarak azalış yanında (ar
pa, mercimek, buğday, meyve, fidan mısır vb.) bazı bitkisel ürün çeşitlerindeki miktar azalışından 
kaynaklanmaktadır. 

Hububat tohumluğu satış görevi, 1948 yılından 2001 yılına kadar 5254 sayılı kanuna istina
den Hazinenin desteği ile yürütülmüş iken 2001 yılında anılan Kanunun yürürlükten kaldırılması 
ile tamamen ticari esaslara göre yürütülmeye başlanmıştır. Tohumluk satışlarında bayilik sistemi
ne geçilmesi ile hububat tohumluğu satışları 2003 yılında 77 bin ton iken, 2004 yılında % 103 ora
nında artışla da 155 bin ton seviyelerinde gerçekleşmiştir. 
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Nitekim, 2004 yılında 281 bin ton buğday üretimi gerçekleştirilmiş ancak bunun sadece % 39 
oranında 160 bin tonu tohumluk olarak hazırlanmış, 20 bin tonu TİGEM'in ihtiyacı olarak kulla
nılmış, sadece 140 bin tonu üreticiye satılabilmiştir. Üreticiye satılan kısım toplam buğday üreti
minin sadece % 50 düzeyinde olmuştur. 

Böylece TİGEM için en önemli performans kriteri olması gereken satılan tohumluk miktarı / Buğ
day üretim miktarı oranı % 50 gibi düşük bir düzeyde gerçekleşmiştir. 

TİGEM'in diğer tohumlukların dağıtımı konusunda payı düşük oranlarda olup, pamuk, ayçiçeği, 
mısır vb. sanayi bitkileri tohumlukları üretim ve satışının giderek özel sektöre kaydığı görülmektedir. 

Son yıllarda tohumculuk konusunda özel sektörde görülen gelişmeler karşısında TİGEM'in hubu
bat ve bazı yem bitkileri tohumluğu dışında önemli bir varlık göstermesi mümkün bulunmamaktadır. 

TİGEM, tohumluk dışında işletme arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla da bitkisel üretim 
ve bunların satışı faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ancak bu satışların genelde zararla sonuçlandığı 
görülmektedir. 

TİGEM'in diğer önemli bir faaliyeti de damızlık satışlarıdır. 
Türkiye'nin her yıl etçi ve sütçü ırklarda toplam 20-25 bin baş damızlık ihtiyacı bulunduğu 

halde TİGEM bunun ancak % 14'ü karşılayabilmektedir. Nitekim 2004 yılında TİGEM tarafından 
2878 adet damızlık sığır ve 7.448 adet damızlık koyun satılabilmiştir. 

Bu nedenle TİGEM'in damızlık hayvan üretimini ve dağıtımını artırmaya yönelik tedbirlerin 
alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

TİGEM'e büyük ölçüde kâr sağlayan önemli bir faaliyet kolu da yarış atı satışlarıdır. 2004 yı
lında at satışlarından 17 trilyon lira gelir elde edilmiştir. 

İşletmeler bazında satışlara bakıldığında; 2004 yılında 3 atçılık işletmesi dışında sadece 8 iş
letmede faaliyet kârı oluştuğu, 12 işletmede ise dönem kân elde edilebildiği görülmektedir. 

Bu durum, TİGEM'in genelde kârlı olduğu yıllarda dahi değişmemekte, Ceylanpınar ve üç at
çılık işletmesi kârlılığı belirlemektedir. 

Bu nedenle, sürekli zarar eden, fonksiyonelliğini kaybetmiş işletmelerle ilgili radikal tedbirle
rin alınması gerekir. 

V- YATIRIMLAR 
Faaliyet döneminde teşekkül tarafından 7 trilyon lira tutarında nakdi ve fiziki yatırım harca

ması yapılmıştır. 2004 yılında projeli yatınmlar için 5,8 trilyon lira yatırım harcaması yapılmış 
olup, herhangi bir ödenek aşımı meydana gelmemiştir. 

TİGEM'de bitkisel üretimin ve buna bağlı olarak hayvansal üretimin artırılması için Ceylan
pınar İşletmesi'ndeki sulama yatırımlanna öncelik verilmesi önemli görülmektedir. 

Diğer taraftan işgücü, zaman ve yakıttan tasarruf sağlamak amacıyla, büyük güçlü traktörler 
ve bunlara bağlı kombine alet ve ekipmanların da alınması gerekli görülmektedir. 

TİGEM'in son yıllardaki fonksiyonlannın, hayvancılığa damızlık, bitkisel üretime tohumluk te
mini noktasında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu sebeple yatınmların söz konusu damızlık ve tohum
luk üretiminin nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi amacıyla planlanması önemli görülmektedir. 

VI- İŞTİRAKLER 
Kazova Vasfı Diren R-Tarım İşletmesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. : 
Yüksek Planlama Kurulu'nun 24.12.1999 gün ve 99T-46 sayılı kararı ile; "Tarımsal üretim ve 

verimliliği artırmak üzere, amaç ve faaliyet konularında üretim yapmak, üretimin gerektirdiği iş
letme tesisleri kurmak, pazarlama faaliyetlerinde bulunmak ve çiftlik turizmi gibi doğrudan kuru
luş amacı dışında faaliyetlerden kaçınmak kaydıyla ve ilgili üretim konularında monopolleşmeye 
meydan vermeyecek şekilde, 
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- Tesis ve varlıkların aynî sermaye olarak konulmaksızın iştirak edilecek şirkete kiralanması 
ve elde edilecek kira bedelinin TİGEM'in sermaye katkısı olarak kabul edilmesi suretiyle, 

- Kurulacak her bir iştirak için YPK'nın 86/21 sayılı kararındaki limitlere bakılmaksızın tek
rar YPK'na müracaat edilmek üzere, 

kurulması düşünülen iştiraklerle ilgili olarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim 
Kurulunun gerekli çalışmaları yapmasına" 

karar verilmiştir. 

Yüksek Planlama Kurulunun bu kararı çerçevesinde, TİGEM Yönetim Kurulu kararı ile işti
rak yoluyla ortaklık kurmak üzere ilana çıkılmış ve firmalarca sunulan projeler değerlendirilerek; 
Acıpayam TİM için - Koç Ata Besicilik ve Tarım Ürünleri A.Ş., Dalaman TİM (kısmî) için - AGG 
Tarım, Gıda, Turizm İnş. San.Ticaret A.Ş., Kazova TİM için -Dimes Gıda Sanayi A.Ş., Göle TİM 
için- Koç-Ata Besicilik ve Tarım ürünleri A.Ş. ile ortaklık kurulması uygun bulunmuş, kira söz
leşmeleri ile şirket ana sözleşmeleri taraf şirketlerle parafe edilmiş ve Yüksek Planlama Kurulunun 
26.11.2001 tarih ve 2001/T-36, 2001/T-37, 2001/T-39, 2001/T-38 sayılı kararıyla 4 işletmede yine 
yukarıda adı geçen üç firma ile ortaklık kurulması kabul edilmiştir. 

Ancak firmaların işlemlerin tamamlanması konusunda istekli davranmamaları üzerine, anılan fir
malara, 15 günlük bir süre tanınmıştır. Yapılan girişimlerden DİMES A.Ş. dışında olumlu sonuç alına
mamış ve firmaların teminatları gelir kaydedilmek suretiyle iştirak kurma çalışmaları sonlandınlmıştır. 

Dimes A.Ş. ile yürütülen çalışmalar ise Kazova Vasfı Diren Tarım İşletmesi Sanayi ve Tica
ret A.Ş.'nin kurulması ile sonuçlanmış Ana Sözleşme 01.09.2003 tarihinde notere onaylatılmış ve 
Şirket ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Şirketin amaç ve konuları TİGEM'in amaç ve konularına 
paralel olarak tespit edilmiştir. 

Yıllık 90.000 ABD Dolan kira bedeli ile 30 yıl süre ile kiralanan işletme arazisi ve tesislerini 
kullanmak üzere 600 milyar lira sermaye ile kurulan şirketin sermayesinin % 25 oranındaki kısmı 
TİGEM'e ait olup, YPK'nın 24.12.1999 tarih ve 1999/ T-46 sayılı kararı uyarınca, TİGEM'in ser
maye taahhüdünün kira alacağını Şirkete temlik etmek suretiyle ödenmesi öngörülmüştür. Kira ala
cağının sermaye taahhüt borcundan fazla olması halinde TİGEM dışındaki Şirket ortaklarının ba
kiye borçlarını mali yılı takip eden Ocak ayı içinde TİGEM'e ödemesi gerekmektedir. 

Şirket ile TİGEM arasında imzalanarak 03.10.2003 tarihinde notere onaylattınlan kira sözleşme
si ile Şirketin sözleşme ekinde yer alan tesisleri ıslah çalışmalarını fizibilite raporunda öngörülen tüm 
işleri ve yatırımları amaca uygun teknolojiyi kullanarak 1.524.000 ABD Doları tutannda yatırım yap
ması, aynca sözleşmede belertilmeyen, ama işletme amacına uygun faydalı ve lüzumlu görülebilecek 
yatırımların da TİGEM'in onayı alınmak suretiyle yapılması, fizibilite raporunda öngörülen yatırım
lar sonucu ortaya çıkacak menkul, gayrimenkul ve eklentilerinin TİGEM'e bedelsiz olarak devredil
mesi, fizibilite raporu dışında Şirketçe yapılacak her türlü menkul ve gayrimenkullerin ise TTK hü
kümlerine göre tasfiye edilmesi ve kira süresinin 01.09.2003 tarihinde başlaması vb. hususlar yer al
mış geçici 1 inci maddesinde de kiraya verilen işletmenin canlı ve cansız mallan ile ekili ürünlerin 
teklif ve kabulü halinde kiracıya bedeli karşılığında devredileceği hükme bağlanmıştır. 

Kira sözleşmesi uyarınca; TİGEM ve Şirket yetkililerinden bir heyet oluşturularak işletmeden 
Şirkete devredilen sabit kıymet ve tesislerin sayımı yapılarak tespit edilen 232,8 milyar liralık ra
yiç bedel Şirketçe 2003 yılı içinde TİGEM'e ödenmiştir. 

Şirket Ana sözleşmesi uyarınca da A grubu hisse sahibi olarak TİGEM'in sermaye payına kar
şılık yönetim kurulunda iki üye, denetim kurulunda da bir üye ile temsil edilmesi öngörülmüştür. 
Bilahare 27.03.2004 tarihinde yapılan I. Olağan Genel Kurul toplantısında Ana Sözleşme değişik
liği yapılarak TİGEM'in bulunduracağı denetçi sayısı ikiye çıkarılmıştır. 
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27.03.2004 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2003 yılı faaliyet ve işlemleri ile 
yönetim kurulu ibra edilmiştir. Henüz yatırım aşamasında olan Şirketin 2003 yılı faaliyet sonucu 
214,4 milyar lira zararla sonuçlanmıştır. 19.03.2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı
sında da 225.514,75 YTL zararla kapanan 2004 yılı bilançosu ve yönetim kurulu ibra edilmiş, aynca 
Ana Statü değişikliği yapılarak Şirket sermayesinin 2.000.000 YTL'ye çıkarılması kabul edilmiştir. 

2004 yıl sonu itibanyla TÎGEM'in şirkete olan 150 milyar lira tutarındaki sermaye taahhüdü, 
kira bedelinden mahsup edilmek suretiyle tamamı ödenmiştir. Ancak bilançoda iştiraklerdeki ser
meye tutarı enflasyon düzeltmesi ile birlikte 169 milyar lira olarak görülmektedir. 

- Türkiye-Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık A.Ş.: 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 01.11.2004 tarih ve 2004/106 sayılı kararı ile; 

"ÖYK Kurulunun 27.06.2003 tarih ve 2003/40 sayılı kararı ile Özelleştirme kapsamına alınan 
Türkiye-Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık A.Ş. ile ilgili olarak; 

- Şirketin tasfiyesine ilişkin olarak alınan 12.04.2004 tarih ve 2004/32 sayılı ÖYK kararının 
iptaline, 

- Şirket sermayesindeki % 49,70 oranındaki İdareye ait iştirak hissesinin 4046 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin (i) bendi çerçevesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bila bedel devredil
mesine, 

- Devre ilişkin işlemlerin İdare tarafından yürütülmesine, 

karar verilmiştir." 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında alınan 03.11.2004 tarih ve 10847 sayılı yazı ile; Karar çer
çevesinde Şirket hisselerinin Kuruluşa devri için görevlendirilecek bir yetkilinin 5.11.2004 tarihin
de İdarede hazır bulunması istenmiştir. 

Söz konusu yazı üzerine Kuruluşça tabi olduğu 233 sayılı KHK'nin 27 nci maddesinde yer 
alan "Teşebbüs veya bağlı ortaklığın bir anonim şirkete iştiraki ilgili teşebbüsün önerisi üzerine 
Yüksek Planlama Kurulu kararı ile yapılır." hükmü çerçevesinde YPK kararı ittihazı için Devlet 
Planlama Teşkilatına 26.11.2005 tarih ve 10221 sayılı yazı yazılmıştır. 

İlgili Kuruluştan alınan 11.03.2005 tarih ve 1073 sayılı cevabi yazıda özetle; 

Şirketin kuruluşuna ilişkin tarihsel süreç açıklandıktan sonra Şirketin ÖYK Kurulunun 
27.06.2003 tarih ve 2003/40 sayılı kararı ile Özelleştirme kapsamına alındığı, ancak Şirketin Ana 
Sözleşmesinin 11'inci maddesinde; Şirkette bulunan sermaye paylarının her iki ülkenin Devlet ve
ya kamu kuruluşlarından başkasına devredilemeyeceği hükmünün bulunması nedeniyle Şirkette 
herhangi bir özelleştirme uygulamasının mümkün olmaması, Şirketin sermayesinin yetersiz kalışı, 
Şirket faaliyetlerini canlandırmaya yönelik girişimlerin ve tasarruf tedbirlerinin netice vermemesi, 
Şirketin % 50 ortağı olan Libya tarafının da Şirketin tasfiyesi yönünde görüş beyan etmesi, Şirke
tin varlığına dönük gerekçelerin ortadan kalkması nedeniyle 12.04.2004 tarih ve 2004/32 sayılı 
ÖYK kararı ile Şirketin tasfiye edilmesine karar verildiği ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tara
fından Dışişleri ve Devlet Bakanlığından ( Dış Ticaret Müsteşarlığı) görüş talep edildiği ve alınan 
cevabi yazıda; 17 nci Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısında, Şirketin faaliyet 
alanlarının genişletilmesi tavsiyesinde bulunulduğu, Şirketin ana faaliyet alanında gerekli projele
rin gerçekleştirilebilmesi amacıyla uygun bir arazinin satın alınmasının gerektiği hususunun altı
nın çizildiği ve bu konuda nihai kararın 19 uncu dönem KEK Toplantısının ardından alınmasının 
faydalı olacağının mütalaa edildiği, bu görüşün Bakanlıklarınca da paylaşıldığı belirtilmiştir. 
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19 uncu dönem KEK toplantısında da, Libya tarafı, Şirketin tasfiye edilmemesi, Türk tarafı
nın 100.000 hektar büyüklüğünde bir tarımsal alan tahsisi, Libya tarafının da bu toprak karşılığı 
nakdi sermaye vermesi ve Şirketin stratejik tarım ürünleri üreterek her iki ülke ihtiyacını karşıla
ması yönünde görüş beyan ederek, KEK toplantısını müteakip Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 
TİGEM ve Şirket yetkilileri ile 18.10.2004 tarihinde yapılan toplantıda ise, TİGEM yetkililerince 
Libya Hükümetinin tarımsal alanda arazi ihtiyacı için görüşmelere başlandığı, daha sonraki hafta
larda da bir Libya heyetinin TİGEM arazilerini görmek üzere Türkiye'de bulunduğu, Şirketin ya
şatılması için TİGEM'e devrinin uygun olacağı, yapılacak genel kurul toplantısında Libya Hükü
metinin nakdi sermayesine karşılık TİGEM'in ayni sermaye olarak arazi verebileceği, gelişmeler
den memnuniyet duyan Libya Hükümetince ileriki günlerde resmi olarak arazi talebinde bulunaca
ğı belirtilerek, bu çerçevede ÖYK'nın 2004/106 sayılı kararı ile; 4046 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin (i) bendi çerçevesinde millî güvenlik ve kamu yararı nedeniyle söz konusu Şirketteki Özel
leştirme İdaresine ait hisselerin bedelsiz olarak TİGEM'e devrine karar verildiği, belirtilmiş ve ya
zının devamında, 233 sayılı KİT'lerle ilgili KHK'nin 27 nci maddesinde;Teşebbüs veya bağlı or
taklığın bir anonim şirkete iştirakinin Yüksek Planlama Kurulu kararı ile yapılacağı belirtilmekle 
birlikte, 2004/106 sayılı ÖYK kararı ile doğrudan TİGEM'in iştirakinin sağlanmasının amaçlandı
ğı düşünülmektedir. Bu sebeple özelleştirme kapsam ve programındaki bir Şirketin millî güvenlik 
ve kamu yararı gerekçesiyle hisselerinin devri konusunda 233 sayılı KHK'nin hükümlerinin değil 
4046 sayılı Özelleştirme Kanunu hükümlerinin uygulanması uygun olacaktır. Dolayısıyla 
2004/106 sayılı ÖYK kararı ile TİGEM'in şirkete iştirak etmiş olduğu ve bu konuda bir YPK ka
rarına gerek olmadığı düşünülmektedir." 

denilmiştir. 
Söz konusu yazı üzerine, Şirket hisselerinin devralınması konusunda Yönetim Kurulunun 

18.03.2005 tarih ve 6/50 sayılı kararı ile Genel Müdüre verilen yetki çerçevesinde 25.03.2005 ta
rihinde sözleşme imzalanarak İdareye ait 4.970.000 ABD Doları değerindeki hisseler TİGEM'ce 
devralınmıştır. 

Ancak yukarıda da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere söz konusu iştirakin devrine ilişkin ÖYK 
karırında dayanak olarak gösterilen 4046 sayılı kanunun 2 nci maddesi (i) bendi özelleştirme uy
gulamalarında esas alınacak ilkelerden biri olup millî güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği du
rumlar hariç kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere devir yapılmamasını öngörmektedir. 

4046 sayılı Kanunun Özelleştirme Yüksek Kurulunun görevlerini düzenleyen 3 üncü maddesinin 
(b) bendinde özelleştirme kapsamına alınmış olan kuruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirme kap
samından çıkarılarak eski statülerine iade edilmesine karar vermek kurulun görevleri arasında sayılmış 
olup, alınan karar da şirketin özelleştirme programından çıkarılması konusunda alınmış bulunmaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilatından alınan yazıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere ileride 
TİGEM'e ayni sermaye olarak arazi verilmesi gibi birtakım yükümlülükler getirebilecek bir şirke
te iştiraki için TİGEM'in tabi olduğu 233 sayılı KHK uyarınca YPK kararı ittihaz edilmesinin ge
rekli olduğu görülmektedir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu karan ile özelleştirme kapsamından çıkarılan Türkiye-Libya Or
tak Tarım ve Hayvancılık A.Ş. hisselerinin TİGEM'e devri için 233 sayılı KHK'nin 27 nci madde
si uyarınca Yüksek Planlama Kurulu kararı ittihazı için ilgili merciler nezdinde başlatılan girişim
lerin sürdürülmesi önerilir. 

TİGEM Yönetim kurulunun 11.04.2005 tarih ve 9/77 sayılı karan ile de Şirket olağan genel 
kurul toplantısında Kuruluşu temsil etmeye ve 399 sayılı KHK'nin 15 inci maddesinin (b) bendi 
uyarınca, yönetim ve denetim kurullarına üye seçmesi konusunda Genel Müdüre yetki verilmiştir; 
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14.05.2005 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında; Şirketin 609,2 milyar lira zararla so
nuçlanan 2004 yılı bilançosu ve kâr/zarar cetveli ile yönetim kurulu ibra edilmiş, yönetim kurulu 
başkanlığının kalan 3 yıllık süreyi tamamlamak üzere Libya tarafına, genel müdürlüğün de Türk 
tarafına verilmesi kabul edilmiştir. 

Ayrıca yönetim kurulu üyeleri olarak da Türk tarafını temsilen biri TİGEM Genel Müdürü ol
mak üzere iki temsilci ile denetim kurulu üyeliğinde de iki temsilci seçilmiş, ücret olarak da Şirkette 
devamlı görev yapan yönetim kurulu başkanına 3.850 ABD Dolan, Türk tarafı yönetim kurulu üye
si ve aynı zamanda Şirket Genel Müdür ile Şirkette devamlı görev yapmayan Türk tarafı yönetim ku
rulu üyesine 1.000 YTL, Türk tarafı temsilcisi denetim kurulu üyelerine 750 ABD Doları, Libya ta
rafı temsilcisi denetçilerine 200 ABD Dolan ücret ödenmesi, Şirkette devamlı görev yapmayan Lib
ya tarafını temsilen seçilen yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerine de Türkiye'ye gidiş geliş yol pa
raları ile Türkiye'deki ikamet ve zaruri masraflannın Şirketçe karşılanması kabul edilmiştir. 

Genel Kurul toplantısında, Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Türkiye'yi temsilen seçilen 
iki denetçiden birinin, tasarruf tedbirleri gerekçesiyle, toplantıdan kısa bir süre sonra istifa etmek 
suretiyle görevden ayrıldığı ilgililerin beyanından öğrenilmiştir. Yine tasarruf tedbirleri nedeniyle 
Milletlerarası Antlaşmada 6 kişi olarak yer alan yönetim kurulu üye sayısı, 2004 yılında yapılan 
olağanüstü genel kurul toplantısı ile 4'e düşürülmüştür. 

Böylece TİGEM Genel Müdürü, aynı zamanda Şirketin Genel Müdürlüğünü de üstlenmişken, 
Yönetim Kurulunun 27.04.2005 tarih ve 5/1 sayılı kararı ile; ortakların mutabakatı üzerine, Olağa
nüstü Genel Kurul toplantısı yapılana kadar, Yönetim Kurulu Başkanlığının Türk tarafınca, Genel 
Müdürlüğün ise Libya tarafınca yürütülmesine devam edilmesi, Libya tarafından görevli Genel 
Müdüre her ay net 3.850 ABD Doları, Türk tarafından görevli Yönetim Kurulu Başkanına da her 
ay net 1.000 YTL ücret ödenmesi kabul edilerek, Genel Kurul kararı değiştirilmiştir. 

Şirketin en üst organı olması sebebiyle Genel kurulda alınacak kararların yine bu kurul tara
fından değiştirilmesi mümkün olduğundan, Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilen Genel Kurul Ka
rarının usulüne uygun olmadığı görülmektedir. 

Bu nedenle yapılan uygulamanın düzeltilmesi için yönetim kurulunca alınan kararın Genel 
Kuruldan geçirilerek uygulamaya konulması gerekmektedir. 

Diğer yandan Şirketin geçmişteki faaliyetlerinin incelendiğinde kuruluşunun üzerinden 22 yı
lı aşkın bir süre geçmesine rağmen kuruluş amacında belirtilen hususlarda Türk Hayvancılık Sek
törüne herhangi bir katkısının olmadığı, geçmiş yıllarda yapılan faaliyetlerin canlandınlmasına dö
nük girişimlerin sonuçsuz kaldığı görüldüğünden, Şirketin süresi dolduğunda tasfiyesi yoluna gi
dilmesi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasında yarar görülmektedir. 

VII- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştınlmıştır : 

1- TİGEM'in günün değişen koşulları paralelinde, hububat tohumluğu ve damızlık üretimi ana 
ekseninde daha fonksiyonel hale getirilebilmesini teminen; 

- Genel Müdürlük merkezi teşkilat şemasının Kuruluşun amaç ve görevleri esas alınmak su
retiyle gözden geçirilmesi, 

- İşletmelerin kârlı ve verimli çalışabilmeleri için genellikle zararla sonuçlanan birden fazla 
küçük ölçekli üretim faaliyeti yerine, işletmelerin özelliklerinin irdelenerek, durumlarına en uygun 
olan bitkisel ve hayvancılık faaliyetlerinden birinde üretim yapılmasını sağlayacak şekilde özel ih
tisas işletmeleri haline dönüştürülmesi, 
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- Orta Anadolu işletmeleri başta olmak üzere kiralama kapsamı dışında kalan ve faaliyetleri
ne devamı öngörülen işletmelerin, personel giderlerinde tasarruf ile yönetimde etkinliğin ve verim
liliğin artırılması bakımından tek bir işletme müdürlüğü bünyesinde toplanması konusunda gerek
li çalışmaların yapılması 

suretiyle yeniden yapılandırılması, 
2- Özelleştirme Yüksek Kurulu karan ile özelleştirme kapsamından çıkarılan Türkiye-Libya 

Ortak Tarım ve Hayvancılık A.Ş. hisselerinin TİGEM'e devri için 233 sayılı KHK'nin 27 nci mad
desi uyarınca Yüksek Planlama Kurulu kararı ittihazı için ilgili merciler nezdinde başlatılan giri
şimlerin sürdürülmesi, 

3- Raporun ilgili bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 
B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1- TİGEM'ce yapılan kiralamalarla ilgili olarak kiralayan firmaların; kira sözleşmelerinde yer 
alan TİGEM'in Ana Statüsünde belirtilen amaç ve faaliyetleri doğrultusunda faaliyette bulunup bu
lunulmadığına ilişkin kontrol yetkisinin kullanılmasını teminen uygulanacak usul ve esasların belir
lenmesi ile yapılan kiralamaların uzun bir zamanı kapsaması nedeniyle tüm kiralamalarla ilgili bilgi 
ve belgelerinin muhafazası ve takibi vb tüm işlemlerini yapmak üzere bir birimin görevlendirilmesi, 

2- Tarım sektöründe yapılmakta olan işler sektörün doğası gereği üretime hazırlık ve üretim 
çalışmaları, yılın belirli aylarında yoğunluk kazanmasına rağmen, akdedilen Toplu İş Sözleşmele
rinde günlük çalışma süresinin canlı hayvanlarla ilgili bazı iş grupları dışında günlük 7,5 saatle sı
nırlandırılması, önemli üretim ve verim kayıplarına, çalışmaların yoğunluğunun azaldığı dönem
lerde ise boşta geçen işçiliklerin oluşmasına, dolayısıyla üretim maliyetlerinin gereksiz yere artma
sına neden olduğundan, çalışma süresinin işin yoğun olduğu dönemlerde uzatılması amacıyla ilgi
li merciler nezdinde başlatılan girişimlerin sürdürülmesi, 

3- Ceylanpınar Kaymakamlığı ve Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nce 20.10.2004 tarihinde yapı
lan sayıma göre, Ceylanpınar İşletmesi'nin 25 ayrı yerinde göçer halinde yaşayan 273 aile ve top
lam 1881 nüfusun işletme faaliyetlerine verdiği zararın önlenmesini teminen gerekli resmi tespit
ler yapılarak ev ve arazisi bulunanların yerlerine dönmelerinin, bulunmayanların ise devamlı iskân
larının işletme dışında uygun bir mekânda sağlanması için ilgili ve yetkili kuruluşlar nezdinde baş
latılan girişimlerin sürdürülmesi, 

SONUÇ 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2004 yılı bilançosu ve 3.413.066 milyon lira dönem 

kârıyla kapanan gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

2004 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

1- DONEN VARLIKLAR 

A- Hazır Değerler 

B- Menkul Kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer 

düşüklüğü karşılığı (•) 

C- Ticari alacaklar 

1-Alacak sen .reeskontu (-) 

2-Şüpheli alacak kar. (-) 

D- Diğer alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 

2-Şüpheli alacak kar. (-) 

E- Stoklar 

1-Stok değer düş kart (-) 

2-Verilen sipariş avans 

F- Yıll yay.inş.ve on.maliyeö 

G- Gel.ayl.ait gid.ve gel.tah. 

H- Diğer dönen varl ıklar 

DONEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II- DURAN VARLIKLAR 

A- Ticari alacaklar 

1-Alacak sen.reeskontu (-) 

2-ŞüpheU alacak kar. (-) 

B- Diğer alacaklar 

1-Alacak sen.reeskontu (-) 

2-Şüphell alacak kar. (-) 

C- Mali duran varlıklar 

1-Bağlı menkul kıymetler 

2-Bağlı men.kıy.değ.düşük kar.(-) 

3-lştirakler 

4-lştlraklere ser.tah.(-) 

5-lştlraklere sermaye payları 

Değer düş.karşl. (-) 

6-Bağlı ortaklıklar 

7-Bağlı ort.ser.tah.(-) 

6-Bağlı ort.ser.pay.diğerdüş.kar.(-) 

9-Diğer mali duran varlıklar 

10-Diğermall duran varlıklar 

Değer düş.kar. (-) 

D- Maddi duran varlıklar 

1-Maddi duran varlık (brüt) 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 

3-Yapılmakta olan yatırımlar 

4-Vertlen sipariş avansları 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 

1-Maddi olmayan dur.var.(brüt) 

2-Blrikmlş amortismanlar (-) 

3-Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 

1-Özel tük.tab.var.(brüt) 

2-8lrikmiş tük.payları (-) 

3-Verilen avanslar 

G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir 

tana. 

H- Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

7.679.447 

77 

686.762 

192.397 

107.879 

146.536 

3.133 

150.000 

25.357 

85.938.081 

37.615.923 

2.291.442 

804.228 

30.704.609 

5.705.750 

önceki dönem 

Milyon TL 

19.711.260 

6.300.000 

8.848.655 

7.679.370 

114.308.148 

729.875 

9.454.961 

84.518. 

143.403 

124.643 

51.417.828 

24.998.859 

5.430.849 

167.032.271 

82.200.100 

249.232.371 

Cari dönem 

Milyon TL 

8.046.667 

77 

53.336 

255.266 

75.700 

225.065 

3.133 

169.188 

114.368.393 

52.145.813 

3.381.587 

453.239 

7.360.431 

3.253.969 

39.280.984 

7.200.000 

19.791.853 

8.046.590 

126.458.747 

955.237 

19.581.073 

179.566 

222.032 

169.188 

66.157.406 

4.106.462 

4.604.248 

221.314.485 

75.438.903 

296.753.388 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
2004 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mail borçlar 

B- Ticari borçlar 
1-Borç senedi reeskontu (-) 

C- Diğer Borçlar 
1-Borç senedi reeskontu (-) 

D- Alınan Avanslar 
E- Yıllara yaygın inş.ve onarım hakedişleri 

F- Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G- Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem kârı ve diğer yasal 
yük.karşılıkları 

2-Dönem kârının peşin öd.vergl 
ve diğer yükümlülükler (-) 

3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gid.karşılıklan 

H- Gelecek aylara ait gelirler ve 
gider tahakkukları 

I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1-Borç senedi reeskontu (-) 
C- Diğer Borçlar 

1-Diğer borç senedi reeskontu (-) 
D- Alınan Avanslar 
E- Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminat karşılıkları 
2-Diğer borç ve giderler karşl. 
gider tahakkukları 

G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

III- ÖZ KAYNAKLAR 
A- ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Odenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 

B- Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primler 
2-Hisse senedi iptal kârları 
3-M.D.V.Yen.değ.artışları 
4-lştirakler yen.değ.artışı 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C- Kâr yedekleri 
1-Yasal yedekler 

2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kâr yedekleri 
5-özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar kârları 
E- Geçmiş yıllar zararları (-) 

F- Dönem net kârı (zararı) 
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 

Milyon TL 

175.000.000 
(16.051.701) 
720.229.852 

193.498 

12.492.951 

9.007.516 

629.378 

9.460.252 
(455.096) 

5.276.050 

2.082.411 

6.620.587 

879.178.051 

13.801.265 

(684.556.139) 

(4.498.353) 

36.604.549 

8.702.998 

203.924.823 
249.232.371 

Cari dönem 

Milyon TL 

235.000.000 
(25.596.701) 
833.822.389 

199.345 

4.110.422 

314.735 

113.046 

17.318.193 
(361.770 

3.301.792 

1.980.593 
3.131 

3.025 

1.043.225.688 

15.711.405 

(792.579.284) 

3.413.066 

24.995.764 

1.986.749 

269.770.876 
296.753.388 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
2004 yılı gelir tablosu 

Gelirler ve giderler 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 
C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kân 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 
F- Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve kârlar 
G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

olağan kâr ve zarar 
I- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı ve zararı 
K- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 
Dönem net kârı ve zararı 

Önceki dönem 
Milyon TL 

280.215.571 

755.824 
279.459.747 

217.399.639 
62.060.107 

46.210.117 

15.849.991 

14.084.063 

4.737.674 

59.881 

25.136.498 
2.564.430 

32.199.282 

(4.498.353) 

(•) 
(4.498.353) 

Cari dönem 
Milyon TL 

255.383.582 

63.444 
255.320.138 
205.655.921 
49.664.217 

53.864.202 

(4.199.985) 

117.804.771 

122.725.099 

111.028 

(9.231.342) 
24.273.940 

11.629.532 

3.413.066 

(•) 
3.413.066 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK 
BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 
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SAYI : 95 
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLE İLAÇ VE TIBBİ MALZEME 

SANAYİİ MÜESSESESİNİN 2002 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE 
İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 31.05.2006 tarihli 28 inci Birleşiminde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkan
lığı ile İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayi Müessesesinin 2002 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz ko
nusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birle
şim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Sosyal Sigortalar Kurumu, 01.01.1946 tarihinde yürürlüğe giren, 09.07.1945 tarihli ve 4792 

sayılı Kanunla "İşçi Sigortaları Kurumu" adı ile kurulmuş, daha sonra 17.07.1946 tarih, 506 sayı
lı Kanunun 136 ncı maddesi ile adı "Sosyal Sigortalar Kurumu" olarak değiştirilmiştir. 

4792 sayılı Kuruluş Kanununun 1 inci maddesinde; Kurumun amacının "iş hayatındaki türlü 
hallere karşı, ilgili sigorta kanunu hükümlerini uygulamak olarak belirlenmiştir. 

1946 yılında "İşçi Sigortalan Kurumu" olarak başladığı faaliyetini, 1964 yılından itibaren "Sos
yal Sigortalar Kurumu" unvanıyla sürdüren Kurum, 29.06.2000 tarih ve 4588 sayılı Yetki Kanuna is
tinaden, Bakanlar Kurulunca 24.08.2000 tarihinde kabul edilen 616 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name (KHK) ile "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı" unvanıyla yeniden yapılandırılmıştır. 

Ancak, anılan KHK'nın Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararının yürürlüğe girdiği 
10.11.2001 tarihinden itibaren ortaya çıkan hukuki boşluk, 06.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 
4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile giderilmiş ve Kurumun kuruluş, görev ve yetki
leri yeniden belirlenmiştir. 

Söz konusu Kanunun 1 inci maddesinde, Kurumun amacının 506 ve 2925 sayılı Kanunlara tâ
bi olan sigortalıların, bu kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde, sosyal güvenliklerini sağla
mak olduğu belirtilmiştir. 

SSK'nın son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

- Öz kaynaklar 
- Matematik karşılıklar 
- Maddi duran varlıklar (Edinme değeri) 
- Maddi duran varlık, birikmiş amortismanı 
- Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
- Yatırım gerçekleşme oranı (nakdi) 
- iştiraklere yatırılan sermaye 
- İştiraklerden alınan kar payı 
- Bildirge veren işyeri sayısı 
- Sigortalı işçi sayısı (zorunlu) 
- Işkazası ve meslek hast.sig.gelir alanlar 
- Malülüyet, yaşlılık ve ölüm sig.aylık alan. 
- Prim gelirleri 
Vadesinde tahsil edilemeyen prim: 
- Kamu sektörü 
- Özel sektör 
Kurumun tüm giderleri (net) 
- Sosyal sigorta gideri (net) 
-Sağlık tesisleri giderleri 

- Plasmanlar 
- Sağlık tesisleri sayısı 
- Yatak sayısı (fiili) 
- Yatak gün sayısı 
- Poliklinik sayısı 
- Hastalık siq.yararlananların sayısı 
- Memur (ortalama) 
- Sözleşmeli (ortalama) 
- İşçi (ortalama) 
- Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
- Memur için yapılan tüm giderler 
- Memur için kişi baş.aylık ort.giderler 
- Sözleşmeliler için yap.tüm giderler 
- Sözleşmeli başına aylık ort.giderler 
- İşçiler için yapılan tüm giderler 
- İşçi için kişi baş.aylık ort.giderler 
- Tahakkuk eden vergiler 
- GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
- GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
- GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
- Dönem sonucu 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
Milyar TL 
Milyon TL 

Adet 
Bin kişi 
Bin kişi 
Bin kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Adet 
Adet 

Bin adet 
Bin adet 
Bin kişi 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

1998 

192.591 
470.129 
258.938 
54.237 

9.808 
53 

803 
23.164 

813.010 
5.558 
120 
2.811 
1.402.428 

72.986 
147.045 
1.681.248 
1.314.556 
295.013 
350.926 
512 
29.617 
6.790 
45.021 
30.668 
53.124 
1.744 
4.425 
137.206.882 

120.690.410 
189 
2.160.059 
103 
14.341.558 
270 
288 
447.408 

(302) 
2.207 
464.435 

1999 

294.192 
843.916 
413.206 
95.224 

19.589 
79 

1.204 
274.912 

836.447 
5.005 
122 
3.027 
2.437.428 

149.608 
375.643 
3.116.698 
2.322.576 
525.626 
477.440 
520 
30.438 
6.976 
46.868 
30.048 
51.816 
2.689 
3.774 
244.226.028 

210.678.856 
341 
7.564.837 
237 
25.953.374 
562 
507 
1.115.867 

1.577 
7.007 
800.186 

2000 

465.199 
1.517.742 

682.214 
165.117 
36.347 

76 
1.266 

338.926 
753.275 

5.254 
123 

3.216 
4.808.361 

603.189 
178.702 

4.468.181 
3.258.122 

872.956 
691.175 

537 
30.169 
6.864 

48.438 
31.573 
52.932 

1.192 
3.744 

370.713.499 

326.226.326 
510 

4.625.275 
323 

38.081.725 
848 
450 

401.976 
1.976 

18.594 
1.407.106 

2001 

726.301 
2.016.351 
1.158.422 

304.310 
75.336 

93 
1.882 

297.530 
723.503 

4.887 
125 

3.436 
6.807.199 

361.386 
982.253 

6.946.841 
5.105.214 
1.527.663 
1.660.211 

566 
31.60O 

7.918 
56.166 
30.373 
63.023 

312 
3.479 

588.544.597 

525.848.268 
695 

911.901 
349 

48.487.488 
1.121 

385 
1.648.185 

570.344 
585.442 

1.883.407 

2002 

1.190.852 
2.541.365 
1.901.737 

510.885 
77.135 

90 
2.361 

702.235 
727.409 

5.223 
126 

3.621 
9.865.300 

616.413 
1.312.257 

11.550.038 
8.631.301 
2.532.071 
2.731.431 

583 
33.708 

8.104 
63.151 
32.329 
63.600 

2.144 
3.080 

647.003.529 

561.361.772 
736 

13.384.066 
520 

57.533.005 
1.718 

838 
3.873.767 
1.496.142 
1.511.532 
2.016.407 

Son iki yıl 
farkı 

464.551 
525.014 
743.315 
206.575 
1.799 

(3) 
479 

404.705 
3.906 

336 
1 
185 
3.058.101 

255.027 
330.004 
4.603.197 
3.526.087 
1.004.408 

1.071.220 
17 
2.108 

186 
6.985 

1.956 
577 

(880) 
(265) 

58.458.932 

35.513.504 
41 

12.472.165 
171 
9.045.517 
597 

453 
2.225.582 

925.798 
926.090 
133.000 

Artış veya 
azalış % 

64 
26 
64 
68 

2 
(3) 
25 

136 
1 
7 
1 
5 

45 

71 
34 
66 
69 
66 
65 

3 
7 
2 

12 
6 
1 

(74) 
(7) 
10 

7 
6 

1.368 
49 
19 
53 

118 
135 
162 
158 

7 



2002 yılı sonu itibariyle, sosyal güvenlik destek primi ödeyen sigortalılar hariç, 6.563.187 ki
şi Kuruma prim ödemekte; buna karşılık, 3.747.573 kişi Kurumdan aylık ve gelir almaktadır. Bu 
verilere göre Kurumda, 1,8 aktif (prim ödeyen) sigortalı, 1 pasif (aylık ve gelir alan) sigortalıyı fi
nanse etmektedir. 

Kurumun içinde bulunduğu finansman darboğazının esasını oluşturan ve başlıca ana sorunlar
dan birini teşkil eden bu olumsuz yapının oluşmasındaki temel faktörlerden biri de, hiç kuşkusuz 
kayıt dışı istihdamdır. 

Sosyal sigortalar kapsamına girmesi gereken, ancak kayıt dışı çalıştırılan işyerleri ile sigortasız iş
çilerin sayısına ilişkin olarak çeşitli tahminler yapılmakla beraber, bunların kesin durumu bilinmemek
tedir. Bununla birlikte, sigorta müfettişlerinin yaptığı denetimlerde ortaya çıkan sonuçlara göre; denet
lenen her 100 işyerinden 17'sinin tescilsiz, her 100 işçiden 21'inin sigortasız olduğu anlaşılmakta; bu 
da, Türkiye'deki kayıt dışı istihdamın hangi boyutlarda olduğu konusunda önemli bir fikir vermektedir. 

Sosyal güvenlik sisteminin daralmasına, prim gelirlerinin azalmasına, dolayısıyla aktüeryal 
dengelerin bozulmasına yol açan kayıt dışı istihdam, esasen Türkiye'nin yapısal sorunlarının bir 
yansıması olarak da ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan, kayıt dışı istihdamın önlenmesinde, makroeko-
nomik tedbirler önem kazanmakta; ancak, bu sorunun giderilmesinde etkin bir denetimin de önem
li rolü bulunmaktadır. Bu kapsamda, sigorta müfettişlerinin denetim çalışmalarını olumsuz yönde 
etkileyen aksaklıkların giderilmesi ve SSK Sigorta Teftiş Kurulu'nun daha etkin bir yapıya kavuş
turulması önem arz etmektedir. 

Sosyal güvenlik kapsamının, özellikle kayıt dışı istihdamın etkisiyle daralması, Kurumun ana 
gelir kaynağı niteliğinde olan prim gelirlerinin yetersiz düzeyde kalmasına neden olmakta; prim 
alacaklarının süresinde tahsil edilmemesi ise finansman sıkıntısını daha da arttırmaktadır. 

Finansman ihtiyacı nedeniyle Kuruma, 2002 yılında 2,4 katrilyon lira Hazine yardımı yapılmıştır. 

Kurumun, 2002 yılı sonu itibariyle 1,9 katrilyon lira olan prim alacakları tutarı, Haziran/2003 
ayında 2,1 katrilyon liraya yükselmiş; bu tutar, Ekim/2003 ayı itibariyle hesaplanan gecikme zam
larıyla birlikte 4,5 katrilyon lirayı aşmıştır. 

Kurum İşverenlere birikmiş prim borçlarını, yıllık % 3 tecil faizi üzerinden 18 ay taksitle öde
melerine, Haziran/2001 ve Mayıs/2002 aylarından başlamak üzere iki kez imkân sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, 6.8.2003 tarih ve 25191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4958 sayılı Kanu
nun geçici 1 inci maddesinin (K) fıkrası uyarınca 30.6.2003 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş sigor
ta primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ve işsizlik sigortası primi borçları ile bunlara bağ
lı gecikme zammı ve faiz borçlarının Kanunun yayımını izleyen günden itibaren 30 gün içinde ya
zılı olarak müracaat edilmesi halinde, Kurumca yeniden yapılandırılması imkânı tanınmıştır. 

Bu imkânlara rağmen, borcunu ödemekten imtina eden, taksitlerini geciktiren ve iyi niyetle 
hareket etmeyen işverenlere ödemedikleri taksitleri ödeyerek diğer taksitlerini ödemeye devam et
me imkânı sağlayan uygulamalara son verilerek, işverenlerin prim borçlarını zamanında ödemele
ri sağlanmalıdır. 

4958 sayılı Kanunun öngördüğü yeniden yapılanmayla birlikte teşkilat yapısı daha da geniş
leyen Kurumun üniteleri arasında sağlıklı bir bilgi akış sistemi ve etkin bir koordinasyon bulunma
makta; bu durum, sigorta ve sağlık hizmetleriyle ilgili bir çok aksaklığın ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır. Söz konusu aksaklıkların oluşmasında, Kurumun bilgi işlem yetersizliğinin de önemli 
bir etkisi bulunmaktadır. 
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Faaliyet yapısının özelliği ve toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren hizmet hacminin ge
nişliği, Kurumun, gelişen bilgi işlem teknolojisinden azami ölçüde yararlanmasını, diğer bir ifa
deyle, özellikle sağlık alanındaki faaliyet ve işlemlerle ilgili olarak tam otomasyon sisteminin ku
rulmasını gerekli kılmaktadır. 

2001 yılında, tam otomasyon sisteminin oluşturulması amacıyla, SSK Tam Otomasyon (T-5) Pro
jesi Fizibilite Raporu hazırlanarak, yatırım programına dahil edilmek üzere DPT'ye intikal ettirilmiş; 
ancak, projenin kapsamı, içeriği ve finansmanı başta olmak üzere birçok yönlerden, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilatı arasında derin görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. 

Konu ile ilgili olarak, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca 26.12.2002 tarihinde özel 
inceleme raporu düzenlenmiş ve bu raporda sonuç olarak; " SSK Bilgi Teknolojileri (Tam Otomas
yon) yatırımına ilişkin olarak, Kurum menfaatlerine aykırı bir şekilde, danışmanlık/kontrollük hiz
meti satın alınması konusundaki tüm işlemlerin, E-Sigorta Projesi adı altında yürütülen aynı nite
likteki işlemleri de kapsayacak şekilde, Başbakanlıkça soruşturulması" talep edilmiştir. Özel ince
leme raporu ile istenen soruşturmanın bir an önce sonuçlandırılması gerekmektedir. 

Sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması, başta norm ve standart farklılıkları ol
mak üzere, bu sistemde ve kamu sağlık hizmet sunumunda mevcut çok başlılıktan kaynaklanan so
runların giderilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu itibarla; SSK'nın içinde bulunduğu farklı 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından ayrı ayrı sürdürülen sosyal güvenlik uygulamaları ile kamu 
sağlık hizmet üretiminin, tek çatı ve aynı organizasyonlar altında yürütülmesi konusunun etüt edil
mesi gerekli görülmektedir. 

Kurumun satmalma faaliyetlerinin ağırlıklı kısmını oluşturan ilaç ve tıbbi sarf malzemesi 
alımları başta olmak üzere, tedarik faaliyetlerinde çeşitli aksaklıklar bulunmaktadır. Söz konusu 
aksaklıkların giderilmesi ve tedarik faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi yönünde etkin 
tedbirler alınmalı; bu arada kamu yararı açısından, ortez ve iyileştirici nitelikteki diğer sarf malze
meleri için Sağlık Bankalığı ve sosyal güvenlik kuruluşları arasında ortak satın alma usul ve esas
larının oluşturularak kamuda uygulama birliği sağlanması hususu da etüt edilmelidir. 

Bu konularla ilgili olarak, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca 3.7.2003 tarihinde iki 
ayrı özel inceleme raporu düzenlenmiş olup, söz konusu raporlar Kurumun 2002 raporunun ekleri 
arasında yer almaktadır. 

Kurumun hastalık sigortası sağlık yardımından yararlanan kişi sayısı 2002 yılı sonu itibariyle 
32.329.008 kişi olup, toplumun önemli bir kesimini kapsamaktadır. Sağlık hizmetleriyle ilgili baş
lıca sorunlardan birini, sağlık tesislerindeki hasta yoğunluğu ve dolayısıyla sigortalıların muayene, 
tetkik ve ameliyat işlerinin zamanında gerçekleştirilememesi oluşturmaktadır. 

Sağlık hizmetlerine tahsis edilen tesis, araç gereç ve personel yetersizliğinin de etkisiyle orta
ya çıkan ve öteden beri sigortalıların yoğun şikâyetlerine neden olan bu sorunu belirli ölçülerde de 
olsa gidermek üzere, Kurum tarafından "telefonla randevu sistemi", "gönüllü çalışma uygulaması" 
ve "sözleşme yoluyla ayakta veya yatarak tedavi ve muayene hizmeti satın alınması uygulaması"na 
geçilmiştir. Telefonla randevu uygulaması ile ilgili olarak, hastaların telefonla randevu alamadık
ları veya almakta güçlük çektikleri veya verilen randevu saatinde muayene olamadıkları şeklinde
ki şikâyetlerinin önlenemediği gözlenmektedir. 

2002 yılında Kurum 11,6 katrilyon lira gidere karşılık 13,6 katrilyon lira gelir sağlamış; Ge
nel Bütçenin Sosyal Transferler bölümünden aktarılan 2,4 katrilyon lira ile birlikte 2 katrilyon lira 
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gelir fazlası elde etmiştir. Ancak gelir tahakkuku yapılan prim alacaklarının zamanında tahsil edi
lememesi nedeniyle, finansman açığı hazine yardımı ile kapatılmaktadır. 

Kurumun muhasebe kayıt ve işlemlerinde önemli aksaklıklar bulunduğu, fınansal tabloların 
sağlıklı verilere göre hazırlanmadığı, Kurum mali yapısının tam olarak açık bir şekilde ortaya ko-
nulamadığı belirlenmiştir. 

Söz konusu aksaklıkların giderilmesi için, öncelikli olarak mevcut muhasebe kayıt sisteminin 
yeterli hale getirilerek Kurumun alacak ve borçları ile diğer varlık ve değerlerinin güncel, güveni
lir ve sağlıklı verileri içermesinin sağlanması, bu suretle ileriye dönük mali yapının daha net görü
lerek gereken önlemlerin zaman geçirmeden alınması gerekli görülmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 

1946 yılında "İşçi Sigortaları Kurumu" olarak başladığı faaliyetini, 1964 yılından itibaren 
"Sosyal Sigortalar Kurumu" unvanıyla sürdüren Kurum, 29.06.2000 tarih ve 4588 sayılı Yetki Ka
nununa istinaden, Bakanlar Kurulunca 24.08.2000 tarihinde kabul edilen 616 sayılı KHK ile "Sos
yal Sigortalar Kurumu Başkanlığı" unvanıyla yeniden yapılandırılmıştır. 

Söz konusu KHK'nın, 04.10.2000 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, yeni bir yapılanma 
süreci başlarken; Anayasa Mahkemesinin 05.10.2000 tarihli kararıyla önce 4588 sayılı Yetki Ka
nunu, daha sonra 31.10 2000 tarihli kararıyla da hukuki dayanaktan yoksun kalan söz konusu 616 
sayılı KHK iptal edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesince, 616 sayılı KHK'nın iptalinin doğuracağı hukuksal boşluk kamu ya
rarını ihlal edici nitelikte görülerek; iptale ilişkin kararın, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten bir 
yıl sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır. Buna göre, iptal kararının yayımlandığı 
10.11.2000 tarihinden başlayarak bir yıl içerisinde yasal düzenlemenin tamamlanması gereği orta
ya çıkmış olmasına rağmen, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, TBMM Genel Kurulunda 
29.07.2003 tarihinde 4958 sayı ile kabul edilerek 6.8.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve 
Kurumun içinde bulunduğu hukuksal boşluk giderilmiştir. 

Kurumun organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Başkanlık olarak belirlenmiştir. 

4958 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen kurum, kuruluş ve konfederasyonların tem
silciliklerinden oluşan Genel Kurul, üç yılda bir Haziran ayı içinde toplanması öngörülmüştür. En 
son Genel Kurul toplantısı 29-30.06.2000 tarihinde yapılmıştır. 

Yönetim Kurulu, Kurum Başkanının başkanlığında, Sigorta ve Sağlık İşleri Genel Müdürleri 
ile Hazine Müsteşarlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri ve işçi, işveren ve 
emeklileri temsil eden üyelerden oluşmaktadır. 

Kurumun yürütme organı olan başkanlık, merkezde sigorta ve sağlık işleri genel müdürlükleri ile 
bağlı ana ve yardımcı hizmet birimlerinden, taşrada ise sigorta ve sağlık ünitelerinden oluşmaktadır. 

Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı, 81 sigorta il müdürlüğü, 20 sigorta müdür
lüğü ve 9 ödeme bürosundan meydana gelmektedir. Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşki
latı ise Ankara, İstanbul ve İzmir'de birer sağlık işleri il müdürlüğü, 145 hastane, 207 dispanser, 14 
ağız ve diş sağlığı merkezi, 215 sağlık istasyonu, 2 hemodiyaliz merkezi, 1 huzurevi, 6 kreş ve gün
düz bakımevi, 3 çocuk kulübü ile İstanbul İlaç ve Tıbbi Sanayi Müessesesinden ibarettir. 

Kurumun 2002 yılı program kadro sayısı 84.919 olarak belirlenmiş; buna karşılık cari dönem
de ortalama olarak 68.824, yıl sonu itibariyle de 69.069 personel istihdam edilmiştir.Yıl sonu per-
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sonel mevcudunun; 3.333'ü merkez teşkilatında, 65.601 'i taşra teşkilatında, 135'i ilaç ve tıbbi mal
zeme sanayi müessesesinde bulunmaktadır. 

2002 yılında personele yapılan harcamalar, geçen yıla göre % 10 oranında artarak, 647 trilyon 
liraya yükselmiştir. Bu harcamaların 632.4 trilyon lirası cari yıla, 14.6 trilyon lirası da geçmiş yıla 
ilişkindir. 

III- MALİ BÜNYE 

Diğer sosyal güvenlik kuruluşları gibi SSK'nın da öncelikli sorunu fınansal darboğazdır. Nitekim 
gelir-gider dengesinin gelirler aleyhine bozulması sonucu Kurum açıklan Hazineden alınan yardımlar
la kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda 2002 yılında Hazineden 2,4 katrilyon lira alınmıştır. 

SSK'nın en önemli gelir kaynağı sigorta primleridir. Ancak sigorta primlerinin tümüyle zama
nında tahsil edilememesi nedeniyle sık aralıklarla tecil ve taksitlendirme yapılarak işverene ödeme 
kolaylığı sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu tür kolaylıklar, prim tahsilinde kalıcı bir çözüm olama
makta, ayrıca prim borcunu ödeyebilir durumdaki işvereni de beklenti içinde bırakmaktadır. 

Kurumun mali yapısının düzeltilmesi, üstlendiği yükümlülüklerini yeterli düzeyde ve zama
nında yerine getirebilmesi ile Genel Bütçeden yapılan yardımlar nedeniyle Hazine üzerinde oluşan 
mali yükün azaltılabilmesi için; 

a) İşyeri denetimleriyle sigortasız çalışan işçilerin tespitine ağırlık verilerek sosyal güvenlik 
şemsiyesinin yaygınlaştırılması ile prim gelirlerinin artırılması ve zamanında tahsiline çalışılması, 

b) Kurum mülkiyetindeki taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinin ve diğer gelirlerinin artırıl
ması için gereken çabanın gösterilmesi, rant amaçlı kullanılan ancak kira geliri düşük olan taşınmaz
lar ile kullanılmayan taşınmazların (boş arsa, bina vb.) uygun fiyatla satılarak nakit temin edilmesi, 

c) Tahsilatı hızlandıracağı düşüncesiyle borçların sık aralıklarla tecil ve taksitlendirmeye tabi 
tutulmasının, prim tahsilinde kalıcı bir çözüm olamadığı, ayrıca prim borcunu ödeyebilir durum
daki işvereni de beklenti içinde bıraktığı göz önünde bulundurularak söz konusu kolaylıklar yeri
ne prim gelirlerinin süresinde tahsilinin gerçekleştirilmesine yönelik etkin önlemler alınması, 

d) Tüm varlık ve kaynakların gereği gibi korunabilmesi, değerlendirilebilmesi ve yerinde kul
lanımını teminen, birimler arası yeterli bilgi akışının sağlanması, düzgün bir kayıt sistemi oluştu
rularak sağlıklı bir fınansal yönetimin gerçekleştirilmesi, 

e) Teşkilatta tüm birimlerin süratle yeterli bilgisayar ortamına kavuşturularak tam otomasyo
na geçilmesi, 

f) Birimlerin yeterli bilgi ve deneyime sahip personelle takviye edilmesi, mevcut personelin 
niteliklerinin yükseltilmesi için uzman kuruluşlardan yardım alınarak hizmet içi eğitimin yeterli se
viyeye çıkarılması, 

g) Öncelikli olarak mevcut muhasebe kayıt sisteminin yeterli hale getirilerek Kurumun alacak 
ve borçlan ile diğer varlık ve değerlerinin güncel, güvenilir ve sağlıklı verileri içermesinin sağlan
ması, bu suretle ileriye dönük mali yapının daha net görülerek gereken önlemlerin zaman geçiril
meden alınması, 

gerekli görülmektedir. 
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IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

1- Sosyal sigorta uygulamaları ile ilgili çalışmalar : 

a) İşyerleri ve sigortalı sayıları: 
2002 yılı sonu itibariyle 705.642 adedi özel, 21.767 adedi kamu olmak üzere toplam 727.409 

adet tescilli işyeri bulunmaktadır. 

Yine 2002 yılı sonu itibariyle, 5.223.283 zorunlu, 942.024 isteğe bağlı, 149.163 tarım kanu
nuna bağlı, 33.458 topluluk sigortasına tabi, 215.259 kısmi sigorta kollarına tabi ve 139.974 sos
yal güvenlik destek primi ödeyen, sigortalılar olmak üzere toplam 6.703.161 kişi aktif sigortalı 
olup Kurumdan 3.747.573 kişi de iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortasından aylık almaktadır. Böylece 1,8 aktif sigortalı, bir pasif sigortalıyı finanse etmek
tedir. Bu oran gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça düşük seviyede bulunmaktadır. 

Bu nedenle işyeri bildirgesi vermeyen işyerlerinin tespiti ve tescilinin yanı sıra işyerlerinde si
gortasız çalışan işçilerin belirlenmesi ve sigorta kapsamına alınması, hem sosyal güvenlik şemsi
yesinin yaygınlaştırılması, hem de prim gelirlerinin arttırılması yönünden önem taşımaktadır. 

b) Prim gelirleri: 

Kurumun ana gelir kaynağı, sigortalıların ödemiş olduğu primlerdir. Kurumda sigorta primle
rinin takip ve tahsil işlemleri, Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı "Sigorta Primleri Takip ve 
Tahsilat Dairesi Başkanlığı" tarafından yürütülmektedir. 

506 sayılı Kanunun 79 uncu ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi gere
ği; işverenler çalıştırdıkları sigortalıların prime esas tutulan kazançları toplamını ve prim ödeme 
gün sayıları ile sigorta primlerini gösteren bildirgeyi, ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar 
Kuruma vermekle yükümlüdür. 

İşverenler ayrıca, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesine istinaden, sigortalı
ların prime esas kazançlar toplamını ve prim ödeme gün sayılarını gösteren dört aylık sigorta primleri 
bordrosunu da ilgili bulunduğu dönemi izleyen aym sonuna kadar Kuruma vermek durumundadır. 

Aylık sigorta primleri bildirgesinde, prime esas kazanç ve prim tutarları, sigortalıların toplam 
sayısal durumları itibariyle yer alırken; dört aylık bordrolarda bu bilgiler, her sigortalı için isim ba
zında ayrı ayrı belirtilmektedir. 

16.01.2004 tarih ve 25348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.05.2004 tarihinde yürür
lüğe girecek olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 20 nci maddesiyle aylık sigorta prim
leri bildirgesi ile dört aylık sigorta primleri bordrosu birleştirilerek tek bildirge haline getirilmiştir. 

506 sayılı Kanunun 80 inci maddesi gereği, süresinde ödenmeyen prim ve diğer alacakların tah
silinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaktadır. 

Ancak, Kuruma olan prim borçlarının uzun süre ödenmemesine rağmen, icra takibine başlanıl-
maması ya da haciz işlemlerinin sürüncemede kalması sonucu, Kurumun gelir kaybı oluşmaktadır. 

2002 yılı sonu itibariyle 616,4 trilyon lirası kamu, 1,3 katrilyon lirası da özel sektör işveren
lerine ait olmak üzere toplam 1,9 katrilyon lira olan prim alacakları Haziran 2003 ayında 2,1 kat
rilyon liraya yükselmiştir. Bu tutar, Ekim/2003 ayı itibariyle hesaplanan gecikme zamlarıyla birlik
te 4,5 katrilyon lirayı aşmıştır. Söz konusu meblağın 3,1 katrilyon lirası özel sektör işverenlerine 
aittir. 2001 yılında ortaya çıkan ekonomik krizin etkisiyle, özel sektör işverenlerinin prim borçla
rında belirgin bir artış ortaya çıkmıştır. 
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Kurum birikmiş prim borcu bulunan işverenlere; bu borçlarını yıllık % 3 faizle 18 ay taksitle 
ödemelerine, Haziran/2001 ve Mayıs/2002 aylarından başlamak üzere iki kez imkân sağlamıştır. 

Ayrıca, 4958 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (K) fıkrası uyarınca 30.06.2003 tarihi 
itibariyle tahakkuk etmiş sigorta primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ve işsizlik sigorta
sı primi borçları ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faiz borçlarının Kanunun yayımını izleyen 
günden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak müracaat edilmesi halinde, Kurumca yeniden yapılan
dırılması imkânı tanınmıştır. 

İşverenlere, ödeme kolaylığı sağlayan uygulamalara son verilerek, işverenlerin primlerini za
manında ödemeleri sağlanmalı ve işverenlerin yeni bir taksit yapılabilir beklentileri sona erdirile
rek, prim borçlarının 506 sayılı Kanunda öngörüldüğü şekilde tahsili yapılmalıdır. 

Prim borçlarına karşılık gayrimenkul devralınması uygulamasının yaygınlaştırılmasından kaçı
nılmalı; Kurumun finansman sıkıntısı içinde bulunduğu dikkate alınarak, prim borçlarının öncelik
le nakden tahsili cihetine gidilmelidir. Zorunlu hallerde gayrimenkul devralınması durumu söz ko
nusu olduğunda ise Kurum ihtiyaçları veya devralınacak taşınmazın satış kabiliyeti gözetilmelidir. 

c) Sigorta kollarına ait çalışmalar : 

- Kısa vadeli sigorta kollan : 

2002 yılında, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta koluna tabi 5.223.283 sigortalıdan 72.3447'ü 
iş kazasına maruz kalmış 601 'i ise meslek hastalığına yakalanmış ve 878 ölüm olayı meydana gel
miştir. Bu sigorta kolundan gelir almakta olan 126.360 kişiye, gelecekteki ödemelerin peşin değeri 
olan matematik karşılıklar ile Kurumun prim dışı gelirlerinden, bu sigorta koluna isabet eden fon ge
lirlerinin dikkate alınması halinde 713,3 trilyon liralık gelire karşılık 1,2 katrilyon liralık harcama 
yapıldığı ve 2002 faaliyet döneminin 540,1 trilyon lira zararla neticelendiği görülmüştür. 

Hastalık sigortasından yararlananların sayısı, geçen yıla göre % 6 oranında artarak 
32.329.008'e yükselmiştir. Bu sigorta kolundan 2002 yılında elde edilen 3,2 katrilyon liralık prim 
ve sair gelirlere karşılık 3,7 katrilyon liralık sağlık gideri yapılmıştır. Bu sigorta kolu 2002 yılında 
501,2 trilyon lira gider fazlasıyla kapanmıştır. 

Diğer kısa vadeli sigorta kolu olan analık sigorta kolundan 2002 yılında elde edilen 276,9 tril
yon liralık gelirin sadece % 31'i oranında 65,1 trilyon lirası harcanmış, 211,8 trilyon lira gelir faz
lası oluşmuştur. 

- Uzun vadeli sigorta kollan: 

Uzun vadeli sigorta kollan olarak kabul edilen; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
01.04.1950 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 

2002 yılı sonu itibariyle, Kurumdan 62.542 kişi malullük, 2.555.965 kişi yaşlılık ve 1.002.706 
kişi de ölüm nedeniyle olmak üzere toplam 3.621.213 kişi aylık almaktadır. 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kollanndan 2002 yılında 5,8 katrilyon lirası prim gelirlerin
den, 3,5 katrilyon lirası ise fon gelirlerinden olmak üzere 9,3 katrilyon lira gelir elde edilmiş ve karşı
lığında 8,8 katrilyon liralık harcama yapılmıştır. Ancak bu sigorta kollan için yıl içinde 60,5 katrilyon 
liralık matematik karşılık aynlması gerektiğinden, üç sigorta kolu 60 katrilyon lira açık vermiştir. 

Fiili giderlerin; % 97'si yaşlılık, malullük ve ölüm aylıklarına, % l'i sosyal yardım zammına, 
kalan 2'si ise diğer ödemelere ilişkin bulunmaktadır. 

Görüleceği üzere, hiçbir prim karşılığı olmadığı halde, emekli aylıkları ile birlikte ödenen sos
yal yardım zammı ödemeleri, 1995 yılında Kurumun ödediği emekli aylıklarının % 63'ünü oluş-
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turmaktayken, en son 15.04.1995 tarihinden geçerli olmak üzere aylık 4.690.000 liraya yükseltil
miş ve bu tarihten itibaren aynı tutarın ödenmesine devam edilmesi sonucunda, sosyal yardım zam
mı ödemelerinin Kuruma olan yükü her geçen yıl azalmaktadır. 

2- Sağlık tesisleri ve tedavi çalışmaları : 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun öngördüğü tedavi yardımları Kurumun sağlık tesisle
rinde, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri, anlaşmalı üniversite hastaneleri ile yine anlaşma 
yapılmış olan hekim ve müesseselerden karşılanmaktadır. 

Kurum 2002 yılında 583 adet sağlık tesisi, 33.708 fiili yatak kapasitesi ve 55.577 personele 
sağlık hizmeti vermiştir. 

Sağlık giderlerindeki artışın önlenmesini teminen; poliklinik sayısının arttırılarak, ilaç giderleri
nin asgariye indirilmesi, koruyucu ve işyeri hekimliğine önem verilmesi, Kurum tarafından başlatılan 
gönüllü çalışma ve hastalara telefonla randevu verilmesi uygulamalarının yaygınlaştırılması, bu mak
satla bina satın alınması veya kiralanması işinin hızlandırılması ve bu polikliniklerde laboratuar ve ec
zane de açılmasının yanı sıra, buralarda verilen tüm hizmetlerin bilgisayar ortamına aktarılması, sağ
lık tesislerinin fiziki yapılarının yenilenmesi, modern tıbbi cihazların alınması zorunlu görülmektedir. 

İyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemeleri ile ilgili satınalma işlemlerinde ortaya çıkan ak
saklıkların giderilmesi ve daha sağlıklı bir tedarik sistemi oluşturulmasını teminen; ortez, protez ve 
benzeri nitelikteki tedavi edici malzemelerin, ithalatçı, üretici ve dağıtıcı firmalardan merkezi pro
tokol yoluyla temini yönteminden vazgeçilerek, ihtiyaç ünitelerinin ayrı ayrı ihaleye çıkarak teda
rikte bulunması şeklinde 2002 yılında başlatılan uygulama sonuçlarının, maliyet avantajı ve teda
rik süresi başta olmak üzere tüm yönlerden, diğer kuruluşlardaki ve bu arada Emekli Sandığı'nda-
ki protokollü alım fiyat ve uygulamaları da irdelenmek suretiyle değerlendirilerek, en uygun yöntem 
ve fiyatların oluşturulması, söz konusu alımlarla ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı, SSK, BAG-KUR 
ve Emekli Sandığı gibi kuruluşlarda farklı tedarik yöntemleri uygulanması yerine, kamu yararı 
açısından müşterek satın alma usul ve esaslannın oluşturulması ve dolayısıyla kamuda uygulama 
birliği sağlanması konusunun, Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu da dahil olmak üzere il
gili kuruluşlarca ortak bir çalışmayla etüt edilmesi için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ara
cılığıyla üst düzeyde girişimlerde bulunulmasının sağlanması, gerekli görülmektedir. 

3- Plasman Çalışmaları : 

Başta primler olmak üzere, çeşitli gelirlerden oluşan Kurum fonlarının Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO)'nce benimsenen "seyyaliyet", "emniyet" ile "Sosyal ve ekonomik yararlılık" ilkele
ri doğrultusunda kullanılması esas olmaktadır. 

Kurum fonlarının mülga 4792 sayılı Kanunda belirtilen sahalara yapılan plasmanların 2002 
yılı sonu itibariyle durumu aşağıda gösterilmiştir. 

Plasmanlar 2002/Milvar TL %. 

1-Mevduat 858.706 31 

2- Tahviller -

3- Müesseseler 1.000 

4-İştirakler 2.361 

5- Maddi duran varlıklar(net) 1.869.364 6£ 

Plasmanlar Toplamı 2.731.431 100 
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Kurumun 2002 yılı sonu itibariyle plasmanları, geçen yıla göre % 65 oranında 1,1 katrilyon 
lira artış göstermiştir. 

Plasmanlardan yıl içinde ortalama % 7,6 oranında, toplam 206,7 trilyon lira gelir elde edilmiş
tir. Plasmanlardan elde edilen gelirin; % 66'sı mevduatlardan, % 34'ü de gayrimenkuller ve diğer 
plasmanlardan sağlanmıştır. 

Fonlardan, mümkün olabilecek en yüksek düzeyde gelir temin edilebilmesi için gerekli tüm 
önlemler alınmalıdır. 

V- YATIRIMLAR 

Kurumun yıllık yatırım programları, Devlet Planlama Teşkilatının onayından geçmekte, fi
nansmanı ise Kurum kaynaklarından sağlanmaktadır. 

2002 yılı için 77 trilyon lira olan yatırım ödeneği, yıl içinde yapılan program revizeleriyle 
85,3 trilyon liraya yükseltilmiş ve karşılığında 77,1 trilyon liralık nakdi ve fiziki yatırım gerçek
leştirilmiştir. 

Yatırımlara tahsis edilen kaynakların ihtiyaçlara cevap verecek şekil ve nefasette programla
nan sürede hizmete ve ranta dönüştürülebilmesi için, program çalışmalarının yeterli detay ve titiz
likle yürütülmesi sağlanmalı, yatırım projeleri; yapım konusu işlerin tespiti yapıldıktan, projelerin 
belli bir seviyeye getirilmesi ve ihaleye esas keşfin bu tespit ve projelere göre hazırlanması sağlan
dıktan sonra ihaleye çıkarılmalıdır. 

VI- MÜESSESE VE İŞTİRAKLER 

Sosyal Sigortalar Kurumu, sigortalılar ile bunların eş, çocuk, ana ve babalarına da sağlık yar
dımı yapmak ve dolayısıyla da ilaç ve iyileştirici malzeme vermekle yükümlü bulunduğundan, ilaç 
tüketimi ve daha da önemlisi ilaç giderleri her yıl büyük ölçüde artarak ciddi boyutlara ulaşmıştır. 

Nitekim; 1997 yılında 72 trilyon, 1998 yılında 166 trilyon, 1999 yılında 304 trilyon, 2000 yı
lında 572,4 trilyon, 2001 yılında 992,6 trilyon seviyesinde gerçekleşen Kurumun ilaç giderleri 
2002 yılında 1,9 katrilyon liraya yükselmiştir. 

Bu nedenle Kurum sarfiyatı fazla olan müstahzar ilacı en ekonomik yoldan temin amacıyla, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 123 üncü ve mülga 4792 sayılı Kuruluş Kanunu'nun 2158 
sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin (e) fıkrası gereğince kurulan SSK İlaç ve Tıbbi Malze
me Müessesesi, 1981 yılında faaliyete geçmiştir. 

Müessesede; antibiyotik, kapsül, tablet, likit ve şurup departmanları bulunmaktadır. 2002 
yılında kapasite kullanım oranları; antibiyotik kapsülde % 21'den % 201 'e, kapsülde % 85 'ten 
% 46'ya, tablette %121'den % 117'ye düşmüş, antibiyotik tozda % 35'ten % 79'a, yükselmiş, li
kitte ise % 7 oranında bir değişiklik olmamıştır. Söz konusu oranların tablet haricinde genelde dü
şük olduğu görülmektedir. 

Müessesenin faaliyet gösterdiği mahal ve işletme binası mevcut yapısı itibariyle ilk madde ve 
malzemeler ile birlikte mamullerin kolaylıkla taşınmasına, depolanmasına ve ünitelerinin genişle
mesine de imkân vermemektedir. 

Müessesenin bu olumsuzlukları giderecek yeni bir yere nakli amacıyla yapılmakta olan gerek
li çalışmalara hız verilmesi, üretim ünitesi bulunan, ancak üretim yapılmayan şurup, serum, draje 
ve pomat dairelerinin faaliyete geçirilmesi ve üretim türlerinin artırılması zorunlu görülmektedir. 

Kurum 616 sayılı KHK'nın yürürlükten kaldırdığı 4792 sayılı Kuruluş Kanunu'nun 20/e mad
desine istinaden 2.775 milyon lira USX-RAY Röntgen A.Ş.'ne, 100 milyon lira Türkiye Cumhuri-
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yeti Merkez Bankası A.O.'na, 29.443 milyon lira Yeditepe Otelcilik Tur.Tic.A.Ş.'ne, 1.799.519 
milyon lira Oyak İnşaat A.Ş.'ne, 50.000 milyon lira da Kan ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
ne, 97.000 milyon lira T.Dış Ticaret Bankasına, 381.749 milyon lira Ankara Anonim Türk Sigor
ta Şirketine olmak üzere 2.360.586 milyon liralık iştiraki bulunmaktadır. 

Kurumun mevcut iştirakleri gözden geçirilerek faaliyet konusu ile ilgisi bulunmayan ve ve
rimli olmayan iştiraklerin elden çıkarılması hususunda başlatılan çalışmaların bir an önce sonuç
landırılması gerekmektedir. 

VII- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı
rakılmıştır 

KURUM: 

1- SSK'da bilgi teknolojileri (Tam Otomasyon) yatırımına yönelik olarak danışmanlık ve 
kontrollük hizmeti satın alınması konusunda düzenlenen ve Yüksek Denetleme Kurulu Üyeler Ku
rulunun 26.12.2002 tarihli toplantısında kabul edilen Özel İnceleme Raporunda istenen soruştur
manın bir an önce sonuçlandırılması, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır : 

1- Kurumda hizmet ve faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesini ve muhtemel kayıplar 
ve israfın önlenmesi ile kaynak tasarrufu sağlanmasını teminen; sağlık harcamaları, dışarıya yapı
lan şevkler, satınalma, stoklama, personel, sigortalı ve işveren işlemleri başta olmak üzere, faaliyet 
konulan itibariyle gerekli alt yapı ve donanımı oluşturmak ve üniteler arası iletişimi sağlamak su
retiyle, bir an önce merkezi kontrol ve yönetim bilgi sisteminin oluşturulması; bu kapsamda Ko
misyonumuzca uygun görüldüğü üzere, kurum sağlık yardımından yararlanan sigortalılara yapılan 
sağlık harcamalarının kişi bazında takibinin sağlanması, 

2- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi 

C) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1- Makro açıdan, sosyal güvenlik sistemi ve kamu sağlık hizmet sunumunda mevcut çok baş
lılıktan kaynaklanan sorunların giderilmesi ve bu alanlarda etkinlik ve verimliliğin sağlanabilmesi 
için; sosyal güvenlik kurumlarının sigorta program ve uygulamalarında norm ve standart birliğinin 
sağlanması; genel sağlık sigortası oluşturularak kısa vadeli sigorta kolları ile uzun vadeli sigorta 
kollarının birbirinden ayrılması ve sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesine yönelik bir projek
siyon dahilinde sosyal güvenlik kurumlarının aynı çatı altında birleştirilmesi hususunun etüt edil
mesi konularına ilişkin olarak ilgili merciler nezdindeki girişimlerin sürdürülmesi, 

2- Sosyal güvenlik uygulamalarının sigortacılık tekniğine uygun olarak yürütülmesini sağla
mak üzere, sağlıklı bir aktüerya sistemi oluşturularak, demografik ve finansman yönünden, teknik 
bilanço ve analizlere dayalı, gelir-gider dengesi gözeten kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyonların 
ayrı ayrı belirlenmesi; bu amaçla, Finansman, Aktüerya ve Planlama Dairesi Başkanlığının, nite
likli personel ve gerekli teknik donanımla takviye edilmek suretiyle daha fonksiyonel bir hale ge
tirilmesi; anılan dairenin görevleri arasında yer alan, Kurumun nakit ve benzeri varlıklarının en iyi 
şekilde değerlendirilmesi konusunda, ilgili kamu kurumlarıyla müştereken hazırlanan, ancak önce
ki dönemde Kurumun içinde bulunduğu hukuki boşluk nedeniyle Bakanlar Kurulu kararına bağla-
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namayan yönetmelik taslağının yeniden hazırlanıp yürürlüğe konulması yönünde başlatılan çalış
maların bir an önce sonuçlandırılması için gerekli girişimlerde bulunulması, 

3- Kamu ihale mevzuatı da dikkate alınarak, Kurumun 1996 yılından bu yana bir firma ile doğ
rudan sözleşmeler imzalayarak satın aldığı bilgi işlem teknik hizmeti konusunda belli bir firmaya 
bağımlı kalınmaması, ayrıca Kurum bünyesinde teknik düzeyde gerekli niteliklere sahip personelin 
istihdamı da sağlanarak aksaklıklara mahal verilmemesi hususunda gerekli tedbirlerin alınması, 

4- Kurumda Tam Otomasyon Sistemi kurulması amacıyla hazırlanan, ancak Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı arasında, kapsamı, içeriği, finansmanı, diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgilendirilmesi ve uygulama zamanı başta olmak üzere, çok çeşitli 
yönlerden görüş ayrılıklarına neden olan Tam Otomasyon Projesinin, DPT'nin görüş ve önerileri 
de göz önünde bulundurularak, kamu alanındaki diğer ulusal projelerle uyumlu olacak şekilde ve 
sosyal güvenlik ve kamu sağlık sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak ortaya çık
ması muhtemel gelişmelerde dikkate alınarak değerlendirilmesi, 

5- Kurumda, istihdam ve verimlilik ilkelerine uygun bir insan kaynaklan politikası izlenerek; 

- Yönetim kademeleri başta olmak üzere uzun süredir vekalet, tedvir ve geçici görevlendirme
lerle yürütülen merkez ve taşra teşkilatındaki personel kadrolarına bir an önce asaleten atamalar 
yapılması; vekalet ve tedvir uygulamasının, ancak mevzuatın öngördüğü gerekli hallerde ve geçi
cilik özelliğine riayet edilerek yürütülmesi, 

- Unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalarda, liyakatin ve görevde yükselmeye iliş
kin yönetmelik hükümlerinin esas alınması; bu esaslar dışında, personelin görev ve yetkili unva
nıyla üst kadro ve pozisyonlara geçici olarak atanması şeklinde yürütülen, ancak devamlılık arz 
edecek şekilde sürdürülen ve dolayısıyla unvan yükselmesine hak kazanma konumuna gelmiş per
sonele karşı da haksız bir durumun oluşmasına yol açan uygulamaya bir an önce son verilmesi; bu 
kapsamda, yıllardır yapılmamış olan görevde yükselme sınavı gerçekleştirilerek, liyakate ve başa
rıya dayalı bir şekilde atamalar yapılması, 

- Norm kadro çalışmaları çerçevesinde ve bir süreç dahilinde, personelin boş kadro şartı aran
maksızın bir başka üniteye nakline olanak sağlayan Personel Yönetmeliğinin 55 inci maddesi kul
lanılarak geçmiş yıllardan bu yana yapılmış olan tüm atamalar gözden geçirilmek suretiyle gerek
li kadro düzeltmelerinin yapılması, 

6- Sigorta primine esas alt kazanç olarak asgari ücretin üzerinde bir bedel tespit edilmesi ve 
aradaki farka ilişkin işçi ve işveren primlerinin işverenlere ödettirilmesi şeklinde sürdürülen mev
cut uygulamanın, ödenmeyen bir ücret farkına ilişkin olarak ek külfetler getirdiği ve bu durumun 
kayıt dışı istihdamı artırıcı etkisinin muhtemel olduğu, ayrıca üst kazanç sınırlamasıyla da bu sı
nırın üzerinde ücret alanların ücret farklarının prime tabi tutulmadığı hususları dikkate alınarak; 
sigorta primine esas kazancın belirlenmesinde baz alınan alt ve üst sınır uygulaması gözden geçi
rilmek suretiyle; primlerin, işverenlerce sigortalılara ödenen ücretler üzerinden hesaplanması hu
susunun değerlendirilmesi, 

7- İnşaat ve ihale konusu işlerle ilgili olarak Kurum tarafından tespit edilen asgari işçilik oranlan 
konusunda ortaya çıkan aksaklıklann giderilmesini teminen; asgari işçilik oranlannın objektif kriterler 
çerçevesinde daha gerçekçi bir şekilde ve olabildiğince kişisel takdire mahal bırakmayacak biçimde 
belirlenebilmesini sağlamak üzere, "Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
nin" 38 inci maddesi ile düzenlenmesi öngörülen tebliğin bir an önce hazırlanıp yürürlüğe konulması, 
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8- isteğe bağlı ve topluluk sigortasına tabi sigortalılarla ilgili olarak; 
- İsteğe bağlı sigortalılardan % 30 oranında ve zorunlu sigortalılara yakın bir düzeyde prim 

alınmasına rağmen bunların aktif sigortalılık sürelerinde sağlık sigortası yardımlarından yararlan-
dırılmaması şeklinde sürdürülen mevcut uygulamanın, sağlık sigortasını da mümkün kılacak bir 
uygulamaya dönüştürülmesi, 

- Topluluk sigortasına tabi olarak Kuruma prim ödeyen sigortalılardan avukat ve noterlerin 
serbest çalıştıkları dikkate alınarak, bunların esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanların sosyal 
güvenlik kuruluşu olan Bağ-Kur kapsamına alınmaları, 

9- Kurumca sigortalılara daha verimli ve etkin hizmet verilebilmesini teminen; 

- Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan ortak tedavi 
protokolü uygulama sonuçları da göz önünde bulundurulmak suretiyle, polikliniklerdeki izdihamın 
önlenmesi için sigortalı yoğunluğu bulunan yörelere "Uç Polikliniklerin" yaygınlaştırılması husu
sunun değerlendirilmesi, 

- Kurum dışı sağlık tesislerindeki tedavi giderlerinin her geçen yıl büyük ölçüde arttığı dikka
te alınarak, Kurumun dışa bağımlılıktan kurtarılması ve gereksiz mali külfetler yüklenmesini önle
mek için yeterli ödenek sağlanarak, araç gereç eksikliği olan sağlık tesisleri ve göğüs hastalıkları 
hastanelerinin istenilen düzeyde hizmet verebilecek hale getirilmesi, sağlık kuruluşlarının bakım 
ve onarımlarının bir plan dahilinde ve uzun yıllardır bakım ve onarımı yapılmamış olanlardan baş
lanılarak gerçekleştirilmesi için yoğun çaba gösterilmesi, mevcut alet ve cihazların bakım ve ona
rımlarının zamanında yapılması, yeni teknolojilerin süratle benimsenerek uygulamaya konulması, 
röntgen merkezleri ve laboratuarlarda mevcut teknik eleman yetersizliğinin giderilmesi için başla
tılan çalışmaların yoğunlaştırılması ve Kurumun faaliyet raporlarında Kurum dışı sağlık tesisleri
nin adı ile bu kuruluşlara yapılan başvuru muayene sayısı, ameliyat sayısı ve yatak gün sayıları gi
bi bilgilere de yer verilmesi ile ilgili olarak başlatılan çalışmaların sonuçlandırılması, 

- Komisyonumuzca uygun görüldüğü üzere, Kurum sağlık tesisleri bünyesinde ve ilgili sağlık 
tesis yetkilisinin göstereceği yerlerde makine cihaz ve ekipmanları kurulmak suretiyle, Kurum dı
şından radyoloji ve görüntüleme tetkiklerinin sonuç satın alımı konusunda başlatılan çalışmalara 
etkinlik kazandırılması, 

10- Önemli boyutlarda bulunan ilaç alımlarında ortaya çıkan aksaklıkların giderilerek, tedarik 
işlerinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen; 

- Yüksek Denetleme Kurulu tarafından "SSK'nın İlaç alımları" hakkında düzenlenen, SSK 2002 
yılı Raporuna ekli (Ek:2) Özel İnceleme Raporunda gerekli görülen hususların yerine getirilmesi, 

- İlaçların en düşük maliyetle temini, fiyatların kontrolü, üniteler arasında uygulama birliği
nin sağlanması ve Kurumun ilaç politikasına yön verecek verilerin oluşturulması açısından, "İlaç 
Bilgi Bankası"na etkinlik ve işlerlik kazandırılması, bu amaçla gerekli bilgi işlem yazılım ve prog
ramının oluşturulması başta olmak üzere, sisteme en seri şekilde güncel veri girişini mümkün kı
lacak tedbirlerin bir an önce alınması, 

11- Yüksek Denetleme Kurulu tarafından "SSK'da ve Genel Olarak Kamu Sağlık Alanında 
İyileştirici (Tedavi Edici) Nitelikteki Tıbbi Sarf Malzemelerinin Tedarikine İlişkin Uygulamalar 
Hakkında" düzenlenen SSK 2002 yılı Raporuna ekli (Ek:l) Özel İnceleme Raporunda gerekli gö
rülen hususların yerine getirilmesi, 

12- Kurumun mevcut iştirakleri gözden geçirilerek, faaliyet konusu ile ilgisi bulunmayan ve ve
rimli olmayan iştiraklerin elden çıkarılması hususundaki çalışmaların bir an önce sonuçlandırılması, 
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MÜESSESE : 
13- Uygun koşullarda bir fabrika binasına sahip olmayan müessese için, kuruluş amacı doğ

rultusunda her türlü ilaç, serum, tıbbi malzeme, sıhhi sarf malzemesi üretimini (Good Manufactur 
Productıon = İyi İmalat Uygulamalan) GMP Yönetmeliğinde öngörülen şartlarda gerçekleştiril
mek üzere yeni bir fabrikanın yapılması yönünde gerekli fizibilite çalışmalarının bir an önce yapıl
ması, 

SONUÇ 

1- Sosyal Sigortalar Kurumunun 2002 yılı bilançosu ile genel bütçeden 2.378.463.126 milyon li
ra yardım yapılması sonucu 2.016.406.765 milyon lira gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı, 

2- Sosyal Sigortalar Kurumu İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayi Müessesesi'nin 2002 yılı bilanço
su ve 1.088.288 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Tasvip edilmiştir. 

- 1 3 8 2 - II. CİLT 



Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı 
2002 Yılı Bilançosu 

Aktif 

1 - Dönen varlıklar 
A)Kasa ve bankalar 

verilen çek ve ödemeler emirl.(-) 
B) Tahviller 
C) Alacaklar 

Şüpheli alacaklar karş.(-) 
D) Verilen avanslar 
E) Stoklar 
Malzeme amortismanı (-) 

F) Diğer dönen varlıklar 
Diğer dönen varlıklar karşılığı (-) 
Dönen varlıklar toplam 

II- Duran varlıklar 
A) Tahviller 
B) Alacaklar 
C) Verilen krediler 
D) Müess. ve işt. serm. payı 
E) Maddi duran varlıklar 

Birikmiş amortismanlar (-) 
F) Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 
Aktif toplamı 

2001 

Aynntısı 
Milyon TL 

663.266.416 
193.610 

2.341.012.693 
216.340.958 

204.007.840 
1.962 
65.347.856 
45.636 

1.155.317.018 
304.015.552 

Tümü 
Milyon TL 

663.072.806 

2.124.671.735 

47.909.540 
204.005.878 

65.302.220 

3.104.962.179 

561.126 
555 
2.881.838 
851.301.466 

854.744.985 
3.959.707.1641 

2002 

Aynntısı 
Milyon TL 

885.930.798 
3.082.623 

3.255.533.849 
304.054.147 

275.589.318 
2.618 
93.988.070 
43.881 

1.896.364.089 
510.143.017 

. 

: 

Tümü 
Milyon TL 

882.848.175 

2.951.479.702 

344.351.320 
275.586.700 

93.944.189 

4.548.210.986 

I 
Pasif 

I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A) Alınan krediler 
B) Borçlar 
C) Alınan avanslar 
D) Vergi.resim.harç ve fon kest. 
E) Gider tahakkukları 
F) Diğer yabancı kaynaklar 
Kısa vadeli kay. toplamı 

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A) Alınan krediler 
B) Borçlar 

C) Sosyal Güvenlik Karşılık. 
D) Diğer yabancı kaynaklar 
E) Özel karşılıklar 
Uzun vadeli yab. Kayn. Toplamı 

855.925 
548 
3.360.587 
1.386.221.072 

1.390.438.132 
5.938.649.118 

Kaynaklar toplamı 
III- Öz kaynaklar 
A)Yeniden değerleme artışı 
B) Yedekler 

Özkaynaklar toplamı 
Pasif toplamı | 

2001 

Aynntısı 
Milyon TL 

Tümü 
Milyon TL 

1.178.844.034 

10.184.435 
5.740.459 

212.625 
1.194.981.553 

5.634.812 
2.016.467.458 

18.222.089 
2.040.324.359 
3.235.305.912 

724.401.252 

724.401.252 
3.959.707.164 

2002 
Aynntısı 
Milyon 

TL 

Tümü 
Milyon TL 

2.140.190.312 

14.936.014 
15.354.985 

631.748 
2.171.113.059 

1.629.013 
5.735.368 

2.541.365.410 

30.955.679 
2.579.685.470 
4.750.798.529 

1.187.850.589 

1.187.850.589 
5.938.649.118 



Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı 
2002 Yılı Gelir-Gider Tablosu 

Giderler 

1- Sosyal sigorta giderleri 
matematik karşılıklar (-) 

2- Sağlık tesisleri giderleri 
3- Stok sayım farkları 
4- Genel yönetim giderleri 
5- Faiz giderleri 

6- Komisyon giderleri 
7- Şüpheli alacaklar karş.gid. 
8- Geçmiş yıllar gkJ. 

9- Arızi giderler 

10- Maddi duran varlık sayım 
noksanı 

11-Masraf iştirakleri 

12-Diğer giderler 

Toplam 

13- Sosyal güvenlik karşılıkları 
(Matematik karşılıklar) 

Genel toplam 

2001 

Ayrıntısı 
Milyon TL 

6.489.098.067 
1.383.884.513 

Tümü 
Milyon TL 

5.105213.554 

1.527.662.820 
6.459 

201.656.046 
202.449 

-
79.954.496 
29.743.899 
7.903 

-
905.628 

1.487.346 

6.946.840.600 

1.883.407.179 

8.830.247.779 

2002 

Aynntısı 
Milyon TL 

10.122.809.727 
1.491.508.812 

Tümü 
Milyon TL 

8.631.300.915 

2.532.071.123 
28 

188.729.732 
303.901 

50.999.945 
88.108.622 
54.264.242 

44.572 

1.965 

1.398.069 

2.815.175 

11.550.038.289 

2.016.406.765 

13.566.445.054 

Gelirler 

1-Prim gelirleri 
2- Çeşitli gelirler 

3- Sağlık tesisleri gelirleri (x) 

4- Genel bütçeden yardım 
5- Faizler 
6- Iskonto ve vade farkı gelirleri 
7- Müesseselerden devr. kar 
8- İştiraklerden devr kar 
9- Tahvil ve bono gelirleri 
10-Karşılıklar.kullanılmayan 

kısımlar 

11- Geçmiş yıllara ait gelirler 
12- Arızi gelirler 
13- Maddi duran v.sayım fazlası 
14-Kira gelirleri 
15- Tazminat ve ceza gelirleri 
16-Kambiyo farklan 

17-Diğer gelirler 

• 

Genel toplam 

2001 

Aynntısı 
Milyon TL 

Tümü 
Milyon TL 

6.807.199.169 
413.270.452 

205.198.741 

1.078.226.125 
160.545.623 

-
215.102 

454.674 

466.099 

69.303.276 
28.643.568 

44.118.187 
868.156 
18.633.149 

3.105.458 

8.830.247.779 

2002 
Ayrıntısı 
Milyon 

TL 

Tümü 
Milyon TL 

9.865.299.573 
561.944.938 

309.538.129 

2.378.463.126 
205.165.605 

-
-

297.528 

392.866 

108.718.385 
44.714.681 
2.915 
70.499.636 
1.037.802 
9.675.020 
10.694.850 

13.566.445.054 
* Sağlık tesisleri gelirleri 350.808.382.651.545 TL.den Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredilen Ek ödeme gelirleri 41.270.253.648.401 TL. 
düşülmüştür. 



SSK İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayiiİ Müessesesi 2002 Yılı Bilançosu 

AKTİF (VARLIKLAR) 
DÖNEN VARLIKLAR 
A- Hazır Değerler 
B- Menkul Kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı 
C-Ticari Alacaklar 

1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-) 

D- Diğer Alacaklar 
1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (•) 

E-Stoklar 
1- Stok Değer Düşüldüğü Karşılığı (-) 
2- Verilen Sipariş Avansları 

F-Yıll.Yaygın Inş.Onanm Maliyeti 
G- Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tah. 
H- Diğer Dönen Varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
DURAN VARLIKLAR 
A-Ticari Alacaklar 

1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2- Şüpheli Alacak Karşılığı (-) 

B- Diğer Alacakları 
1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 

2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 
C- Mali Duran Varlıklar 
1- Bağlı Menkul Kıymetler 
2- Bağlı Menkul Kıymetler De. Düş.Karş.(-) 
3- İştirakler 
4- iştirakler Sermaye Taahhütü (-) 
5- iştirakler Sermaye Pay.De.Düş.Karş.(-) 
6- Bağlı Ortaklar 
7- Bağlı Ortaklara sermaye TaahhüL(-) 
8- Bağlı Ortak Sermaye Pay.De.Düş.Karş.(-) 
9- Diğer Mali Duran Varlıklar 
10- Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düş.Karş. 
D-Maddi Duran Varlıklar 

1- Maddi Duran Varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş Amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar 
4- Verilen Sipariş Avanslan 

E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş Amortismanlar (-) 
3- Verilen Avanslar 

F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş Tükenme Payları (-) 
3- Verilen Avanslar 

G- gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah. 
H- Diğer Duran Varlıklar 

DURAN VARLIKJLAR TOPLAMI 
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI 

2001 Milyon TL. 

64.672 
20.712 

3.214 
1.217 

818.283 

9.249 

363 

2.123.155 

6.600 

-

4 

43.960 

1.997 

14 

I 

2.957.650 

45.975 
3.003.625 

2002 Milyon TL. 

115.200 
51.273 

5.681 
2.878 

1.577.263 

898.612 

353 

1.572.079 

11.534 

-

63.927 

2.803 

4.059.841 

4 

66.734 

4.126.575 
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SSK İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayiil Müessesesi 2002 Yılı Bilançosu 

PASİF (KAYNAKLAR) 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali Borçlar 
B-Ticari Borçlar 

1-Borç Senetleri Reeskontu (-) 
C- Diğer Borçlar 

1- Diğer Çeşitli Borçlar 
D- Alınan Avanslar 
E-Yıll.Yaygın inş.Onarım Hakediş 
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 
G- Borç ve Gider Karşılıkları 

1- Dönem Karı Vg.ve Diğer Yasal Yük.Karş. 
2- Dönem Kan Peşin Öd.Vg.ve Di.Yük.(-) 

3- Kıdem Tazminat karşılığı 
4-Diğer Borç ve Gider karşılıkları 

H- Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tah. 
t- Diğer Kısa Vadeli Yab.Kaynakl. 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI 
A- Mali Borçlar 
B- Ticari Borçlar 

1- Borç Senetleri Reeskontu (-) 
C- Diğer Borçlar 

1- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 
D- Alınan Avanslar 
E- Borç ve Gider Karşılıkları 
1- Kıdem Tazminatı Karşılıklan 

2- Diğer Borç ve Gider Karşılıklan 
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gid. Tah. 
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Yabancı Kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

II.ÖZ KAYNAKLAR 
A- Ödenmiş Sermaye 
1- Sermaye 
2- Ödenmiş Sermaye 

B- Sermaye Yedekleri 

1- Hisse Senedi İhraç Primleri 
2- Hisse Senedi İptal Kârları 

3- M.D.V. Yeniden Değerlendirme Artışlan 
4- İştirakler Yeniden Değerlendirme Artışı 
5- Diğer Sermaye Yedekleri 

C-Kâr Yedekleri 
1-Yasal Yedekler 
2-Statü Yedekleri 
3- Olağanüstü Yedekler 
4-Diğer Kâr Yedekleri 
5- Özel Fonlar 

D- Geçmiş Yıllar Kârları 
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) 
F- Dönem Net Kâr (Zarar) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

2001 Milyon TL. 

61.929 

52.123 

106.694 

70.275 

1.000.000 

501.713 

1.210.891 

291.021 

291.021 

1.000.000 

2.712.604 

3.003.625 

2002 Milyon TL. 

25.753 

81.436 

140.975 

77.698 

1.000.000 

25.753 

1.712.604 

1.088.288 

299.929 

299.929 

3.826.646 

4.126.575 
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SSK 
İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayii Müessesesi 

2002 Yılı Gelir Tablosu 

Gelirler ve Giderler 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 
C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kân 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kân 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr 

İ- Olağandışı gelir ve kârlar 
J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kân 

K- Dönem kân vergi ve diğer yasal 
yükümlülükler karşılıklan (-) 

Dönem net kân 

2001 
Milyon TL 
4.738.213 

473.821 
4.264.392 
2.764.302 

456.440 

193.521 

127.035 
153.315 

-

1.500.090 

1.043.650 

1.237.171 

1.210.891 

1.210.891 

2002 
Milyon TL 
7.464.153 

746.415 
6.717.738 
5.373.148 

621.662 

391.965 

52.869 
79.474 

. 

, _. ,, 

1.344.590 

722.928 

1.114.893 

1.088.288 

1.088.288 1 
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SAYI: 96 
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLE İLAÇ VE TIBBİ MALZEME SA
NAYİİ MÜESSESESİNİN 2003 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT 

KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 
Komisyonumuzun 31.05.2006 tarihli 28 inci Birleşiminde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkan

lığı ile İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayi Müessesesinin 2003 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alman söz ko
nusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birle
şim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Sosyal Sigortalar Kurumu, 01.01.1946 tarihinde yürürlüğe giren, 09.07.1945 tarihli ve 4792 

sayılı Kanunla "İşçi Sigortaları Kurumu" adı ile kurulmuş, daha sonra 17.07.1946 tarih, 506 sayı
lı Kanunun 136 ncı maddesi ile adı "Sosyal Sigortalar Kurumu" olarak değiştirilmiştir. 

4792 sayılı Kuruluş Kanununun 1 inci maddesinde; Kurumun amacının "iş hayatındaki türlü 
hallere karşı, ilgili sigorta kanunu hükümlerini uygulamak olarak belirlenmiştir. 

1946 yılında "İşçi Sigortalan Kurumu" olarak başladığı faaliyetini, 1964 yılından itibaren "Sos
yal Sigortalar Kurumu" unvanıyla sürdüren Kurum, 29.06.2000 tarih ve 4588 sayılı Yetki Kanuna is
tinaden, Bakanlar Kurulunca 24.08.2000 tarihinde kabul edilen 616 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name (KHK) ile "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı" unvanıyla yeniden yapılandırılmıştır. 

Ancak, anılan KHK'nın Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararının yürürlüğe girdiği 
10.11.2001 tarihinden itibaren ortaya çıkan hukuki boşluk, 06.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 
4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile giderilmiş ve Kurumun kuruluş, görev ve yetki
leri yeniden belirlenmiştir. 

Söz konusu Kanunun 1 inci maddesinde, Kurumun amacının 506 ve 2925 sayılı Kanunlara tâ
bi olan sigortalıların, bu kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde, sosyal güvenliklerini sağla
mak olduğu belirtilmiştir. 

SSK'nın son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

- Oz kaynaklar 
- Matematik karşılıklar 
- Maddi duran varlıklar (Edinme değeri) 
- Maddi duran varlık, birikmiş amortismanı 
- Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
- Yatırım gerçekleşme oranı (nakdi) 
- İştiraklere yatırılan sermaye 
- İştiraklerden alınan kar payı 
- Bildirge veren işyeri sayısı 
- Sigortalı işçi sayısı (zorunlu) 
- İşkazası ve meslek hast.sig.gelir alanlar 
- Malülüyet, yaşlılık ve ölüm sig.aylık alan. 
- Prim gelirleri 
Vadesinde tahsil edilemeyen prim: 
- Kamu sektörü 
- Özel sektör 
Kurumun tüm giderleri 
- Sosyal sigorta giderleri (net) 
- Sağlık tesisleri giderleri 
Plasmanlar 

- Sağlık tesisleri sayısı 
- Yatak sayısı (fiili) 
- Yatak gün sayısı 
- Poliklinik sayısı 
- Hastalık sig. yararlananların sayısı 
- Memur (ortalama) 
- Sözleşmeli (ortalama) 
- İşçi (ortalama) 
- Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
- Memur için yapılan tüm giderler 
- Memur için kişi baş.aylık ort.giderler 
- Sözleşmeliler için yap.tüm giderler 
- Sözleşmeli başına aylık ort.giderler 
- İşçiler için yapılan tüm giderler 
- İşçi için kişi baş.aylık ort.giderler 
- Tahakkuk eden vergiler 
- GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
- GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
- GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
- Dönem sonucu 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
Milyar TL 
Milyon TL 

Adet 
Bin kişi 
Bin kişi 
Bin kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Adet 
Adet 

Bin adet 
Bin adet 
Bin kişi 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

1999 

294.192 
843.916 
413.206 

95.224 
19.589 

79 
1.204 

274.912 
836.447 

5.005 
122 

3.027 
2.437.428 

149.608 
375.643 

3.116.698 
2.322.576 

525.626 
477.440 

520 
30.438 

6.976 
46.868 
30.048 
51.816 

2.689 
3.774 

244.226.028 

210.678.856 
341 

7.564.837 
237 

25.953.374 
562 
507 

1.115.867 
1.577 

7.007 
800.186 

2000 

465.199 
1.517.742 

682.214 
165.117 
36.347 

76 
1.266 

338.926 
753.275 

5.254 
123 

3.216 
4.808.361 

603.189 
178.702 

4.468.181 
3.258.122 

872.956 
691.175 

537 
30.169 

6.864 
48.438 
31.573 
52.932 

1.192 
3.744 

370.713.499 

326.226.326 
510 

4.625.275 
323 

38.081.725 
848 
450 

401.976 
1.976 

18.594 
1.407.106 

2001 

726.301 
2.016.351 
1.158.422 

304.310 
75.336 

93 
1.882 

297.530 
723.503 

4.887 
125 

3.436 
6.807.199 

361.386 
982253 
6.946.841 

5.105.214 
1.527.663 
1.660.211 

566 
31.600 
7.918 

56.166 
30.373 

63.023 
312 
3.479 
588.544.597 

525.848.268 
695 

911.901 
349 

48.487.488 
1.121 

385 
1648185 

570.344 
585.442 

1.883.407 

2002 

1.190.852 
2.540.252 
1.901.737 

510.885 
77.135 

90 
2.361 

672.515 
727.409 

5.223 
126 

3.621 
9.865.300 

616.413 
1.312.297 
11.550.038 

8.631.301 
2.532.071 
2.758.431 

583 
33.708 
8.104 

63.151 
32.329 

63.600 
2.144 
3.080 
647.003.529 

561.361.772 
736 

13.384.066 
520 

57.533.005 
1.718 

838 
3.873.767 

1.496.142 
1.511.532 
2.016.407 

2003 

1.552.933 
3.882.908 
2.523.762 

726.378 
60.498 

61 
5.751 

877.788 
777.177 

5.615 
127 

3.809 
14.346.020 

823.230 
1.968.504 
17.790.165 

11.927.149 
3.485.631 
3.745.177 

573 
33.963 
8.133 

65.402 
34.559 

63.525 
1.564 
2.720 
1.196.161.589 

1.086.904.740 
1.426 

22.552.163 
1.202 

67.605.327 
2.071 

746 
3.283.447 

127.042 
149.141 

3.051.581 

Son iki yıl 
farkı 
362.081 

1.342.656 
622.025 
215.493 
(16.637) 

(3) 
3.390 

205.273 
49.768 

392 
1 

188 
4.480.720 

206.817 
656.207 

6.240.127 
3.295.848 

953.560 
986.746 

(10) 
255 

29 
2.251 
2.230 
(75) 
(580) 
(360) 

549.158.060 

525.542.968 
690 

9.168.097 
682 

10.072.322 
353 
(92) 

(590.320) 
(1.369.100) 

(1.362.391) 
1.035.174 

Artış veya 
azalış % 

30 
53 
33 
42 

(22) 
(3) 
144 
31 
7 
8 
1 
5 

45 

34 
50 
54 
38 
38 
36 
(2) 

1 

4 
7 

(27) 
(12) 
85 

94 
94 
69 
131 
18 
21 

(11) 
(15) 
(92) 
(90) 
51 



04.10.2000 tarihinde yürürlüğe giren 616 sayılı KHK ile, yaklaşık 55 yıl süren genel müdür
lük düzeyindeki teşkilat yapısı sona erdirilen ve başkanlık düzeyinde yeniden yapılandırılan Ku
rum, anılan KHK'nın Anayasa Mahkemesince iptali üzerine yeni yasal düzenleme yapılmaması so
nucu 10.11.2001 tarihinden itibaren yasal boşluk içine girmiştir. 

İki yıla yakın bir süre devam eden yasal boşluk, bir çok aksaklıkları da beraberinde getirmiş 
ve nihayet 06.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 
bu önemli sorun giderilmiştir. 

Anılan kanunla Kurumun kuruluş, görev ve yetkileri yeniden düzenlenmiş; teşkilatlanmada 
genel çatı olarak mülga 616 sayılı KHK' daki yapı benimsenmiş, ancak çeşitli hizmet birimleri bir
leştirilerek personel kadroları yeniden oluşturulmuştur. 

İncelemelerin devam ettiği sırada, 19.01.2005 tarih ve 25705 mükerrer sayılı Resmi Gazete
de yayımlanan ve Kurumu da kapsayan "5283 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşlara Ait Sağlık Birim
lerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun"la önemli bir yapısal değişiklik gerçekleş
tirilmiş ve yeni bir süreç başlamıştır. Buna göre Kurumun sağlık hizmet üretimi ve sunumu fonk
siyonu sona ermiş olmaktadır. 

Bu arada, sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması yönünde çalışmalar yürütüldü
ğü; üç sosyal güvenlik kuruluşunun Emeklilik Sigorta Kurumu unvanıyla aynı çatı altında toplan
masını öngören kanun tasarısıyla, genel sağlık sigortası ve primsiz ödemeler kanun tasarıları ha
zırlıklarının sürdüğü belirlenmiştir. 

2003 yılı sonu itibariyle, sosyal güvenlik destek primi ödeyen sigortalılar hariç, 
6.750.460 kişi Kuruma prim ödemekte; buna karşılık, 3.935.523 kişi Kurumdan aylık ve gelir almak
tadır. Bu verilere göre Kurumda, 1,7 aktif (prim ödeyen) sigortalı, 1 pasif (aylık ve gelir alan) sigor
talıyı finanse etmektedir. Bu veri, Kurumda ölüm aylığı alanların dosya sayısına göre bir veri bulun
madığı için, ölüm aylığı alanların sayısına göre hesaplanmıştır. Ancak, Kurumdaki aktif/pasif oranı, 
dosya sayısına göre hesaplansa dahi, uluslararası normların önemli ölçüde altında yer almaktadır. 

Kurumun içinde bulunduğu finansman darboğazının esasını oluşturan ve başlıca ana sorunlar
dan birini teşkil eden bu olumsuz yapının oluşmasındaki temel faktörlerden biri de, hiç kuşkusuz 
kayıt dışı istihdamdır. 

Sosyal güvenlik sisteminin daralmasına, prim gelirlerinin azalmasına, dolayısıyla aktüeryal 
dengelerin bozulmasına yol açan kayıt dışı istihdam, esasen Türkiye'nin yapısal sorunlarının bir 
yansıması olarak da ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan, kayıt dışı istihdamın önlenmesinde, makro eko
nomik tedbirler önem kazanmakta; ancak, bu sorunun giderilmesinde kayıt dışı istihdamda artışa 
neden olabilecek uygulamalardan kaçınılmasının ve etkin bir denetim faaliyeti yürütülmesinin 
önemli rolü bulunmaktadır. 

Sosyal güvenlik kapsamının, özellikle kayıt dışı istihdamın etkisiyle daralması, Kurumun ana 
gelir kaynağı niteliğinde olan prim gelirlerinin yetersiz düzeyde kalmasına neden olmakta; prim 
alacaklarının süresinde tahsil edilememesi ise finansman sıkıntısını daha da arttırmaktadır. 

Finansman ihtiyacı nedeniyle Kuruma yapılan Hazine yardımları ise yıldan yıla artmaktadır. 
2001 yılında 1,1 katrilyon lira olan Hazine yardımı, 2002 yılında 2,4 katrilyon liraya, 2003 yılında 
ise 3,2 katrilyon liraya yükselmiştir. Ayrıca sosyal destek ödemeleri başta olmak üzere, ilgili yasal 
düzenlemelerde genel bütçeden karşılanması öngörülen tutarlar için 2003 yılında 1,6 katrilyon li
ra daha aktarma yapılmıştır. 

Kurumun satınalma faaliyetlerinin ağırlıklı kısmını oluşturan ilaç ve tıbbi sarf malzemesi 
alımları başta olmak üzere, tedarik faaliyetlerinde çeşitli aksaklıklar bulunmaktadır. Söz konusu 
aksaklıkların giderilmesi ve tedarik faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi yönünde etkin 
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tedbirler alınmalı; bu arada kamu yararı açısından, ortez, protez ve iyileştirici nitelikteki diğer sarf 
malzemeleri için Sağlık Bakanlığı ve sosyal güvenlik kuruluşları arasında ortak satın alma usul ve 
esaslarının oluşturularak kamuda uygulama birliği sağlanması hususu da etüt edilmelidir. Bu ara
da, sigortalıların serbest eczanelerden ilaçlarını temin edebilmelerine yönelik uygulama kapsamın
da, eczane otomasyon sisteminin geliştirilmesinin yanı sıra, etkin bir reçete ve fatura kontrol siste
mi kurulması gerekli bulunmaktadır. 

SSK Başkanlığı'nın 2003 yılı gelirleri, genel bütçeden aktarılan 3,2 katrilyon liralık yardım hariç 
16 katrilyon lira, giderleri ise 16,1 katrilyon lira düzeyinde oluşmuştur. Kurumun 2003 yılı gelir fazla
sı genel bütçeden aktarılan yardımın etkisiyle 3,1 katrilyon lira olmakla birlikte, gelir fazlası kadar sos
yal güvenlik karşılığı ayrıldığından, Kurum gelir-gider tablosunda gelir fazlası görülmemektedir. 

SSK Başkanlığının 2003 yılı bilançosunda yer alan bazı alacak karakterli hesaplar borç baki
yesi vermiş durumda olup, yıllardır birikime uğrayan bu hesaplar önemli boyutlara ulaşmış bulun
maktadır. Kurumun gerçek mali durumunun görülebilmesi ve muhasebe kayıt ve işlemlerinin sağ
lıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tasfıyelik hesapların ilgili belgeleri üzerinde gerekli inceleme
ler yapılarak ait olduğu hesaplara alınması, muhasebe kayıtları ile aylık mizanların ve yıl sonu en
vanter işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılması, mutabakat farklarının oluşumu
na, hatalı ve eksik işlemlere meydan verilmemesi gerekli görülmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 
1946 yılında "İşçi Sigortaları Kurumu" olarak başladığı faaliyetini, 1964 yılından itibaren 

"Sosyal Sigortalar Kurumu" unvanıyla sürdüren Kurum, 29.06.2000 tarih ve 4588 sayılı Yetki Ka
nununa istinaden, Bakanlar Kurulunca 24.08.2000 tarihinde kabul edilen 616 sayılı KHK ile "Sos
yal Sigortalar Kurumu Başkanlığı" unvanıyla yeniden yapılandırılmıştır. 

Söz konusu KHK'nın, 04.10.2000 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, yeni bir yapılanma 
süreci başlarken; Anayasa Mahkemesinin 05.10.2000 tarihli kararıyla önce 4588 sayılı Yetki Ka
nunu, daha sonra 31.10 2000 tarihli kararıyla da hukuki dayanaktan yoksun kalan söz konusu 616 
sayılı KHK iptal edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesince, 616 sayılı KHK'nın iptalinin doğuracağı hukuksal boşluk kamu ya
rarını ihlal edici nitelikte görülerek; iptale ilişkin karann, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten bir 
yıl sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır. Buna göre, iptal kararının yayımlandığı 
10.11.2000 tarihinden başlayarak bir yıl içerisinde yasal düzenlemenin tamamlanması gereği orta
ya çıkmış olmasına rağmen, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, TBMM Genel Kurulunda 
29.07.2003 tarihinde 4958 sayı ile kabul edilerek 6.8.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve 
Kurumun içinde bulunduğu hukuksal boşluk giderilmiştir. 

Kurumun organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Başkanlık olarak belirlenmiştir. 
4958 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen kurum, kuruluş ve konfederasyonların tem

silciliklerinden oluşan Genel Kurul, üç yılda bir Haziran ayı içinde toplanması öngörülmüştür. En 
son Genel Kurul toplantısı 29-30.06.2000 tarihinde yapılmıştır. 

Yönetim Kurulu, Kurum Başkanının başkanlığında, Sigorta ve Sağlık İşleri Genel Müdürleri 
ile Hazine Müsteşarlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri ve işçi, işveren ve 
emeklileri temsil eden üyelerden oluşmaktadır. 

Kurumun yürütme organı olan başkanlık, merkezde sigorta ve sağlık işleri genel müdürlükleri ile 
bağlı ana ve yardımcı hizmet birimlerinden, taşrada ise sigorta ve sağlık ünitelerinden oluşmaktadır. 

Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı, 81 sigorta il müdürlüğü, 20 sigorta müdür
lüğü ve 9 ödeme bürosundan meydana gelmektedir. Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teş
kilatı ise: Ankara, İstanbul ve İzmir'de birer sağlık işleri il müdürlüğü, 148 hastane, 212 dispanser, 
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9 ağız ve diş sağlığı merkezi, 202 sağlık istasyonu, 2 hemodiyaliz merkezi, 1 huzurevi, 6 kreş ve 
gündüz bakımevi, 3 çocuk kulübü ile İstanbul İlaç ve Tıbbi Sanayi Müessesesinden ibarettir. 

Kurumun 2003 yılı program kadro sayısı 90.599 olarak belirlenmiş; buna karşılık cari dönem
de ortalama olarak 67.809, yıl sonu itibariyle de 67.436 personel istihdam edilmiştir. Yıl sonu per
sonel mevcudunun; 3.305'i merkez teşkilatında, 63.916'sı taşra teşkilatında, 125'i ilaç ve tıbbi 
malzeme sanayi müessesesinde bulunmaktadır. 

19.01.2005 tarih ve 25705 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair" 5283 sayılı Ka
nunun yürürlük maddesi gereğince 19.02.2005 tarihinden itibaren SSK sağlık birimleri ile bu bi
rimlerde görev yapan personel Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. 

2003 yılında personele yapılan harcamalar, geçen yıla göre % 85 oranında artarak, 1.2 katril
yon liraya yükselmiştir. Bu harcamaların 1.177 trilyon lirası cari yıla, 19 trilyon lirası da geçmiş 
yıla ilişkindir. 

Cari yıl harcamalarında geçen yıla kıyasla % 86 oranında artış görülmekle birlikte, bu durum, 
2002 yılında yasal boşluk nedeniyle personele avans olarak ödenen ve ancak 2003 yılında ilgili gi
der hesaplarına aktarılan, yaklaşık, 310 trilyon lira tutarında ek ödeme ve ikramiyenin geçen yıl gi
der hesaplarında yer almaması, buna karşılık 2003 yılı giderleri arasında, cari yıla ilişkin ek öde
me (305 trilyon lira) ve ikramiyelerin (39 trilyon lira) bulunmasından ileri gelmiştir. Geçmiş yıla 
ilişkin ek ödeme ve ikramiye tutarları da 2002 yılı personel giderlerine ilave edilerek değerlendi
rildiğinde artış oranı % 25 olarak ortaya çıkmaktadır. 

III- MALİ BÜNYE 
Diğer sosyal güvenlik kuruluşları gibi SSK'nın da öncelikli sorunu finansal darboğazdır. Ni

tekim gelir-gider dengesinin gelirler aleyhine bozulması sonucu Kurum açıklan Hazineden alınan 
yardımlarla kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda 2003 yılında Hazineden 3,2 katrilyon lira 
alınmıştır. 

SSK'nın en önemli gelir kaynağı sigorta primleridir. Ancak sigorta primlerinin tümüyle zama
nında tahsil edilememesi nedeniyle sık aralıklarla tecil ve taksitlendirme yapılarak işverene ödeme 
kolaylığı sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu tür kolaylıklar, prim tahsilinde kalıcı bir çözüm olama
makta, ayrıca prim borcunu ödeyebilir durumdaki işvereni de beklenti içinde bırakmaktadır. 

Kurumun mali yapısının düzelmesi, üstlendiği yükümlülüklerini yeterli düzeyde ve zamanın
da yerine getirebilmesi için; 

- İşyeri denetimleriyle sigortasız çalışan işçilerin tespitine ağırlık verilerek sosyal güvenlik 
şemsiyesinin yaygınlaştırılması ile prim gelirlerinin artırılması ve zamanında tahsiline çalışılması, 

- Kurum mülkiyetinde bulunan ve nitelikleri itibariyle satışa uygun olduğu belirlenen gayrı 
menkullerin, günün şartlarında en yüksek değerden satılmasını teminen başlatılan hazırlık çalışma
larının bir an önce tamamlanması ve satışlarının yapılması, 

- Kurumun mevcut iştirakleri gözden geçirilerek, faaliyet konusu ile ilgisi bulunmayan ve ve
rimli olmayan iştiraklerin elden çıkarılması, 

- Teşkilatta tüm birimlerin süratle yeterli bilgisayar ortamına kavuşturularak tam otomasyona 
geçilmesi, 

- Muhasebe kayıtları ile aylık mizanların ve yıl sonu envanter işlemlerinin zamanında ve usu
lüne uygun olarak yapılması, mutabakat farklarının oluşumuna, hatalı ve eksik işlemlere meydan 
verilmemesi, 

gerekli görülmektedir. 
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IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

1- Sosyal sigorta uygulamaları ile ilgili çalışmalar : 

a) İşyerleri ve sigortalı sayıları: 

2003 yılı sonu itibariyle 753.329 adedi özel, 23.848 adedi kamu olmak üzere toplam 777.177 
adet tescilli işyeri bulunmaktadır. 

Yine 2003 yılı sonu itibariyle, 5.615.238 zorunlu, 697.630 isteğe bağlı, 165.268 tarım kanu
nuna bağlı, 40.409 topluluk sigortasına tabi, 231.915 kısmi sigorta kollarına tabi ve 144.192 sos
yal güvenlik destek primi ödeyen sigortalılar olmak üzere toplam 6.894.652 kişi aktif sigortalı 
olup, Kurumdan 3.935.523 kişi de iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortasından aylık almaktadır. Böylece 1.8 aktif sigortalı, bir pasif sigortalıyı finanse etmek
tedir. Bu oran gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça düşük seviyede bulunmaktadır. 

Bu nedenle işyeri bildirgesi vermeyen işyerlerinin tespiti ve tescilinin yanı sıra işyerlerinde si
gortasız çalışan işçilerin belirlenmesi ve sigorta kapsamına alınması, hem sosyal güvenlik şemsi
yesinin yaygınlaştırılması, hem de prim gelirlerinin arttırılması yönünden önem taşımaktadır. 

b) Prim gelirleri: 

Kurumun ana gelir kaynağı, sigortalıların ödemiş olduğu primlerdir. Kurumda sigorta primle
rinin takip ve tahsil işlemleri, Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı "Sigorta Primleri Takip ve 
Tahsilat Dairesi Başkanlığı" tarafından yürütülmektedir. 

506 sayılı Kanunun 79 uncu ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi gere
ği; işverenler çalıştırdıkları sigortalıların prime esas tutulan kazançları toplamını ve prim ödeme 
gün sayıları ile sigorta primlerini gösteren bildirgeyi, ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar 
Kuruma vermekle yükümlüdür. 

İşverenler ayrıca, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesine istinaden, si
gortalıların prime esas kazançlar toplamını ve prim ödeme gün sayılarını gösteren dört aylık si
gorta primleri bordrosunu da ilgili bulunduğu dönemi izleyen ayın sonuna kadar Kuruma ver
mek durumundadır. 

Aylık sigorta primleri bildirgesinde, prime esas kazanç ve prim tutarları, sigortalıların toplam 
sayısal durumları itibariyle yer alırken; dört aylık bordrolarda bu bilgiler, her sigortalı için isim ba
zında ayrı ayrı belirtilmektedir. 

16.01.2004 tarih ve 25348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.05.2004 tarihinde yürür
lüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile birlikte 30.10.1987 tarih ve 19619 sayılı Res
mi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

30.04.2004 tarih ve 25448 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, İşverenler Tarafından Aylık ve 
Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine ilişkin Tebliğ 
yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu yönetmeliğin 20 nci maddesi ve yayımlanan tebliğle, işverenlerce çalıştırılan si
gortalılar için düzenlenmekte olan aylık sigorta primleri bildirgesi, dört aylık sigorta primleri bor
drosu ve aylık sosyal güvenlik destek primleri bordrosu "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi" adı altın
da tek belge haline dönüştürülmüştür. 

Aylık prim ve hizmet belgesinin ilk defa özel sektör işverenlerince, 2004 Mayıs ayına, resmi 
sektör işverenlerince de 15.05.2004-14.06.2004 dönemine ait olmak üzere düzenleneceği ve en son 
14.07.2004 tarihine kadar ilgili sigorta il veya sigorta müdürlüğüne verilmesi öngörülmüştür. 
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Diğer taraftan, 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine 28.01.2004 tarih ve 25360 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 5073 sayılı Kanunla eklenen onyedinci fıkrada; "Bu maddenin birinci fıkra
sı uyarınca verilmesi gereken belgenin, internet, elektronik ve benzeri ortamda Kuruma gönderilme
sinde; işyerinin ve belgenin niteliği, çalıştırılan sigortalı sayısı, illerin gelişmişlik durumu ile bilişim 
ve teknoloji alanındaki gelişmeler gibi hususları dikkate alarak, işverenleri zorunlu tutmaya Kurum 
Yönetim Kurulu yetkilidir. Onsekizinci fıkrada ise; " Bu şekilde belirlenen işverenlerin yukarıda be
lirtilen yükümlülüğü bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen sürede yerine getirmemeleri halinde, 
bu Kanunun 140 inci maddesinin ( c ) fıkrasına göre işlem yapılır." hükmü yer almıştır. 

Bu hükme istinaden, Kurum Yönetim Kurulunun 26.02.2004 tarihli IX-410 sayılı Kararı ile, 2004 
Mayıs ve takip eden aylara ait aylık prim ve hizmet belgesi adı altında alınacak olan bu belgeyi, işve
renlerden tüm illerde; bir ila yedi sigortalı çalıştıranların istemeleri halinde, sekiz veya daha fazla si
gortalı çalıştıranların ise zorunlu olarak, internet ortamında Kuruma göndermeleri uygun görülmüştür. 

Ancak, uygulamanın yeni olması işveren ve muhasebecilerin bilgisayar alt yapı sistemlerinin 
de eksik olması gibi nedenlerle Kuruma yapılan başvurular üzerine, Kurum Yönetim Kurulu aldı
ğı kararla uygulamayı üç ay ertelemiştir. 

2004 Ağustos ayına ait "Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri 30.09.2004 tarihine kadar internet 
üzerinden Kuruma gönderilmeye başlanılmış ve uygulama diğer aylar içinde aynı şekilde sürdü
rülmektedir. 

506 sayılı Kanunun 80 inci maddesi gereği, süresinde ödenmeyen prim ve diğer alacakların tah
silinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaktadır. 

6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca, Amme Alacaklarında Uygulanacak Gecikme 
Zammı Oranları Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir. Bakanlar Kurulunun 31.01.2002 tarih ve 24657 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28.01.2002 tarih ve 2002/3550 sayılı Karar ile % 7 oranının alın
masına karar verilmiştir. Bu karar 31.01.2002 tarihinden 2003 Eylül dönemine kadar uygulanmıştır. 

Ancak, 06.08.2003 tarih ve 25191 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4958 sayılı Kanunla 
506 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin beşinci fıkrası değiştirilmiştir. Aynı fıkra da; 28.01.2004 ta
rih ve 25360 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5073 sayılı ve 06.07.2004 tarih ve 25514 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan 5198 sayılı Kanunlarda da değişiklik yapılmıştır. 

506 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişikliklerde; Kurumun 
süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 ve 102 nci maddeleri hariç, diğer maddeleri uygulanır. Kurum, 
söz konusu Kanunun uygulanmasında Maliye Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mer
cilere verilen yetkileri kullanır. Şu kadar ki ; "Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve 
tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kıs
mı sürenin bittiği tarihte % 10 oranında arttırılır. Bulunan bu tutara, ödeme süresinin bittiği tarih
ten başlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklana
cak bir önceki aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri
nin aylık ortalama faizi, bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak ödemenin 
yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır." hükmü öngörülmüştür. 

Böylece 2003 yılı Ekim ayından itibaren, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerinden, gecikme zammı oranlarının uygulanması Kurumda son bulmuştur. 

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle Maliye Bakanlığına tanınan yetkiye 
istinaden, 02.02.2002 tarih ve 24659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 421 seri numaralı genel 
tebliğ ile 02.02.2002 tarihinden itibaren % 60 olarak uygulanan tecil faizi, 12.11.2003 tarih ve 
25287 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 429 sayılı Genel Tebliğ ile, 12.11.2003 tarihinden itiba
ren % 36' ya düşürülmüştür. 
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Kurumun bir önceki yıl sonu itibariyle 1.9 katrilyon lira olan prim alacakları tutarı, 2003 yılı 
sonu itibariyle 2.8 katrilyon liraya yükselmiş olup, bu tutarın 823.2 trilyon lirası kamu sektörü iş
yerlerine, 2 katrilyon lirası ise özel sektör işyerlerine aittir. 

Kurum birikmiş prim borcu bulunan işverenlere; bu borçlarını yıllık % 3 faizle 18 ay taksitle 
ödemelerine, Haziran/2001 ve Mayıs/2002 aylarından başlamak üzere iki kez imkân sağlamıştır. 

Ayrıca, 4958 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (K) fıkrası uyarınca 30.06.2003 tarihi 
itibariyle tahakkuk etmiş sigorta primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ve işsizlik sigorta
sı primi borçları ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faiz borçlarının Kanunun yayımını izleyen 
günden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak müracaat edilmesi halinde, Kurumca yeniden yapılan
dırılması imkânı tanınmıştır. 

4958 sayılı Kanunun Geçici l/K maddesinde, taksitlendirme anlaşması yapılan borçluların, ta
hakkuk edecek cari ay borçlarını veya taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini 
bir takvim yılı içinde ardarda üç defa yerine getirmemeleri halinde bu Kanundan yararlanma hak
kını kaybedecekleri hükme bağlanmıştır. Böylelikle, borçlarını yeniden yapılandırma imkânından 
yararlanan işverenlerin cari ay primlerini de düzenli ödemeleri amaçlanmıştır. 

Primlerden doğan alacakların son yıllarda sık aralıklarla tecil ve taksitlendirmeye tabi tutulma
sı, işverenlerin sürekli beklenti içine girmesine neden olmakta, düzenli prim ödeme alışkanlığını 
olumsuz etkilemekte ve primlerini düzenli ödeyen işverenler de adeta cezalandırılmış olmaktadır. Bu 
itibarla, Kurumun ana gelir kaynağı olan primlerden doğan alacakların süresinde tahsiline yönelik et
kin önlemlerin alınması ve düzenli prim ödeme alışkanlığının oluşturulması gerekli görülmektedir. 

Prim borçlarına karşılık gayrimenkul devralınması uygulamasının yaygınlaştırılmasından kaçı
nılmalı; Kurumun finansman sıkıntısı içinde bulunduğu dikkate alınarak, prim borçlarının öncelik
le nakden tahsili cihetine gidilmelidir. Zorunlu hallerde gayrimenkul devralınması durumu söz ko
nusu olduğunda ise Kurum ihtiyaçları veya devralınacak taşınmazın satış kabiliyeti gözetilmelidir. 

c) Sigorta kollarına ait çalışmalar : 
- Kısa vadeli sigorta kolları : 
2003 yılında, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta koluna tabi 5.615.238 sigortalıdan 76.668'i 

iş kazasına maruz kalmış 440'ı ise meslek hastalığına yakalanmış ve 811 ölüm olayı meydana gel
miştir. Bu sigorta kolundan gelir almakta olan 126.928 kişiye, gelecekteki ödemelerin peşin değe
ri olan matematik karşılıklar ile Kurumun prim dışı gelirlerinden, bu sigorta koluna isabet eden fon 
gelirlerinin dikkate alınması halinde 1 katrilyon liralık gelire karşılık 1.2 katrilyon liralık harcama 
yapıldığı ve 2003 faaliyet döneminin 154.6 trilyon lira zararla neticelendiği görülmüştür. 

Hastalık sigortasından yararlananların sayısı, geçen yıla göre % 7 oranında artarak 
34.558.641'e yükselmiştir. Bu sigorta kolundan 2003 yılında elde edilen 4.6 katrilyon liralık prim 
ve sair gelirlere karşılık 5.2 katrilyon liralık sağlık gideri yapılmıştır. Bu sigorta kolu 2003 yılında 
646.3 trilyon lira gider fazlasıyla kapanmıştır. 

Diğer kısa vadeli sigorta kolu olan analık sigorta kolundan 2003 yılında elde edilen 395.5 tril
yon liralık gelirin sadece % 25'i oranında 100.8 trilyon lirası harcanmış, 294.7 trilyon lira gelir faz
lası oluşmuştur. 

- Uzun vadeli sigorta kolları: 
Uzun vadeli sigorta kolları olarak kabul edilen; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 

01.04.1950 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 
2003 yılı sonu itibariyle, Kurumdan 62.709 kişi malullük, 2.694.834 kişi yaşlılık ve 1.051.052 

kişi de ölüm nedeniyle olmak üzere toplam 3.808.595 kişi aylık almaktadır. 
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kollarından 2003 yılında 8.6 katrilyon lirası prim gelirlerinden, 

4,5 katrilyon lirası ise fon gelirlerinden olmak üzere 13.1 katrilyon lira gelir elde edilmiş ve karşılığında 
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11.9 katrilyon liralık harcama yapılmıştır. Ancak bu sigorta kollan için yıl içinde 32.8 katrilyon liralık 
matematik karşılık ayrılması gerektiğinden, üç sigorta kolu 31.6 katrilyon lira açık vermiştir. 

Fiili giderlerin; % 97'si yaşlılık, malullük ve ölüm aylıklarına, % l'i sosyal yardım zammına, 
kalan 2'si ise diğer ödemelere ilişkin bulunmaktadır. 

Görüleceği üzere, hiçbir prim karşılığı olmadığı halde, emekli aylıkları ile birlikte ödenen sos
yal yardım zammı ödemeleri, 1995 yılında Kurumun ödediği emekli aylıklarının % 63'ünü oluş
turmaktayken, en son 15.04.1995 tarihinden geçerli olmak üzere aylık 4.690.000 liraya yükseltil
miş ve bu tarihten itibaren aynı tutarın ödenmesine devam edilmesi sonucunda, sosyal yardım zam
mı ödemelerinin Kuruma olan yükü her geçen yıl azalmaktadır. 

2- Sağlık tesisleri ve tedavi çalışmaları : 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun öngördüğü tedavi yardımları Kurumun sağlık tesisle

rinde, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri, anlaşmalı üniversite hastaneleri ile yine anlaşma 
yapılmış olan hekim ve müesseselerden karşılanmaktadır. 

Kurum 2003 yılında 573 adet sağlık tesisi, 33.963 fiili yatak kapasitesi ve 53.985 personele 
sağlık hizmeti vermiştir. 

19.01.2005 tarih ve mükerrer 25705 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5283 sayılı Kanun
la, Kuruma ait sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığına devri öngörülmüştür. Diğer yandan, 
09.12.2004 tarih ve 25665 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uy
gulaması Hakkında Kanun da yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla, yeni düzenlemeler çerçevesinde, 
sağlık hizmetlerine ilişkin uygulamaların Sağlık Bakanlığınca yürütülmesi durumu söz konusudur. 

Kurumun satınalma faaliyetleri içinde ilaç ve iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemeleri 
önemli bir yer tutmaktadır. Kurumun 2003 yılı ilaç giderleri 2,1 katrilyon lira, çeşitli tıbbi sarf mal
zemeleri gideri ise yaklaşık 230 trilyon liradır. 

İlaç ve tıbbi sarf malzemelerin tedarikinde önemli aksaklıklarla karşılaşılmıştır. 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun yürürlüğe girdiği 01.01.2003 tarihine kadar, doğrudan üreti

ci ve ithalatçı firmalarla imzalanan tip sözleşmelere göre ilaç tedariki yapılırken, bu tarihten itibaren 
hastanelerce ayn ayn ihaleler açılmak suretiyle tedarike geçilmiş, ancak ayrı ayrı ve düşük miktarlar 
üzerinden açılan ihalelere üretici ve ithalatçılardan ziyade depocu olarak tabir edilen aracı fırmalann 
katılmasıyla önceki dönemlere kıyasla çeşitli ilaçlarda daha yüksek fiyatlar ve dolayısıyla maliyet ar
tışları oluşmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra, ilaçlann zamanında temininde güçlükler yaşanmaya baş
lamış ve 2003 yılında bir çok ünitede ilaç sıkıntısı ve hasta mağduriyetleri ortaya çıkmıştır. Hastanele
rin gerek ilaç, gerekse tıbbi malzemeler için ayn ayn olmak üzere sürekli ihaleler açmak zorunda kal
masıyla, hekimlerin asli işlerinin dışında yoğun bir şekilde ihalelerle uğraşmak durumunda kaldıkları 
gözlenmiştir. Diğer yandan, tedarikteki gecikmeler nedeniyle ünitelerin, sürekli olarak doğrudan temin 
ve pazarlık yöntemini kullanmak zorunda kaldıklan ve bu durumun zincirleme olarak devam ettiği, do
layısıyla uygulamanın 4734 sayılı Kanunun ruhuna da uygun düşmediği belirlenmiştir. 

Bu aksaklıkları gidermek üzere, bir yandan ünitelerce ayrı ayrı tedarikte bulunulurken, diğer 
yandan belirli bazı ilaçlar için toplu ilaç alım ihaleleri de açılmış, ancak bu ihalelerde de çeşitli so
runlar ortaya çıkmış ve Kurum çeşitli soruşturmalarla karşı karşıya kalmıştır. 

Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türk Eczacılar Birliği arasında 
14.12.2004 tarihinde, kamu kuruluşlarının serbest eczanelerden ilaç alımı konusunda yapılacak 
protokole ilişkin genel esasları düzenleyen çerçeve protokole istinaden, 10.02.2005 tarihinden iti
baren SSK sağlık sigortası yardımlarından yararlananların da ilaçlarını doğrudan serbest eczane
lerden temin etmesi uygulaması başlatılmıştır. 

Bu arada, 19.01.2005 tarih ve 25705 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5283 sayı
lı Kanunla, Kurum sağlık birimlerinin Sağlık Bankalığına devri öngörülmüştür. Böylece Kurumun 
sağlık hizmet üretimi ve sunumu görevi sona ermiş olmaktadır. 
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ilaç temin usulü nasıl olursa olsun, bütünüyle kamu sağlık sistemini ilgilendirmekte ve yıllık 
tutarı 10 katrilyon lirayı aşan bir harcama boyutuna sahip bulunmaktadır. Bu kapsamda alınacak 
her tedbir, yapılacak her tasarruf ülke ekonomisine önemli kazançlar sağlayacaktır. Diğer yandan, 
zaman zaman, ilaçların etken madde miktarı ve hacim yönünden ruhsat formuna uygunluğunun 
kontrolünün yapılmasını sağlayacak etkin bir sistemin oluşturulması da önemli görülmektedir. 

İlaç kadar önemli bir diğer konu ise iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemelerinin temin uygu
lamalarıdır. Bu konu SSK'nın yanı sıra, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarını, kamu görevlilerini, özet
le ülke nüfusunun büyük bir kesimini yakından ilgilendirmektedir. Ancak bu konuda da Kurumlar 
arasında gerektiği şekilde uygulama birliği sağlanamaması, farklı yöntemler uygulanması ve malze
melerde standardizasyon sorunları yaşanması, tedarik işlerinin sağlıklı yürütülememesi sonucunu do
ğurduğu gibi, maliyet artışlarına ve makro anlamda önemli kaynak kayıplarına yol açmaktadır. 

Bu yapı içerisinde üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biri de hastalara ve hasta ya
kınlarına malzeme aldırılması uygulamasının yaygın bir şekilde sürdürülmesidir. Bu uygulamayla, 
zaten sıkıntı içerisinde bulunan insanlar, hiç anlamadıkları ve bilmedikleri konuda, firmalarla karşı 
karşıya bırakılmakta, kimi zaman bu aşamada yönlendirmeler yapıldığı hususları da gündeme gel
mektedir. Yüksek Denetleme Kurulu tarafından da somut olarak tespit edildiği üzere, sadece kurum
lara farklı fiyatlardan satış yapılmamakta, hasta ve hasta yakınlarına da yüksek fiyatlardan satış ya
pıldığı, resmi tarifenin üzerindeki bedellerin de bu insanlara yüklendiği gözlenmektedir. 

Dolayısıyla, sosyal güvenlik kuruluşları ve kamu sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşla
rın sağlık malzemeleri tedarik yöntemlerindeki farklılığın ortadan kaldırılması, sağlık harcamala
rında kaynak kaybının önlenmesi ve kamu yararı açısından, firmalar arası rekabeti esas alan müş
terek satın alma usul ve esaslarının oluşturulması hususu üzerinde önemle durularak, bu konuda 
gerekirse ilgili mevzuatta değişikliğe gidilmek suretiyle kamuda sağlıklı bir tedarik sistemi kurul
ması, hasta ve hasta yakınlarına malzeme aldırılması şeklindeki uygulamaya son verilmesi gerek
li görülmektedir. Ayrıca, uluslar arası normlara da uygun olacak şekilde, tüm branşlar itibariyle ve 
ilgili kuruluşların tamamında ortak olarak kullanılmak üzere malzemelerin sınıflandırma, gruplan-
dırma ve kodlandırılmasının yapılması hususlarının dikkate alınması; bu kapsamda, branşlar itiba
riyle tüm malzemeler için teknik, standart işareti, fiyat ve diğer bilgileri ihtiva edecek şekilde, il
gili kuruluşların erişimine açık ortak bir bilgi işlem veri tabanı (Malzeme Bilgi Bankası) oluşturul
ması, malzemelerin yurda girişinden hastalarda kullanımına kadar tüm aşamalarda, kamuda etkin 
bir koordinasyon ve kontrol mekanizması kurulması önem arz etmektedir. 

3- Plasman Çalışmaları : 
Başta primler olmak üzere, çeşitli gelirlerden oluşan Kurum fonlarının Uluslararası Çalışma 

Örgütü (ILO)'nce benimsenen "seyyaliyet", "emniyet" ile "Sosyal ve ekonomik yararlılık" ilkele
ri doğrultusunda kullanılması esas olmaktadır. 

Kurum fonlarının hangi alanlara tahsis edileceğine ilişkin işlemlerdeki karar yetkisi, mülga 4792 
sayılı Kanun ve 616 sayılı KHK'de olduğu gibi, 06.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4958 sayılı Ka
nunda belirtilen sahalara yapılan plasmanların 2003 yılı sonu itibariyle durumu aşağıda gösterilmiştir. 

Plasmanlar 2003/Milvar TL %_ 
1-Mevduat 1.218.365 33 
2- Tahviller 
3-Müesseseler 1.000 
4-İştirakler 5.189 
5- Maddi duran varlıklar(net) 2.520.623 67 
Plasmanlar Toplam 3.745.177 100 
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Kurumun 2003 yılı sonu itibariyle plasmanları, geçen yıla göre % 36 oranında 986.7 trilyon 
lira artış göstermiştir. 

Plasmanlardan yıl içinde ortalama % 7,2 oranında, toplam 270.6 trilyon lira gelir elde edilmiş
tir. Plasmanlardan elde edilen gelirin; % 61'i mevduatlardan, % 39'u da gayrimenkuller ve diğer 
plasmanlardan sağlanmıştır. 

Fonlardan, mümkün olabilecek en yüksek düzeyde gelir temin edilebilmesi için gerekli tüm 
önlemler alınmalıdır. 

V- YATIRIMLAR 
Kurumun yıllık yatırım programlan, Devlet Planlama Teşkilatının onayından geçmekte, fi

nansmanı ise Kurum kaynaklarından sağlanmaktadır. 
2003 yılı için 100 trilyon lira olan yatırım ödeneği karşılığında 60.5 trilyon liralık nakdi ve fi

ziki yatırım gerçekleştirilmiştir. 
Yatırımlara tahsis edilen kaynakların ihtiyaçlara cevap verecek şekil ve nefasette programla

nan sürede hizmete ve ranta dönüştürülebilmesi için, program çalışmalarının yeterli detay ve titiz
likle yürütülmesi sağlanmalı, yatırım projeleri; yapım konusu işlerin tespiti yapıldıktan, projelerin 
belli bir seviyeye getirilmesi ve ihaleye esas keşfin bu tespit ve projelere göre hazırlanması sağlan
dıktan sonra ihaleye çıkarılmalıdır. 

VI- MÜESSESE VE İŞTİRAKLER 
Sosyal Sigortalar Kurumu, sigortalılar ile bunların eş, çocuk, ana ve babalarına da sağlık yar

dımı yapmak ve dolayısıyla da ilaç ve iyileştirici malzeme vermekle yükümlü bulunduğundan, ilaç 
tüketimi ve daha da önemlisi ilaç giderleri her yıl büyük ölçüde artarak ciddi boyutlara ulaşmıştır. 

Nitekim; 1997 yılında 72 trilyon, 1998 yılında 166 trilyon, 1999 yılında 304 trilyon, 2000 yı
lında 572,4 trilyon, 2001 yılında 992,6 trilyon, 2002 yılında 1.9 katrilyon lira seviyesinde gerçek
leşen Kurumun ilaç giderleri 2003 yılında 2.1 katrilyon liraya yükselmiştir. 

Bu nedenle Kurum sarfiyatı fazla olan müstahzar ilacı en ekonomik yoldan temin amacıyla, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 123 üncü ve mülga 4792 sayılı Kuruluş Kanunu'nun 2158 
sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin (e) fıkrası gereğince kurulan SSK İlaç ve Tıbbi Malze
me Müessesesi, 1981 yılında faaliyete geçmiştir. 

Müessesede; antibiyotik, kapsül, tablet, likit ve şurup departmanları bulunmaktadır. 2003 yılında 
kapasite kullanım oranlan; antibiyotik kapsülde % 20'den % 36'ya, kapsülde % 46' dan % 76'ya yük
selmiş, tablette %117'den % 113'e, antibiyotik tozda % 79'dan % 74'e, likitte ise % 7'den % 6'ya 
düşmüştür. Söz konusu oranlann, tablet haricinde genelde düşük olduğu görülmektedir. 

Müessesenin faaliyet gösterdiği mahal ve işletme binası mevcut yapısı itibariyle ilk madde ve 
malzemeler ile birlikte mamullerin kolaylıkla taşınmasına, depolanmasına ve ünitelerinin genişle
mesine de imkân vermemektedir. 

Piyasadaki eşdeğerlerine kıyasla oldukça düşük maliyetle ilaç üretimi yapan, ucuz üretimden 
dolayı SSK'nın toplam ilaç hacmi içerisinde parasal olarak % 0,5-1 oranlarında bir paya sahip ol
masına rağmen, miktar bazında Kurum ilaç ihtiyacının yaklaşık % 10 oranındaki kısmını karşıla
yan Müessesenin, uygun koşullarda üretim yapabilecek bir yapıya kavuşturulması, bu suretle daha 
etkin ve verimli bir çalışma ortamının sağlanması hususu üzerinde geçmiş yıllardan beri durulmuş; 
ancak bu yönde yürütülen çalışmalar kesin bir sonuca ulaştırılamamıştır. 

Müessese ile ilgili olarak 2004 yılında yeni bir fizibilite ön çalışması yürütülmüşse de, 
19.01.2005 tarih ve mükerrer 25705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5283 sayılı Kanunla, 
SSK'nın da dahil olduğu bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlı
ğına devri öngörülmüştür. Bu düzenlemeyle Kurumun sağlık hizmet üretimi ve sunumu fonksiyo
nu sona erdirilmiştir. 
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Anılan kanunda sağlık birimi tanımı, "kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastane, dispanser, 
sağlık merkezi veya istasyonu ile her ne ad altında olursa olsun insan sağlığı ile ilgili hizmet sunan 
tüm birimler" olarak yapılmıştır. Dolayısıyla Müessesenin durumu ile ilgili olarak belirsizlik mey
dana gelmiş bulunmaktadır. Değinilen bu gelişmeler çerçevesinde, İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayi 
Müessesesinin durumunun tüm yönleriyle değerlendirilerek, geleceği hakkında bir an önce karara 
varılması gerekli bulunmaktadır. 

Kurum, mülga 4792 sayılı Kuruluş Kanununun 20/e maddesine istinaden 5 kuruluşun serma
yesine Bakanlar Kurulu kararıyla iştirak etmiştir. Öte yandan, Bakanlar Kurulu'nun 25.01.2002 ta
rih ve 24651 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/3534 sayılı kararı uyarınca; "Ankara Ano
nim Türk Sigorta Şirketi Sağlık ve Emeklilik Sandığı Vakfı" bütün aktif ve pasifleri ile SSK' ya 
devredilmiştir. Böylece söz konusu vakfın ortağı olduğu iki şirket ile Bakanlar Kurulu'nun 
03.07.2003 tarih ve 25157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5745 sayılı kararı ile "Türk Ti
caret Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı" tüm aktif ve pasifleri ile SSK'ya devredilmiştir. Bunun 
sonucunda da söz konusu vakfın ortağı olduğu beş şirket Kurumun iştirakleri arasına girmiştir. 

Diğer yandan, Bakanlar Kurulu'nun 04.07.2003 tarih ve 25158 sayılı Resmi Gazetede yayım
lanan 2003/5736 sayılı kararı ile "Türkiye Tütüncüler Bankası A.Ş. Memur ve Hizmetlileri Sosyal 
Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı" nın tüm aktif ve pasifleri ve bu arada, söz konusu vakfın ortağı 
olduğu Yaşarbank A.Ş. hisseleri de SSK'ya devredilmiştir. 

Böylece, Kurumun 2.775 milyon lira USX-RAY Röntgen A.Ş.'ne, 100 milyon lira Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası A.O.'na, 29.443 milyon lira Yeditepe Otelcilik Tur. Tic. A.Ş.'ne, 
4.093.764 milyon lira Oyak İnşaat A.Ş.'ne, 50.000 milyon lira da Kan ve Sağlık Hizmetleri Ano
nim Şirketine, 135.800 milyon lira T. Dış Ticaret Bankasına, 381.749 milyon lira Ankara Anonim 
Türk Sigorta Şirketine, 377.790 milyon lira Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ne, 110.000 milyon lira Ti
caret Sigorta A.Ş.'ne, 7.500 milyon lira Ticaret Factoring Hiz. A.Ş.'ne, 79 milyon lira Rabak 
A.Ş.'ne, 1.331 milyon lira Fürsan A.Ş.'ne, 560.987 milyon lira Yaşarbank A.Ş. olmak üzere 
5.751.318 milyon lira iştiraki bulunmaktadır. 

Kurumun mevcut iştirakleri gözden geçirilerek faaliyet konusu ile ilgisi bulunmayan ve ve
rimli olmayan iştiraklerin elden çıkarılması hususundaki çalışmalara etkinlik kazandırılarak bir an 
önce sonuçlandırılması gerekmektedir. 

VII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı

rakılmıştır. 
KURUM : 
1- İyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemelerinin tedarik ve uygulamaları ile ilgili olarak; 
- Protokollü tedarik yönteminin uygulandığı geçmiş dönemlerde, protokol revize çalışmaları 

başlatılıp yeni protokoller akdedilinceye kadar taahhütnameli satış yetkisi verilmiş olan firmalar
dan temin edilen malzemeler için, rayiç bedellere göre Kurum lehine geriye dönük fiyat farkları
nın tespit edilmesi hususundaki çalışmaların süratle tamamlanması; fiyat farklarından doğan Ku
rum alacaklarının tahsili yönündeki girişimlerin sürdürülmesi, 

- Rayiç bedel tespitleri, fiyat farkı hesaplamaları, alacakların tahsili ve tahsil edilemeyen ya
da ihtilaflı durumda olan alacakların hukuki takibatı ile ilgili olarak Kurumca yürütülen tüm iş ve 
işlemlerin, fiyat farkı çıkarılmamış malzemeleri de kapsayacak şekilde Kurum Teftiş Kurulunca 
teftiş programına alınması; bu çerçevede, 1997 yılında protokollerin iptalinden sonra taahhütname
li satış yetkisi verilmiş olan ortopedi firmaları için Kurum lehine malzeme fiyat farkları çıkarıldı
ğı ve alacak tespiti yapıldığı halde, Türkermed Ltd. Şti. ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılma
ması hususu başta olmak üzere, bazı firma ve malzemeler için uzun süredir fiyat farkı çıkarılma
ması nedenlerinin incelenmesi, gerekirse soruşturulması, 
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B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır : 
1- Kurumda hizmet ve faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, muhtemel kayıplar ve is

rafın önlenmesi, kaynak tasarrufu sağlanması,"e-Dönüşüm Türkiye Projesi" çalışmaları kapsamın
da Kuruma düşen görev ve sorumlulukların gerektiği şekilde yerine getirilebilmesi, şeffaflığın ve 
hesap verilebilirliğin sağlanması ve vatandaşlara hızlı ve nitelikli bir hizmet sunumunun gerçekleş
tirilebilmesi amacıyla; 

- Sağlık harcamaları, satınalma, stoklama, personel, sigortalı ve işveren işlemleri başta olmak 
üzere, faaliyet konulan itibariyle gerekli alt yapı ve donanımı oluşturmak ve üniteler arası iletişi
mi sağlamak suretiyle, bir an önce merkezi kontrol ve yönetim bilgi sisteminin oluşturulması, ay
rıca Kurum sağlık yardımından yararlanan sigortalılara yapılan sağlık harcamalarının kişi bazında 
takibinin sağlanması, 

- Kurumun bütün faaliyetlerinde otomasyona geçilmesi ve tüm işlemlerinin bilgisayar orta
mında takip edilebilir hale getirilmesi konusundaki çalışmalara etkinlik kazandırılması; bu çalış
maları yürütecek Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının, daha güçlü ve etkin bir yapıya kavuşturulma
sı için, yeterli ve nitelikli personelle takviye edilmesi hususunda ilgili merciler nezdindeki girişim
lerin sürdürülmesi, 

- SSK sağlık sigortasından yararlananların serbest eczanelerden ilaç alabilmelerine imkân sağ
layan uygulamalar çerçevesinde, yurt çapında anlaşmalı eczane sayısındaki artışa paralel olarak ec
zane otomasyon sistemini geliştirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra, ilgili birimlerin yer, araç ve 
gereç ihtiyaçları da bir an önce giderilmek suretiyle Kurumda etkin bir reçete ve fatura kontrol sis
temi oluşturulması, 

2- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 

C) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 
1- 06.01.2005 tarih ve 5283 sayılı Kanun uyarınca, sağlık birimleri Sağlık Bakanlığına devre

dilen, dolayısıyla sağlık hizmet üretimi ve sunumu fonksiyonu sona eren Kurumun, görev ve yet
kileri ile teşkilat yapısının bu çerçevede yeniden belirlenmesi hususunda gerekli yasal düzenleme
nin yapılması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

2- Sigortalılık niteliğinin yitirilmesinden, diğer bir ifadeyle SSK'ya ödenen sigorta primlerinin 
durmasından itibaren, bunlara ve bakmakla yükümlü olduklan eş, çocuk, ana ve babalanna bir altı ay 
daha sağlık yardımı yapıldığı halde, sigortalı işsizler için işsizlik ödeneği verildiği sürece hastalık ve 
analık sigortası primleri SSK'ya yatınlmaya devam edilmesine rağmen, özellikle sekiz ve on ay sü
reyle ödenek alan işsizlerin sigortalılıktan dahi sona ermeden bunların bakmakla yükümlü olduklan 
eş, çocuk, ana ve babalannın sadece altı ay süreyle sağlık yardımlarından yararlandırılması, kendile
rinin ise işsizlik ödeneğinin ve dolayısıyla hastalık analık sigortası primlerinin durduğu andan itiba
ren sağlık yardımlannın kesilmesi eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığından ve zaten işten çıkanlmış du
rumda bulunanların daha fazla mağduriyetine yol açtığından, ilgili mevzuatta sigortalı işsizler lehine 
bu yönde gerekli düzenlemenin yapılması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

3- Sağlık sektöründeki kamu alımlarında uygulama birliği sağlamak amacıyla, Sağlık Bakan
lığı, Maliye Bakanlığı, TSE, Emekli Sandığı, SSK ve Kamu İhale Kurumu yetkililerinden oluşan 
ortak çalışma grubu tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde; sosyal güvenlik kuruluşları ve 
kamu sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşların sağlık malzemeleri tedarik yöntemlerindeki 
farklılığın ortadan kaldırılması, sağlık harcamalarında kaynak kaybının önlenmesi ve kamu yararı 
açısından, firmalar arası rekabeti esas alan müşterek satın alma usul ve esaslarının oluşturulması 
hususu üzerinde önemle durularak, bu konuda gerekirse ilgili mevzuatta değişikliğe gidilmek su
retiyle kamuda sağlıklı bir tedarik sistemi kurulması, 
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- Her türlü iyileştirici sarf malzemesinin uluslararası normlara kavuşturulması için, Sağlık Ba
kanlığınca başlatılan ve Maliye Bakanlığı ve sosyal güvenlik kuruluşları ile Hacettepe, Ankara ve 
Gazi üniversiteleri tıp fakülteleri ve Ankara'da bulunan SSK ve Sağlık Bakanlığı eğitim hastane
leri yetkililerinin katılımı ile yapılan çalışmalarda, tüm branşlar itibariyle ve ilgili kuruluşların ta
mamında ortak olarak kullanılmak üzere malzemelerin sınıflandırma, gruplandırma ve kodlandırıl-
masının yapılması hususlarının dikkate alınması; bu kapsamda, branşlar itibariyle tüm malzemeler 
için teknik, standart işareti, fiyat ve diğer bilgileri ihtiva edecek şekilde, ilgili kuruluşların erişimi
ne açık ortak bir bilgi işlem veri tabanı (Malzeme Bilgi Bankası) oluşturulması, malzemelerin yur
da girişinden hastalarda kullanımına kadar tüm aşamalarda, kamuda etkin bir koordinasyon ve kon
trol mekanizması kurulması 

4- Kurum mülkiyetinde bulunan ve nitelikleri itibariyle satışa uygun olduğu belirlenen gayri-
menkullerin, finansman sıkıntısı içinde bulunan Kuruma yapacağı katkı dikkate alınmak suretiyle, 
4958 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile SSK Emlak Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde 
günün şartlarında en yüksek değerden satılmasını teminen başlatılan hazırlık çalışmalarının bir an 
önce tamamlanması ve satışlarının yapılması, 

MÜESSESE : 
5- 06.01.2005 tarih ve 5283 sayılı Kanun uyarınca, sağlık birimleri Sağlık Bakanlığına dev

redildiğinden, Kurum sağlık birimlerinin ilaç ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş olan SSK İlaç 
ve Tıbbi Malzeme Sanayi Müessesesinin durumunun tüm yönleriyle değerlendirilerek, geleceği 
hakkında bir an önce karara varılması, 

SONUÇ 
1- Sosyal Sigortalar Kurumunun 2003 yılı bilançosu ile genel bütçeden 3.157.883.473 milyon li

ra yardım yapılması sonucu 3.051.580.902 milyon lira gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı, 
2- Sosyal Sigortalar Kurumu İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayi Müessesesi'nin 2003 yılı bilanço

su ve 1.002.978 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
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Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı 
2003 Yılı Bilançosu 

Akdf 

I - Dönen varlıklar 
A)Kasa ve bankalar 

Verilen çek. ve ödeme 
emirl.(-) 

B) Tahviller 

C) Alacaklar 
Şüpheli alacaklar karş.(-) 

D) Verilen avanslar 
E) Stoklar 

Malzeme amortismanı (-) 
F) Diğer dönen varlıklar 
Diğer dönen varl. karşılığı (-) 
Dönen varlıklar toplam 

II- Duran varlıklar 

A) Tahviller 
B) Alacaklar 
C) Verilen krediler 
D) Müess. ve işt. serm. payı 
E) Maddi duran varlıklar 

Birikmiş amortismanlar (-) 
F) Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 
Aktif toplamı 
Nazım hesaplar 

2002 

Ayrıntısı 
Milyon TL 

885.930.798 

3.082.623 

3.255.533.849 
304.054.147 

275.589.318 

2.618 
93.988.070 
43.881 

1.896.364.089 
510.143.017 

Tümü 
Milyon TL 

882.848.175 

2.951.479.702 

344.351.320 
275.586.700 

93.944.189 

4.548.210.986 

855.925 
548 
3.360.587 
1.386.221.072 

1.390.438.132 
5.938.649.118 

2003 

Ayrıntısı 
Milyon TL 

1.338.896.585 

1.442.618 

4.495.908.045 
423.907.309 

447.574.494 

2.618 
118.007.438 
77.772 

2.520.623.177 
726.285.920 

| 

Tümü 
Milyon TL 

1.337.453.967 

4.072.000.736 

26.094.096 
447.571.876 

117.929.666 

6.001.050.341 

767.884 
550 
6.712.518 
1.794.337.257 

1.801.818.209 
7.802.868.550 
1.969.198.088 

Pasif 
I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A) Alman krediler 

B) Borçlar 
C) Alman avanslar 
D) Vergi,resim,harç ve fon 

kest. 
E) Gider tahakkukları 
F) Diğer yabancı kaynaklar 
Kısa vadeli kay. toplamı 

II- Uzun vadeli yabancı 
kaynaklar 

A) Alınan krediler 
B) Borçlar 

C) Sosyal Güvenlik Karşılık. 
D) Diğer yabancı kaynaklar 
E) Özel karşdıklar 
Uzun vadeli yab. kayn. 

toplamı 
Kaynaklar toplamı 

III- Öz kaynaklar 
A) Yeniden değerleme artist 
B)Yedekler 

Özkaynaklar toplamı 
Pasif toplamı 
Nazım hesaplar 

2002 
Ayrıntısı 
Milyon 

TL 

Tümü 
Milyon TL 

2.140.190.312 

14.936.014 
15.354.985 

631.748 
2.171.113.059 

1.629.013 
5.735.368 

2.541.365.410 

30.955.679 

2.579.685.470 
4.750.798.529 

1.187.850.589 

1.187.850.589 
5.938.649.118 

2003 
Ayrıntısı 
Milyon 

TL 

Tümü 
Milyon TL 

2.237.971.869 

15.825.793 
44.028.782 

1.021.334 
2.298.847.778 

17.930.278 
5.738.190 

3.882.908.292 

48.357.870 

3.954.934.630 
6.253.782.408 

1.549.086.142 

1.549.086.142 
7.802.868.550 
1.969.198.088 



Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı 
2003 Yılı Gelir-Gider Tablosu 

Giderler 

1- Sosyal sigorta giderleri 

Matematik karşılıklar (-) 

2- Sağlık tesisleri giderleri 
3- Stok sayım farkları 
4- Genel yönetim giderleri 

5- Faiz giderleri 
6- Komisyon giderleri 
7- Şüpheli alacaklar karş.gid. 
8- Geçmiş yıllar gid. 

9- Arızi giderler 
10- Maddi duran var. sayım 
noks. 
11- Masraf iştirakleri 

12-Diğer giderler 

Toplam 

13- Sosyal güvenlik karşılıkları 
(Matematik karşılıklar) 

Genel toplam | 

2002 

Ayrıntısı 
Milyon TL 

10.122.809.727 

1.491.508.812 

" 

Tümü 
Milyon TL 

8.631.300.915 

2.532.071.123 
28 

188.729.732 

303.901 
50.999.945 
88.108.622 
54.264.242 

44.572 

1.965 
1.398.069 
2.815.175 

11.550.038.289 

2.016.406.765 

13.566.445.054 | 

2003 

Ayrıntısı 
Milyon TL 

13.637.186.616 

1.710.038.020 

i 

Tümü 
Milyon TL 

11.927.148.596 

3.485.630.540 

319.631.709 

909.559 
74.629.888 

119.860.587 
145.563.994 

53.952 

752 
1.710.433 
4.986.827 

16.080.126.837 

3.051.580.902 

19.131.707.739 

Gelirler 

1- Prim gelirleri 

2- Çeşitli gelirler 

3- Sağlık tesisleri gelirleri(x) 

4- Genel bütçeden yardım 
5- Faizler 
6- Iskonto ve vade farkı 

gelir. 

7- Müesseselerden devr. kar 
8- İştiraklerden devr kar 
9- Tahvil ve bono gelirleri 
10-Karşıhklar.kullamlmayan 

kısıml. 

11- Geçmiş yıllara ait gelirler 
12- Arızi gelirler 

13- Maddi duran v.sayım faz. 

14- Kira gelirleri 
15- Tazminat ve ceza 

gelirleri 
16- Kambiyo farkları 
17-Diğer gelirler 

Genel toplam | 

2002 

Aynntısı 
Milyon 

TL 

Tümü 
Milyon TL 

9.865.299.573 

561.944.938 

309.538.129 
2.378.463.126 

205.165.605 

-
297.528 

392.866 

108.718.385 
44.714.681 

2.915 

70.499.636 

1.037.802 
9.675.020 

10.694.850 

13.566.445.054 

2003 
Aynntısı 
Milyon 

TL 

Tümü 
Milyon TL 

14.346.019.787 

662.403.434 

407.750.952 
3.157.883.473 

213.134.065 

-
633.703 

31 

140.518.184 
4.946.170 

450 

105.935.566 

849.470 
27.806.815 
63.425.639 

19.131.307.739 



S.S.K. İLAÇ VE TBBİ MALZEME SANNAYİI MÜESSESESİ 2003 YILI BİLANÇOSU 

Aktif (Varlıklar) 

l-DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1 -Menkul kıymetler değer 
Düşüklüğü karşılığı (•) 

C-Ticari alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheii alacak kar (•) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar (-) 

E-Stoklar 
1 -Stok değer düş.karl.(-) 
2-Verieln sipariş avans 

F-Yıll yay.inş.ve on.mallyeti 
G-gel.ayt.ait gid.ve gel.tah. 
H-Oiğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
ll-DURAN VARLIKLAR 
A-Ticari alacaklar 

1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar (-) 

B-Ticari alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar (-) 

c- Maddi duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı men.kıy.değ.dûşük kar. (-

) 
3-lştirakler 

4-lştjraklere ser.tah.(-) 
5-lştlraklere sermaye paylan 

Değer düş.karşl. (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ort.ser.tah.(-) 
8-Bağlı ortser.pay.diğer düş 

kar(-) 
9-Dtğer mali duran varlıklar 

10-Diğer mali duran variıkl. 
Değer düş.karşl. (-) 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlık (brüt) 
2-Blrikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddl olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran.var.(brut) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 

F-Özel tükenmeye tabi varlıkl. 
1-özel tük.tab.var.(brüt) 
2-Birikmlş tük.payları (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Getecek aylara ait giderler ve 
gelir 
tan. 
H-Diğer duran varlıklar 

önceki 
dönem 
(TL.) 

8.539.119.557 

1.577.262.974.638 

898.612.410.723 

352.654.321 

1.572.078.649.942 

11.534.114.413 

Cari 
dönem 
(TL.) 

4.095.000 

4.059.840.804.037 

2.066.645.990.350 

733.501.237.572 

17.711.737 

2.404.222.460.273 

10.272.008.325 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

ATKİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

115.200.184.992 
51.273.384.544 

5.680.613.149 

2.877.844.859 

63.926.800.448 

2.802.768.290 

4.095.000 

5.214.659.408.257 

66.733.663.738 

4.126.574.467.775 

154.195.671.996 

91.882.110.043 

4.662.224.986 

3.278.996.520 

62.313.561.953 

1.383.226.466 

63.700.883.419 

5.278.360.291.676 
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S.S.K. İLAÇ VE TIBBİ MALZEME SANNAYİI MÜESSESESİ 2003 YILI BİLANÇOSU 

Pasif (Kaynaklar) 

l-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç seneti reeskontu (•) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç seneti reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inş.ve.onanm hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
6-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem karı ve diğer yasal 
yük.karş ılıkları 

2-Dönem karının peşin öd.vergi 
ve diğer yükümlülükler (-) 

3-Kidem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gjd.karşılıkları 

H-Cetecek ay.ait gelirler ve 
gider tahakkuktan 

l-Diğer kısa vad.yab.kaynaklar 

KISA VADELİ YABANCI 

KAYNAKUR TOPLAMI 

ll-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-6orç seneti reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç sen.rees.(-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kidem tazminat karşılıkları 
2-Ofğer borç ve gktkarşl. 

F-Gel.yıllara ait gelirler ve 
gider tahakkukları 

G-Dlğeruzunvad.yab.kay. 
UZUN VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

lll-OZ KAYNAKUR 
A-Ûdenmlş sermaye 

1-Sermaye 
2-ödenmemiş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri 
1 -Misse senedi ihraç primler 
2-Hisse senedi İptal kanarı 
3-M.D.V.Yen.değ.artışları 
4-lşörakleryen.değ.artışı 
5-Oiğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 

1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net kan (zararı) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKUR) TOPLAMI 

Önceki 
dönem 
(TL.) 

1.000.000.000.000 

25.753.718.162 

81.435.456.915 

140.794.944.037 

77.698.423.786 

299.928.824.738 

1.000.000.000.000 

25.753.718.162 

.712.604.249.094 

.088.287.675.781 

i 

.826.645.643.037 

.126.574.467.775 

Cari 
dönem 
(TL.) 

1.000.000.000.000 

43.109.726.812 

83.502.966.302 

40.626.243.368 

213.250.202.285 

94.001.305.354 

1.000.000.000.000 

43.109.726.812 

2.800.891.924.875 

.002.977.922.680 
l 

431.380.717.309 

1.846.979.574.367 

.278.360.291.676 
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S.S.K. İLAÇ VE TIBBİ MALZEME SANAYİİ MÜESSESESİ 
2003 YILI GELİR TABLOSU 

GELİR VE GİDERLER 

A- Brüt Satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kân veya zaran 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kân veya zaran 

F- Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

I- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kân veya zaran 

K- Dönem kân vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan (-) 

Dönem net kân veya zaran 

ÖNCEKİ DÖNEM 
TL. 

7.464.152.812.060 

746.415.281.203 

6.717.737.530.857 

5.373.148.202.351 

621.661.753.426 

391.965.512.569 

52.868.709.765 

79.474.121.633 

1.344.589.328.506 

722.927.575.080 

1.114.893.087.649 

1.088.287.675.781 

1.088.287.675.781 

CARİ DÖNEM 
TL. 

9.048.227.998.113 

904.822.799.798 

8.143.405.198.315 

6.631.087.631.502 

540.125.457.270 

278.835.955.052 

19.218.028.332 

267.268.170.247 

1.512.317.566.813 

972.192.109.543 

1.251.028.064.595 

1.002.977.922.680 

1.002.977.922.680 
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SAYI: 97 
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLE İLAÇ VE TIBBİ MALZEME 
SANAYİİ MÜESSESESİNİN 2004 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 

KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 
Komisyonumuzun 31.05.2006 tarihli 28 inci Birleşiminde Sosyal Sigortalar Kurumu Baş

kanlığı ile İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayi Müessesesinin 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenme
si Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz ko
nusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birle
şim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Sosyal Sigortalar Kurumu, 01.01.1946 tarihinde yürürlüğe giren, 09.07.1945 tarihli ve 4792 

sayılı Kanunla "İşçi Sigortaları Kurumu" adı ile kurulmuş, daha sonra 17.07.1946 tarih, 506 sayı
lı Kanunun 136 ncı maddesi ile adı "Sosyal Sigortalar Kurumu" olarak değiştirilmiştir. 

4792 sayılı kuruluş Kanununun 1 inci maddesinde; Kurumun amacının "iş hayatındaki türlü 
hallere karşı, ilgili sigorta kanunu hükümlerini uygulamak olarak belirlenmiştir. 

1946 yılında "İşçi Sigortalan Kurumu" olarak başladığı faaliyetini, 1964 yılından itibaren "Sos
yal Sigortalar Kurumu" unvanıyla sürdüren Kurum, 29.06.2000 tarih ve 4588 sayılı Yetki Kanuna is
tinaden, Bakanlar Kurulunca 24.08.2000 tarihinde kabul edilen 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me (KHK) ile "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı" unvanıyla yeniden yapılandırılmıştır. 

Ancak, anılan KHK'nın Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararının yürürlüğe girdiği 
10.11.2001 tarihinden itibaren ortaya çıkan hukuki boşluk, 6.8.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4958 
sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile giderilmiş ve Kurumun kuruluş, görev ve yetkileri ye
niden belirlenmiştir. 

Söz konusu Kanunun 1 inci maddesinde, Kurumun amacının 506 ve 2925 sayılı Kanunlara ta
bi olan sigortalıların, bu kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde, sosyal güvenliklerini sağla
mak olduğu belirtilmiştir. 

2004 yılı sonu itibariyle, sosyal güvenlik destek primi ödeyen sigortalılar hariç, 
6.952.848 kişi Kuruma prim ödemekte; buna karşılık 4.120.866 kişi Kurumdan aylık ve gelir al
maktadır. Bu verilere göre Kurumda, 1,7 aktif (prim ödeyen) sigortalı, 1 pasif (aylık ve gelir alan) 
sigortalıyı finanse etmektedir. Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında da aynı durum söz konusu olup 
ortaya çıkan veriler uluslararası normların önemli ölçüde altında yer almaktadır. Dolayısıyla, sos
yal güvenlik sistemine kaynak sağlayan aktif sigortalıların oranı düşük, kaynak tüketen pasif ve ba
ğımlı sigortalıların oranı yüksektir. Diğer bir ifadeyle sosyal güvenlik sistemi, kaynak tüketimi ağır 
basan sığ bir yapıya sahip bulunmaktadır. 

Bu yapının oluşmasındaki başlıca faktörlerden biri kayıt dışı istihdamdır. Kayıt dışı istihdam, 
Türkiye'deki yapısal sorunların bir yansıması olarak da ortaya çıkmaktadır. 

Sosyal güvenlik sisteminin daralmasına, prim gelirlerinin azalmasına, dolayısıyla aktüeryal den
gelerin bozulmasına yol açan kayıt dışı istihdamın önlenmesinde, makro ekonomik tedbirler önem 
kazanmakta; ancak, bu sorunun giderilmesinde kayıt dışı istihdamda artışa neden olabilecek uygula
malardan kaçınılmasının ve etkin bir denetim faaliyeti yürütülmesinin önemli rolü bulunmaktadır. 
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Sosyal güvenlik kapsamının, özellikle kayıt dışı istihdamın etkisiyle daralması, Kurumun ana 
gelir kaynağı niteliğinde olan prim gelirlerinin yetersiz düzeyde kalmasına neden olmakta; prim 
alacaklarının süresinde tahsil edilememesi ise finansman sıkıntısını daha da arttırmaktadır. 

2004 yılı sonu itibariyle prim alacakları ve gecikme faizleri tutarı yaklaşık 5,6 katrilyon liradır. 

Finansman ihtiyacı nedeniyle Kuruma yapılan Hazine yardımları yıldan yıla artmaktadır. 2001 
yılında 1,1 katrilyon lira olan Hazine yardımı, 2002 yılında 2,4 katrilyon liraya, 2003 yılında 3,2 
katrilyon liraya ve 2004 yılında 5,2 katrilyon liraya yükselmiştir. 

Prim alacakları tutarları ile Hazine yardımları karşılaştırıldığında, aynı düzeylerde olduğu gö
rülmektedir. 

Kurumda ilaç ve tıbbi sarf malzemesi alımları başta olmak üzere, tedarik faaliyetlerinde 
önemli aksaklıklar ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Söz konusu aksaklıkların giderilmesi ve tedarik faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülme
si yönünde etkin tedbirler alınmalı; ayrıca, kamu yaran açısından, ortez, protez ve iyileştirici nite
likteki diğer sarf malzemeleri için Sağlık Bakanlığı ve sosyal güvenlik kuruluşları arasında ortak 
satın alma usul ve esasları oluşturularak kamuda uygulama birliği sağlanmalıdır. 

Bu arada, Şubat/2005 ayından itibaren sigortalıların serbest eczanelerden ilaçlarını temin ede
bilmelerine yönelik uygulamaya geçilmiş; 19.01.2005 tarih ve 25705 mükerrer sayılı Resmi Ga
zetede yayımlanan "5283 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşlara Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakan
lığına Devredilmesine Dair Kanun"la Kuruma ait sağlık birimleri ve dolayısıyla eczanelerin Sağ
lık Bakanlığına devredilmesiyle de sigortalılar ve hak sahiplerinin tedavileri için gerekli ilaçlar ta
mamen anlaşmalı eczanelerden temin edilmeye başlanmıştır. 

Kurumun sağlık hizmet üretimi ve sunumu fonksiyonunun anılan kanunla sona ermesi sonu
cu, ilacın yanı sıra sağlık hizmetleri de tümüyle dışarıdan alınmaya başlanmış, bunun üzerine Sağ
lık İşleri İl Müdürlüğü sayısı 3'ten 16'ya çıkarılarak sağlık hizmetleri provizyon, fatura-reçete 
kontrol ve ödeme birimleri oluşturulmuştur. 

Kurumun sağlık hizmeti satın aldığı Sağlık Bakanlığı hastaneleri, üniversite hastaneleri ve 
özel sağlık kuruluşları tarafından, tetkik ve tedavisi sağlanan sigortalılar ve bakmakla yükümlü ol
dukları aile fertleri adına düzenlenen faturalar ve ekleri ile yapılan işlemler tetkik edildiğinde; has
taya konulan tanı ile yapılan işlemin uyumsuz olması, hastanın cinsiyetinin bayan olmasına rağ
men erkek, erkek olmasına rağmen bayan hastaya yapılması gereken tahlillerin yapılması, yalnız
ca erişkin hastaya yapılabilen tahlillerin çocuk hastaya, çocuk hastaya yapılması gerekenlerin eriş
kin hastaya yapılması şeklindeki usulsüz işlemlere ve şişirilmiş faturalara sıkça rastlandığı belir
lenmiş olup bu konuda bir an önce gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. 

Kuruma ait sağlık birimlerinin ve bu birimlerde görevli 52 binin üzerinde personelin Sağlık 
Bakanlığına devredilmesi nedeniyle, Kurumun mevcut teşkilat yapısının, sosyal güvenlik kurum
larının aynı çatı altında toplanmasına ve genel sağlık sigortası çıkarılmasına yönelik yasal düzen
leme çalışmaları da takip edilmek suretiyle, yeniden gözden geçirilmesi gerekli bulunmaktadır. 

Söz konusu yasal düzenlemeler çerçevesinde, sosyal güvenlik kuruluşları arasında, uygulanan 
sigorta programları, prim oranları, emekli aylıklarının alt ve üst sınırları, sağlanan haklar ve yü
kümlülükler gibi çeşitli uygulamalar açısından mevcut norm ve standart farklılıklarının giderilme
si önem arz etmektedir. 

Kurumun önceki yıllarda kapsamlı projelerle inşaat ihalelerine çıkmaması, detay projelerin bi
lahare yapılması, birçok sorunu da beraberinde getirmiş, bu durum inşaatların keşif bedellerinin 
eksik tespitine, neticede işlerin süresinde bitirilememesine neden olmuş, ihale sonrası çok sayıda 
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malzeme ve proje değişikliğinin ortaya çıkması, büyük keşif artışlarına neden olmuştur. Bu durum 
ihaledeki ilk şartları büyük ölçüde değiştirdiğinden gerekli rekabetin sağlanmasını da önlemekte olup, 
söz konusu olumsuzlukların giderilmesi için, Kurumca etüt-proje çalışmalarına gereken önemin ve
rilerek, ihale öncesinde projelerin istenilen nitelikte ikmalinin sağlanması gerekli görülmektedir. 

SSK Başkanlığı'nın 2004 yılı gelirleri, genel bütçeden aktanlan 5,2 katrilyon liralık yardım hariç 
21,7 katrilyon lira, giderleri ise 21,8 katrilyon lira düzeyinde oluşmuştur. Kurumun 2004 yılı gelir faz
lası genel bütçeden aktanlan yardımın etkisiyle 5,1 katrilyon lira olmakla birlikte, gelir fazlası kadar 
sosyal güvenlik karşılığı aynldığından, Kurum gelir-gider tablosunda gelir fazlası görülmemektedir. 

SSK Başkanlığının 2004 yılı bilançosunda yer alan bazı alacak karakterli hesaplar borç baki
yesi vermiş durumda olup, yıllardır birikime uğrayan bu hesaplar önemli boyutlara ulaşmış bulun
maktadır. Söz konusu hesapların tasfiyesi yönünde 2005 yılında başlatılmış olan çalışmalara etkin
lik kazandırılmalıdır. 

Kurumun gerçek mali durumunun görülebilmesi ve muhasebe kayıt ve işlemlerinin sağlıklı bir 
şekilde yürütülebilmesi için, muhasebe kayıtları ile aylık mizanların ve yıl sonu envanter işlemle
rinin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılması, mutabakat farklarının oluşumuna, hatalı ve 
eksik işlemlere meydan verilmemesi gerekli görülmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 

Kurum, 01.01.1946 tarihinde yürürlüğe giren 4792 sayılı Kanunla kurulmuş; "İşçi Sigortalan 
Kurumu" unvanıyla başlayan faaliyetini, 1964 yılından itibaren "Sosyal Sigortalar Kurumu" un
vanıyla sürdürmüştür. 

04.10.2000 tarihinde yürürlüğe giren mülga 616 sayılı KHK ile başkanlık statüsünde yeniden 
yapılandırılan Kurum, Kasım/2001-Ağustos/2003 tarihleri arasında yasal boşlukla karşı karşıya 
kalmıştır. 

29.07.2003 tarihinde kabul edilen ve 06.08.2003 tarihli 25191 sayılı Resmi Gazetede yayım
lanarak yürürlüğe giren 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile Kurumun kuruluş, görev ve yet
kileri yeniden düzenlenmiştir. 

Anılan Kanunun 1 inci maddesiyle Kurum, "kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkli
ğe sahip, özel hukuk hükümlerine tabi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu 
olan Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşu olarak" tanımlanmış; görev ve yetki alanı ise 
"506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa ta
bi sigortalıların, bu kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde sosyal güvenliklerini sağlamak ve 
diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek" olarak belirlenmiştir. 

Yeni düzenlemede de yapılanma, genel olarak mülga 616 sayılı KHK'da olduğu şekliyle be
lirlenmiş; başkanlık statüsü ve başkanlığa bağlı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Ge
nel Müdürlüğü şeklindeki yapı korunmuştur. 

Bu çerçevede Kurum sosyal sigorta hizmetlerinin yanı sıra, kendi bünyesindeki sağlık birim
lerince sağlık hizmet üretimi ve sunumu fonksiyonunu da sürdürmüştür. Ancak, 19.01.2005 tarih 
ve 25705 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "5283 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşlara Ait 
Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun"la önemli bir yapısal değişik
lik gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu düzenleme ile, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüm sağlık birimleri; bunlara iliş
kin her türlü hak ve yükümlülükler, taşınırlar, taşınmazlar ve taşıtlarla birlikte, SSK'ya ait olanlar 
rayiç bedeli karşılığında, diğerleri bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. 
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Anılan Kanun uyarınca, Kurumun sağlık hizmet üretimi ve sunumu fonksiyonu sona ermiştir. 
Bu nedenle, yeni düzenleme çerçevesinde Kurumun mevcut teşkilat yapısının gözden geçirilmesi, 
iki ayrı genel müdürlük şeklindeki bir yapılanmaya ihtiyaç bulunup bulunmadığı hususunun tüm 
yönleriyle değerlendirilmesi gerekli bulunmaktadır. Ancak, bu konuda sosyal güvenlik sisteminin 
yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak sürdürülmekte olan yasal düzenleme çalışmaları ile il
gili gelişmeler de takip edilmelidir. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarının (SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur) Emeklilik Sigortalan Ku
rumu unvanıyla aynı çatı altında toplanması, genel sağlık sigortası çıkarılması ve primsiz ödeme
lerin belirli esaslara bağlanması hususlarında hazırlanan üç ayrı kanun tasarısı TBMM'nin günde
minde bulunmaktadır. 

Mevcut durum itibariyle, sosyal güvenlik kuruluşları arasında, uygulanan sigorta programla
rı, prim oranları, emekli aylıklarının alt ve üst sınırları, sağlanan haklar ve yükümlülükler gibi çe
şitli uygulamalar açısından norm ve standart farklılıkları devam etmekte, bu da sosyal güvenliğin 
temelini oluşturması gereken adalet ve eşitlik ilkesini zedelemektedir. Bu açıdan, sosyal güvenlik 
sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde bu aksaklıkların giderilme
si hususu önem arz etmektedir. 

Kurumun görev ve hizmet alanının ağırlıklı kısmına, 506 sayılı kanun hükümlerine tabi sigor
talılar girmektedir. 

01.03.1965 tarihinde yürürlüğe giren 506 sayılı kanun, yaklaşık 36 yıllık yürürlüğü süresince 
çok sayıda değişikliğe uğramıştır. 

Mevzuat değişiklikleri 2004 yılında da sürmüş; 5035, 5073 ve 5084 sayılı kanunlarla, yine 506 
sayılı Kanunun bazı maddelerinde değişiklik ve ek madde ilavelerine gidilmiştir. 

Kurumun organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Başkanlık olarak belirlenmiştir. 
4958 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen kurum, kuruluş ve konfederasyonların tem

silciliklerinden oluşan Genel Kurul, üç yılda bir Haziran ayı içinde toplanması öngörülmüştür. 
Yönetim Kurulu, Kurum Başkanının başkanlığında, Sigorta ve Sağlık İşleri Genel Müdürleri 

ile Hazine Müsteşarlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri ve işçi, işveren ve 
emeklileri temsil eden üyelerden oluşmaktadır. 

Kurumun yürütme organı, Başkan ve Başkana bağlı birimler ile Sigorta İşleri Genel Müdür
lüğü, Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü ve bunlara bağlı merkez ve taşra ünitelerinden oluşmaktadır. 

Her iki genel müdürlüğün de ayrı bir tüzel kişiliği bulunmamakta; Kurum Başkanına bağlı ola
rak faaliyetlerini yürütmektedirler. 

2004 yılında Kurumda, 90.317 program kadroya karşılık ortalama olarak 69.331, yıl sonu itibariy
le de 70.574 personel istihdam edilmiştir. Yıl sonu personel mevcudunun; 3.121'i merkez teşkilatında, 
67.339' u taşra teşkilatında, 114' ü de İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayii Müessesesinde bulunmaktadır. 

İncelemelerin sürdüğü 2005 yılında yürürlüğe konulan "5283 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluş
lara Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun" uyarınca Kurumun 
sağlık birimleri Sağlık Bakanlığı'na devredilmiş; bu çerçevede 52.613 personel de anılan bakanlı
ğa nakledilmiştir. Bunun sonucu olarak Kurumun personel mevcudu önemli ölçüde azalmıştır. 

2004 yılında Kurum ve Kuruma bağlı İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayi Müessesesi personeli için 
toplam 1,4 katrilyon lira harcama yapılmış olup, bunun 1.370,6 trilyon lirası cari yıla, 34,8 trilyon 
lirası geçmiş yıla ilişkindir. 

Personele cari yılda yapılan harcama tutarında önceki yıla göre % 16 oranında 193,3 trilyon 
liralık artış meydana gelmiştir. 
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III- MALI BÜNYE 
2004 yılı itibariyle Kurumun kaynakları ve varlıkları toplamı, önceki döneme göre % 55 ora

nında 3.799.867 milyar lira artarak 10.731.902 milyar liraya yükselmiştir. 
Varlıklarda görülen artışta; bankalardaki tevdiatta ve prim alacaklarında meydana gelen yük

selme, maddi duran varlıkların yeniden değerlemeye tabi tutulması, Kurumca devralınan arazi ve 
arsalar ile binaların değerleri ve 2004 yılı yatırım harcamaları en başta gelen etkenler olmuştur. 

Kaynaklarda meydana gelen artışta ise; genel bütçeden alınan 5.164.847 milyar liralık yardımla 
2004 yılında elde edilen 5.122.383 milyar liralık gelir fazlası sonucu anılan gelir fazlası kadar ayrılan 
sosyal güvenlik karşılıkları, Hazine aracılığıyla kullanılan dış krediler ve maddi duran varlıkların yeni
den değerlendirilmesi sonucu değer artış fonunda meydana gelen yükselme başlıca etkenler olmuştur. 

Sosyal güvenlik sistemine kaynak sağlayan aktif sigortalıların oranının düşük, kaynak tüketen 
pasif ve bağımlı sigortalıların oranının yüksek olması, Kurumun finansmanını etkileyen en önem
li faktörlerden biridir. 

Sosyal güvenlik kapsamının, özellikle kayıt dışı istihdamın etkisiyle daralması, Kurumun ana 
gelir kaynağı niteliğinde olan prim gelirlerinin yetersiz düzeyde kalmasına neden olmakta; prim 
alacaklarının süresinde tahsil edilememesi ise finansman sıkıntısını daha da arttırmaktadır. 

2004 yılı sonu itibariyle prim alacakları ve gecikme faizleri tutan yaklaşık 5,6 katrilyon liradır. 
Finansman ihtiyacı nedeniyle Kuruma yapılan Hazine yardımları yıldan yıla artmaktadır. 2001 

yılında 1,1 katrilyon lira olan Hazine yardımı, 2002 yılında 2,4 katrilyon liraya, 2003 yılında 3,2 
katrilyon liraya ve 2004 yılında 5,2 katrilyon liraya yükselmiştir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
1- Sosyal sigorta uygulamaları ile ilgili çalışmalar : 
a) İşyerleri ve sigortalı sayıları : 
2004 yılı sonu itibariyle 825.343 adedi özel, 25.585 adedi kamu olmak üzere toplam 850.928 

adet tescilli işyeri bulunmaktadır. 
Yine 2004 yılı sonu itibariyle, 6.181.251 zorunlu, 327.962 isteğe bağlı, 176.717 tarım kanu

nuna bağlı, 47.918 topluluk sigortasına tabi, 219.000 kısmi sigorta kollarına tabi ve 185.605 sos
yal güvenlik destek primi ödeyen sigortalılar olmak üzere toplam 7.138.453 kişi aktif sigortalı 
olup, Kurumdan 4.120.866 kişi de iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortasından aylık almaktadır. Böylece 1.7 aktif sigortalı, bir pasif sigortalıyı finanse etmek
tedir. Bu oran gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça düşük seviyede bulunmaktadır. 

Bu nedenle işyeri bildirgesi vermeyen işyerlerinin tespiti ve tescilinin yanı sıra işyerlerinde si
gortasız çalışan işçilerin belirlenmesi ve sigorta kapsamına alınması, hem sosyal güvenlik şemsi
yesinin yaygınlaştırılması, hem de prim gelirlerinin arttırılması yönünden önem taşımaktadır. 

b) Prim gelirleri: 
Kurumda, sigorta primlerinin takip ve tahsil işlemleri, Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağ

lı "Sigorta Primleri Takip ve Tahsilat Dairesi Başkanlığı" tarafından yürütülmektedir. 
506 sayılı Kanunun 79 uncu ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi ge

reği; işverenler çalıştırdıkları sigortalıların prime esas tutulan kazançları toplamını ve prim ödeme 
gün sayıları ile sigorta primlerini gösteren bildirgeyi, ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar 
Kuruma vermekle yükümlüdür. 

İşverenler ayrıca, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesine istinaden, sigortalı
ların prime esas kazançlar toplamını ve prim ödeme gün sayılarını gösteren dört aylık sigorta primleri 
bordrosunu da ilgili bulunduğu dönemi izleyen ayın sonuna kadar Kuruma vermek durumundadır. 
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Aylık sigorta primleri bildirgesinde, prime esas kazanç ve prim tutarları, sigortalıların toplam 
sayısal durumları itibariyle yer alırken; dört aylık bordrolarda bu bilgiler, her sigortalı için isim ba
zında ayrı ayrı belirtilmektedir. 

16.1.2004 tarih ve 25348 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 1.5.2004 tarihinde yürürlüğe gi
ren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile birlikte 30.10.1987 tarih ve 19619 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

30.4.2004 tarih ve 25448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, İşverenler Tarafından Aylık ve 
Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine ilişkin Tebliğ 
yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu yönetmeliğin 20 nci maddesi ve yayımlanan tebliğle, işverenlerce çalıştırılan si
gortalılar için düzenlenmekte olan aylık sigorta primleri bildirgesi, dört aylık sigorta primleri bord
rosu ve aylık sosyal güvenlik destek primleri bordrosu "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi" adı altın
da tek belge haline dönüştürülmüştür. 

Aylık prim ve hizmet belgesinin ilk defa özel sektör işverenlerince, 2004 Mayıs ayına, resmi 
sektör işverenlerince de 15.5.2004-14.6.2004 dönemine ait olmak üzere düzenleneceği ve en son 
14.7.2004 tarihine kadar ilgili sigorta İl veya Sigorta Müdürlüğüne verilmesi öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine 28.1.2004 tarih ve 25360 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 5073 sayılı Kanunla eklenen; onyedinci fıkrada, "Bu maddenin birinci fıkra
sı uyarınca verilmesi gereken belgenin, internet, elektronik ve benzeri ortamda Kuruma gönderilme
sinde; işyerinin ve belgenin niteliği, çalıştırılan sigortalı sayısı, illerin gelişmişlik durumu ile bilişim 
ve teknoloji alanındaki gelişmeler gibi hususları dikkate alarak, işverenleri zorunlu tutmaya Kurum 
Yönetim Kurulu yetkilidir. Onsekizinci fıkrada ise, Bu şekilde belirlenen işverenlerin yukarıda be
lirtilen yükümlülüğü bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen sürede yerine getirmemeleri halinde, 
bu Kanunun 140 inci maddesinin (c) fıkrasına göre işlem yapılır." hükmü yer almıştır. 

Bu hükme istinaden, Kurum Yönetim Kurulunun 26.2.2004 tarihli, IX-410 sayılı kararı ile, 
2004 Mayıs ve takip eden aylara ait aylık prim ve hizmet belgesi adı altında alınacak olan bu bel
geyi, işverenlerden tüm illerde; bir ila yedi sigortalı çalıştıranların istemeleri halinde, sekiz veya 
daha fazla sigortalı çalıştıranların ise zorunlu olarak, internet ortamında Kuruma göndermeleri uy
gun görülmüştür. 

Ancak, uygulamanın yeni olması, işveren ve muhasebecilerin bilgisayar alt yapı sistemlerinin 
de eksik olması gibi nedenlerle Kuruma yapılan başvurular üzerine, Kurum Yönetim Kurulu aldı
ğı kararla uygulamayı üç ay ertelemiştir. 

2004 Ağustos ayına ait "Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri 30.9.2004 tarihine kadar internet üze
rinden Kuruma gönderilmeye başlanılmış ve uygulama diğer aylar içinde aynı şekilde sürdürül
mekteyken Kurum Yönetim Kurulu 21.04.2005 tarih ve IX-428 sayılı karan ile; 

- 2005/ Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında özel ve resmi sektör işyerlerinde 5 ve üzerinde 
sigortalı çalıştıran işverenlerin bu aylara ait, 

- 2005/ Ağustos ve takip eden aylara ait özel ve resmi sektör işyerlerinde 3 ve üzerinde sigor
talı çalıştıran işverenlerin bu aylara ait, 

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini İnternet üzerinden e-bildirge uygulaması ile Kuruma gön
dermeleri zorunluluğu getirilmiş ve konu Kurum tarafından çıkartılan 29.04.2005 tarihli 16-340 Ek 
Genelge ile teşkilata duyurulmuştur. Ayrıca aynı konu 20.05.2005 tarihli ve 25820 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet ortamında 
Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (e-Bildirge Uygulamasına) İlişkin Tebliğde Değişik
lik Yapılması Hakkında Tebliğ ile de duyurulmuştur. 
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Diğer taraftan, Kurum Yönetim Kurulu 26.05.2005 tarihli ve IX/515 sayılı kararıyla, işveren
lere kolaylık sağlamak amacıyla, sigortalı tekrar işe giriş bildirgelerinin e-Bildirge Projesi kapsa
mında zorunluluk esasına dayandırılmaksızın İnternet ortamında alınmasına karar verilmiştir. 

Kurumda uygulaması süren E-Bildirge Projesiyle birlikte, manuel ortamda hazırlanan bilgile
rin aylar sonra bilgi işlem kayıtlarında görülebilmesi uygulaması son bulmuş, manyetik ortamda 
alınan bilgilerin tescil kütüklerine anında aktarılmasıyla birlikte, Kurumun iş yükü önemli ölçüde 
azalmış, işverenlerde sigorta müdürlüklerine gitmeyerek iş, emek ve zaman kaybına uğramaları en
gellenmiş, bu uygulamadan sigortalılarda işverenleri tarafından sigortalı olarak gösterilip gösteril
mediklerini zamanında görebilme imkânına kavuşmuşlardır. 

506 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin beşinci fıkrasında; 06.08.2003 tarih ve 25191 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan 4958, 28.01.2004 tarih ve 25360 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
5073 ve 06.07.2004 tarih ve 25514 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5198 sayılı Kanunlarla de
ğişiklik yapılmıştır. 

506 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişikliklerde; Kurumun 
süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 ve 102 nci maddeleri hariç, diğer maddeleri uygulanır. Kurum, 
söz konusu Kanunun uygulanmasında Maliye Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mer
cilere verilen yetkileri kullanır. Şu kadar ki; "Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve 
tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kıs
mı sürenin bittiği tarihte % 10 oranında artırılır. Bulunan bu tutara, ödeme süresinin bittiği tarihten 
başlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak 
bir önceki aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin ay
lık ortalama faizi, bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak ödemenin yapıldı
ğı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır." hükmü öngörülmüştür. 

Böylece 2003 Ekim ayından itibaren açıklanan hüküm doğrultusunda gecikme zammı uygu
lanmaya başlamasıyla birlikte, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerin
den, gecikme zammı oranlarının uygulanması Kurumda son bulmuştur. 

Diğer taraftan 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle Maliye Bakanlığına tanınan yetkiye is
tinaden, 12.11.2003 tarih ve 25287 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 429 seri numaralı genel teb
liğ ile 12.11.2003 tarihinden itibaren % 36 olarak uygulanan tecil faizi, 04.03 2005 tarih ve 25745 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 434 seri numaralı genel tebliğ ile 04.03 2005 tarihinden itiba
ren % 30'a düşürülmüştür. 

Kurumun 2004 yılı prim gelirleri önceki döneme göre % 34 oranında artarak 19,3 katrilyon li
raya yükselmiştir. Bunun, 16,7 katrilyon lirası cari yıl prim gelirleri, 1,8 katrilyon lirası geçmiş yıl
lar prim gelirleri, 642,1 trilyon lirası isteğe bağlı sigorta prim gelirleri, 65,7 trilyon lirası da tarım 
işçileri sigorta prim gelirleridir. 

Prim gelirleri tahakkuk suretiyle belirtildiği şekilde hesaplarda yer almakla birlikte, prim ala
caklarının tahsilinde güçlük çekilmesi önemli bir sorun teşkil etmekte ve Kurumun finansmanını 
olumsuz yönde etkilemektedir. Nitekim, 2004 yılı sonu itibariyle prim alacakları ve gecikme faizi 
tutarları 5,6 katrilyon liraya ulaşmıştır. 

c) Sigorta kollarına ait çalışmalar : 
- Kısa vadeli sigorta kolları : 
2004 yılında, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta koluna tabi 6.181.251 sigortalıdan 83.830'u 

iş kazasına maruz kalmış 384'ü ise meslek hastalığına yakalanmış ve 843 ölüm olayı meydana gel
miştir. Bu sigorta kolundan gelir almakta olan 127.469 kişiye, gelecekteki ödemelerin peşin değeri 
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olan matematik karşılıklar ile Kurumun prim dışı gelirlerinden, bu sigorta koluna isabet eden fon 
gelirlerinin dikkate alınması halinde 1,4 katrilyon liralık gelire karşılık 1,6 katrilyon liralık harca
ma yapıldığı ve 2004 faaliyet döneminin 190.3 trilyon lira zararla neticelendiği görülmüştür. 

Hastalık sigortasından yararlananların sayısı, geçen yıla göre % 8 oranında artarak 
37.469.597'ye yükselmiştir. Bu sigorta kolundan 2004 yılında elde edilen 6,1 katrilyon liralık prim 
ve sair gelirlere karşılık 6,9 katrilyon liralık sağlık gideri yapılmıştır. Bu sigorta kolu 2004 yılında 
794,6 trilyon lira gider fazlasıyla kapanmıştır. 

Diğer kısa vadeli sigorta kolu olan analık sigorta kolundan 2004 yılında elde edilen 531,9 tril
yon liralık gelirin sadece % 26'sı oranında 139,3 trilyon lirası harcanmış, 392,6 trilyon lira gelir 
fazlası oluşmuştur. 

- Uzun vadeli sigorta kolları: 
Uzun vadeli sigorta kolları olarak kabul edilen; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 

01.04.1950 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 
2004 yılı sonu itibariyle, Kurumdan 63.071 kişi malullük, 2.838.422 kişi yaşlılık ve 1.091.904 

kişi de ölüm nedeniyle olmak üzere toplam 3.993.397 kişi aylık almaktadır. 
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kollarından 2004 yılında 11,5 katrilyon lirası prim gelir

lerinden, 7,3 katrilyon lirası ise fon gelirlerinden olmak üzere 18,8 katrilyon lira gelir elde edilmiş 
ve karşılığında 16,4 katrilyon liralık harcama yapılmıştır. Ancak bu sigorta kolları için yıl içinde 
41 katrilyon liralık matematik karşılık ayrılması gerektiğinden, üç sigorta kolu 38,6 katrilyon lira 
açık vermiştir. 

Fiili giderlerin; % 98'i yaşlılık, malullük ve ölüm aylıklarına, kalan 2'si ise diğer ödemelere 
ilişkin bulunmaktadır. 

2- Sağlık tesisleri ve tedavi çalışmaları : 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun öngördüğü tedavi yardımları Kurumun sağlık tesisle

rinde, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri, anlaşmalı üniversite hastaneleri ile yine anlaşma 
yapılmış olan hekim ve müesseselerden karşılanmaktadır. 

Kurum 2004 yılında 553 adet sağlık tesisi, 34.201 fiili yatak kapasitesi ve 56.836 personelle 
sağlık hizmeti vermiştir. 

Kuruma ait sağlık tesislerinde 2004 yılı içinde toplam 57.819.958 poliklinik yapılmıştır. Po
liklinik sayısında 2003 yılma göre % 12 oranında azalma olmuştur. Muayene sayısının % 95'i has
talık sigortası ile ilgilidir. Poliklinik sayısının % l'ini analık sigortası, % 2'sini sigortasızlar, 
% 2'sini de Bağ-Kur sigortalıları oluşturmaktadır. 

19.01.2005 tarih ve 25705 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan 
"5283 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşlara Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilme
sine Dair Kanun" uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüm sağlık birimleri; bunlara ilişkin 
her türlü hak ve yükümlülükler, taşınırlar, taşınmazlar ve taşıtlarla birlikte, SSK'ya ait olanlar ra
yiç bedeli karşılığında, diğerleri bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. 

Anılan Kanunun 4 üncü maddesinde; "SSK'ya ait sağlık birimlerinin devre konu taşınır, taşın
maz ve taşıtlarının bedelinin Maliye Bakanlığı temsilcisinin koordinatörlüğünde, Sağlık Bakanlığı 
ve SSK temsilcilerinden oluşan komisyonlarca tespit edilmesi; anılan bedelin Hazine tarafından 
karşılanması; bu bedelin, on yılı geçmemek üzere ödenme süresi ve şartlarının Bakanlar Kurulu ta
rafından belirlenmesi" hükme bağlanmıştır. 

Böylece, Kurumun sağlık hizmet üretimi ve sunumu fonksiyonu sona ermiş; sigortalılar ve 
bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine ilişkin sağlık hizmetleri tümüyle dışarıdan satın alın
maya başlamıştır. 
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Kurumun satınalma faaliyetleri içinde ilaç ve iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemeleri 
önemli bir yer tutmaktadır. Kurumun 2004 yılı ilaç giderleri 2,7 katrilyon lira, çeşitli tıbbi sarf mal
zemeleri gideri ise 263 trilyon liradır. 

İlaç ve tıbbi sarf malzemelerin tedarikinde önemli aksaklıklarla karşılaşılmıştır. 
2004 yılında sigortalılar ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ihtiyaç duydukları 

ilaçlar Kurum tarafından karşılanmıştır. 
Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türk Eczacılar Birliği arasında 

14.12.2004 tarihinde, kamu kuruluşlarının serbest eczanelerden ilaç alımı konusunda yapılacak 
protokole ilişkin genel esasları düzenleyen çerçeve protokole istinaden, 10.02.2005 tarihinden iti
baren SSK sağlık sigortası yardımlarından yararlananların da ilaçlarını doğrudan serbest eczane
lerden temin etmesi uygulaması başlatılmıştır. 

İlaç tedarikinde, tüm kamu kuruluşları ve dolayısıyla sosyal güvenlik kuruluşlarında anılan 
düzenleme ile uygulama birliğine gidilmiştir. 

İyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemelerinin temini konusunda ise uygulama farklılıkları 
devam etmektedir. Bu konuda, Kurumlar arasında gerektiği şekilde uygulama birliği sağlanama
ması, farklı yöntemler uygulanması ve malzemelerde standardizasyon sorunları yaşanması, tedarik 
işlerinin sağlıklı yürütülememesi sonucunu doğurduğu gibi, maliyet artışlarına ve makro anlamda 
önemli kaynak kayıplarına yol açmaktadır. 

Bu yapı içerisinde üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biri de hastalara ve hasta ya
kınlarına malzeme aldırılması uygulamasının yaygın bir şekilde sürdürülmesidir. Bu uygulamayla, 
zaten sıkıntı içerisinde bulunan insanlar, hiç anlamadıkları ve bilmedikleri konuda, firmalarla karşı 
karşıya bırakılmakta, kimi zaman bu aşamada yönlendirmeler yapıldığı hususları da gündeme gel
mektedir. Yüksek Denetleme Kurulu tarafından da somut olarak tespit edildiği üzere, sadece kurum
lara farklı fiyatlardan satış yapılmamakta, hasta ve hasta yakınlarına da yüksek fiyatlardan satış ya
pıldığı, resmi tarifenin üzerindeki bedellerin de bu insanlara yüklendiği gözlenmektedir. 

Dolayısıyla, sosyal güvenlik kuruluşları ve kamu sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşla
rın sağlık malzemeleri tedarik yöntemlerindeki farklılığın ortadan kaldırılması, sağlık harcamala
rında kaynak kaybının önlenmesi ve kamu yararı açısından, firmalar arası rekabeti esas alan müş
terek satın alma usul ve esaslarının oluşturulması hususu üzerinde önemle durularak, bu konuda 
gerekirse ilgili mevzuatta değişikliğe gidilmek suretiyle kamuda sağlıklı bir tedarik sistemi kurul
ması, hasta ve hasta yakınlarına malzeme aldırılması şeklindeki uygulamaya son verilmesi gerek
li görülmektedir. Ayrıca, uluslar arası normlara da uygun olacak şekilde, tüm branşlar itibariyle ve 
ilgili kuruluşların tamamında ortak olarak kullanılmak üzere malzemelerin sınıflandırma, gruplan-
dırma ve kodlandırılmasının yapılması hususlarının dikkate alınması; bu kapsamda, branşlar itiba
riyle tüm malzemeler için teknik, standart işareti, fiyat ve diğer bilgileri ihtiva edecek şekilde, il
gili kuruluşların erişimine açık ortak bir bilgi işlem veri tabanı (Malzeme Bilgi Bankası) oluşturul
ması, malzemelerin yurda girişinden hastalarda kullanımına kadar tüm aşamalarda, kamuda etkin 
bir koordinasyon ve kontrol mekanizması kurulması önem arz etmektedir. 

3- Plasman Çalışmaları : 
Başta primler olmak üzere, çeşitli gelirlerden oluşan Kurum fonlarının Uluslararası Çalışma 

Örgütü (ILO)'nce benimsenen "seyyaliyet", "emniyet" ile "Sosyal ve ekonomik yararlılık" ilkele
ri doğrultusunda kullanılması esas olmaktadır. 

Kurum fonlarının hangi alanlara tahsis edileceğine ilişkin işlemlerdeki karar yetkisi, 
06.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4958 sayılı Kanunla Yönetim Kuruluna verilmiştir. Söz ko
nusu kanunun 7 nci maddesinde belirtilen sahalara yapılan plasmanların 2004 yılı sonu itibariyle 
durumu aşağıda gösterilmiştir. 
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Plasmanlar 2004/Milvar TL %_ 
1-Mevduat 1.446.837 33 
2- Tahviller 
3-Müesseseler 1.000 
4-İştirakler 9.098 

5- Maddi duran varlıklar(net) 2.989.368 67 

Plasmanlar Toplamı 4.446.303 100 
2004 yılında plasmanlardan, geçen yıla göre % 19 oranında 701,1 trilyon lira artışla 242,2 tril

yon lira gelir elde edilmiştir. Bu gelirin; % 43'ü mevduatlardan, % 57'si de gayrimenkuller ve di
ğer plasmanlardan sağlanmıştır. 

V- YATIRIMLAR 

Kurumun yıllık yatırım programları, Devlet Planlama Teşkilatının onayından geçmekte, fi
nansmanı ise Kurum kaynaklarından sağlanmaktadır. 

2004 yılı yatırım programıyla yatırımlar için 150 trilyon lira ödenek tahsis edilmiş; söz konu
su program, ek ödenek tahsisleri ve ödenek aktarımlarıyla, inşaat yatırımları için 75.056 milyar li
ra, makine ve teçhizat için 62.004 milyar lira, bilgisayar alımı için 39.225 milyar lira, taşıt alımı 
için 844 milyar lira olmak üzere toplam 177.129 milyar lira olarak revize edilmiştir. Buna karşı
lık yatırımlar için 94.096 trilyon lira tutarında harcama yapılmış olup programa göre % 53,1 ora
nında gerçekleşme kaydedilmiştir. 

Yatırımlara tahsis edilen kaynakların ihtiyaçlara cevap verecek şekil ve nefasette programla
nan sürede hizmete ve ranta dönüştürülebilmesi için, program çalışmalarının yeterli detay ve titiz
likle yürütülmesi sağlanmalı, yatırım projeleri; yapım konusu işlerin tespiti yapıldıktan, projelerin 
belli bir seviyeye getirilmesi ve ihaleye esas keşfin bu tespit ve projelere göre hazırlanması sağlan
dıktan sonra ihaleye çıkarılmalıdır. 

VI- MÜESSESE VE İŞTİRAKLER 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun SSK'ya "ilaç fabrikası kurabilme yetkisi" veren 123 

üncü maddesi ile yine SSK'ya "...kendine bağlı tüzel kişiliği haiz müesseseler kurma yetkisi" ve
ren mülga 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 20/e maddesine istinaden, 12.6.1980 
tarih 8/1083 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Sosyal Sigortalar Kurumu İlaç ve Tıbbi Malzeme Sa
nayii Müessesesi kurulmuştur. 

Üretim faaliyetlerini SSK sağlık birimlerinin ihtiyaç taleplerine göre plânlayan Müessesede, 
2004 yılında çeşitli miktarlar halinde 20 müstahzarın üretimi gerçekleştirilerek, faaliyet dönemi 2,7 
trilyon lira dönem kân ile kapatılmıştır. 

İncelemelerin sürdüğü dönemde çıkarılan ve bazı kamu kurum ve kuruluşlanna ait sağlık bi
rimlerinin Sağlık Bakanlığına devrini öngören 06.01.2005 tarih ve 5283 sayılı Kanun uyarınca 
SSK'ya ait sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesiyle birlikte, Müessese için yeni bir 
süreç başlamıştır. 

19.01.2005 tarih ve 25705 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, bir kısım hükümle
ri yayımı tarihinde, bir kısmı yayımından bir ay sonra yürürlüğe giren söz konusu kanun gereği, 
SSK'nın sağlık hizmet üretimi ve sunumu fonksiyonu sona ermiş, SSK sağlık birimleri ihtiyacı için 
ilaç üretimi yapmakta olan Müessesenin durumu, tüzel kişilik olarak belirsiz hale gelmiştir. 

Belirtilen bu gelişmeler üzerine mevcut hammaddeler tükeninceye kadar üretimin devam etti
rilmesi, yeni hammadde alımına gidilmemesi ve giderlerin kısılması kararı alınmıştır. 
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Yüksek Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan SSK 2004 yılı Raporunda, mevcut hammad
deler tükeninceye kadar yürütülecek üretim sonucu yaklaşık 6 trilyon lira bedelli ilaç stokunun bi
rikeceği, bunların miatlı olduğu, dolayısıyla kamu zararına mahal verilmemesi için ivedilikle elden 
çıkarılmalarının önem arz ettiği hususu vurgulanmıştır. 

Anılan raporun hazırlanmasından, SSK ve Müessesenin 2004 yılı hesap ve işlemlerinin görü
şüldüğü 09.03.2006 tarihli TBMM KİT Alt Komisyon toplantısına kadar geçen süreç içerisinde, 
çeşitli tarihlerde Sağlık Bakanlığı, Türk Diyanet Vakfı ve Türk Kızılay Derneğine yaklaşık 420 
milyar liralık satış yapıldığı; Komisyonumuz toplantı tarihi itibariyle Müessese stoklarında yakla
şık 4,7 trilyon lira bedelli ilaç bulunduğu anlaşılmıştır. 

Söz konusu ilaçların bir an önce elden çıkarılması konusundaki çaba ve girişimlere hız veril
mesi gerekmektedir. 

Müessesenin geleceğine ilişkin olarak ise çeşitli alternatifler üzerinde durularak yürütülen ça
lışmalar sonucu, SSK Yönetim Kurulunun 11.08.2005 tarih ve 786 sayılı Kararı ile Kuruluşun sa
tışı uygun görülmüş; bu satış işleminde Kurum menfaatleri gözetilecek şekilde en yüksek getiriyi 
sağlayacak usul ve esasların (gayri menkul ne menkul mallar ile hammadde, ilaç ruhsatlan vb.nin, 
ayrı ayrı veya toplu olarak satılması gibi) belirlenmesi öngörülmüştür. Bu konuda yürütülen çalış
malar Yönetim Kurulunun 28.09.2005 tarihli toplantısında yeniden görüşülerek, fabrikanın arsa ve 
binasının fiziki durumları ile imar plânına göre arsanın imar durumun yerinde incelemelerde bulu
nularak araştırılması kararına varılmıştır. Bu konudaki çalışmalara da etkinlik kazandırılmalıdır. 

Kurum, mülga 4792 sayılı Kuruluş Kanununun 20/e maddesine istinaden 5 kuruluşun serma
yesine Bakanlar Kurulu kararıyla iştirak etmiştir. Öte yandan, Bakanlar Kurulu'nun 25.01.2002 ta
rih ve 24651 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/3534 sayılı kararı uyarınca; "Ankara Ano
nim Türk Sigorta Şirketi Sağlık ve Emeklilik Sandığı Vakfı" bütün aktif ve pasifleri ile SSK' ya 
devredilmiştir. Böylece söz konusu vakfın ortağı olduğu iki şirket ile Bakanlar Kurulu'nun 
03.07.2003 tarih ve 25157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5745 sayılı kararı ile "Türk Ti
caret Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı" tüm aktif ve pasifleri ile SSK'ya devredilmiştir. Bunun 
sonucunda da söz konusu vakfın ortağı olduğu beş şirket Kurumun iştirakleri arasına girmiştir. 

Diğer yandan, Bakanlar Kurulu'nun 04.07.2003 tarih ve 25158 sayılı Resmi Gazetede yayım
lanan 2003/5736 sayılı kararı ile "Türkiye Tütüncüler Bankası A.Ş. Memur ve Hizmetlileri Sosyal 
Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı" nın tüm aktif ve pasifleri ve bu arada, söz konusu vakfın ortağı 
olduğu Yaşarbank A.Ş. hisseleri de SSK'ya devredilmiştir. 

Böylece, Kurumun 2.775 milyon lira USX-RAY Röntgen A.Ş.'ne, 100 milyon lira Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası A.O.'na, 29.443 milyon lira Yeditepe Otelcilik Tur.Tic.A.Ş.'ne, 
7.394.146 milyon lira Oyak İnşaat A.Ş.'ne, 50.000 milyon lira Kan ve Sağlık Hizmetleri Anonim 
Şirketine, 181.972 milyon lira T. Dış Ticaret Bankasına, 381.749 milyon lira Ankara Anonim Türk 
Sigorta Şirketine, 377.790 milyon lira Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ne, 110.000 milyon lira Ticaret 
Sigorta A.Ş.'ne, 7.500 milyon lira Ticaret Factoring Hiz. A.Ş.'ne, 79 milyon lira Rabak A.Ş.'ne, 
1.331 milyon lira Fürsan A.Ş.'ne, 560.987 milyon lira Yaşarbank A.Ş. olmak üzere 9.097.872 mil
yon lira iştiraki bulunmaktadır. 

Kurumun mevcut iştirakleri gözden geçirilerek faaliyet konusu ile ilgisi bulunmayan ve ve
rimli olmayan iştiraklerin elden çıkarılması hususundaki çalışmalara etkinlik kazandırılarak bir an 
önce sonuçlandırılması gerekmektedir. 
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VII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı

rakılmıştır. 

KURUM : 

1- Sağlık işleri il müdürlüklerinin çalışmalarını daha etkin bir şekilde yürütebilmesi ve resmi 
ve özel sağlık kuruluşlarından satın alınan sağlık hizmetlerine ilişkin provizyon, fatura-reçete kon
trol ve ödeme işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesini teminen; 

- Ünitelerin yerleşim sorunlarının çözümüne yönelik tadilat proje çalışmaları bir an önce ta
mamlanarak, elverişli çalışma ortamlarının hazırlanması; arşiv, araç, gereç, bilgi işlem donanım ve 
yazılım ihtiyaçlarının süratle karşılanması, 

- Sağlık işleri il müdürlükleri çalışmaları ile provizyon, fatura-reçete kontrol ve ödemelerine 
ilişkin tüm işlemlerin yönetmelikle belirli usul ve esaslara bağlanması; 

- Söz konusu yönetmelik kapsamında, Kuruma sağlık kuruluşlarından gönderilen evrak ve fa
turalar üzerinde, Kurum kontrol ve ödeme birimlerince yapılan teşhis-tetkik-tedavi ile ilgili uyum
suzluk ve usulsüzlüklerin belirlenmesi ve fatura bedellerinden kesintiler yapılması işlemleri için 
tüm ünitelerde uygulanmak üzere kriterler ve kurallar belirlenmesi, usulsüz ve gerçeğe aykırı fa
tura düzenleyen kişi ve kurumlar hakkında yaptırımlar uygulanması ve gerektiğinde suç duyuru
sunda bulunulması için gerekli düzenlemelere gidilmesi, 

- Kurumun sağlık hizmeti satın aldığı resmi ve özel sağlık kuruluşları tarafından, tetkik ve te
davisi sağlanan sigortalılar ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri adına düzenlenen ve tahsil 
edilmek üzere Kuruma gönderilen evrak ve belgeler arasında, teşhis ve tedaviyle uyumlu olmayan 
veya gerçeğe aykırı düzenlenmiş çok sayıda faturalar bulunduğu ve bu durumun önemli ölçüde 
yaygınlaşmış olduğu göz önünde bulundurularak, sorunun çözümü için İlgili Bakanlık, Sağlık Ba
kanlığı ve üniversite rektörlükleri başta olmak üzere üst düzeyde girişimlerde bulunulması. 

2- Sigortalılık niteliğinin yitirilmesinden, diğer bir ifadeyle SSK'ya ödenen sigorta primlerinin 
durmasından itibaren, bunlara ve bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babalanna bir altı 
ay daha sağlık yardımı yapıldığı halde, sigortalı işsizler için işsizlik ödeneği verildiği sürece hasta
lık ve analık sigortası primleri SSK'ya yatırılmaya devam edilmesine rağmen, özellikle sekiz ve on 
ay süreyle ödenek alan işsizlerin sigortalılıkları dahi sona ermeden bunların bakmakla yükümlü ol
dukları eş, çocuk, ana ve babalarının sadece altı ay süreyle sağlık yardımlarından yararlandırılması, 
kendilerinin ise işsizlik ödeneğinin ve dolayısıyla hastalık analık sigortası primlerinin durduğu an
dan itibaren sağlık yardımlarının kesilmesi eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığından ve zaten işten çıkarıl
mış durumda bulunanların daha fazla mağduriyetine yol açtığından, ilgili mevzuatta sigortalı işsiz
ler lehine bu yönde gerekli düzenlemenin yapılması konusundaki girişimlerin sürdürülmesi. 

3- Maluliyet ve iş göremezlik derecelerinin tespiti konusundaki aksaklıkların giderilerek, fa
aliyet ve işlemlerin daha sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesini teminen; 

- Tedavi Hizmetleri ve Maluliyet Dairesi Başkanlığı hekim ihtiyacının bir an önce karşılanma
sı, anılan dairenin bilgi işlem donanım ve yazılım yönünden güçlendirilmesi, 

- Anılan dairenin çalışmaları ile maluliyet ve iş göremezlik başvurularının değerlendirilmesi 
ve sonuçlandırılması sürecindeki tüm işlemlerin yönetmelikle belirli usul ve esaslara bağlanması, 

- Başvuruların değerlendirilmesinde esas alınan Sağlık İşlemleri Tüzüğünün güncelleştirile
rek, gerekli değişikliklerin yapılması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

- Hastanelerce maluliyet konusunda düzenlenen raporların içeriği ve bu raporların Kurumda ve di
ğer sosyal güvenlik kuruluşlannda değerlendirilmesi sürecinde karşılaşılan sorunlann ve aksaklıkların 
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oluşturulacak bir komisyon marifetiyle belirlenerek çözüme kavuşturulması ve raporlarda standar-
dizasyon sağlanması konusunda diğer sosyal güvenlik kuruluşları ve Sağlık Bakanlığı nezdinde gi
rişimlerde bulunulması, 

- SSK Yüksek Sağlık Kurulunun görev, yetki, çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliğin 
bir an önce tamamlanarak yürürlüğe konulması. 

4- Ortez, protez ve tedavi edici nitelikteki tıbbi sarf malzemelerinin tedarik ve uygulamaları 
ile ilgili olarak; 

- Sosyal güvenlik kuruluşları ve kamu sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşlann sağlık mal
zemeleri tedarik yöntemlerindeki farklılığın ortadan kaldırılması, sağlık harcamalarında kaynak kay
bının önlenmesi ve kamu yararı açısından, firmalar arası rekabeti esas alan ortak satın alma usul ve 
esaslarının oluşturulması ve kuruluşlar arasında uygulama birliği sağlanması konusunun Sağlık Ba
kanlığı koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı ve sosyal güvenlik kuruluşlan tarafından Kamu İhale 
Kurumunun görüşleri de alınarak ortak bir çalışmayla etüt edilmesi, bu konuda gerekirse ilgili mev
zuatta değişikliğe gidilmek suretiyle kamuda bir an önce sağlıklı bir tedarik sistemi kurulması, 

- Her türlü iyileştirici sarf malzemesinin uluslararası normlara kavuşturulması için, Sağlık Bakan
lığınca başlatılan ve Maliye Bakanlığı ve sosyal güvenlik kuruluşlan ile Hacettepe, Ankara ve Gazi 
üniversiteleri tıp fakülteleri ve Ankara'da bulunan Sağlık Bakanlığı eğitim hastaneleri yetkililerinin ka
tılımı ile sürdürülen çalışmalarda, tüm branşlar itibariyle ve ilgili kuruluşlann tamamında ortak olarak 
kullanılmak üzere malzemelerin sınıflandırma, gruplandırma ve kodlandınlmasının yapılması husus
larının dikkate alınması; bu kapsamda, branşlar itibariyle tüm malzemeler için teknik, standart işareti, 
fiyat ve diğer bilgileri ihtiva edecek şekilde, ilgili kuruluşlann erişimine açık ortak bir bilgi işlem veri 
tabanı (Malzeme Bilgi Bankası) oluşturulması, malzemelerin yurda girişinden hastalarda kullanımına 
kadar tüm aşamalarda, kamuda etkin bir koordinasyon ve kontrol mekanizması kurulması. 

5- Kuruma ait iştirakler ve gayrimenkullerle ilgili olarak; 

- Kurum mülkiyetinde bulunan ihtiyaç fazlası ve atıl durumdaki gayrimenkullerle nitelikleri iti
bariyle satışa uygun olduğu belirlenen gayrimenkullerin, finansman sıkıntısı içinde bulunan Kuru
ma yapacağı katkı da dikkate alınmak suretiyle, 4958 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile SSK Em
lak Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde Kurum yararı gözetilmek suretiyle satışı ve değer
lendirilmesi konusunda başlatılan çalışmalara etkinlik kazandırılarak bir an önce sonuçlandırılması, 

- Kurum iştiraklerinin elden çıkarılması konusunda başlatılan çalışmalara etkinlik kazandırıl
ması; ayrıca, Kuruma ait gayrimenkullerin ve iştiraklerin satışının, T.C. Emekli Sandığı'nda oldu
ğu gibi, gerektiğinde 4046 sayılı Kanun çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 
gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilen ka
nun tasarı taslağının yasalaşması yönündeki girişimlerin de sürdürülmesi. 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştınlmıştır: 

1- Kurumda hizmet ve faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, muhtemel kayıplar ve is
rafın önlenmesi, kaynak tasarrufu sağlanması, "e-Dönüşüm Türkiye Projesi" çalışmaları kapsamın
da Kuruma düşen görev ve sorumlulukların gerektiği şekilde yerine getirilebilmesi, şeffaflığın ve 
hesap verilebilirliğin sağlanması ve vatandaşlara hızlı ve nitelikli bir hizmet sunumunun gerçekleş
tirilebilmesi amacıyla; 

- Sağlık harcamaları, harcamaların kişi bazında takibi, gerçekçi maliyet tespitleri, tahsis, mu
hasebe, satınalma, stoklama, personel, sigortalı ve işveren işlemleri başta olmak üzere, tüm faali
yetleri kapsayan otomasyon, merkezi kontrol ve yönetim bilgi sisteminin kurulması, bu konudaki 
alt yapı oluşturma ve proje geliştirme çalışmalarına etkinlik kazandırılması, 

- 1 4 1 9 - II. CİLT 



- Kurumun bütün faaliyetlerinde otomasyona gidilmesi ve tüm işlemlerinin bilgisayar ortamın
da takip edilebilir hale getirilmesi konusundaki çalışmalara hız verilmesi; Bilgi İşlem Dairesi Baş
kanlığının yeterli sayıda nitelikli personelle takviye edilerek daha güçlü ve etkin bir yapıya kavuş
turulması konusundaki çaba ve girişimlere etkinlik kazandırılması; bu kapsamda teknik destek hiz
meti konusunda Kurum dışına bağımlı kalınmaması hususunda gerekli tüm tedbirlerin alınması. 

MÜESSESE : 
2- 06.01.2005 tarih ve 5283 sayılı Kanun uyarınca SSK sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlı

ğı'na devredilmesi ve SSK'nın sağlık hizmet üretimi ve sunumu fonksiyonunun sona ermesi nede
niyle, SSK İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayii Müessesesi Hakkında Kurum Yönetim Kurulunca alı
nan satış kararı çerçevesinde yürütülen çalışmaların bir an önce sonuçlandırılması; stoklarda birik
miş ve miatlı durumda olan yaklaşık 4,7 trilyon lira bedelli ilaçların, muhtemel bir israfa ve kamu 
zararına mahal verilmemesi açısından elden çıkarılmalarının ivedilik arz ettiği hususu üzerinde 
önemle durularak, bunların başta Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık birimlerine olmak üzere satışı ve 
değerlendirilmesi konusundaki çalışmalara ve girişimlere etkinlik kazandırılması. 

3- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 

C) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 
1- Sosyal güvenlik kuruluşlarının aynı çatı altında toplanmasına yönelik olarak sürdürülmek

te olan yasal düzenleme çalışmaları ile ilgili gelişmeler de takip edilmek suretiyle, 06.01.2005 ta
rih ve 5283 sayılı Kanun uyarınca sağlık birimleri Sağlık Bakanlığına devredilen, dolayısıyla sağ
lık hizmet üretimi ve sunumu fonksiyonu sona eren Kurumun, devir öncesi duruma göre oluşturul
muş mevcut teşkilat yapısının yeniden gözden geçirilmesi. 

2- Ortez, protez ve tedavi edici nitelikteki tıbbi sarf malzemelerinin tedarik ve uygulamaları 
ile ilgili olarak; 

- Tedavi yardımlarına ilişkin bütçe uygulama talimatı hazırlık çalışmalarında SSK'nın da yer 
alması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması. 

SONUÇ 
1- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı'nın 2004 yılı bilançosu ile genel bütçeden 

5.164.847.417 milyon lira yardım yapılması sonucu 5.122.382.570 milyon lira gelir fazlası ile ka
panan gelir ve gider hesabı. 

2- Sosyal Sigortalar Kurumu İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayi Müessesesi'nin 2004 yılı bilanço
su ve 2.684.996 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Tasvip edilmiştir. 
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Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı 
2004 Yılı Bilançosu 

Aktif 

2003 

Ayrıntısı 
Milyon TL 

Tümü 
Milyon TL 

2004 

Ayrıntısı 
Milyon TL 

Tümü 
Milyon TL 

Pasif 

2003 
Ayrıntısı 
Milyon 

TL 

Tümü 
Milyon TL 

2004 
Ayrıntısı 
Milyon 

TL 

Tümü 
Milyon TL 

I - Dönen varlıklar 
A)Kasa ve bankalar 

Verilen çek. ve öde. emir.(-) 
B) Tahviller 

C) Alacaklar 
Şüpheli alacaklar karş.(-) 
D) Verilen avanslar 
E) Stoklar 
Malzeme amortismanı (-) 
F) Diğer dönen varlıklar 
Diğer dön.varl. karşılığı (-) 
Dönen varlıklar toplam 

II- Duran varlıklar 
A) Tahviller 
B) Alacaklar 

C) Verilen krediler 
D) Müess. ve işt. serm. payı 
E) Maddi duran varlıklar 
Birikmiş amortismanlar (-) 
F) Diğer duran varlıklar 
Duran varlıklar toplamı 
Aktif toplamı 
Nazım hesaplar 

1.338.896.585 
1.442.618 

4.495.908.045 
423.907.309 

447.574.494 
2.618 

118.007.438 
77.772 

1.337.453.967 

4.072.000.736 

26.094.096 
447.571.876 

117.929.666 

1.519.629.606 
1.344.215 

7.896.841.595 
715.906.466 

6.001.050.341 

497.665.788 

140.751.094 
333.035 

1.518.285.391 

7.180.935.129 

111.175.508 
497.665.788 

140.418.059 

9.448.479.875 

2.520.623.177 
726.285.920 

767.884 
550 

6.712.518 
1.794.337.257 

1.801.818.209 
7.802.868.550 

2.989.367.529 
932.739.428 

1.969.198.088 

747.845 

10.051.701 
2.056.628.101 

I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A) Alınan krediler 
B) Borçlar 
C) Alman avanslar 
D) Vergi,resim,harç ve fon kest 
E) Gider tahakkuklan 
F) Diğer yabancı kaynaklar 
Kısa vadeli kay. Toplamı 

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A) Alınan krediler 
B) Borçlar 

C) Sosyal Güvenlik Karşılık. 

D) Diğer yabancı kaynaklar 
E) Özel karşılıklar 

Uzun vadeli yab. kayn. Toplamı 
Kaynaklar toplamı 
İÜ- Öz kaynaklar 

A) Yeniden değerleme artışı 
B)Yedekler 

2.067.427,647 Özkaynaklar toplamı 
11.515.907.522 Pasif toplamı 

3.274.392.523 | Nazım hesaplar 

2.237.971.869 

15.825.793 
44.028.782 

1.021.334 
2.298.847.778 

17.930.278 
5.738.190 

3.882,908.292 

48.357.870 
3.954.934.630 
6.253.782.408 

1.549.086.142 

1.549.086.142 
7.802.868.550 
1.969.198.088 

3.095.731.550 

20.226.711 
17.445.825 

689.563 
3.134.093.649 

63.687.476 
5.851.883 

6.512.077.846 

70.528.373 
6.652.145.578 
9.786.239.227 

1.729.668.295 

1.729.668.295 
11.515.907.522 

3.274.392.523 



Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı 
2004 Yıh Gelir-Gider Tablosu 

Giderler 

1- Sosyal sigorta giderleri 

Matematik karşılıklar (-) 

2- Sağlık tesisleri giderleri 

3- Stok sayım farkları 

4- Genel yönetim giderleri 

5- Faiz giderleri 

6- Komisyon giderleri 

7- Şüpheli alacaklar karş.gid. 

8- Geçmiş yıllar gid. 

9- Arızi giderler 
10- Maddi duran var. sayım 
noks. 

11- Masraf iştirakleri 

12-Diğer giderler 

Toplam 

13- Sosyal güvenlik karşılıkları 

(Matematik karşılıklar) 

Genel toplam 

2003 

Ayrıntısı 
Milyon TL 

13.637.186.616 

1.710.038.020 

Tümü 
Milyon TL 

11.927.148.596 

3.485.630.540 

-
319.631.709 

909.559 

74.629.888 

119.860.587 

145.563.994 

53.952 

752 

1.710.433 

4.986.827 

16.080.126.837 

3.051.580.902 

19.131.707.739 

2004 

Ayrıntısı 
Milyon TL 

19.427.258.014 

2.493.213.016 

Tümü 
Milyon TL 

16.934.044.998 

4.024.229.135 

360.656.224 

799.746 

90.661.626 

292.009.470 

80.678.757 

29.013 

1.068 

1.907.665 

5.201.454 

21.790.219.156 

5.122.382.570 

26.912.601.726 

Gelirler 

1-Prim gelirleri 

2- Çeşitli gelirler 

3- Sağlık tesisleri gelirleri 

4- Genel bütçeden yardım 

5- Faizler 
6- Iskonto ve vade farkı 

gelirleri 

7- Müesseselerden devr. kar 

8- İştiraklerden devr kar 

9- Tahvil ve bono gelirleri 
10-Karşılıklar.kullamlmayan 

kısıml. 

11- Geçmiş yıllara ait gelirler 

12- Arızi gelirler 

13- Maddi duran v.sayım fazlası 

14- Kira gelirleri 

15- Tazminat ve ceza gelirleri 

16- Kambiyo farkları 

17-Diğer gelirler 

Genel toplam 

2003 
Ayrıntısı 
Milyon 

TL 

Tümü 
Milyon TL 

14.346.019.787 

662.403.434 

407.750.952 

3.157.883.473 

213.134.065 

-
633.703 

31 

140.518.184 

4.946.170 

450 

105.935.566 

849.470 

27.806.815 

63.425.639 

19.131.307.739 

2004 
Ayrıntısı 
Milyon 

TL 

Tümü 
Milyon TL 

19.265.068.860 

864.981.481 

510.332.724 

5.164.847.418 

183.391.404 

318.600 

800.383 

23.086 

201.629.359 

7.284.600 

2.495 

137.558.101 

1.644.264 

574.718.951 

26.912.601.726 



S.S.K. ilaç ve Tıbbi Malzeme Sanayii Müessesesi 2004 Yılı Bilançosu (Aktif) 

Aktif (Varlıklar) 
I-DÖNEN VARLIKLAR 

A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer 
Düşüklüğü karşılığı (-) 

C-Ticari alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar (-) 

E-Stoklar 
1-Stok değer düş.karl.(-) 
2-Verieln sipariş avans 

F-Yıll yay.inş.ve on.maliyeti 
G-gel.ayl.ait gid.ve gel.tah. 
H-Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR 
TOPLAMI 
n-DURAN VARLIKLAR 
A-Ticari alacaklar 

1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar (-) 

B-Ticari alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar (-) 

c- Maddi duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı men.kıy.değ.düşük kar. (-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere ser.tah.(-) 
5-İştiraklere sermaye payları 

Değer düş.karşl. (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ort.ser.tah.(-) 
8-Bağlı ort.ser.pay.diğer düş kar.(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 

10-Diğer mali duran varlıkl. 
Değer düş.karşl. (-) 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlık (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran.var.(brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 

F-Özel tükenmeye tabi varlıkl. 
1-Özel tük.tab.var.(brüt) 
2-Birikmiş tük.paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek aylara ait gider.ve gelir 
tah 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
ATKİF (VARLIKLAR) TOPLAM 

Önceki dönem (Milyon TL.) 

" 

154.195 
91.882 

4.663 
3.279 

2.066.646 

733.501 

18 

2.404.222 

10.272 

4 

62.313 

1.384 

5.214.659 

63.701 
5.278.360 

Cari dönem (Milyon TL.) 

219.114 
142.691 

11.085 
5.842 

5.138.079 

35 

2.496.335 

17.881 

4 

76.423 

5.243 

. 

7.652.330 

81.670 
7.734.000 
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S.S.K. ilaç ve Tıbbi Malzeme Sanayii Müessesesi 2004 Yılı Bilançosu (Pasif) 

Pasif (Kaynaklar) 
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç seneti reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç seneti reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inş.ve.onanm hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem kan ve diğer yasal 
yük. karşılıkları 

2-Dönem karının peşin öd.vergi 
ve diğer yükümlülükler (-) 

3-Kidem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gid.karşılıklan 

H-Gelecek ay.ait gelirler ve 
gider tahakkukları 

I-Diğer kısa vad.yab.kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç seneti reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç sen.rees.(-) 
D-Alman avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kidem tazminat karşılıkları 
2-Diğer borç ve gid.karşl. 

F-Gel.yıllara ait gelirler ve 
gider tahakkukları 

G-Diğer uzun vad.yab.kay. 
UZUN VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

m-ÖZ KAYNAKLAR 
A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primler 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-M.D.V.Yen.değ.artışlan 
4-İştirakler yen.değ.artışı 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 

D-Geçmiş yıllar karları 
F-Dönem net kan (zaran) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem (Milyon TL.) 

83.503 

40.626 

213.250 

Cari dönem (Milyon TL.) 

94.001 

1.000.000 

43.110 

431.380 

14.740 

1.000.000 

43.110 

2.800.892 
1.002.978 

73.347 

106.963 

195.050 

1.000.000 

50.084 

1.000.000 

50.084 

3.803.870 
2.684.996 

7.538.950 
7.734.000 
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S.S.K. ilaç ve Tıbbi Malzeme Sanayii Müessesesi 2004 Yılı Gelir Tablosu 

GELİR VE GİDERLER 

A- Brüt Satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kan veya zaran 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan veya zaran 

F- Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri 

Olağan kâr veya zarar 

I- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kân veya zaran 

K- Dönem kân vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan (-) 

Dönem net kân veya zaran 

ÖNCEKİ DÖNEM 
Milyon TL. 

9.048.228 

904.823 

8.143.405 

6.631.088 

540.125 

278.836 

19.218 

267.268 

1.512.317 

972.192 

1.251.028 

1.002.978 

1.002.978 

CARİ DÖNEM 
Milyon TL. 

10.914.443 

545.722 

10.368.721 

7.521.545 

635.511 

513.762 

40.239 

80.670 

2.847.176 

2.211.665 

2.725.427 

2.684.996 

2.684.996 
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SAYI: 98 
BAĞ-KUR ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NUN 2002 YILINA AİT HESAP VE 
İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 03.05.2006 tarihli 18 inci Birleşiminde BAĞ-KUR Esnaf ve Sanatkarlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu'nun 2002 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenme
si Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz ko
nusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birle
şim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

1- TOPLU BAKIŞ 

1 - Kuruluş Kanunu : 
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) 1479 

sayılı Kanunla 1971 yılında kurulmuştur. 

2- Kuruluşun Amacı : 

Kuruluşun amacı, kanunla kurulu diğer sosyal güvenlik kuruluşları dışında kalan, kendi adına 
ve hesabına bağımsız çalışan esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlar hakkında malullük, 
yaşlılık ve ölüm hallerinde sosyal sigorta yardımı sağlamaktır. 

Esnaf ve Sanatkarlar ile Diğer Bağımsız Çalışanlar, ilk kez 01.10.1972 tarihinde yürürlüğe gi
ren 1479 sayılı Kanunla sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmışlar ve bu kesimin sosyal güven
liklerine ilişkin tüm işlemleri yürütmek üzere, yine aynı kanunla kısaca "Bağ-Kur" olarak adlandı
rılan "Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu" kurulmuştur. 

Daha sonra 29.08.1977 tarih ve 2108 sayılı Kanunla köy ve mahalle muhtarları, 19.04.1979 
tarih ve 2229 sayılı Kanunla isteğe bağlı olarak ev kadınları ve 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı 
Kanunla da tarımda bağımsız çalışanlar sosyal güvenlik olanaklarına kavuşturularak, bu grupların 
sosyal güvenliklerinin de Bağ-Kur tarafından gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur. 

Öte yandan, başlangıçta uygulanmayan sağlık sigortası 05.11.1985 tarihli 3235 sayılı Kanun
la, önce 1479 sayılı Kanuna tabi olanlar için ve daha sonra 04.11.1998 tarihli 4386 sayılı Kanunla 
da, 2926 sayılı Kanuna tabi bulunan tarım sigortalıları için uygulamaya konulmuştur. 

Bağ-Kur tarafından yürütülen işlemlerin hukuksal dayanağını oluşturan 1479 ve 2926 sayılı 
Kanunlarda, yürürlüğe girdiklerinden bu yana değişen koşullar ve doğan yeni gereksinmeler sonu
cu birçok değişikler yapılmış olmakla beraber, anılan kanunlarda en kapsamlı değişiklikler 4588 
sayılı Yetki Kanunu uyarınca, 24.08.2000 tarihli 619 sayılı KHK ile gerçekleştirilmiştir. 

Ancak, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlarda kapsamlı değişiklikler yapan 619 sayılı KHK'nin hu
kuksal dayanağını oluşturan 4588 sayılı Yetki Kanunu, Anayasa Mahkemesi'nin 28.10.2000 tarih
li 24224 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 05.10.2000 tarih K.2000/5 sayılı Kararı ile iptal olun
muş ve daha sonra dayandığı Yetki Kanunu'nun iptali gerekçesiyle 619 sayılı KHK'de Anayasa 
Mahkemesi'nce, 26.10.2000 tarih E.2000/61, K.2000/34 sayılı Kararla iptal edilmiştir. 
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Bununla beraber, bu KHK'nin doğuracağı hukuksal boşluk, kamu yararını ihlal edici nitelik
te görüldüğünden; iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasını takiben dokuz ay 
sonra yürürlüğe girmesi uygun bulunmuştur. 

619 sayılı KHK'nin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı, 08.11.2000 tarih ve 24224 sa
yılı Resmi Gazete'de yayınlanmakla, Anayasa Mahkemesi Kararında öngörülen dokuz aylık süre, 
08.08.2001 tarihinde dolmuş, ancak söz konusu boşluk 02.08.2003 tarih ve 25187 sayılı Resmi Ga
zete'de yayınlanan 24.07.2003 tarih ve 4956 sayılı Kanunla doldurulabilmiştir. 

24.07.2003 tarih ve 4956 sayılı Kanun, 4447 sayılı Kanun ve 619 sayılı KHK'den sonra Bağ-
Kur hakkında çıkarılan en kapsamlı kanun olmuştur. Söz konusu kanunla 1479 ve 2926 sayılı Ka
nunun pek çok maddesinde değişiklik yapılmıştır. 

4956 sayılı Kanunla, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlarda yapılan değişiklik ile 1479 sayılı Kanu
nun vergi, resim, harç muafiyetine ilişkin 20 nci maddesi, malullük sigortasına ilişkin 27-33 üncü 
maddeleri, yaşlılık sigortasına ilişkin 34-39 uncu maddeleri, ölüm sigortasına ilişkin 40-47 nci 
maddeleri, primlere ilişkin 48-55 inci maddeleri ve çeşitli hükümler içeren 56-73 üncü maddeleri, 
76, 78, 79 ve 80 inci maddeler ile Ek 9, 12-19 uncu maddeler ve Geçici 10 ve 11 inci maddeler, 
2926 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalıları içinde uygulanacaktır. 
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Toplu bilgiler 

- Oz kaynaklar 
- Yabancı kaynaklar 
- Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
- Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
- Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
- Yatırımların gerçekleşme oram (nakdi-tûmünde) 
- Ayrılması gereken matematik karşılık 
- Matematik karşılıklar açığı 
- İhtiyatlar (2926 sayılı Kanuna göre) 
- Sağlık sigortası fonu 
- Prim ve prime ilişkin gelirler 
- Diğer gelirler 
- Hazine yardımı 
- Sigortalı sayısı 
a) 1479 sayılı Kanuna tabi olan 
b) 2926 sayılı Kanuna tabi olan 

- Prim ve prime ilişkin gelir 
- Diğer gelirler 
- Aylık bağlananlar 
- Aylık bağlananlara yapılan ödemeler (SYZ dahil) 
- Müşterek emeklilere yapılan aylık ödemeleri 
- Sağlık sigortası prim ve prime ilişkin gelirler 
- Sağlık sigortası giderleri 
- Memur (ortalama) 
- Personel için yapdan tüm giderler 
- Cari yıla ilişkin : 

- Memurlar için yapılan giderler 
- Memur başına aylık ortalama gider 

- Tahakkuk eden vergiler 
- GSYİH'ya katkı (üretici fiyat) 
- GSYİH'ya katkı (alıcı fiyat) 
- GSMH'ya katkı alıcı fiyatlarıyla 
- Gider fazlası 

Ölçü 

Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 

Bin kişi 
Bin kişi 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Bin kişi 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Bin kişi 
Milyar TL. 

Milyar TL. 
Milyon TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 

1998 

(81.358) 
119.459 

935 
286 
419 
12,3 

2.883.869 
(2.883.869) 

16.961 
(17.394) 
214.814 

5.326 
434.500 

2.103 
805 

138.840 
5.326 
1.104 

315.970 
96.766 
75.973 

189.599 
4.402 
7.953 

7.778 
147 
831 

(434.500) 
(434.500) 

Milyar TL. | 4.167 

1999 

(202.616) 
269.510 

1.344 
405 

1.081 
16,5 

4.774.000 
(4.774.000) 

28.632 
10.272 

402.963 
11.175 

796.145 

2.188 
875 

402.963 
11.174 
1.197 

569.578 
191.660 
142.706 
413.417 

4.322 
14.414 

13.891 
268 
202 

(794.979) 
(794.979) 

121.258 

2000 

(331.739) 
436.632 

4.184 
804 

2.188 
21,8 

7.135.000 
(7.135.000) 

39.177 
7.104 

697.347 
31.733 

1.051.460 

2.424 
888 

697.347 
31.733 

1.277 
846.125 
290.203 
285.075 
730.295 

4.436 
19.942 

19.231 
375 
111 

(1.051.460) 
(1.051.460) 

129.122 

2001 

(392.947) 
567.387 

8.409 
1.290 
4.672 

33,0 
12.172.000 

(12.172.000) 
47.721 
20.901 

1.224.520 
55.827 

1.740.000 

2.436 
899 

1.224.520 
55.827 

1.343 
1.299.369 

480.284 
518.815 

1.228.848 
4.630 

30.285 

29.192 
545 

2.921 

(1.740.000) 
(1.740.000) 

61.208 

2002 

(766.365) 
792.470 

18.982 
2.908 
8.958 
56,4 

16.211.000 
(16.211.000) 

22.270 
85.744 

2.035.260 
66.280 

2.622.000 

2.420 
900 

2.035.260 
66.280 

1.393 
1.993.233 

766.778 
964.303 

2.195.308 
4.597 

45.261 

44.066 
822 

4.072 

(2.622.000) 
(2.622.000) 

373.418 

Son iki yıl 
farkı 

(373.418) 
225.083 

10.573 
1.618 
4.286 
23,0 

4.039.000 
(4.039.000) 

(25.451) 
64.843 

810.740 
10.453 

882.000 

(16) 
1 

810.740 
10.453 

50 
693.864 
286.494 
445.488 
966.460 

(33) 
14.976 

14.874 
277 

1.151 

(882.000) 
(882.000) 

312.210 

Artış ve 
azalış 
(%) 

95,03 
39,67 

125,73 
125,43 
91,74 
70,91 
33,18 
33,18 

(53,33) 
310,24 
66,21 
18,72 
50,69 

(0,66) 
0,11 

66,21 
18,72 
3,72 

53,40 
59,65 
85,87 
78,65 
(0,71) 
49,45 

50,95 
50,83 
39,40 

50,69 
50,69 

510,08 



II- İDARİ BÜNYE 

1- Kuruluşun Yapısı: 

a) Merkez Kuruluşu : 
Bağ-Kur'un merkez teşkilatı; Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile 

bunlara bağlı birimlerden oluşmaktadır. 

b) Taşra Kuruluşu : 

Kurum 2002 yılı sonu itibariyle, 81 il müdürlüğü ve bunlara bağlı şube müdürlükleri ve irti
bat büroları ile taşra faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Kurum merkez ve taşra teşkilatına toplam 6.129 adet memur kadrosu tahsis edilmiş olup, 2002 
yılı sonu itibariyle bu kadroların 4.699'u dolu bulunmaktadır. Aylık, ek ödemeler ile tüm sosyal gi
derler dahil, Kurum personel giderleri 2002 yılı sonu itibariyle 45,3 trilyon liradır. 

2- Genel Kurul: 

Kurum, Genel Kurulu, 1479 sayılı Kanunun 11-14 üncü maddelerinde oluşumu, görev ve yet
kileri gösterilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çağrısı üzerine üç yılda bir, en geç 
Mayıs ayı sonuna kadar toplanan bir istişare organı niteliğindedir. En son Genel Kurul toplantısı 
Mayıs 2004 ayı içinde yapılmıştır. 

3- Karar Organı : 

Kurum'un karar organı olan Yönetim Kurulu, aynı zamanda Kurum Genel Müdürü olan baş
kan ile 5 üyeden oluşmaktadır. Üyelerden 2'si Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın, l'i Hazi
ne Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı'nın önerisi üzerine atanmakta, 1479 ve 2926 sayı
lı Kanunlara tabi sigortalıları temsil eden 2 üye ise, ayrı ayrı bağlı bulundukları en yüksek meslek 
kuruluşlarınca gösterilecek 2'şer aday arasından Genel Kurul'ca seçilmektedir. 

III- MALİ BÜNYE 

Kurum'un 2002 yılında kaynak ve varlıkları, netleştirilmiş bilanço değerleri ile bir önceki yı
la göre % 18 oranında 31.665 milyar lira artışla 206.105 milyar lira olmuştur. Bu artış, büyük öl
çüde hazine yardımına rağmen % 73 oranında artış gösteren borçlardan kaynaklanmıştır. Kaynak
lardaki artışın 373.418 milyar lirası yabancı kaynaklardaki artıştan, 405.083 milyar lirası da öz 
kaynaklardaki artıştan meydana gelmiştir. 

Sosyal güvenlik fonlarından matematiksel karşılıklarda 177.709 milyar azalış olmuş ve bu kar
şılık 2002 sonu itibariyle -417.853 milyar liraya düşmüştür. İhtiyatlar 2526 sayılı Kanun gereği ta
rım kesiminden yapılan ürün bedeli tevkifatlanna rağmen 2002 yılında 25.452 milyar lira azalarak 
22.270 milyar liraya düşmüştür. Kurum'un en büyük sorunu olan sağlık sigortasında ise durum hızla 
kötüye gitmektedir. Nitekim 3235 sayılı Kanuna göre sağlık sigortası fonu -152.803 milyar liraya 
düşmüşken, 2002 yılında da 195.708 milyar lira zarar edilmesi sonucu -348.512 milyar lira olmuştur. 
Bu fonlardaki aktüeryal dengesizliklerin hangi boyutlara ulaştığı bu rakamlardan anlaşılmaktadır. 

4386 sayılı Yasaya göre tarım kesimine sağlık hizmeti verilmeye yeni başlanması ve 8 ay prim 
alındıktan sonra sağlık karnesi verilmesi sonucu bu fonda 85.744 milyar lira birikim olmuştur. Ge
rek tarım sağlık fonunda gerekse ihtiyatlarda şimdilik meydana gelen artı değerler, 1479 sayılı si
gorta kollarının finansmanında kullanılmıştır. 

Yabancı kaynaklardaki artışın 397.421 milyar lirası kısa süreli borçlardan, 13.818 milyar lira
sı sosyal güvenlik fonlarından, 1.582 milyar lirası da dahili sigorta fonundaki artıştan kaynaklan
maktadır. Öz kaynaklardaki azalışın ise tamamı, faaliyet dönemi gider fazlasıyla kapanmış olma
sından ileri gelmektedir. 
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Kurum kaynaklan 972.469 milyar liranın, 108.014 milyar lirası sosyal güvenlik fonları, 
864.455 milyar lirası diğer yabancı kaynaklardır. 

Dönen varlıkların, 83.604 milyar lirası kasa ve bankalar bakiyesi hazır değerleri, 106.394 mil
yar lirası kısa sürede paraya çevrilebilir nitelikteki Hazine Bonosu, kısa süreli alacaklar ve malze
me stoklarından oluşmaktadır. Duran varlıkların ise, 33 milyar lirası uzun sürede paraya çevrilebi
lir değerleri, 16.073 milyar lirası da bağlı değerleri göstermektedir. 

Kuruluşundan günümüze kadar Kurum'un kuruluş kanununda, devamlı sigortalılar lehine hü
kümler getirilmiştir. Bu yapılırken giderleri karşılayacak kaynaklar düşünülmediği için gelir-gider 
dengesi yıllar itibariyle bozulmuştur. 

İlk yıllarda emekli sayısı az, aktif sigortalı sayısı çok olduğu için giderler karşılanabildiği gibi 
sosyal güvenlik fonlarında birikimler yapılabilmekteydi. Ancak, arka arkaya yapılan yasa değişiklik
leri, özellikle af yasaları ve af beklentileri nedeniyle prim alacakları artmış, giderler çoğalmış, zaman 
zaman ödemelerde dar boğazlara girilmiştir. Fonlardaki birikimler kullanıldığı gibi, 1989 yılından iti
baren dönem bilançoları zararla kapanmaya başlamıştır. 1986 yılından itibaren sağlık hizmetinin ve
rilmeye başlanmasıyla da Kurum'un mali yapısı daha fazla etkilenerek tamamen bozulmuştur. 

Gelir-gider dengesi bozulan Kurum, gider fazlası verirken, bu gider fazlasının önlenmesi ye
rine; 1479 sayılı Kanunun 35 inci maddesi, 2229 sayılı Kanun ile değiştirilerek emeklilik yaş sını
rı 55-60'dan 50-55'e indirilmiş; yine söz konusu maddede emeklilik durumunda sigortalının işten 
ayrılması öngörülmüş iken, 3396 sayılı Kanun ile işten ayrılma şartı da kaldırılmış ve emeklilik ko
laylaştırılmıştır. Daha sonra, söz konusu maddenin "kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş ol
ması ve en az 25 yıl sigorta primi ödemiş bulunması şarttır" hükmü, 3774 sayılı Kanun ile "kadın 
ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması şarttır" şeklinde değiştirilerek yaş 
sınırı kaldırılmış ve genç yaşta emekli hakkı tanınmış olmasına rağmen, erken emeklilikten dolayı 
Kurum'a gelecek olan yükü karşılayacak gelir artırıcı bir önlem de alınmamış olduğundan, Ku
rum'un mali dengesi tamamen bozulmuştur. 

Kurum mali sıkıntıya girmiş olmasına rağmen; ne sonuç getireceği araştırılmadan, 1479 sayı
lı Kanuna tabi sigortalılara, 3235 sayılı Kanun ile 01.01.1986 tarihinden itibaren kademeli olarak; 
2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılara da 4386 sayılı Kanun ile 01.01.1999 tarihinden geçerli olmak 
üzere, sağlık sigortası yardımı verilmeye başlanmıştır. Uygulamaya konulan bu sağlık sigortası yü
kü, erken emekliliğin getirdiği yükü de aşmış ve yıllar itibariyle Kurum gelirleri, giderleri karşıla
yamaz duruma gelmiştir. 

Nitekim son olarak 2000 yılında 729 trilyon gelire karşın 1.910 trilyon lira harcama yapılmış, 
1.181 trilyon lira gider fazlası vermiş, 2001 yılında 1.280 trilyon lira gelire karşın 3.081 trilyon li
ra gider yapılmış, 1.801 trilyon lira açık verilmiştir. Bu açığın 1.740 trilyon lirası Hazine yardımı, 
kalan kısmı borçlanma ile kapatılmıştır. Nihayet 2002 yılında 2.076 trilyon gelire karşılık 5.032 
trilyon lira gider yapılmış, 2.956 trilyon lira gider fazlası meydana gelmiştir. 

Bu duruma göre gelirler giderlerin % 41,2'sini karşılayabilmiştir. Başka bir ifade ile Ku
rum'un 2002 yılı tüm gelirlerinin 2.076 trilyon lira, sadece sağlık giderlerinin 2.093 trilyon lira ol
duğu görülmektedir. Gelirlerin tümü sağlık harcamalarını bile karşılamamıştır. Oysa Kurum'un as
li görevi gereği büyük ölçüde harcamalar yapması gerekmektedir. 

Sigortalılar lehine yapılan herhangi bir yasal değişiklik, Kurum'un mali bünyesini menfi yön
de etkilemekte ve Kurum'un zor durumda kalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle Kurum'un ma
li bünyesini ilgilendiren Kanunlarda herhangi bir değişiklik yapılırken, mutlaka teknik bilançoya 
dayalı olarak yapılması gerekmektedir. 
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Mali bünyeyi yakından ilgilendiren diğer bir husus da, sigortalılar ile bunların ödedikleri primin 
yeterince izlenememesidir. Kurum'a kayıtlı bulunan 377.206 sigortalının 5 yıldır ödemediği prim tu
tarı 3,5 katrilyon lirayı bulmuştur. 2002 sonu itibariyle prim alacağı 8,4 katrilyon liraya ulaşmıştır. 

Sonuç olarak Kurum mali dengelerini kurabilmek için öncelikle adreslerin güncelleştirilerek 
gerçek sigortalıların belirlenmesi, ilaç israfının önlenmesi, sağlık konusundaki usulsüzlüklerin gi
derilmesi ve tahsilatların muntazaman yapılması gerekli görülmektedir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
1- Kayıt ve Tescil İşlemleri : 
1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'nun birçok maddesi yanında, sigortalı sayılanlar ve sayılmayan

lar, sigortalılığın başlangıç ve bitiş tarihi ile kayıt ve tescil işlemlerini düzenleyen 24, 25, 26 ncı 
maddeleri 619 sayılı KHK ile değiştirilmiş, ancak 619 sayılı KHK'de Anayasa Mahkemesi'nce ip
tal edilmiştir. Aynı hükümler 4956 sayılı Kanunla da getirilmiştir. 

Bağ-Kur'da aktüeryal dengenin kurulabilmesi için mecburi sigortalılık sistemi kapsamı için
de kanunun aradığı nitelikleri taşıyanlann kayıt ve tescillerinin yapılarak gerçek sigortalı sayısının 
bilinmesi gerekmektedir. 

619 sayılı KHK'nin ve 4956 sayılı Kanunun getirdiği vergi dairesi kayıtlarını esas alan dü
zenleme Bağ-Kur açısından önem arz etmektedir. 

Vergi dairesi kayıtlarının Kurum açısından faydalı olabilmesi için vergi daireleri ile bilgisayar 
alt yapısına dayalı müşterek bir çalışmaya girilmesi gereği bulunmaktadır. 

Gelirler Genel Müdürlüğü ile Kurum arasında karşılıklı olarak bilgisayarla bilgi alışverişi ça
lışmaları başlatılmıştır. Her iki kurum bilgisayar sisteminin farklılığından kaynaklanan sorunların 
biran önce çözüme kavuşturularak, çalışmalar sağlıklı ve güvenilir olarak sonuçlandırılmalıdır. 

Öte yandan, gerek Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen 619 sayılı KHK ile gerekse 4956 sa
yılı Kanun, 2926 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılarının sigortalılığının tespitinde, köy ve mahal
le muhtarlarına sigortalılığın başlama ve bitişine ilişkin olarak verilen görev ve yetkilerle takibin
den ciddi sonuç alınamadığından 2926 sayılı Kanuna göre sigortalılığın tespiti, kayıt ve tescil iş
lerinde Valilik, Kaymakamlık, Özel İdare, Belediye, Nüfus İdareleri ile diğer kamu kurum ve ku
ruluşlarının, kanunla kurulu meslek kuruluşlarının, tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin, tarım 
kredi kooperatifleri ve birliklerinin, pancar ekicileri istihsal kooperatifleri ve birliğinin, Türkiye 
Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin kayıtları esas alınmaktadır. 

13.12.2001 tarih 2001/3405 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 
koordinatörlüğünde yürütülmekte olan tarımda destekleme fiyatı yerine, çiftçilere doğrudan gelir 
desteği verilmesine ilişkin programın Türkiye düzeyinde iller itibariyle hazırlanan çiftçi kayıt sis
teminin Bağ-Kur açısından da kayıt ve tescil için yararlı olacağı tespit edilmiştir. 13.05.2004 tarih
li 25461 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile Çiftçi Kayıt Formlarında sosyal güvenlik ku
ruluşu ve sosyal güvenlik numarasının yazılmaya başlamasıyla bu kayıtların Bağ-Kur tarafından 
da kullanımı sağlanabilecektir. 

2- Prim Tahsilatı: 
2002 yılı sonu itibariyle; 1479 sayılı Kanuna tabi 2.420.644 aktif sigortalının % 20,7'si, 2926 

sayılı Kanuna tabi 900.691 aktif sigortalının % 49,3'ünün hiç prim ödemediği dikkate alındığında, 
Kurum'un en önemli sorununun prim tahsili olduğu görülmektedir. 

Yüksek oranda bir kesimin hiç prim ödememesi, aktif sigortalı sayısında tereddüt yarattığı gi
bi, Kurum'un aktüeryal dengelerini de bozmaktadır. Sık sık çıkarılan af, tecil ve taksitlendirme ak
tif sigortalılarda prim ödeme alışkanlığını bozmuştur. Bu nedenle, bu konuda yapılacak yasal dü
zenlemelerde daha hassas olunması gerekmektedir. 
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4447 sayılı Kanunla 1999 yılında 1479 ve 2926 sayılı Kanunlarda yapılan değişiklikle, prim 
ödemeyen alacaklıların takibinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka-
nun'un uygulanması kuralı getirilmiş, ancak Kanunun aradığı koşullar yerine getirilerek, gereği ka
dar avukat ve takip memuru kadrosu alınarak bu kadrolara tayin yapılamadığından, 6183 sayılı Ka
nun uygulanamadığı gibi, bu Kanundan önce yapılan icra takipleri de sonuçsuz kalmıştır. 

4956 sayılı Kanunla Kurum prim alacaklarının, tekrar icra marifetiyle takibine ilişkin yasal 
düzenleme yapılmıştır. 

3- Tahsis İşlemleri : 
2002 yılı sonu itibariyle 1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamındaki sigortalılardan aylık alan

ların sayısı 1.393.670 kişiye ulaşmıştır. Söz konusu sigortalılara; 2002 yılında aylık, sosyal yardım 
zammı, toptan ödeme, sağlık harcaması, cenaze yardımı, yolluk ve zaruri gider ve müşterek emek
lilik olarak yapılan ödemeler 4.961 trilyon lira olmuştur. 2002 yılında 1479 ve 2926 sayılı kanunla
ra bağlı sigortalılara yapılan ödemelerin toplamı 4.961 trilyon lira olmasına karşın, uzun vadeli si
gorta kollan prim gelirleri ile sağlık sigortası prim gelirleri toplamı 2.035 trilyon lira olmuştur. 

2002 yılında 1479 sayılı Kanuna göre 1.226.808 kişiye 1.831 trilyon lira yaşlılık, malullük, 
ölüm aylığı ödenirken, 

2926 sayılı Kanuna göre 166.862 kişiye 75,8 trilyon lira yaşlılık, malullük, ölüm aylığı 
ödenmiştir. 

2002 yılında 1479 sayılı Kanun kapsamında bulunan 8.344.186 hak sahibine sağlık karnesi 
verilerek 2.122 trilyon lira sağlık harcaması yapılırken, 2926 sayılı Kanun kapsamında bulunan 
1.408.280 hak sahibine sağlık karnesi verilerek 78,8 trilyon lira sağlık harcaması yapılmıştır. 

Sağlık harcamalarının takibine ilişkin olarak Bağ-Kur Eczane Otomasyon Sistemi devreye 
alınmış, sağlık harcamaları önemli ölçüde disipline edilmiş olmakla beraber, sağlık hizmetlerinin 
her kademede tam otomasyona gidilerek, şahıs bazında takibini sağlayacak bilgisayar donanımlı 
denetim sisteminin kurulması henüz tamamlanamamıştır. TC. Emekli Sandığı Genel Müdürlü-
ğü'nde uygulanan sisteme paralel sağlık harcamalarının şahıs bazında takibini sağlayacak sistem 
mutlaka kurulmalıdır. 

4- Plasman Çalışmaları: 
Fonlardan ve diğer kaynaklardan oluşan plasmanların 2002 yılı sonu itibariyle durumu aşağı

da açıklanmıştır. 
a) Mevduat: 
Kurum mevduatlarının toplamı 83,8 trilyon liradır. Bu tutarın tamamı vadesiz mevduattır. 
b) Taşınmaz Mallar: 
Kurumun 2002 yılı sonu itibariyle sahip olduğu taşınmaz malların edinme değerleri 9.361 tril

yon liraya ulaşmıştır. Kurumun İzmir hizmet binası ve Genel Müdürlük binası ile ilgili yatırım ve 
proje faaliyetleri devam etmektedir. 

5- Yatırım Faaliyetleri : 
Kurum'un yatırım programında yer alan 21.290 milyar liralık devam eden ve yeni projeler için 

2002 yılında 9.500 milyar lira ödenek verilmiş, yapılan harcama 8.958 milyar lira olmuştur. Yatı
rım harcamalarının 2002 yılı ödeneğine göre nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı % 94 olmuştur. 

Bağ-Kur T5 Tam Otomasyon Projesi'nin kapsamı, içeriği, finansmanı, uygulanmaya başlama 
zamanı, diğer kamu kuruluşları ile ilgilendirilme konuları başta olmak üzere, ayrıntıya ilişkin olan
lar dahil, çok çeşitli yönlerden, Devlet Planlama Teşkilatı ile Bağ-Kur'un ilgili Bakanlığı, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında derin ve önemli görüş ayrılıkları bulunduğundan söz konu
su proje, 2002 yatırım programında da yer almamıştır. 
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Kurum'ca 2001 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara 
aykırı olarak DPT Müsteşarlığına başvurulmadan ve yatırım programına alınması sağlanmadan, 
2001 yılı Bütçe Kanunu'nda öngörüldüğü üzere keşif bedelinin % 10'u oranında ödeneği de bu
lunmadan ihale edilmek istenilen, 146 milyon ABD Doları muhammen bedelli "Bağ-Kur T5 Tam 
Otomasyon Projesi" ile ilgili olarak ihale dosyası hazırlattırılıp, danışman şirkete ödeme yapılarak 
Kurum zararına sebebiyet verildiğinden, Yüksek Denetleme Kurulu Üyeler Kurulu'nun 
17.12.2002 tarihli kararı uyarınca kabul edilen Özel İnceleme Raporu'na göre Başbakanlık'ça ge
rekli soruşturmanın yapılması talep edilmiştir. 

V- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı
rakılmıştır: 

1- Kurum sağlık hizmetlerinin süratli ve verimli yürütülebilmesi için; 
- Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve İl Müdürlüklerine yeteri kadar eczacı ve diğer personel 

kadrosu tahsis edilerek, bu kadroların naklen ve açıktan atama yapılarak doldurulması, 
- Sağlık kurulu kararlarının süratle alınabilmesi için, dosyaların il müdürlüklerinde tekemmül 

ettirilerek sağlık kuruluna gönderilmesine özen gösterilmesi, 

- Eczane otomasyon sistemiyle eczanelerde bilgisayar ile yapılan kontrollerin dışında, eczane-
lerce Kurum'a ibraz edilen reçetelerin fiziki kontrolden geçirilerek önceki yıllarda oluşan biriki
min eritilmesi, 

- İl Müdürlüklerinde eczane otomasyon sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlayacak bilgisayar 
alt yapısının güçlendirilmesi. 

2- Sağlık karnelerinin her yıl vizeye tabi tutulmasında, sigortalı ve hak sahipleri ile Kurum açı
sından meydana getirdiği zorlukların ve yoğunluğun giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması. 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır : 
1- Büyük illerde, il müdürlüklerindeki iş yükünü hafifletmek ve sigortalı izdihamını önlemek 

amacıyla, uygun mahallerde oluşturulan şube müdürlüklerinin tamamlanamayan personel ve bilgi
sayar eksikliklerinin giderilerek fonksiyonel hale getirilmesi için çaba gösterilmesi. 

2- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın daha verimli çalışabilmesi için; 
- Bilgi İşlem Merkezi'nin donanım ve yazılım açısından yeterli düzeye getirilerek, teknik ka

pasitesinin İl Müdürlükleri ile gerekli bağlantıyı karşılayacak şekilde yükseltilmesi, 
- İl Müdürlüklerinde eksik olan donanımın tamamlanması, 

- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın uzman personel ile takviyesi. 
3- Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü vergi mükelleflerine ait kayıtların bilgisayar 

ortamında alınabilmesi için başta sistem farklılığından kaynaklanan sorunlar olmak üzere, kayıt de
seni ve bilgi alışverişi çalışmalarının biran önce sonuçlandırılarak, sigortalı tescil ve terk işlemle
rinin sıhhatli olarak yapılması. 

4- Sosyal güvenlik kuruluşları arasında sağlık malzemeleri tedarik yöntemlerinde farklılığın 
ortadan kaldırılması için; 

- Sağlık harcamalarında kaynak kaybının önlenmesi ve kamu yararı açısından müşterek satın al
ma usul ve esaslannın oluşturulması, kuruluşlar arasında uygulama birliğinin sağlanması konusunda 
Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından Ka
mu İhale Kurumu'nun görüşleri de alınarak ortak bir çalışmayla etüd edilmesi, bu kapsamda gereki
yorsa ilgili mevzuatta değişikliğe gidilerek kamuda sağlıklı bir tedarik sisteminin oluşturulması, 

-1433 - II. CİLT 



- Yapılacak çalışmalarda satın alınacak malzemelerin, insanda kullanılabilirlik onayını da içe
recek şekilde tüm yönlerden uluslararası alanda kabul edilmiş standartlara uygun olması hususu
nun öncelikli şart olarak esas alınması, Sağlık Bakanlığı'nm koordinatörlüğünde, üniversite hasta
neleri ile de işbirliği yapılmak suretiyle tüm branşlar itibariyle ve ilgili kuruluşların tamamında or
tak olarak kullanılmak üzere malzemelerin sınıflandırma, gruplandırma ve kodlandırılmasının ya
pılması; bu kapsamda, branşlar itibariyle tüm malzemeler için teknik, standart işareti, fiyat ve di
ğer bilgileri ihtiva edecek şekilde, ilgili kuruluşların erişimine açık olarak bir bilgi işlem veri taba
nı (Malzeme Bilgi Bankası) oluşturulması hususu da etüd edilmek suretiyle, malzemelerin yurda 
girişinden hastalarda kullanımına kadar tüm aşamalarda, kamuda etkin bir koordinasyon ve kon
trol mekanizması kurulması. 

5- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer temenni ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

C) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1- Kuruluşun temel işlevi ile uyumlu, gerçek personel ihtiyacının nitelik ve nicelik yönünden 
belirlenmesine ilişkin olarak 06.11.2000 tarih ve 2000/1658 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına isti
naden başlatılan, ancak 2001/39 sayılı Başbakanlık Genelgesinde öngörülen sürede tamamlanama
dığı tespit edilen norm kadro çalışmalarının, gerektiğinde ilgili merciler nezdinde girişimlerde bu
lunularak ek süre belirlenmesi suretiyle bir an önce sonuçlandırılması. 

2- Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nca uygulanmakta olan, çiftçilere doğrudan gelir desteğine iliş
kin olarak, Türkiye düzeyinde iller itibariyle hazırlanan çiftçi kayıt sisteminin; Bağ-Kur Genel Müdür-
lüğü'nce de kullanılabilirliğinin sağlanması için anılan Bakanlık nezdinde girişimlerin sürdürülmesi. 

3- Kurum'ca 2001 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Ka-
rar'a aykırı olarak, DPT Müsteşarlığı'na başvurulmadan ve yatırım programına alınması sağlanma
dan, 2001 Yılı Bütçe Kanununda öngörüldüğü üzere keşif bedelinin % 10'u oranında ödeneği de 
bulunmadan ihale edilmek istenilen, 146 milyon ABD Doları muhammen bedeli "Bağ-Kur T5 Tam 
Otomasyon Projesi" ile ilgili olarak ihale dosyası hazırlattırılıp, danışman şirkete ödeme yapılarak 
Kurum zararına sebebiyet verilmesi nedeniyle, Kurum yöneticileri hakkında; Yüksek Denetleme 
Kurulu Üyeler Kurulu'nun 17.12.2002 tarihli kararı uyarınca kabul edilen "Özel İnceleme Rapo
ru" ile Başbakanlık'ça gerekli soruşturmanın yapılması talep edildiğinden, söz konusu soruşturma 
sonuçlarına göre işlem yapılması. 

4- İsteğe bağlı sigortalıların aktif veya pasif olsun, sağlık yardımından yararlandırılması hu
susunda farklı uygulamalar ve eşitsizlikler yapıldığından, bu kapsamdaki sigortalıların istemeleri 
halinde ve gerekli sağlık sigortası primini ödemeleri kaydıyla sağlık yardımlarından yararlandırıl
malarını sağlayacak düzenlemenin yapılması için girişimlerde bulunulması. 

5- 2926 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanların tarımsal faaliyetlerinde bir ölçü olma
dığı ve bu durumun çeşitli sorunlara ve mağduriyetlere yol açtığı göz önüne alınarak, bu hususta
ki ölçü ve kriterlerin net ve somut olarak belirlenmesi ve bu kriterlerin altında tarımsal faaliyette 
bulunanların ise istemeleri halinde sigortalı sayılmalarını sağlayacak düzenlemenin yapılması için 
girişimlerde bulunulması. 

6- 24.07.2003 tarih ve 4956 sayılı Kanun uyarınca, 2926 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki 
aile reisi olan kadınların sigortalı sayılmalarını öngören hükmün kaldırılması sonucu; eşi 2926 sa
yılı Kanuna tabi olan ve bundan dolayı sağlık yardımından yararlanan kadınların, miras veya baş
ka bir nedenle tapuda üzerine kayıtlı arazisi bulunması halinde kendilerinin de 2926 sayılı Kanuna 
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göre sigortalı sayılmaları ve eşinden dolayı kullandığı sağlık karnesinin iptali söz konusu olduğun
dan, eşlerden her ikisinin birden prim ödeyebilmelerindeki zorluk da dikkate alınarak, bu durum
da olan kadınların eğer isterlerse sigortalı olmalarını sağlayacak düzenlemenin yapılması için giri
şimlerde bulunulması. 

7- 2926 sayılı Kanuna, 24.07.2003 tarih ve 4956 sayılı Kanunla eklenen geçici 3 üncü madde 
uyarınca, bu Kanuna tabi sigortalıların sigorta primine ve aylıklara esas olan gelir basamakları ko
nusunda, 01.01.2005 tarihinden itibaren 1479 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucu üç 
ayda bir yapılan prim ödemelerinin aylık hale geleceği ve aylık prim miktarının önemli ölçüde ar
tacağı göz önüne alındığında, yeni uygulama ile her ne kadar Kurumca bağlanacak aylıklar da art
makta ise de, esasen mevcut sistemde prim ödemekte zorluk çeken bu kesimden ödeyebileceği oran 
ve koşullarda prim alınmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması için girişimlerde bulunulması. 

SONUÇ 

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur)'nun 
2002 yılı bilançosu ile Genel Bütçe'den 2.622 trilyon lira yardım yapılması sonucu 373.718.157 
milyon lira gider fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı, 

Tasvip edilmiştir. 

-1435 - II. CİLT 



BAG-KUR Genel Müdürlüğü'nün 
2002 yılı bilançosu 

Aktif 

I- Dönen varlıklar: 
A- Hazır değerler 
B- Tahvil ve Hazine bonoları 
C- Açılan krediler 
D- Alacaklar 
E- Stoklar 
F- Gelecek aylara ait gider ve 

Gelir tahakkukları 
G- Diğer dönen varlıklar 

Toplam (I) 
II-Duran varlıklar: 

A-Maddi duran varlıklar 
B- Maddi olmayan duran varlık. 

Toplam (II) 

Aktif toplamı (I+II) 
Nazım hesaplar 

Önceki 
dönem 

Milyon TL. 

55.820.482 
68.051.603 

72.519.339 
1.151.449 

39.210.642 
36.670 

236.790.185 

7.118.342 
7.492 

7.125.834 

243.916.018 
6.031.636.109 

Cari dönem 
Milyon TL. 

83.603.766 
42.753.068 

120.677.864 
103.468 

59.442.567 
24.052 

306.604.785 

16.073.307 
33.418 

16.106.725 

322.711.510 
9.565.936.275 

Pasif 

I- Kısa vadeli yabancı kay.: 
A- Borçlar 
B- Vergiler ve kesintiler 
C- Gelecek aylara ait gelir ve 

gider tahakkukları 
D- Diğer kısa vadeli yabancı 

Kaynaklar 
Toplam (I) 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
A- Matematik karşılıklar 
B- Ödenmiş primler karş. 
C- İhtiyatlar 
D- Sağlık sigortası fonu 
E- Dahili sigorta fonu 

Toplam (II) 
III- Oz kaynaklar: 

A- Sermaye 
B- Gider fazlası (-) 

1- Geçmiş yıl gider faz. 
2- Dönem gider fazlası 

Toplam (B) (-) 
Pasif toplamı (I+II+IH) 
Nazım hesaplar 

Önceki 
dönem 

Milyon TL. 

565.287.143 
322.646 

85.928 

7.497 
565.703.214 

47.721.809 
20.901.297 
2.536.568 

71.156.674 

331.738.764 
61.208.106 

392.946.870 
243.916.018 

6.031.636.109 

Cari dönem 
Milyon TL. 

976.369.048 
532.947 

30.229 

10.766 
976.942.990 

22.270.130 
85.744.315 
4.119.102 

112.133.547 

392.946.870 
373.418.157 
766.365.027 
322.711.510 

9.565.936.275 



BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü'nün 
2002 yılı gelir - gider hesabı 

Giderler 

I- Faaliyet giderleri 
A- Aylık ödemeleri 
B- Sosyal yardım zammı 
C- Cenaze yardımı 
D- Müşterek emekliler için 

yapılan ödeme 
E- Sağlık giderleri 
F- Diğer giderler 

Toplam (I) 
II- Faaliyet dışı giderler: 

A- Verilen faiz ve komisyonlar 
B- Geçmiş yıl giderleri 
C- Diğer giderler 

Toplam (II) 
III- Aynlan matematik karşılık : 

A- 2926 sayılı Kanuna göre 
B- 4386 sayılı Kanuna göre 

Toplam (III) 
IV-Genel yönetim giderleri 

A- Personel giderleri 
B- Diğer yönetim giderleri 

Toplam (IV) 
Giderler toplamı (I+II+III+IV) 

V- Gelir fazlası 
Genel toplam 

Önceki 
dönem 

Milyon TL. 

1.213.601.581 
85.768.974 
1.233.921 

480.284.873 
1.228.848.936 

2.658.315 
3.012.396.600 

3.939.885 

3.939.885 

8.544.401 
13.797.398 
22.341.799 

31.116.106 
11.761.795 
42.877.901 

3.081.556.185 
-

3.081.556.185 

Cari dönem 
Milyon TL. 

1.907.672.035 
85.561.459 
1.390.393 

766.778.528 
2.195.308.153 

4.871.992 
4.961.582.560 

5.080.318 

5.080.318 

64.843.018 
64.843.018 

41.425.056 
24.027.195 
65.452.251 

5.096.958.147 
-

5.096.958.147 

Gelirler 

I- Faaliyet gelirleri: 
A- Uzun vadeli sigorta kollan primi 
B- Sağlık sigortası primi 
C- İsteğe bağlı sigortalılar primi 
D- Tanm primi tevkifatı 
E- Borçlanma primi 
F- İcra tahsilatı 
G- Diğer prim gelirleri 

Toplam (I) 
II- Faaliyet dışı gelirler: 

A- Faiz gelirleri 
B- Kira gelirleri 
C- Geçmiş yıl gelirleri 
D- Tazminat ve ceza gelirleri 
E- Diğer gelirler 

Toplam (II) 
Gelirler toplamı (I+II) 

III- Hazine yardımı 
IV- Gider fazlası 

\ 

Genel toplam | 

Önceki 
dönem 

Milyon TL. 

623.342.146 
518.815.669 

1.607.723 
32.323.294 
16.729.701 
9.029.948 

22.672.040 
1.224.520.521 

38.249.561 
758.473 

3.505.613 
253.341 

13.060.570 
55.827.558 

1.280.348.079 
1.740.000.000 

61.208.106 

3.081.556.185 

Cari dönem 
Milyon TL. 

966.301.306 
964.302.965 

588.599 
40.396.208 
22.660.089 

274.036 
40.736.756 

2.035.259.959 

24.004.341 
1.070.114 
6.121.169 

411.744 
34.672.663 
66.280.031 

2.101.539.990 
2.622.000.000 

373.418.157 

5.096.958.147 



SAYI : 99 
BAĞ-KUR ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NUN 2003 YILINA AİT HESAP VE 
İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 03.05.2006 tarihli 18 inci Birleşiminde BAĞ-KUR Esnaf ve Sanatkarlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu'nun 2003 yılına ait hesap ve işlemleri 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzen
lenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan 
söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve 
Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

1- Kuruluş Kanunu : 

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) 1479 
sayılı Kanunla 1971 yılında kurulmuştur. 

2- Kuruluşun Amacı : 

Kuruluşun amacı, kanunla kurulu diğer sosyal güvenlik kuruluşları dışında kalan, kendi adına 
ve hesabına bağımsız çalışan esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlar hakkında malullük, 
yaşlılık ve ölüm hallerinde sosyal sigorta yardımı sağlamaktır. 

Esnaf ve Sanatkarlar ile Diğer Bağımsız Çalışanlar, ilk kez 01.10.1972 tarihinde yürürlüğe gi
ren 1479 sayılı Kanunla sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmışlar ve bu kesimin sosyal güven
liklerine ilişkin tüm işlemleri yürütmek üzere, yine aynı kanunla kısaca "Bağ-Kur" olarak adlandı
rılan "Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu" kurulmuştur. 

Daha sonra 29.08.1977 tarih ve 2108 sayılı Kanunla köy ve mahalle muhtarları, 19.04.1979 
tarih ve 2229 sayılı Kanunla isteğe bağlı olarak ev kadınları ve 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı 
Kanunla da tarımda bağımsız çalışanlar sosyal güvenlik olanaklarına kavuşturularak, bu grupların 
sosyal güvenliklerinin de Bağ-Kur tarafından gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur. 

Öte yandan, başlangıçta uygulanmayan sağlık sigortası 05.11.1985 tarihli 3235 sayılı Kanun
la, önce 1479 sayılı Kanuna tabi olanlar için ve daha sonra 04.11.1998 tarihli 4386 sayılı Kanunla 
da, 2926 sayılı Kanuna tabi bulunan tarım sigortalıları için uygulamaya konulmuştur. 

Bağ-Kur tarafından yürütülen işlemlerin hukuksal dayanağını oluşturan 1479 ve 2926 sayılı 
Kanunlarda, yürürlüğe girdiklerinden bu yana değişen koşullar ve doğan yeni gereksinmeler sonu
cu birçok değişikler yapılmış olmakla beraber, anılan kanunlarda en kapsamlı değişiklikler 4588 
sayılı Yetki Kanunu uyarınca, 24.08.2000 tarihli 619 sayılı KHK ile gerçekleştirilmiştir. 

Ancak, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlarda kapsamlı değişiklikler yapan 619 sayılı KHK'nin hu
kuksal dayanağını oluşturan 4588 sayılı Yetki Kanunu, Anayasa Mahkemesi'nin 28.10.2000 tarih
li 24224 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 05.10.2000 tarih K.2000/5 sayılı Kararı ile iptal olun
muş ve daha sonra dayandığı Yetki Kanunu'nun iptali gerekçesiyle 619 sayılı KHK'de Anayasa 
Mahkemesi'nce, 26.10.2000 tarih E.2000/61, K.2000/34 sayılı Kararla iptal edilmiştir. 
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Bununla beraber, bu KHK'nin doğuracağı hukuksal boşluk, kamu yararını ihlal edici nitelik
te görüldüğünden; iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasını takiben dokuz ay 
sonra yürürlüğe girmesi uygun bulunmuştur. 

619 sayılı KHK'nin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı, 08.11.2000 tarih ve 24224 sa
yılı Resmi Gazete'de yayınlanmakla, Anayasa Mahkemesi Kararında öngörülen dokuz aylık süre, 
08.08.2001 tarihinde dolmuş, ancak söz konusu boşluk 02.08.2003 tarih ve 25187 sayılı Resmi Ga
zete'de yayınlanan 24.07.2003 tarih 4956 sayılı Kanunla doldurulabilmiştir. 

4956 sayılı Kanunla, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlarda yapılan değişiklik ile 1479 sayılı Kanu
nun vergi, resim, harç muafiyetine ilişkin 20 nci maddesi, malullük sigortasına ilişkin 27-33 üncü 
maddeleri, yaşlılık sigortasına ilişkin 34-39 uncu maddeleri, ölüm sigortasına ilişkin 40-47 nci 
maddeleri, primlere ilişkin 48-55 inci maddeleri ve çeşitli hükümler içeren 56-73 üncü maddeleri, 
76, 78, 79 ve 80 inci maddeler ile Ek 9, 12-19 uncu maddeler ve Geçici 10 ve 11 inci maddeler, 
2926 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalıları içinde uygulanacaktır. 
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Toplu bilgiler 

- Oz kaynaklar 
- Yabancı kaynaklar 
- Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
- Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
- Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
- Yatınmlann gerçekleşme oram (nakdi-tümünde) 
- Aynlması gereken matematik karşılık 
- Matematik karşılıklar açığı 
- İhtiyatlar (2926 sayılı Kanuna göre) 
- Sağlık sigortası fonu 
- Prim ve prime ilişkin gelirler 
- Diğer gelirler 
- Hazine yardımı 
- Sigortalı sayısı 
a) 1479 sayılı Kanuna tabi olan 
b) 2926 sayılı Kanuna tabi olan 

- Aylık bağlananlar 
- Aylık bağlananlara yapılan ödemeler (SYZ dahil) 
- Müşterek emeklilere yapılan aylık ödemeleri 
- Sağlık sigortası prim ve prime ilişkin gelirler 
- Sağlık sigortası giderleri 
- Memur (ortalama) 
- Personel için yapılan tüm giderler 
- Cari yıla ilişkin : 

- Memurlar için yapılan giderler 
- Memur başına aylık ortalama gider 

- Tahakkuk eden vergiler 
- GSYİH'ya katkı (üretici fiyat) 
- GSYİH'ya katkı (alıcı fiyat) 
- GSMH'ya katkı alıcı fiyatlanyla 

- Gider fazlası 

Ölçü 

Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 

Bin kişi 
Bin kişi 
Bin kişi 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Kişi 
Milyar TL. 

Milyar TL. 
Milyon TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 

Milyar TL. 

1999 

(202.616) 
269.510 

1.344 
405 

1.081 
16,5 

4.774.000 
(4.774.000) 

28.632 
10.272 

402.963 
11.175 

796.145 

2.188 
875 

1.197 
569.578 
191.660 
142.706 
413.417 

4.322 
14.414 

13.891 
268 
202 

(794.979) 
(794.979) 

121.258 

2000 

(331.739) 
436.632 

4.184 
804 

2.188 
21,8 

7.135.000 
(7.135.000) 

39.177 
7.104 

697.347 
31.733 

1.051.460 

2.424 
888 

1.277 
846.125 
290.203 
285.075 
730.295 

4.436 
19.942 

19.231 
375 
111 

(1.051.460) 
(1.051.460) 

129.122 

2001 

(392.947) 
567.387 

8.409 
1.290 
4.672 
33,0 

12.172.000 
(12.172.000) 

47.721 
20.901 

1.224.520 
55.827 

1.740.000 

2.436 
899 

1.343 
1.299.369 

480.284 
518.815 

1.228.848 
4.630 

30.285 

29.192 
545 

2.921 

(1.740.000) 
(1.740.000) 

2002 

(766.365) 
972.470 

18.982 
2.908 
8.958 
56,4 

16.211.000 
(16.211.000) 

25.451 
85.744 

2.035.260 
66.280 

2.622.000 

2.420 
900 

1.393 
1.993.233 

766.778 
964.303 

2.195.308 
4.597 

45.261 

44.066 
822 

4.072 

(2.622.000) 
(2.622.000) 

61.208 373.418 

2003 

(1.003.494) 
1.349.634 

26.501 
4.356 
7.469 
68,04 

27.163.000 
(27.163.000) 

22.270 
174.659 

2.913.425 
69.559 

4.930.000 

2.450 
933 

1.446 
3.725.326 
1.038.399 
1.410.561 
3.183.146 

4.666 
67.338 

64.567 
1.198 
5.626 

(4.930.000) 
(4.930.000) 

237.129 

Son iki yıl 
farkı 

(237.129) 
377.164 

7.519 
1.448 

(1.489) 
11,64 

10.952.000 
(10.952.000) 

(3.181) 
88.915 

878.165 
3.279 

2.308.000 

30 
33 
53 

1.732.093 
271.621 
446.258 
987.838 

69 
22.077 

20.501 
376 

1.554 

(2.308.000) 
(2.308 
.000) 

(136.288) 

Arüş ve 
azalış 

(%) 
30,94 
38,78 
39,61 
49,79 

(16,62) 
20,63 
67,55 
67,55 

(12,50 
103,70 
43,14 

4,95 
88,02 

1,24 
3,66 
3,80 

86,89 
35,42 
46,28 
44,99 

1,50 
48,78 

46,52 
45,74 
38,16 

88,02 
88,02 

(36,50) 



II- İDARİ BÜNYE 

1- Kuruluşun Yapısı : 

a) Merkez Kuruluşu : 
Bağ-Kur'un merkez teşkilatı; Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile 

bunlara bağlı birimlerden oluşmaktadır. 

b) Taşra Kuruluşu : 

Kurum 2003 yılı sonu itibariyle, 81 il müdürlüğü ve bunlara bağlı şube müdürlükleri ve irti
bat büroları ile taşra faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Kurum merkez ve taşra teşkilatına toplam 6.129 adet memur kadrosu tahsis edilmiş olup, 2003 
yılı sonu itibariyle bu kadroların 4.633'ü dolu bulunmaktadır. Aylık, ek ödemeler ile tüm sosyal gi
derler dahil, Kurum personel giderleri 2003 yılı sonu itibariyle 66,6 trilyon liradır. 

2- Genel Kurul : 

Kurum, Genel Kurulu, 1479 sayılı Kanunun 11-14 üncü maddelerinde oluşumu, görev ve yet
kileri gösterilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çağrısı üzerine üç yılda bir, en geç 
Mayıs ayı sonuna kadar toplanan bir istişare organı niteliğindedir. En son Genel Kurul toplantısı 
Mayıs 2004 ayı içinde yapılmıştır. 

3- Karar Organı : 

Kurum'un karar organı olan Yönetim Kurulu, aynı zamanda Kurum Genel Müdürü olan baş
kan ile 5 üyeden oluşmaktadır. Üyelerden 2'si Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın, l'i Hazi
ne Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı'nın önerisi üzerine atanmakta, 1479 ve 2926 sayı
lı Kanunlara tabi sigortalıları temsil eden 2 üye ise, ayrı ayrı bağlı bulundukları en yüksek meslek 
kuruluşlarınca gösterilecek 2'şer aday arasından Genel Kurul'ca seçilmektedir. 2003 yılı sonu iti
bariyle Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanınca atanacak üyelik boş bulunmaktadır. 

III- MALİ BÜNYE 

Kurum'un 2003 yılında kaynak ve varlıkları, netleştirilmiş bilanço değerleri ile bir önceki yı
la göre % 68 oranında 140.035 milyar lira artışla 346.140 milyar lira olmuştur. Yabancı kaynaklar
daki artış 373.418 milyar lira olmakla birlikte, yabancı kaynaklara sirayet eden gider fazlası da 
237.130 milyar lira arttığından kaynaklar toplammdaki artış 140.035 milyar lira olmuştur. 

Yabancı kaynaklardaki artışın 308.969 milyar lirası kısa süreli borçlardan, 66.445 milyar lira
sı sosyal güvenlik fonlarından, 1.549 milyar lirası da dahili sigorta fonundaki artıştan kaynaklan
maktadır. Öz kaynaklardaki azalışın ise tamamı, faaliyet dönemi gider fazlasıyla kapanmış olma
sından ileri gelmektedir. 

Toplam 1.349.634 972.469 milyar lira tutarındaki Kurum kaynaklarının, 323.958 milyar lira
sı dönen varlıklara, 22.181 milyar lirası duran varlıklara tahsis edilmiş, 1.003.495 milyar lirası da 
gider fazlasına mahsup edilmiştir. 

Dönen varlıkların, 162.431 milyar lirası kasa ve bankalar bakiyesi hazır değerleri, 161.528 
milyar lirası kısa sürede paraya çevrilebilir nitelikteki hazine bonosu, kısa süreli alacaklar ve mal
zeme stoklarından oluşmaktadır. Duran varlıkların ise, 36 milyar lirası uzun sürede paraya çevrile
bilir değerleri, 22.145 milyar lirası da bağlı değerleri göstermektedir. 

Kuruluşundan günümüze kadar Kurum'un kuruluş kanununda, devamlı sigortalılar lehine hü
kümler getirilmiştir. Bu yapılırken giderleri karşılayacak kaynaklar düşünülmediği için gelir-gider 
dengesi yıllar itibariyle bozulmuştur. 
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ilk yıllarda emekli sayısı az aktif sigortalı sayısı çok olduğu için giderler karşılanabildiği gibi 
sosyal güvenlik fonlarında birikimler yapılabilmekteydi. Ancak, arka arkaya yapılan yasa değişiklik
leri, özellikle af yasaları ve af beklentileri nedeniyle prim alacaklan artmış, giderler çoğalmış, zaman 
zaman ödemelerde dar boğazlara girilmiştir. Fonlardaki birikimler kullanıldığı gibi, 1989 yılından iti
baren dönem bilançoları zararla kapanmaya başlamıştır. 1986 yılından itibaren sağlık hizmetinin ve
rilmeye başlanmasıyla da Kurum'un mali yapısı daha fazla etkilenerek tamamen bozulmuştur. 

Gelir-gider dengesi bozulan Kurum, gider fazlası verirken, bu gider fazlasının önlenmesi ye
rine; 1479 sayılı Kanunun 35 inci maddesi, 2229 sayılı Kanun ile değiştirilerek emeklilik yaş sını
rı 55-60'dan 50-55'e indirilmiştir. Daha sonra, söz konusu maddenin "kadın ise 50, erkek ise 55 
yaşını doldurmuş olması ve en az 25 yıl sigorta primi ödemiş bulunması şarttır" hükmü, 3774 sa
yılı Kanun ile "kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması şarttır" şek
linde değiştirilerek yaş sınırı kaldırılmış ve genç yaşta emekli hakkı tanınmış olmasına rağmen, er
ken emeklilikten dolayı Kurum'a gelecek olan yükü karşılayacak gelir artırıcı bir önlem de alın
mamış olduğundan, Kurum'un mali dengesi tamamen bozulmuştur. 

1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılara, 3235 sayılı Kanun ile 01.01.1986 tarihinden itibaren ka
demeli olarak; 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılara da 4386 sayılı Kanun ile 01.01.1999 tarihin
den geçerli olmak üzere, sağlık sigortası yardımı verilmeye başlanmıştır. Uygulamaya konulan bu 
sağlık sigortası yükü, erken emekliliğin getirdiği yükü de aşmış ve yıllar itibariyle Kurum gelirle
ri, giderleri karşılayamaz duruma gelmiştir. 

2000 yılında 729 trilyon gelire karşın 1.910 trilyon lira harcama yapılmış, 1.181 trilyon lira 
gider fazlası vermiş, 2001 yılında 1.280 trilyon lira gelire karşın 3.081 trilyon lira gider yapılmış, 
1.801 trilyon lira açık verilmiştir. Bu açığın 1.740 trilyon lirası Hazine yardımı, kalan kısmı borç
lanma ile kapatılmıştır. 2002 yılında 2.076 trilyon gelire karşılık 5.032 trilyon lira gider yapılmış, 
2.956 trilyon lira gider fazlası meydana gelmiştir. 

Son olarak, 2003 yılında 2.960 trilyon liralık gelire karşılık, 8.150 trilyon lira gider yapılmış, 
5.190 trilyon lira gider fazlasının 4.931 trilyon lirası Hazineden, 22 trilyon lirası karşılıklardan kar
şılanmış, 237 trilyon lirası gider fazlası artışı olarak bilançoya yansımıştır. 

Sigortalılar lehine yapılan herhangi bir yasal değişiklik, Kurum'un mali bünyesini menfi yön
de etkilemektedir. Bu nedenle Kurum'un mali bünyesini ilgilendiren Kanunlarda herhangi bir de
ğişiklik yapılırken, teknik bilançoya dayalı olarak yapılması gerekmektedir. 

2003 yılı sonu itibariyle 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalıların % 20,9'unun, 2926 sayılı Ka
nuna tabi sigortalıların % 44,5'inin hiç prim ödememiş olması, mali bünyedeki en önemli olum
suzluğu oluşturmaktadır. 

Sonuç olarak Kurum mali dengelerini kurabilmek için öncelikle adreslerin güncelleştirilerek 
gerçek sigortalıların belirlenmesi, ilaç israfının önlenmesi, sağlık konusundaki usulsüzlüklerin gi
derilmesi ve tahsilatların muntazaman yapılması gerekli görülmektedir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
1- Kayıt ve Tescil İşlemleri: 
1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'nun birçok maddesi yanında, sigortalı sayılanlar ve sayılmayan

lar, sigortalılığın başlangıç ve bitiş tarihi ile kayıt ve tescil işlemlerini düzenleyen 24, 25, 26 ncı 
maddeleri 619 sayılı KHK ile değiştirilmiş, ancak 619 sayılı KHK'de Anayasa Mahkemesi'nce ip
tal edilmiştir. Aynı hükümler 4956 sayılı Kanunla da getirilmiştir. 

Bağ-Kur'da aktüeryal dengenin kurulabilmesi için mecburi sigortalılık sistemi kapsamı için
de kanunun aradığı nitelikleri taşıyanların kayıt ve tescillerinin yapılarak gerçek sigortalı sayısının 
bilinmesi gerekmektedir. 
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619 sayılı KHK'nin ve 4956 sayılı Kanunun getirdiği vergi dairesi kayıtlarını esas alan dü
zenleme Bağ-Kur açısından önem arz etmektedir. 

Vergi dairesi kayıtlarının Kurum açısından faydalı olabilmesi için vergi daireleri ile bilgisayar 
alt yapısına dayalı müşterek bir çalışmaya girilmesi gereği bulunmaktadır. 

Gelirler Genel Müdürlüğü ile Kurum arasında karşılıklı olarak bilgisayarla bilgi alışverişi ça
lışmaları başlatılmış, ancak sonuçlandırılamamıştır. Sorunlar bir an önce çözüme kavuşturularak, 
çalışmalar sağlıklı ve güvenilir olarak sonuçlandırılmalıdır. 

Öte yandan, gerek Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen 619 sayılı KHK ile gerekse 4956 sa
yılı Kanun, 2926 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılarının sigortalılığının tespitinde, köy ve mahal
le muhtarlarına sigortalılığın başlama ve bitişine ilişkin olarak verilen görev ve yetkilerle takibin
den ciddi sonuç alınamadığından 2926 sayılı Kanuna göre sigortalılığın tesbiti, kayıt ve tescil iş
lerinde Valilik, Kaymakamlık, Özel İdare, Belediye, Nüfus İdareleri ile diğer kamu kurum ve ku
ruluşlarının, kanunla kurulu meslek kuruluşlarının, tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin, tarım 
kredi kooperatifleri ve birliklerinin, pancar ekicileri istihsal kooperatifleri ve birliğinin, Türkiye 
Şeker Fabrikaları A.Ş.nin kayıtları esas alınmaktadır. 

13.12.2001 tarih 2001/3405 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 
koordinatörlüğünde yürütülmekte olan tarımda destekleme fiyatı yerine, çiftçilere doğrudan gelir 
desteği verilmesine ilişkin programın Türkiye düzeyinde iller itibariyle hazırlanan çiftçi kayıt sis
teminin Bağ-Kur açısından da kayıt ve tescil için yararlı olacağı tespit edilmiştir. 13.05.2004 tarih
li 25461 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile Çiftçi Kayıt Formlarında Sosyal Güvenlik 
kuruluşu ve sosyal güvenlik numarasının yazılmaya başlamasıyla bu kayıtlardan Bağ-Kur Genel 
Müdürlüğünün de istifade etmesi mümkün hale getirilmiştir. 

2- Prim Tahsilatı : 
2003 yılı sonu itibariyle; 1479 sayılı Kanuna tabi 2.450.408 aktif sigortalının % 20,9'u, 2926 

sayılı Kanuna tabi 933.441 aktif sigortalının % 44,5'inin hiç prim ödemediği dikkate alındığında, 
Kurum'un en önemli sorununun prim tahsili olduğu görülmektedir. 

Son yıllarda uygulanan prim borçlarında tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma bazı 
olumlu sonuçlar vermiş, 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılardan prim ödemiş borçlu sigortalıların 
oranı son üç yılda % 68,9'dan % 43,7'ye düşerken, borçsuz sigortalılar ise son üç yılda % 9,5'ten 
% 35,4'e yükselmiştir. Buna karşılık hiç prim ödemeyen sigortalıların aktif sigortalılara oranı 
% 20-21 oranında sabit kalmıştır. 

2926 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılarında da, son üç yılda prim ödemiş borçlu sigortalıla
rın aktif sigortalılara oranı % 41,9'dan % 34,5'e düşerken, borçsuz sigortalılar % 7,4'ten % 21'e 
yükselmiş, hiç prim ödemeyen sigortalılar ise ancak % 50,7'den % 44,5'e düşmüştür. 

Sonuç olarak, toplam 3.383.849 aktif Bağ-Kur sigortalısının % 27,4'ünü oluşturan 928.456'sı 
hiç prim ödememiş sigortalı durumundadır. Bu durum aktif sigortalı sayısında tereddüt yarattığı gi
bi, Kurumun aktüeryal dengelerini de bozmaktadır. 

Sık sık çıkarılan af, tecil ve taksitlendirmelerin sigortalıları beklentiye sokarak prim ödeme 
alışkanlıklarını bozduğu dikkate alınarak, bu konuda yapılacak yasal düzenlemelerde daha hassas 
olunması gerekmektedir. 

4447 sayılı Kanunla 1999 yılında 1479 ve 2926 sayılı Kanunlarda yapılan değişiklikle, prim 
ödemeyen alacaklıların takibinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka-
nun'un uygulanması kuralı getirilmiş, ancak Kanunun aradığı koşullar yerine getirilerek, gereği ka
dar avukat ve takip memuru kadrosu alınarak bu kadrolara tayin yapılamadığından, 6183 sayılı Ka
nun uygulanamadığı gibi, bu Kanundan önce yapılan icra takipleri de sonuçsuz kalmıştır. 

24.07.2003 tarih ve 4956 sayılı Kanunla Kurum prim alacaklarının, tekrar icra marifetiyle ta
kibine ilişkin yasal düzenleme yapılmıştır. 
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3- Tahsis işlemleri : 
2003 yılı sonu itibariyle 1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamındaki sigortalılardan aylık alan

ların sayısı 1.446.804 kişiye ulaşmıştır. Söz konusu sigortalılara; 2003 yılında aylık, sosyal yardım 
zammı, toptan ödeme, sağlık harcaması, cenaze yardımı, yolluk ve zaruri gider ve müşterek emek
lilik olarak yapılan ödemeler 7.957 trilyon lira olmuştur. 2003 yılında 1479 ve 2926 sayılı kanunla
ra bağlı sigortalılara yapılan ödemelerin toplamı 7.957 trilyon lira olmasına karşın, uzun vadeli si
gorta kollan prim gelirleri ile sağlık sigortası prim gelirleri toplamı 2.913 trilyon lira olmuştur. 

2003 yılında 1479 sayılı Kanuna göre 1.259.168 kişiye 3.310 trilyon lira yaşlılık, malullük, 
ölüm aylığı ödenirken, 

2926 sayılı Kanuna göre 187.636 kişiye 328,5 trilyon lira yaşlılık, malullük, ölüm aylığı öden
miştir. 

4- Sağlık Harcamaları: 
2003 yılında 1479 sayılı Kanun kapsamında bulunan 8.419.027 hak sahibine sağlık karnesi 

verilerek 3.051 trilyon lira sağlık harcaması yapılırken, 2926 sayılı Kanun kapsamında bulunan 
1.467.478 hak sahibine sağlık karnesi verilerek 131 trilyon lira sağlık harcaması yapılmıştır. 

Sağlık harcamalarının takibine ilişkin olarak Bağ-Kur Eczane Otomasyon Sistemi devreye 
alınmış, sağlık harcamaları önemli ölçüde disipline edilmiş olmakla beraber, sağlık hizmetlerinin 
her kademede tam otomasyona gidilerek, şahıs bazında takibini sağlayacak bilgisayar donanımlı 
denetim sisteminin kurulması henüz tamamlanamamıştır. T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlü-
ğü'nde uygulanan sisteme paralel sağlık harcamalarının şahıs bazında takibini sağlayacak sistem 
mutlaka kurulmalıdır. 

Kurum sigortalı ve hak sahiplerinin tedavilerinde kullanılan tıbbî malzemelerin bedelleri, 
Emekli Sandığı ile anlaşması olan firmalarca fatura edilmişse Emekli Sandığı ile protokolü bulu
nan firmaların protokol listesindeki malzeme fiyatları esas alınarak ödenmektedir. T.C. Emekli 
Sandığı ile protokolü bulunmayan firmalardan temin edilen malzeme bedelleri ise, protokollü mal
zemelerin muadillerinin en ucuzu üzerinden karşılanmaktadır. 

Tüm branşlar itibariyle ve ilgili kuruluşların tamamında ortak olarak kullanılmak üzere, tıbbi 
cihaz ve malzemelerin sınıflandırma, gruplandırma ve kodlandırılmasının yapılması; bu kapsam
da, branşlar itibariyle tüm malzemeler için teknik, standart işareti, fiyat ve diğer bilgileri ihtiva ede
cek şekilde, ilgili kuruluşların erişimine açık ortak bir bilgi işlem veri tabanı oluşturulması ve mal
zemelerin yurda girişinden hastalarda kullanımına kadar tüm aşamalarda, kamuda etkin bir koor
dinasyon ve kontrol mekanizması kurulması, sağlık harcamalarında tasarruf sağlanması açısından 
önem arzetmektedir. 

5- Plasman Çalışmaları : 
Fonlardan ve diğer kaynaklardan oluşan plasmanların 2003 yılı sonu itibariyle durumu aşağı

da açıklanmıştır: 
a) Mevduat: 
Kurum mevduatlarının toplamı 16,5 trilyon liradır. Bu tutarın tamamı vadesiz mevduattır. 
b) Taşınmaz Mallar: 
Kurumun 2003 yılı sonu itibariyle sahip olduğu taşınmaz malların edinme değerleri 9.522 tril

yon liraya ulaşmıştır. Kurumun İzmir hizmet binası ve Genel Müdürlük binası ile ilgili yatırım ve 
proje faaliyetleri devam etmektedir. 

6- Yatırım Faaliyetleri: 
Kurum'un yatırım programında yer alan 24.450 milyar liralık devam eden ve yeni projeler için 

2003 yılında 10.700 milyar lira ödenek verilmiş, yapılan harcama 7.469 milyar lira olmuştur. Ya
tırım harcamalarının 2003 yılı ödeneğine göre nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı % 70 olmuştur. 
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Kurum'ca 2001 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara 
aykırı olarak DPT Müsteşarlığına başvurulmadan ve yatırım programına alınması sağlanmadan, 
2001 yılı Bütçe Kanunu'nda öngörüldüğü üzere keşif bedelinin % 10'u oranında ödeneği de bu
lunmadan ihale edilmek istenilen, 146 milyon ABD Doları muhammen bedelli "Bağ-Kur T5 Tam 
Otomasyon Projesi" ile ilgili olarak ihale dosyası hazırlattırılıp, danışman şirkete ödeme yapılarak 
Kurum zararına sebebiyet verildiğinden, Yüksek Denetleme Kurulu Üyeler Kurulu'nun 
17.12.2002 tarihli kararı uyarınca kabul edilen Özel İnceleme Raporu'na göre Başbakanlık'ça ge
rekli soruşturmanın yapılması talep edilmiştir. 

V- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı

rakılmıştır: 
1- Sağlık harcamalarının sigortalı ve hak sahipleri bazında takibini sağlayacak sistemin bir an 

önce oluşturulması, 
2- Sağlık harcamaları konusunda; hem yersiz ödemelere meydan verilmemesi, hem de sigor

talı ve hak sahipleri ile sağlık kuruluşlarının mağduriyetine neden olunmaması için hastane ve di
ğer sağlık birimleri ile eczaneler tarafından düzenlenen fatura, reçete ve diğer belgelerin, gecikil
meden ve düzenli olarak fiziki kontrolünün yapılabilmesini sağlayacak bir yapının kurulması, 

3- SSK ve Emekli Sandığınca tıbbi malzemeler için bazı dönemlerde yapılan yüksek fiyat öde
meleri konusunda, büyük tutarda fiyat farklarının sözleşme imzalanan veya taahhütname alınan fir
malara borç çıkarılmasına karşın, Bağ-Kur'un hiçbir medikal firma ile anlaşması bulunmadığı ge
rekçesiyle rücu edilmeyen tıbbi malzeme fiyat farkları konusunda; 

- Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarınca yapılan uygulamalara paralel olarak belirlenecek tıbbi 
malzeme fiyat farklarının, genel hükümlere göre tahsil imkânlarının araştırılması ve bundan sonra 
malzeme ödemelerinin teminat altına alınması için ivedilikle gerekli tedbirlerin alınması, 

- Emekli Sandığı tarafından yapılan çalışmalarda, özel hastanelerin her bir hasta için kullan
dıkları malzemelere ilişkin medikal firmalardan aldıkları faturaları Sandığa ibraz ettikten sonra, her 
bir malzeme için medikal firmalardan fiyat farkı adı altında değişik oranlarda iskonto aldıklarının 
belirlendiği ve bir trilyon liranın üzerindeki bu meblağın özel hastanelerden tahsil edildiği dikkate 
alınarak, aynı şekilde Bağ-Kur tarafından da kardiyoloji-KVC paket protokolü bulunan hastaneler 
nezdinde girişimde bulunularak gereğinin yapılması, 

- Kamuoyunda "Neşter Operasyonu" olarak bilinen soruşturma ve açılan dava sonucunda; 
T.C. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan kamu davasının yakından izlenerek, 
Kurum açısından doğabilecek sorumluluklar konusunda dava sonucuna göre işlem yapılması, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1- Kurum'un merkez ve taşra teşkilatının iş yükünü hafifletmek ve sigortalı izdihamını önle

mek amacıyla; 
- Uygun mahallerde oluşturulan şube müdürlüklerinin tamamlanamayan personel ve bilgisa

yar eksikliklerinin giderilerek fonksiyonel hale getirilmesi için çaba gösterilmesi, 
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın daha verimli çalışabilmesi için; uzman personel ile takvi

yesi, Bilgi İşlem Merkezi'nin donanım ve yazılım açısından yeterli düzeye getirilerek, teknik ka
pasitesinin İl Müdürlükleri ile gerekli bağlantıyı karşılayacak şekilde yükseltilmesi ve İl Müdür
lüklerinde eksik olan donanımın tamamlanması, 

2- Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü vergi mükelleflerine ait kayıtların bilgisayar 
ortamında alınabilmesini teminen, başta sistem farklılığından kaynaklanan sorunlar olmak üzere, 
kayıt deseni ve bilgi alışverişi çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılarak, sigortalı tescil ve terk 
işlemlerinin sıhhatli olarak yapılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Ba
kanlığı nezdinde girişimlerin sürdürülmesi, 
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3- Tıbbi cihaz ve malzemelerin temini ve fıyatlandırılması konusunda; 

- Sosyal güvenlik kuruluşları ve kamu sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşların sağlık 
malzemeleri tedarik yöntemlerindeki farklılığın ortadan kaldırılması, sağlık harcamalarında kay
nak kaybının önlenmesi ve kamu yararı açısından müşterek satın alma usul ve esaslarının oluştu
rulması, kuruluşlar arasında uygulama birliğinin sağlanması konusunun Sağlık Bakanlığı koordi
natörlüğünde Maliye Bakanlığı ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından Kamu İhale Kurumu'nun 
görüşleri de alınarak ortak bir çalışmayla etüt edilmesi, bu kapsamda gerekiyorsa ilgili mevzuatta 
değişikliğe gidilerek kamuda sağlıklı bir tedarik sisteminin oluşturulması, 

- Her türlü iyileştirici sarf malzemesinin uluslararası normlara kavuşturulması için, Sağlık Ba
kanlığınca başlatılan ve Maliye Bakanlığı ve sosyal güvenlik kurumlan ile Hacettepe, Ankara ve 
Gazi Üniversiteleri tıp fakülteleri ve Ankara'da bulunan SSK ve Sağlık Bakanlığı eğitim hastane
leri yetkililerinin katılımı ile yapılan çalışmalarda, tüm branşlar itibariyle ve ilgili kuruluşların ta
mamında ortak olarak kullanılmak üzere malzemelerin sınıflandırma, gruplandırma ve kodlandırıl-
masının yapılması hususlarının dikkate alınması; bu kapsamda, branşlar itibariyle tüm malzemeler 
için teknik, standart işareti, fiyat ve diğer bilgileri ihtiva edecek şekilde, ilgili kuruluşların erişimi
ne açık ortak bir bilgi işlem veri tabanı (Malzeme Bilgi Bankası) oluşturulması ve malzemelerin 
yurda girişinden hastalarda kullanımına kadar tüm aşamalarda, kamuda etkin bir koordinasyon ve 
kontrol mekanizması kurulması, 

4- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

C) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1- 2926 sayılı Kanuna, 27.04.2003 tarih ve 4956 sayılı Kanunla eklenen Geçici 3 üncü mad
de uyarınca, bu kanuna tabi sigortalıların sigorta primine ve aylıklara esas olan gelir basamakları 
konusunda, 01.01.2006 tarihinden itibaren 1479 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucu 3 
ayda bir yapılan prim ödemeleri aylık hale geleceğinden, dönemsel gelir elde eden tarım sigortalı
larının her ay prim ödeyebilmelerinde oluşacak zorluk dikkate alınarak, bu kesimin yine 3 ayda bir 
prim ödemelerini sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması için ilgili merciler nezdinde girişim
lerde bulunulması, 

2- 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre, esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız çalı
şanlardan, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir ver
gisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan, esnaf ve sanatkârlar sicili ile birlikte 
kanunla kurulu meslek kuruluşuna usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar sigortalı sayıldığından, ver
gi dairesine kaydı olmayan ancak meslek kuruluşu kaydı devam edenlerden sosyal güvenlik des
tek primi alınmamasını teminen gerekli yasal düzenlemenin yapılması için ilgili merciler nezdin
de girişimlerde bulunulması, 

3- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyeler Kurulu'nun 17.12.2002 tarihli toplantısın
da kabul edilen "Özel İnceleme Raporu" ile Başbakanlık Teftiş Kurulunca soruşturulması talep edi
len "Bağ-Kur T5 Tam Otomasyon Projesi" ile ilgili soruşturma sonucunun Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu'na intikal ettirilmesi için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

SONUÇ 
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BAG-

KUR)'nun, 2003 yılı bilançosu ile genel bütçeden 4.930.000.000 milyon lira yardım yapılması so
nucu 237.129.621 milyon lira gider fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı, 

Tasvip edilmiştir. 
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BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü'nûn 
2003 yılı bilançosu 

Aktif 

I- Dönen varlıklar: 
A- Hazır değerler 
B- Tahvil ve Hazine bonoları 
C- Açılan krediler 
D- Alacaklar 
E- Stoklar 
F- Gelecek aylara ait gider ve 

Gelir tahakkukları 
G- Diğer dönen varlıklar 

Toplam (I) 
II-Duran varlıklar: 

A-Maddi duran varlıklar 
B- Maddi olmayan duran varlık. 

Toplam (II) 

\ 

\ 
\ 

Aktif toplamı (I+II) 
Nazım hesaplar 

Önceki dönem 
Milyon TL. 

83.603.766 
42.753.068 

-
120.677.864 

103.468 

59.442.567 
24.052 

306.604.785 

16.073.307 
33.418 

16.106.725 

322.711.510 
9.565.936.275 

1 

Cari dönem 
Milyon TL. 

162.430.577 
37.075.802 

-
201.665.945 

156.078 

118.147.156 
20.725 

519.496.283 

22.145.258 
36.345 

22.181.603 

541.677.886 
16.961.121.716 

Pasif 

I- Kısa vadeli yabancı kay.: 
A- Borçlar 
B- Vergiler ve kesintiler 
C- Gelecek aylara ait gelir ve 

gider tahakkukları 
D- Diğer kısa vadeli yabancı 

Kaynaklar 
Toplam (I) 

Il-Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
A- Matematik karşılıklar 
B- Ödenmiş primler karş. 
C- İhtiyatlar 
D- Sağlık sigortası fonu 
E- Dahili sigorta fonu 

Toplam (II) 
III- Öz kaynaklar: 

A- Sermaye 
B- Gider fazlası (-) 

1- Geçmiş yıl gider faz. 
2- Dönem gider fazlası 

Toplam (B)(-) 
Pasif toplamı (I+II+III) 
Nazım hesaplar 

Önceki dönem 
Milyon TL. 

976.369.048 
532.947 

30.229 

10.766 
976.942.990 

-

22.270.130 
85.744.315 
4.119.102 

112.133.547 

-

392.946.870 
373.418.157 
766.365.027 
322.711.510 

9.565.936.275 

Cari dönem 
Milyon TL. 

1.363.775.985 
997.803 

58.424 

11.656 
1.364.843.868 

-

-
174.659.950 

5.668.717 
180.328.667 

766.365.027 
237.129.621 

1.003.494.648 
541.677.884 

16.961.121.716 



BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü'nün 
2003 yılı gelir - gider hesabı 

Giderler 

I- Faaliyet giderleri 
A- Aylık ödemeleri 
B- Sosyal yardım zammı 
C- Cenaze yardımı 
D- Müşterek emekliler için 

yapılan ödeme 
E- Sağlık giderleri 
F- Diğer giderler 

Toplam (I) 
II- Faaliyet dışı giderler: 

A- Verilen faiz ve komisyonlar 
B- Geçmiş yıl giderleri 
C- Diğer giderler 

Toplam (II) 
III- Ayrılan matematik karşılık : 

A- 2926 sayılı Kanuna göre 
B- 4386 sayılı Kanuna göre 

Toplam (III) 
IV-Genel yönetim giderleri 

A- Personel giderleri 
B- Diğer yönetim giderleri 

Toplam (IV) 
Giderler toplamı (I+IMTII+IV) 

V- Gelir fazlası 
Genel toplam 

Önceki 
dönem 

Milyon TL. 

1.907.672.035 
85.561.459 

1.390.393 

766.778.528 
2.195.308.153 

4.871.992 
4.961.582.560 

5.080.318 

5.080.318 

64.843.018 
64.843.018 

41.425.056 
24.027.195 
65.452.251 

5.096.958.147 
-

5.096.958.147 

Cari dönem 
Milyon TL. 

3.639.527.065 
85.799.519 
2.780.909 

1.038.399.311 
3.183.146.306 

7.991.779 
7.957.644.689 

12.945.927 

12.945.927 

88.915.635 
88.915.635 

61.894.413 
28.714.408 
90.608.821 

8.150.115.072 
-

8.150.115.072 

Gelirler 

I- Faaliyet gelirleri: 
A- Uzun vadeli sigorta kollan primi 
B- Sağlık sigortası primi 
C- İsteğe bağlı sigortalılar primi 
D- Tarım primi tevkifatı 
E- Borçlanma primi 
F- İcra tahsilatı 
G- Diğer prim gelirleri 

Toplam (I) 
II- Faaliyet dışı gelirler: 

A- Faiz gelirleri 
B- Kira gelirleri 
C- Geçmiş yıl gelirleri 
D- Tazminat ve ceza gelirleri 
E- Diğer gelirler 

Toplam (II) 
Gelirler toplamı (I+II) 

III- Hazine yardımı 
IV- Gider fazlası 

Genel toplam 

Önceki 
dönem 

Milyon TL. 

966.301.306 
964.302.965 

588.599 
40.396.208 
22.660.089 

274.036 
40.736.756 

2.035.259.959 

24.004.341 
1.070.114 
6.121.169 

411.744 
34.672.663 
66.280.031 

2.101.539.990 
2.622.000.000 

373.418.157 

5.096.958.147 

Cari dönem 
Milyon TL. 

1.319.286.852 
1.410.561.106 

28.269 
53.342.837 
40.823.857 

57.092 
89.325.647 

2.913.425.660 

23.632.912 
1.432.961 

12.983.990 
637.404 

30.872.524 
69.559.791 

2.982.985.451 
4.930.000.000 

237.129.621 

8.150.115.072 



SAYI: 100 
BAĞ-KUR ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NUN 2004 YILINA AİT HESAP VE 
İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 03.05.2006 tarihli 18 inci Birleşiminde BAĞ-KUR Esnaf ve Sanatkarlar 

Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu'nun 2004 yılına ait hesap ve işlemleri 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzen
lenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan 
söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve 
Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

1- TOPLU BAKIŞ 
1 - Kuruluş Kanunu : 
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) 1479 

sayılı Kanunla 1971 yılında kurulmuştur. 
2- Kuruluşun Amacı : 
Kuruluşun amacı, kanunla kurulu diğer sosyal güvenlik kuruluşları dışında kalan, kendi adına 

ve hesabına bağımsız çalışan esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlar hakkında malullük, 
yaşlılık ve ölüm hallerinde sosyal sigorta yardımı sağlamaktır. 

Esnaf ve Sanatkarlar ile Diğer Bağımsız Çalışanlar, ilk kez 01.10.1972 tarihinde yürürlüğe gi
ren 1479 sayılı Kanunla sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmışlar ve bu kesimin sosyal güven
liklerine ilişkin tüm işlemleri yürütmek üzere, yine aynı kanunla kısaca "Bağ-Kur" olarak adlandı
rılan "Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu" kurulmuştur. 

Daha sonra 29.08.1977 tarih ve 2108 sayılı Kanunla köy ve mahalle muhtarları, 19.04.1979 
tarih ve 2229 sayılı Kanunla isteğe bağlı olarak ev kadınları ve 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı 
Kanunla da tarımda bağımsız çalışanlar sosyal güvenlik olanaklarına kavuşturularak, bu grupların 
sosyal güvenliklerinin de Bağ-Kur tarafından gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur. 

Öte yandan, başlangıçta uygulanmayan sağlık sigortası 05.11.1985 tarihli 3235 sayılı Kanun
la, önce 1479 sayılı Kanuna tabi olanlar için ve daha sonra 04.11.1998 tarihli 4386 sayılı Kanunla 
da, 2926 sayılı Kanuna tabi bulunan tarım sigortalıları için uygulamaya konulmuştur. 

Bağ-Kur tarafından yürütülen işlemlerin hukuksal dayanağını oluşturan 1479 ve 2926 sayılı 
Kanunlarda, yürürlüğe girdiklerinden bu yana değişen koşullar ve doğan yeni gereksinmeler sonu
cu birçok değişik yapılmıştır. 

En son değişiklik 02.08.2003 tarihli 25187 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 24.07.2003 ta
rih 4956 sayılı Kanunla yapılmıştır. 

4956 sayılı Kanunla, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlarda yapılan değişiklik ile 1479 sayılı Kanu
nun vergi, resim, harç muafiyetine ilişkin 20 nci maddesi, malullük sigortasına ilişkin 27-33 üncü 
maddeleri, yaşlılık sigortasına ilişkin 34-39 uncu maddeleri, ölüm sigortasına ilişkin 40-47 nci 
maddeleri, primlere ilişkin 48-55 inci maddeleri ve çeşitli hükümler içeren 56-73 üncü maddeleri, 
76, 78, 79 ve 80 inci maddeler ile Ek 9, 12-19 uncu maddeler ve Geçici 10 ve 11 inci maddeler, 
2926 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalıları için de uygulanacaktır. 
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Tophı bilgiler 

- Oz kaynaklar 
- Yabancı kaynaklar 
- Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
- Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
- Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
- Yatırımların gerçekleşme oram (nakdi-tümünde) 
- Ayrılması gereken matematik karşılık 
- Matematik karşılıklar açığı 
- İhtiyatlar (2926 sayılı Kanuna göre) 
- Sağlık sigortası fonu 
- Prim ve prime ilişkin gelirler 
- Diğer gelirler 
- Hazine yardımı 
- Sigortalı sayısı 
a) 1479 sayılı Kanuna tabi olan 
b) 2926 sayılı Kanuna tabi olan 

- Aylık bağlananlar 
- Aylık bağlananlara yapılan ödemeler (SYZ dahil) 
- Müşterek emeklilere yapılan aylık ödemeleri 
- Sağlık sigortası prim ve prime ilişkin gelirler 
- Sağlık sigortası giderleri 
- Memur (ortalama) 
- Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin : 
- Memurlar için yapılan giderler 
- Memur başına aylık ortalama gider 
- Tahakkuk eden vergiler 
- GSYİH'ya katkı (üretici fiyat) 
- GSYİH'ya katkı (alıcı fiyat) 
- GSMH'ya katkı alıcı fiyatlarıyla 
- Gider fazlası 

Ölçü 

Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 

Bin kişi 
Bin kişi 
Bin kişi 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Kişi 
Milyar TL. 

Milyar TL. 
Milyon TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 
Milyar TL. 

2000 

(331.739) 
436.632 

4.184 
804 

2.188 
21,8 

7.135.000 
(7.135.000) 

39.177 
7.104 

697.347 
31.733 

1.051.460 

2.424 
888 

1.277 
846.125 
290.203 
285.075 
730.295 

4.436 
19.942 

19.231 
375 
111 

(1.051.460) 
(1.051.460) 

129.122 

2001 

(392.947) 
567.387 

8.409 
1.290 
4.672 

33,0 
12.172.000 

(12.172.000) 
47.721 
20.901 

1.224.520 
55.827 

1.740.000 

2.436 
899 

1.343 
1.299.369 

480.284 
518.815 

1.228.848 
4.630 

30.285 

29.192 
545 

2.921 

(1.740.000) 
(1.740.000) 

2002 

(766.365) 
972.470 

18.982 
2.908 
8.958 
56,4 

16.211.000 
(16.211.000) 

25.451 
85.744 

2.035.260 
66.280 

2.622.000 

2.420 
900 

1.393 
1.993.233 

766.778 
964.303 

2.195.308 
4.597 

45.261 

44.066 
822 

4.072 

(2.622.000) 
(2.622.000) 

61.2081 373.418 

2003 

(1.003.494) 
1.349.634 

26.501 
4.356 
7.469 
68,04 

27.163.000 
(27.163.000) 

22.270 
174.659 

2.913.425 
69.559 

4.930.000 

2.450 
933 

1.446 
3.725.326 
1.038.399 
1.410.561 
3.183.146 

4.666 
66.650 

66.650 
1.198 
5.626 

(4.930.000) 
(4.930.000) 

237.129 

2004 

(1.442.514) 
1.821.498 

35.178 
6.271 
8.776 
69,25 

35.426.000 
(36.395.764) 

(57.299) 
(39.486) 

4.016.675 
50.182 

5.273.000 

2.438 
1.009 
1.519 

4.679.388 
1.406.086 
1.965.189 
3.719.356 

4.655 
86.693 

86.693 
1.545 
6.832 

(5.791.583) 
(5.791.583 

Son iki yıl 
farkı 

(439.020) 
471.864 

8.677 
1.915 
1.307 
1,21 

8.263.000 
9.232.764 

(35.029) 
(135.173) 
1.103.250 
(19.377) 
343.000 

(12) 
76 
73 

954.062 
367.687 
554.628 
536.210 

OD 
20.043 

20.043 
347 

1.206 

(861.583) 
(861.583) 

439.019| 201.890 

Artış ve 
azalış 

(%) 
44 
35 
33 
44 
17 

0,2 
30 
34 

(157) 
(77) 

38 
(28) 

7 

(0,4) 
8 
5 

26 
35 
39 
17 

(0,2) 
30 

30 
29 
21 

17 
17 
85 



II- İDARİ BÜNYE 
1- Kuruluşun Yapısı: 
a) Merkez Kuruluşu : 
Bağ-Kur'un merkez teşkilatı; Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile 

bunlara bağlı birimlerden oluşmaktadır. 
b) Taşra Kuruluşu : 
Kurum 2004 yılı sonu itibariyle, 81 il müdürlüğü ve bunlara bağlı şube müdürlükleri ve irti

bat büroları ile taşra faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Kurum merkez ve taşra teşkilatına toplam 6.689 adet memur kadrosu tahsis edilmiş olup, 2004 

yılı sonu itibariyle bu kadroların 4.675'i dolu bulunmaktadır. Aylık, ek ödemeler ile tüm sosyal gi
derler dahil, Kurum personel giderleri 2004 yılı sonu itibariyle 86,7 trilyon liradır. 

2- Genel Kurul : 
Kurum, Genel Kurulu, 1479 sayılı Kanunun 11-14 üncü maddelerinde oluşumu, görev ve yet

kileri gösterilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çağrısı üzerine üç yılda bir, en geç 
Mayıs ayı sonuna kadar toplanan bir istişare organı niteliğindedir. En son genel kurul toplantısı 
Mayıs 2004 ayı içinde yapılmıştır. 

3- Karar Organı : 
Kurum'un karar organı olan Yönetim Kurulu, aynı zamanda Kurum Genel Müdürü olan baş

kan ile 5 üyeden oluşmaktadır. Üyelerden 2'si Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın, l'i Hazi
ne Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı'nın önerisi üzerine atanmakta, 1479 ve 2926 sayı
lı Kanunlara tabi sigortalıları temsil eden 2 üye ise, ayrı ayrı bağlı bulundukları en yüksek meslek 
kuruluşlarınca gösterilecek 2'şer aday arasından Genel Kurul'ca seçilmektedir. 2004 yılı sonu iti
bariyle Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanınca atanacak üyelik boş bulunmaktadır. 

III- MALİ BÜNYE 
Bağ-Kur'un 2004 yılı varlıkları ve kaynaklan toplamı, netleştirilmiş bilanço değerleri ile bir 

önceki yıla göre % 9,5 oranında 32,8 trilyon lira artarak 346,1 trilyon liraya yükselmiştir. 
Kaynaklarda meydana gelen artışta; 2004 yılı faaliyetlerinin 439 trilyon lira gider fazlası ile 

sonuçlanmasına ve sosyal güvenlik fonlarında yer alan 174,7 trilyon liralık sağlık sigortası fonu
nun da yıl içinde kullanılmasına rağmen, özellikle eczaneler ve hastanelere olan borçlar ile müşte
rek emeklilik hissesinden dolayı SSK'na olan borçlarda meydana gelen artışların etkisiyle, kısa sü
reli yabancı kaynakların % 55,1 oranında 644 trilyon lira artması, en önemli etken olmuştur. 

Varlıklarda meydana gelen artışta ise; yıl içinde yapılan yatırım harcamalarının etkisiyle bağ
lı değerlerin % 30,9 oranında 6,8 trilyon lira artması ve hazır değerlerde azalma olmakla birlikte, 
repo işlemi için hazine bonolarına yatırılan değerlerde ve alacaklarda meydana gelen artışların da 
dönen varlıkları % 6 oranında 26 trilyon lira artırması başlıca nedenleri oluşturmuştur. 

Öz kaynaklan bulunmayan Kurumun, yabancı kaynakları 1.821,5 trilyon düzeyinde olmakla bir
likte, 439 trilyon lirası 2004 yılma, 1.003,5 trilyon lirası da geçmiş yıllara ait olmak üzere toplam 
1.442,5 trilyon liralık gider fazlalan yabancı kaynaklanna sirayet ettiğinden toplam kaynaklan 378 
trilyon lira düzeyinde bulunmaktadır. Bu kaynakların; % 92,3 oranında 350 trilyon lirası paraya çev
rilebilir ve hazır değerlere, % 7,7 oranında 29 trilyon lirası da bağlı değerlere yatınlmış durumdadır. 

Bağ-Kur'un 2004 yılı faaliyetleri, yıl içinde 5.273 trilyon liralık Hazine yardımı yapılmasına rağ
men 439 trilyon lira gider fazlası ile kapanmıştır. Hazine yardımının dikkate alınmaması halinde 2004 
yılı gider fazlası 5.712 trilyon lira olmaktadır. Kurumun ilk yıllarda emekli sayısı az, aktif sigortalı sa
yısı çok olduğu için gelirleri giderlerini karşılayabildiği gibi sosyal güvenlik fonlannda birikimler ya
pabilmiştir. Ancak, 1989 yılından itibaren dönem bilançolan zararla kapanmaya başlamıştır. 
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Kurumun gelir-gider dengesinin her geçen yıl daha da olumsuz hale gelmesinde, 1992 yılın
da 3774 sayılı Kanun ile emeklilik yaş haddinin kaldırılarak kadın iştirakçilere 38, erkek iştirakçi
lere 43 yaşında emekli olma yolu açılması dolayısıyla, oluşan genç emeklilerin Bağ-Kur'un gelir
lerini azaltıcı, giderlerini artırıcı etki yapması nedeniyle en önemli nedenlerden biri olmuştur. 

Bu uygulamaya 25.08.1999 tarih 4447 sayılı Kanunla son verilerek; fiili hizmet yılının yanın
da yaş haddi tekrar getirilmiş, kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını doldurmaları halinde istekleri 
üzerine emekli olabilmeleri kabul edilmiş, mevcut iştirakçiler için de, hizmet durumlarına göre be
lirlenen yaşlarda kademeli olarak emekli olabilmeleri imkânı getirilmiştir. Kademeli emeklilikle il
gili hükümlerin, Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmesi üzerine çıkarılan 23.05.2002 tarih 
ve 4759 sayılı Kanun ile kademeli emekliliğe ait yaş ve hizmet sürelerini yeniden belirlemiştir. 

Ancak, yeniden yaş haddi getirilmekle birlikte, yaş haddine kademeli olarak geçiliyor olması 
ve erken emekli olanlara yapılan ödemeler nedeniyle 1992 yılında başlatılan erken emeklilik uy
gulamasının Kuruma getirdiği yük, gelecek yıllarda da devam edecektir. 

Bağ-Kur'un alacak hesaplarında, ana gelir kaynağı olan prim ve prime ilişkin gelirleriyle il
gili hiçbir alacağı görülmemektedir. Bu durum; prim ve prime ilişkin gelirlerle ilgili alacak ta
hakkuku yapılmaması, sigortalılarca Kurumun banka hesabına yatırılan prim ve prime ilişkin ge
lirlerin, banka hesap özetleri üzerinden yapılan tespit üzerine gelir hesaplarına kaydedilmesin
den kaynaklanmaktadır. 

Esasen, prim alacaklarının, Kurum tarafından muhasebe dışı olarak takibi yapılmaktadır. Bu
na göre; Ağustos 2005 ayı sonu itibariyle 17,9 katrilyon lirası 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılar, 
5,5 katrilyon lirası da 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılarla ilgili olmak üzere toplam 23,4 katril
yon liralık prim alacağı görülmektedir. Ancak; Kurumda kayıtlı sigortalıların; halen Bağ-Kur kap
samında olup olmadığı ve Bağ-Kur kapsamında çalıştıkları süreler sağlıklı bir şekilde belirlenme
miş olduğundan, söz konusu alacak tutarı gerçek durumu yansıtmamaktadır. 

Ayrıca, il müdürlüklerince, genellikle kişilerin başvurusu üzerine tescil işlemi yapıldığından, 
düzenli bir şekilde resen tescil yapılmamakta, dolayısıyla Bağ-Kur kapsamında çalıştıkları halde 
Kurumca tescili yapılmamış olanlar ve bunlara ait prim alacakları da bilinmemektedir. Dolayısıy
la, Bağ-Kur, prim ve prime ilişkin gelirlerden doğan alacaklarına hâkim bulunmamakta, sigortalı
larca hesaplara ne yatırılmakta ise, bu tutar gelir hesaplarına alınmaktadır. 

Diğer taraftan; prim alacakları zamanında tahsil edilemediğinden, son yıllarda sık aralıklarla 
tecil ve taksitlendirmeler yapılarak sigortalılara ödeme kolaylıkları getirilmektedir. 

1479 sayılı Kanunun, 24.07.2003 tarih ve 4956 sayılı kanunla değişik 53'üncü maddesinde; 
süresinde ödenmeyen alacakların tahsilinde 9.6.1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hü
kümlerinin uygulanması öngörülmüştür. Ancak, bu uygulamaya henüz geçilmediği belirlenmiştir. 

Alt Komisyon tarafından, 

"Kendilerine aylık ve sağlık yardımı gibi ödemeler yapılan kişilerin durumlarındaki hak sa
hipliğini ortadan kaldıran değişikliklerin elektronik ortamda belirlenebilmesi ve bu suretle ödeme
lerin zamanında durdurularak yersiz ödemelere meydan verilmemesi, ayrıca sigortalı tescil ve ter
kin işlemlerinin de sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kişilere ilişkin bilgilerin, maliye, nüfus 
idaresi ve diğer sosyal güvenlik kuruluşları bilgi işlem sistemlerinden doğrudan sorgulanabilmesi-
ni sağlamaya yönelik yapılan girişimlerin sürdürülmesi," 

önerisinin raporda "Öneriler" arasına alınması kabul edilmiştir. 
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IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
1 - Kayıt ve Tescil İşlemleri : 

1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'nun birçok maddesi yanında, sigortalı sayılanlar ve sayılmayan
lar, sigortalılığın başlangıç ve bitiş tarihi ile kayıt ve tescil işlemlerini düzenleyen 24, 25, 26 ncı 
maddeleri 4956 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiştir. 

Bağ-Kur'da aktüeryal dengenin kurulabilmesi için mecburi sigortalılık sistemi kapsamı için
de kanunun aradığı nitelikleri taşıyanların kayıt ve tescillerinin yapılarak gerçek sigortalı sayısının 
bilinmesi gerekmektedir. 

4956 sayılı Kanunun getirdiği vergi dairesi kayıtlarını esas alan düzenleme Bağ-Kur açısından 
önem arz etmektedir. 

Vergi dairesi kayıtlarının Kurum açısından faydalı olabilmesi için vergi daireleri ile bilgisayar 
alt yapısına dayalı müşterek bir çalışmaya girilmesi gereği bulunmaktadır. 

Gelirler Genel Müdürlüğü ile Kurum arasında karşılıklı olarak bilgisayarla bilgi alışverişi ça
lışmaları başlatılmış, ancak sonuçlandırılamamıştır. Sorunlar bir an önce çözüme kavuşturularak, 
çalışmalar sağlıklı ve güvenilir olarak sonuçlandırılmalıdır. 

4956 sayılı Kanun, 2926 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılarının sigortalılığının tespitinde, 
köy ve mahalle muhtarlarına sigortalılığın başlama ve bitişine ilişkin olarak verilen görev ve yet
kilerle takibinden ciddi sonuç alınamadığından 2926 sayılı Kanuna göre sigortalılığın tespiti, ka
yıt ve tescil işlerinde Valilik, Kaymakamlık, Özel İdare, Belediye, Nüfus İdareleri ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının, kanunla kurulu meslek kuruluşlarının, tarım satış kooperatifleri ve birlik
lerinin, tarım kredi kooperatifleri ve birliklerinin, pancar ekicileri istihsal kooperatifleri ve birliği
nin, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.nin kayıtları esas alınmaktadır. 

2- Prim Tahsilatı: 

2004 yılı sonu itibariyle; 1479 sayılı Kanuna tabi 2.438.614 aktif sigortalının % 20,6'sı, 2926 
sayılı Kanuna tabi 1.009.935 aktif sigortalının % 38,6'sının hiç prim ödemediği dikkate alındığın
da, Kurum'un en önemli sorununun prim tahsili olduğu görülmektedir. 

Son yıllarda uygulanan prim borçlarında tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma bazı 
olumlu sonuçlar vermiş, 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılardan prim ödemiş borçlu sigortalıların 
oranı son üç yılda % 60,2'den % 41,1'e düşerken, borçsuz sigortalılar ise son üç yılda % 19,1 'den 
% 38,3'e yükselmiştir. Buna karşılık hiç prim ödemeyen sigortalıların aktif sigortalıla
ra oranı % 20-21 oranında sabit kalmıştır. 

2926 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılarında da, son üç yılda prim ödemiş borçlu sigortalıla
rın aktif sigortalılara oranı % 35,8'den % 34,1 'e düşerken, borçsuz sigortalılar % 14,9'dan % 27,3'e 
yükselmiş, hiç prim ödemeyen sigortalılar ise ancak % 49,3'den % 38,6'ya düşmüştür. 

Sonuç olarak, toplam 3.448.549 aktif Bağ-Kur sigortalısının % 26'sını oluşturan 892,669'u 
hiç prim ödememiş sigortalı durumundadır. Bu durum aktif sigortalı sayısında tereddüt yarattığı gi
bi, Kurumun aktüeryal dengelerini de bozmaktadır. 

Sık sık çıkarılan af, tecil ve taksitlendirmelerin sigortalıları beklentiye sokarak prim ödeme 
alışkanlıklarını bozduğu dikkate alınarak, bu konuda yapılacak yasal düzenlemelerde daha hassas 
olunması gerekmektedir. 

2004 yılı sonu itibariyle 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi toplam 3.448.549 sigortalıdan, hiç 
prim ödememiş sigortalı olarak gözüken 892.669 sigortalı incelemeye alınmış, bu sigortalılardan 
beş yıl ve daha fazla süre ile hiç prim ödemeyen toplam 704.104 sigortalı dosyası üzerinde Ekim 
2005 tarihi itibariyle yapılan çalışmada; 
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Ankara, İstanbul, İzmir gibi bazı büyük illerde henüz çalışmalar tamamlanmamış olmakla bir
likte, beş yıl ve daha fazla süre ile hiç prim ödemeyen sigortalılardan; 26.038'inin ölüm nedeniyle 
terk durumunda olduğu, 20.179'unun diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olduğu, 56.986'sı-
nın sigortalılık niteliği taşımadığı, 135.008'inin sigortalı niteliği değiştiği, 329.230'unun ise sigor
talılık niteliğinde değişiklik olmadığı tespit edilmiş, geri kalan sigortalılann da sigortalılıklarının 
incelemesinin sürdürüldüğü görülmüştür. 

4447 sayılı Kanunla 1999 yılında 1479 ve 2926 sayılı Kanunlarda yapılan değişiklikle, prim 
ödemeyen alacaklıların takibinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka-
nun'un uygulanması kuralı getirilmiş, ancak Kanunun aradığı koşullar yerine getirilerek, gereği ka
dar avukat ve takip memuru kadrosu alınıp, bu kadrolara tayin yapılamadığından, 6183 sayılı Ka
nun uygulanamadığı gibi, bu Kanundan önce yapılan icra takipleri de sonuçsuz kalmıştır. 

4956 sayılı Kanunla Kurum prim alacaklarının, tekrar icra marifetiyle takibine ilişkin yasal 
düzenleme yapılmıştır. Yukarıda yapılan çalışmalar sonuçlandığında sigortalılık niteliği değişme
yen ve Kurum sigortalısı olarak gözüken hiç prim ödememiş sigortalılar hakkında gerekli icra ta
kibatına başlanılacaktır. 

3- Tahsis İşlemleri: 
2004 yılı sonu itibariyle 1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamındaki sigortalılardan aylık alan

ların sayısı 1.519.190 kişiye ulaşmıştır. Söz konusu sigortalılara; 2004 yılında aylık, sosyal yardım 
zammı, toptan ödeme, sağlık harcaması, cenaze yardımı, yolluk ve zaruri gider ve müşterek emek
lilik olarak yapılan ödemeler 9.821 trilyon lira olmuştur. 2004 yılında 1479 ve 2926 sayılı kanunla
ra bağlı sigortalılara yapılan ödemelerin toplamı 9.821 trilyon lira olmasına karşın, uzun vadeli si
gorta kollan prim gelirleri ile sağlık sigortası prim gelirleri toplamı 4.016 trilyon lira olmuştur. 

2004 yılı sonu itibariyle uzun vadeli sigorta kolları prim gelirleri ile sağlık sigortası prim ge
lirleri toplamı sigortalılar için yapılan giderlerin ancak %41'ini karşılamış bulunmaktadır. 

2004 yılında 1479 sayılı Kanuna göre 1.311.106 kişiye 4.162 trilyon lira yaşlılık, malullük, 
ölüm aylığı ödenirken, 

2926 sayılı Kanuna göre 208.084 kişiye 412,9 trilyon lira yaşlılık, malullük, ölüm aylığı öden
miştir. 

2004 yılında aylık alan 1.519.190 kişiye; toplam 4.574 trilyon lira yaşlılık, malullük ve ölüm 
aylığı ödenmiştir. 

4- Sağlık Harcamaları: 

1479 sayılı Kanunun 24. ve 2926 sayılı Kanunun 2. maddesine göre sigortalı olanlardan; 

- Sigortalılığı devam edenler ile eş ve bakmakla yükümlü olduklan çocukları, ana ve babaları, 

- Yaşlılık ve malûllük aylığı almakta olanlar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, 
ana ve babaları, 

- Ölüm aylığı alanlar, 

sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilmektedir. 

Sigortalıların sağlık yardımlanndan yararlanabilmeleri için; 

- İlk defa sigortalı olanlann en az sekiz ay, 

- Yeniden sigortalı olanların ise en az dört ay, 
eksiksiz sağlık sigortası primi ödemiş olmaları, sağlık ve sigorta prim borçlannın bulunmama

sı şartı aranmaktadır. 
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Kurum'un sağlık harcamalarının ödeme yerlerine göre ayrıntılı durumu yıllar itibariyle aşağı
daki çizelgede gösterilmiştir. 

Yıllar 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Hastane 
ödemeleri 
Milyar TL 

215.605 
330.043 
692.913 
965.736 

1.268.556 

Eczane 
ödemeleri 
Milyar TL 

458.336 
780.446 

1.321.532 
1.997.220 
2.187.971 

Optik 
ödemeleri 
Milyar TL 

4.401 
6.671 

12.520 
25.975 
28.811 

Medikal 
ödemeler 
Milyar TL 

2.946 
8.977 
9.272 
8.532 
8.545 

Şahıs 
ödemeleri 
Milyar TL 

49.008 
İÖ2.712 
159.071 
185.694 
225.473 

Toplam 
Milyar TL 

730.296 
1.228.849 
2.195.308 
3.183.146 
3.719.356 

Bağ-Kur'un 2004 yılı sağlık harcamaları geçen yıldakine göre % 16,8 oranında artarak 3,7 
katrilyon lira düzeyine ulaşmıştır. Bu harcamaların, % 82'si 1479 sayılı Kanuna, % 18'i de 2926 
sayılı Kanuna tabi sigortalı ve hak sahipleri için yapılan sağlık yardımları ile ilgilidir. 

2004 yılı sağlık harcamaları ödeme yerleri itibariyle bir önceki yıla göre; hastane ödemelerin
de % 31,4, eczane ödemelerinde % 9,6, optik ödemelerinde % 10,9, medikal firmalara ödemeler
de % 0,2, şahıslara yapılan ödemelerde ise % 21,4 oranında artış meydana gelmiştir. 

Sağlık harcamalarının takibine ilişkin olarak Bağ-Kur Eczane Otomasyon Sistemi devreye 
alınmış, sağlık harcamaları önemli ölçüde disipline edilmiş olmakla beraber, sağlık hizmetlerinin 
her kademede tam otomasyona gidilerek, şahıs bazında takibini sağlayacak bilgisayar donanımlı 
denetim sisteminin kurulması henüz tamamlanamamıştır. T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlü-
ğü'nde uygulanan sisteme paralel sağlık harcamalarının şahıs bazında takibini sağlayacak sistem 
mutlaka kurulmalıdır. 

Eczane Otomasyon Sistemi ile ilaç ödemelerinde kontrol yapılmakta ve Kuruma önemli bir 
katkı sağlamakta ise de, eczanelerce ve hastanelerce ibraz edilen reçete, fatura ve diğer belgelerin 
Kurumca ayrıca fiziki kontrollerinin yapılması, yersiz ve usulsüz düzenlenen reçete ve faturalann 
önüne geçilmesi ve sağlık harcamalarında tasarruf sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Kurum sigortalı ve hak sahiplerinin tedavilerinde kullanılan tıbbi malzemelerin bedelleri, 
Emekli Sandığı ile anlaşması olan firmalarca fatura edilmişse Emekli Sandığı ile protokolü bulu
nan firmaların protokol listesindeki malzeme fiyatları esas alınarak ödenmektedir. T.C. Emekli 
Sandığı ile protokolü bulunmayan firmalardan temin edilen malzeme bedelleri ise, protokollü mal
zemelerin muadillerinin en ucuzu üzerinden karşılanmaktadır. 

Tüm branşlar itibariyle ve ilgili kuruluşların tamamında ortak olarak kullanılmak üzere, tıbbi 
cihaz ve malzemelerin sınıflandırma, gruplandırma ve kodlandırılmasının yapılması; bu kapsam
da, branşlar itibariyle tüm malzemeler için teknik, standart işareti, fiyat ve diğer bilgileri ihtiva ede
cek şekilde, ilgili kuruluşların erişimine açık ortak bir bilgi işlem veri tabanı oluşturulması ve mal
zemelerin yurda girişinden hastalarda kullanımına kadar tüm aşamalarda, kamuda etkin bir koor
dinasyon ve kontrol mekanizması kurulması, sağlık harcamalarında tasarruf sağlanması açısından 
önem arzetmektedir. 

Kurum Sağlık Kurulu'na il müdürlükleri kanalıyla gelen maluliyet, ithal ilaç ve acil durum ra
porlarına ilişkin dosyalardaki eksikliklerden dolayı çok sayıda ara karar alınması ve yapılan yazış
malar sonucu, kesin karar verilinceye kadar çok uzun süreler geçtiğinden, bu durum, sigortalı ve 
hak sahiplerinin mağdur olmalarına sebebiyet verdiği gibi, Kurum iş yükünü de artırmaktadır. Dos
yalarda bulunması gerekli belgeler ve takip edilecek işlemler konusunda kapsamlı bir düzenleme
ye gidilmesi gerekli görülmektedir. 
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Alt Komisyon tarafından, 
"SSK ve Emekli Sandığı'ndaki uygulamalar da dikkate alınarak, sigortalılar ile malullük ve

ya yaşlılık aylığı almakta olanlann geçindirmekle yükümlü oldukları zihinsel, bedensel, ruhsal ve 
duygusal özürü bulunan çocukları ile Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan aynı du
rumdaki çocukların, gelişim ve eğitimlerine ilişkin yardımların Bağ-Kur tarafından sağlanmasına 
yönelik düzenlemenin yapılması için gerekli girişimlerde bulunulması," 

önerisinin raporda "Öneriler" arasına alınması kabul edilmiştir. 
5- Plasman Çalışmaları : 
Fonlardan ve diğer kaynaklardan oluşan plasmanların 2004 yılı sonu itibariyle durumu aşağı

da açıklanmıştır. 
a) Mevduat: 
Kurum mevduatlarının toplamı 102,7 trilyon liradır. Bu tutarın tamamı vadesiz mevduattır. 
b) Taşınmaz Mallar: 
Kurumun 2004 yılı sonu itibariyle sahip olduğu taşınmaz malların edinme değerleri 15.982 

trilyon liraya ulaşmıştır. Kurumun İzmir hizmet binası ve Genel Müdürlük binası ile ilgili yatırım 
ve proje faaliyetleri devam etmektedir. 

6- Yatırım Faaliyetleri : 
Kurum'un yatınm programında yer alan 36.698 milyar liralık devam eden ve yeni projeler için 

2004 yılında 11.000 milyar lira ödenek verilmiş, 8.776 milyar lira harcama yapılarak, % 94 nakdi 
ve fiziki gerçekleşme oranı % 70 olmuştur. 

V- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı

rakılmıştır. 
1- Kendilerine aylık ve sağlık yardımı gibi ödemeler yapılan kişilerin durumlarındaki hak sa

hipliğini ortadan kaldıran değişikliklerin elektronik ortamda belirlenebilmesi ve bu suretle ödeme
lerin zamanında durdurularak yersiz ödemelere meydan verilmemesi, ayrıca sigortalı tescil ve ter
kin işlemlerinin de sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kişilere ilişkin bilgilerin, maliye, nüfus 
idaresi ve diğer sosyal güvenlik kuruluşları bilgi işlem sistemlerinden doğrudan sorgulanabilmesi-
ni sağlamaya yönelik yapılan girişimlerin sürdürülmesi, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır : 
1- SSK ve Emekli Sandığı'ndaki uygulamalar da dikkate alınarak, sigortalılar ile malullük ve

ya yaşlılık aylığı almakta olanlann geçindirmekle yükümlü oldukları zihinsel, bedensel, ruhsal ve 
duygusal özürü bulunan çocukları ile Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan aynı du
rumdaki çocukların, gelişim ve eğitimlerine ilişkin yardımların Bağ-Kur tarafından sağlanmasına 
yönelik düzenlemenin yapılması için gerekli girişimlerde bulunulması, 

2- Tıbbi cihaz ve malzemelerin temini ve fiyatlandırılması konusunda; 
Sosyal güvenlik kuruluşlan ve kamu sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşların sağlık mal

zemeleri tedarik yöntemlerindeki farklılığın ortadan kaldırılması, sağlık harcamalannda kaynak 
kaybının önlenmesi ve kamu yararı açısından müşterek satın alma usul ve esaslarının oluşturulma
sı, kuruluşlar arasında uygulama birliğinin sağlanması konusunun Sağlık Bakanlığı koordinatörlü
ğünde Maliye Bakanlığı ve sosyal güvenlik kuruluşlan tarafından Kamu İhale Kurumu'nun görüş
leri de alınarak ortak bir çalışmayla etüd edilmesi, bu kapsamda gerekiyorsa ilgili mevzuatta deği
şikliğe gidilerek kamuda sağlıklı bir tedarik sisteminin oluşturulması, 
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Her türlü iyileştirici sarf malzemesinin uluslararası normlara kavuşturulması için, Sağlık Ba
kanlığınca başlatılan ve Maliye Bakanlığı ve sosyal güvenlik kurumları ile Hacettepe, Ankara ve 
Gazi Üniversiteleri tıp fakülteleri ve Ankara'da bulunan SSK ve Sağlık Bakanlığı eğitim hastane
leri yetkililerinin katılımı ile yapılan çalışmalarda, tüm branşlar itibariyle ve ilgili kuruluşların ta
mamında ortak olarak kullanılmak üzere malzemelerin sınıflandırma, gruplandırma ve kodlandırıl-
masının yapılması hususlarının dikkate alınması; bu kapsamda, branşlar itibariyle tüm malzemeler 
için teknik, standart işareti, fiyat ve diğer bilgileri ihtiva edecek şekilde, ilgili kuruluşların erişimi
ne açık ortak bir bilgi işlem veri tabanı (Malzeme Bilgi Bankası) oluşturulması hususu da etüt edil
mek suretiyle, malzemelerin yurda girişinden hastalarda kullanımına kadar tüm aşamalarda, kamu
da etkin bir koordinasyon ve kontrol mekanizması kurulması, için ilgili merciler nezdinde girişim
lerde bulunulması, 

3- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi 
C) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1- 2926 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanların tarımsal faaliyetlerinde bir ölçü olma
dığı ve bu durumun çeşitli sorunlara ve mağduriyetlere yol açtığı göz önüne alınarak, bu hususta
ki ölçü ve kriterlerin net ve somut olarak belirlenmesi ve bu kriterlerin altında tarımsal faaliyette 
bulananların ise istemeleri halinde sigortalı sayılmalarını sağlayacak düzenlemenin yapılması için 
girişimlerde bulunulması, 

SONUÇ 
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞ-

KUR)'nun, 2004 yılı bilançosu ile genel bütçeden 5.273.000.000 milyon lira yardım yapılması so
nucu 439.019.850 milyon lira gider fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı, 

Tasvip edilmiştir. 
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BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü'nûn 
2004 yılı Bilançosu 

Aktif 

I- Dönen varlıklar: 
A- Hazır değerler 
B- Tahvil ve Hazine bonoları 
C- Açılan krediler 
D- Alacaklar 
E- Avanslar 
F- Stoklar 
G- Diğer dönen varlıklar 

Toplam (I) 
II-Duran varlıklar: 

A-Maddi duran varlıklar 
B- Maddi olmayan duran varlık. 

Toplam (II) 

Aktif toplamı (I+II) 
Nazım hesaplar | 

Önceki dönem 
Milyon TL 

162.430.577 
37.075.802 

201.665.945 
20.534 

156.078 
118.147.347 
519.496.283 

22.145.258 
36.345 

22.181.603 

541.677.886 
16.961.121.716 

Cari dönem 
Milyon TL 

119.794.694 
218.984.249 

301.707.561 
3.627 

446.292 
3.511.065 

644.447.388 

28.965.993 
59.106 

29.025.099 

673.472.487 
2.650.163.264 

Pasif 

I- Kısa vadeli yabancı kay. : 
A- Borçlar 
B- Vergiler ve kesintiler 
C- Gelecek aylara ait gelir ve 

gider tahakkukları 
D- Diğer kısa vadeli yabancı 

Kaynaklar 
Toplam (I) 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
A- Matematik karşılıklar 
B- Ödenmiş primler karşılığı 
C- İhtiyatlar 
D- Sağlık sigortası fonu 
E- Dahili sigorta fonu 

Toplam (II) 
III- Oz kaynaklar: 

A- Sermaye 
B- Gider fazlası (-) 

1- Geçmiş yıl gider faz. 
2- Dönem gider fazlası 

Toplam (III) (-) 
Pasif toplamı (I+II+III) 

Nazım hesaplar 

Önceki dönem 
Milyon TL. 

1.363.775.985 
997.803 

58.424 

11.656 
1.364.843.868 

174.659.950 
5.668.717 

180.328.667 

766.365.027 
237.129.621 

1.003.494.648 
541.677.884 

16.961.121.716 

Cari dönem 
Milyon TL. 

2.108.743.259 
989.409 

35.441 

9.160 
2.107.777.269 

8.209.716 
8.209.716 

1.003.494.648 
439.019.850 

1.442.514.498 
673.472.487 

2.650.163.264 



BAĞ-KUR Genel Müdürlüğû'nün 
2004 yılı Gelir - Gider Tablosu 

Giderler 

I- Faaliyet giderleri 
A- Aylık ödemeleri 
B- Sosyal yardım zammı 
C- Cenaze yardımı 
D- Müşterek emekliler için 

yapılan ödeme 
E- Sağlık giderleri 
F- Diğer giderler 

Toplam (I) 
II- Faaliyet dışı giderler: 

A- Verilen faiz ve komisyonlar 
B- Geçmiş yıl giderleri 
C- Diğer giderler 

Toplam (II) 
III-Genel yönetim giderleri 
IV- Ayrılan yasal karşılıklar: 

A- 2926 sayılı Kanuna göre 
B- 4386 sayılı Kanuna göre 

Toplam (IV) 
Giderler toplamı (I+II+III+IV) 

V- Gelir fazlası 
Genel toplam 

Önceki dönem 
Milyon TL 

3.639.527.065 
85.799.519 
2.780.909 

1.038.399.311 
3.183.146.306 

7.991.779 
7.957.644.689 

12.945.927 

12.945.927 
90.608.821 

88.915.635 
88.915.635 

8.150.115.072 
-

8.150.115.072 

Cari dönem 
Milyon TL 

4.574.960.772 
104.428.122 

3.778.522 

1.406.086.478 
3.719.356.427 

13.375.334 
9.821.985.655 

16.057.278 

16.057.278 
115.494.787 

-

-
9.953.537.721 

-
9.953.537.721 

Gelirler 

I- Faaliyet gelirleri: 
A- Uzun vadeli sigorta kollan primi 
B- Sağlık sigortası primi 
C- İsteğe bağlı sigortalılar primi 
D- Tarım primi tevkifatı 
E- Borçlanma primleri 
F- İcra tahsilatı 
G- Diğer prim gelirleri 

Toplam (I) 
II- Faaliyet dışı gelirler: 

A- Faiz gelirleri 
B- Kira gelirleri 
C- Geçmiş yıl gelirleri 
D- Tazminat ve ceza gelirleri 
E- Diğer gelirler 
F- İhtiyatlardan karşılanan gelir 
G- Sağlık sig. fon. karşılanan gelir 

Toplam (II) 
Gelirler toplamı (I+II) 

III- Hazine yardımı 
IV- Gider fazlası 

Genel toplam 

Önceki dönem 
Milyon TL 

1.319.286.852 
1.410.561.106 

28.269 
53.342.837 
40.823.857 

57.092 
89.325.647 

2.913.425.660 

23.632.912 
1.432.961 

12.983.990 
637.404 

8.602.394 
22.270.130 

69.559.791 
2.982.985.451 
4.930.000.000 

237.129.621 
8.150.115.072 

Cari dönem 
Milyon TL 

1.781.871.999 
1.965.189.230 

1.478.948 
29.259.779 

101.157.712 
104.564 

137.613.020 
4.016.675.252 

20.633.592 
1.631.918 

18.015.580 
930.811 

8.970.768 

174.659.950 
224.842.619 

4.241.517.871 
5.273.000.000 

439.019.850 
9.953.537.721 





SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA 
BAĞLI KURULUŞLAR 
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SAYI: 101 
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ (TPE)'NÜN 2004 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 
Komisyonumuzun 13.06.2006 tarihli 33 üncü Türk Patent Enstitüsü (TPE)'nün 2004 yılı

na ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlann Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam 
tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından 
verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gün
deme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri sınai mülkiyet haklarının korunmasına önem verilmiş ve bu 

çerçevede 1925 yılında sınai mülkiyet haklarının korunması ve uluslar arası bir birlik oluşturul
masına yönelik olan "Paris Sözleşmesi"ne katılım sağlanmış, 1965 yılında ise ilk yasal düzenleme 
olan 551 sayılı "Marka Kanunu" yürürlüğe girmiştir. 1990'lı yıllarda Avrupa ile Gümrük Birliği 
ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması yükümlülükleri paralelinde sınai mülkiyet haklarıyla 
ilgili ilk adım olarak, 24 Haziran 1994 tarihinde 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türk 
Patent Enstitüsü (TPE) kurulmuştur. TPE'nin kuruluşunun ardından patent, marka, endüstriyel 
tasarım ve coğrafi işaretler alanında yasal düzenlemeler yapılmıştır. 

Sınai mülkiyet hakları alanındaki gelişmeler Türkiye'de bu alandaki yasal düzenlemelerde 
yenilikleri zorunlu hale getirmiş ve bu konudaki ilk adım olarak; 544 sayılı KHK, 6.11.2003 tarih 
ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile değiştirilerek kabul 
edilmiştir. 

Sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik 
yapmasına ilişkin çalışmalar 2004 yılında devam etmiştir. Sınai haklar alanında uygulanan cezalara 
ve ihtisas mahkemelerine ilişkin düzenlemeleri içeren 5194 sayılı "Bazı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 26.6.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
'Patent Haklarının Korunması', 'Endüstriyel Tasarımların Korunması', 'Coğrafi İşaretlerin 
Korunması' ve 'Markaların Korunması'nı düzenleyen kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik 
yapan kanun tasarıları hazırlanmıştır. 

Entegre Devre Topografyalarının Korunmasına ilişkin 5147 sayılı Kanun 30.04.2004 tarih ve 
25448 sayılı Resmi Gazetede, Kanunun uygulama şeklini gösterir Yönetmelik 30.12.2004 tarih ve 
25686 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Marka Kanunu Antlaşması (TLT) ve Endüstriyel 
Tasarımların Tesciline ilişkin Lahey Anlaşması Cenevre Metni'ne katılımımıza dair 5117 ve 5118 
sayılı Kanunlar 14.4.2004 tarih ve 25433 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (Edinme değeri) 
Maddi duran var. birikmiş amortismam 
Yatırımlar için nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oram (Nakdi) 
Tüm alım tutan 
Tescil faaliyetleri: 
- Marka tescili 
- Patent tescili 
- Faydalı model tescili 
- Tasanm dosya tescili 

Tüm hizmet geliri 
- Marka gelirleri 
- Patent gelirleri 
-Endüstriyel tasanm gelirleri 
- Enformasyon gelirleri 
- Diğer sınai hak geliri 
- Hizmet satışlan 

Stoklar 
- İlk madde ve malzeme 
- Diğer stoklar 

Memur (Ortalama) 
Sözleşmeli (Ortalama) 
İşçi (Ortalama) 
Personel için tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
- Memurlar için yapılan giderler 
- Memur basma aylık ortalama gider 
- Sözleşmeliler için yapılan giderler 
-Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 

Dönem kâr.iliş. vergi ve diğer yasal yük. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katla (Üretici fiyatlanyla) 
GSYİH'ya katkı (Alıcı fiyatlanyla) 
GSMITya katla (Alıcı fiyatlanyla) 
Faaliyet kârlılığı (Öz kay. yönünden) 
Mali kârlılık (Öz kaynaklar yönünden) 
Ekonomik kârlılık 
Zararlılık 
Faaliyet kân 
Dönem kan 
Bilanço kan 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
Milyar TL 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 
% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

2000 

6.953 
1.964 

4.329 
519 

2.582 
191 
228 

15.771 
1.157 

150 
2.066 
3.621 
2.384 

733 
260 
169 
289 
47 

45 
110 

981 

236 
436 
742 
562 
666 

1.182 
4.481 
3.491 
3.682 

25 
51 
41 

1.714 
3.522 
2.856 

2001 

12.036 
6.404 

6.067 
830 

1.297 
18 

252 

14.103 
2.136 

268 
2.701 
6.426 
3.305 
2.236 

497 
190 
564 
131 

4 
43 

112 

1.467 

344 
667 

1.114 
829 

1.275 
2.786 
6.764 
6.485 
6.407 

21 
40 
33 

2.509 
4.856 
3.581 

2002 

18.664 
17.257 

8.818 
1.225 

12.197 
106 
429 

18.956 
1.797 

390 
3.182 

10.155 
6.085 
2.304 
1.139 

334 
172 
121 

53 
43 

117 

2.127 

505 
934 

1.624 
1.157 

2.091 
4.170 
9.260 
9.975 
9.975 

26 
34 
26 

4.879 
6.327 

11.183 

2003 

28.492 
24.431 

10.872 
1.636 

11.168 
48 

538 

21.391 
1.187 

720 
3.888 

18.221 
11.107 
3.843 
2.097 

516 
418 
239 

14 
48 

117 

2.791 

766 
1.120 
1.988 
1.404 
3.425 
7.696 

14.117 
10.215 
10.215 

36 
40 
27 

10.041 
11.415 
17.742 

2004 

49.615 
25.301 

11.846 
1.828 
4.148 

33 
702 

27.236 
1.938 

687 
4.632 

27.315 
17.211 
5.842 
2.872 

749 
487 
154 

74 
11 
74 

138 

3.887 

1.177 
1.635 
2.601 
1.707 

3.525 
20.049 
23.574 
23.574 

31 
41 
41 

15.468 
20.222 
20.222 

Son 
iki yıl 
farkı 

21.123 
870 

974 
192 

(7.020) 
(15) 
164 

5.845 
751 
(33) 
744 

9.094 
6.104 
1.999 

775 
233 
69 

(85) 

74 
(3) 
26 
21 

1.096 

411 
515 
613 
303 

(3.425) 
(4.171) 

5.932 
13.359 
13.359 

(5) 
1 

14 

5.427 
8.807 
2.480 

Artış 
azalış 

% 
74,1 
3,6 

9,0 
11,7 

(62,9) 
(31,3) 

30,5 

27,3 
63,3 
(4,6) 
19,1 
49,9 
55,0 
52,0 
37,0 
45,2 
16,5 

(35,6) 

100,0 
(21,4) 

54,2 
17,9 

39,3 

53,7 
46,0 
30,8 
21,6 

(100,0) 
(54,2) 

42,0 
130,8 
130,8 

(13,9) 
2,5 

51,9 

54,0 
77,2 
14,0 

- 1 4 6 4 -



II. İDARİ BÜNYE 
Türk Patent Enstitüsü 19.06.1994 tarih ve 544 sayılı KHK ile kurulmuş, faaliyetlerini bu 

KHK'nın verdiği yetki ile sürdürürken sınai mülkiyet hakları alanındaki gelişmeler Türkiye'de bu 
alandaki yasal düzenlemelerde yenilikleri zorunlu hale getirmiş ve bu konudaki ilk adım olarak; 
544 sayılı KHK, 6.11.2003 tarih ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun ile değiştirilerek kabul edilmiştir. 

5000 sayılı Kanun'un kuruluş ve amaç başlıklı 1 inci maddesinde; Türk Patent Enstitüsü'nün, 
Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet ortamını oluş
turmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere, çeşitli kanunlarla düzen
lenmiş olan patent ve markalar ile diğer kanunlarla düzenlenen sınai mülkiyet haklarının tesisi, bu 
konudaki korumanın sağlanması ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin yurt içi ve yurt dışında varolan 
bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunabilmesi amacıyla tüzel kişiliğe sahip, bu 
Kanunda belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı, 
özel bütçeli, bir kamu kuruluşu olduğu hükme bağlanmıştır. Kuruluşun kısa adı TPE'dir. 

5000 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinde, Enstitü organ ve birimleri; Yönetim Kurulu, 
Danışma Kurulu, Başkanlık, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, Ana Hizmet Birimleri, 
Yardımcı Hizmet Birimleri, Danışma Birimleri olarak belirlenmiştir. İlgili Kanun uyarınca TPE; 
ana hizmet birimi olarak, 4 daire başkanlığı; danışma birimi olarak APK ve Hukuk Müşavirliği ve 
yardımcı hizmet birimleri olarak da Personel Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi 
Başkanlığı, Enformasyon Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı şeklinde örgütlenmiştir. 

31.12.2004 tarihi itibari ile, mevcut serbest ve kullanıma hazır 400 adet kadronun 170 adedi 
kadro karşılığı sözleşmeli, 230 adedi ise sözleşmesiz memur kadrolarıdır. Bu kadrolardan 212 
adedi dolu, 188 adet boş durumdadır. Enstitünün yeterli kadro ve personeli bulunmaması 
nedeniyle, hizmet binasının günlük iç ve dış temizliği ile yazı, dosya, kırtasiye, demirbaş, vs. 
ambar, kat, oda ve servislere dağıtımı işleri için taşeron işçisi çalıştırılmaktadır. 2004 yıl sonu 
itibariyle de Enstitüde 148 taşeron işçisi çalıştırılmıştır. 

2004 yıl sonu itibariyle TPE personel harcamalan geçen yıla göre % 28,2 oranında artarak 3, tri
lyon olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın; % 80'i oranında 3,1 trilyon lirası esas ücretler, % 13'ü oranında 
491 milyar lirası ek ödemeler, % 7'si oranında 279 milyar lirası sosyal giderler ile ilgili bulunmaktadır. 

10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kanunla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 
arasında sayılan Enstitü, bu kanunun 68 inci maddesine göre Sayıştay denetimine tabi kuruluşlar 
arasına alınmış ancak geçici 10 uncu madde ile 31.12.2005 tarihine kadar olan işlemlerin dış dene
timinin mevcut hükümlere göre yapılması hüküm altına alınmış ve Enstitü 2004 yılında Yüksek 
Denetleme Kurulu tarafından denetlenmiştir. 

III- MALİ BÜNYE 
2004 yılında Enstitünün varlıklar toplamı önceki yıla göre % 41,6 oranında 21.994 milyar lira 

artarak 74.916 milyar liraya yükselmiştir. Bu artışın % 77,9'u oranında 17.138 milyar lirası dönen 
varlıklardaki artıştan, % 32,1'i oranında 4.857 milyar lirası duran varlıklardaki artıştan kaynaklan
mıştır. Dönen varlıkların toplam varlıklar içindeki payı % 45,1 seviyesine yükselirken; duran var
lıkların payı % 54,9 seviyesine gerilemiştir. 

Kaynaklar bölümünde ise yabancı kaynakların payı düşerken; 2003 yılma ait kârın öz kay
naklarda bırakılması ve 2004 yılında 20.222 milyar lira dönem kârı elde edilmesi ile öz kaynakların 
% 74,1 oranında artması neticesinde öz kaynakların payı % 66,2 olarak gerçekleşmiştir. 

Enstitü'nün tahsis edilmiş esas sermayesi bulunmamakta, dönem sonucu oluşan kârdan vergi ve 
diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra, kalan dönem net kân öz kaynak olarak Enstitü bünyesinde 
bırakılmaktadır. Enstitü hizmet üreten özel bütçeli bir kuruluş olması nedeniyle gelirleri verdiği hizmetler 
karşılığında aldığı ücretlerden oluşmakta, Enstitünün nakit tutarları bankalarında mevduat hesaplarında 
tutulmaktadır. Bu durum neticesinde Enstitünün likidite oranlan yüksek seviyelerde gerçekleşmiş, öz kay
naklarının yabancı kaynaklarını karşılama oranı % 100 seviyesinin üzerine çıkmıştır. 2004 yılında öz kay
naklar yönünden kârlılık oranı önceki yıla göre 0,7 puan artarak % 40,8 olarak gerçekleşmiştir. 
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IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Yönetim Kurulu'nun 25.12.2003 tarih ve 130 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Enstitü bütçesi 

gelir ve gider esasına göre hazırlanmış olup; Enstitü'nün 2004 yılında yapacağı yatırım ve yönetim 
giderleri toplamının 24.306 milyar lira, gelirlerinin de 24.306 milyar lira olması öngörülmüştür. 
2004 uygulama yılı sonunda gelirler 30 trilyon lira, giderler 14 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. 

Enstitü'nün tedarik işleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu ile yürütülmüştür. 2004 yılı ihale yetkilileri ve yetki limitleri ile ilgili olarak 
50 milyar liraya kadar Enstitü Başkanı, bu tutarın üzeri Yönetim Kurulu onayıyla yapılması şek
linde Enstitü Yönetim Kurulu'nun 25.12.2003 tarih 130 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Enstitünün 
alımları 2004 yılında, önceki yıla göre % 30 oranında artarak 702,4 milyar liraya yükselmiştir. Bu 
tutarın % 20,8'i ilk madde ve malzemelere, % 66'sı baskı cilt işlerine, % 9,8 alınan doğalgaza, 
% 2,2'si akaryakıt ve yağlara, % 1,2'si diğer alımlara aittir. 

Türk Patent Enstitüsü, sınai haklar konularında hizmet üretmekte olup, bunlar başlıklar 
itibariyle patentler, faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre 
devrelerin topografyaları adları altında toplanmakta, ayrıca enformasyon (tanıtım ve yayın) 
hizmetleri vermektedir. Personel ve alt yapı yetersizliği nedeniyle özellikle marka işlemlerinin 
gecikmeli olarak yapılması ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin bir kısım işlem aşamalarının ve arşiv 
hizmetlerinin ağırlıklı olarak taşeron firma personeline yaptırılması, sistemin güvenliğini zayıfla
tan ve Enstitü aleyhine sorunlar yaratabilecek uygulamalar olarak görülmektedir. 

Türk Patent Enstitüsü'nün hizmet satışları esas itibariyle yurt içi ve yurt dışından gelen taleplerin 
işleme konulması ve belge verilmek suretiyle sonuçlandırılmasından ibarettir. Ayrıca yasal olarak 
yayınlanması gereken patent faydalı model, marka ve tasanmlara ait gazete ve bültenler ücretli olarak 
satılmaktadır. Türk Patent Enstitüsü'nün yaptığı hizmetler karşılığında ücret alması Enstitünün kuru
luşuna dair 5000 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde öngörülmüştür. Aynı Kanunun Yönetim 
Kurulu'nun görev ve yetkileri başlıklı 6' ncı maddesinde; Enstitünün vereceği hizmetler karşılığı alı
nacak ücret tarifelerinin Yönetim Kurulunca hazırlanacağı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı uygun 
görüşü ile uygulamaya koyulacağı belirtilmiştir. 2004 yılında uygulanan ücret tarifesine dair Tebliğ 
3.12.2003 tarih ve 25333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Enstitü hizmetlerinden dolayı aldığı 
ücretlere harçlar ve KDV dahildir. 31 Temmuz 2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazetede yayım
lanan tutarlar ile uygulamakta olunan Harçlar ve KDV tutarları % 80'e varan oranda azaltılmış olup, 
1.08.2004 tarihinden itibaren geçerli olan yeni vergi tarifelerine göre yürütülmektedir. 

İşletme bütçesinde toplam 2.150 adet patent başvurusu yapılacağı programlanmıştır. Gerçekleşen 
başvuru ise 2.236 adet olmuş, yıl içinde 1.938 adet patent belgesi düzenlendiği anlaşılmıştır. 2003 
yılında 37.919 olan marka başvuru sayısı 2004 yılında 46.456 adede, tescil edilerek belgesi verilen 
marka sayısı 21.372 adetten 27.236 adede çıkmıştır. 2005/Temmuz ayı itibariyle bekleyen marka 
başvurusunun 6.000 adet olduğu, artan taleplere karşın personel ve alt yapı eksikliği nedeniyle 
başvuruların neticelendirilme süresinin uzadığı görülmüştür. 

V- YATIRIMLAR 
Yatırım faaliyetleri ile ilgili olarak 11.01.2004 tarih ve 25343 mükerrer sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 2004 Yılı Yatırım Programında; 
- 2000C310010 proje numaralı Endüstriyel Teknolojisi Projesi, inşaat-donanım-yazılım-

dokümantasyon merkezi yapımı karakteristiği, 24 trilyon lirası dış olmak üzere 35 trilyon proje 
tutarı ve 7,2 trilyon lirası dış kredi olmak üzere 11,9 trilyon lira ödenekle, 

- 2001C310010 proje numaralı Veri Sunumu Projesi, mevcut veri tabanının bilgi ortamına 
aktarımı karakteristiği, 800 milyar lira proje tutarı ve 700 milyar lira ödenekle, yer almıştır. 

Yatırım faaliyetleri ile ilgili olarak 2004 yılında 4,1 trilyon lira harcama yapılmıştır. 
VI- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır : 
1-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi. 
SONUÇ 
Türk Patent Enstitüsü'nün 2004 yılı bilançosu ve 20.221.893 milyon lira dönem kârı ile 

kapanan gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
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TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2004 YILI BİLANÇOSU 

AKTİF (VARLIKLAR) 
I-Dönen Varlıklar 

A- Hazır Değerler 
B- Menkul Kıymetler 
C- Ticari Alacaklar 
D- Diğer Alacaklar 

1-Personelden alacaklar 
2-Diğer çeşitli alacaklar 

E- Stoklar 
1-Ük madde ve malzeme 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın in. ve On.mal. 
G-Gelecek ay. ait gider ve gelir tah. 
H- Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 
ILDuran Varlıklar 

A-Ticari alacaklar 
B-Diğer alacaklar 
C-Mali duran varlıklar 
D-Maddi duran varlıklar 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 

1-Arazi ve arsalar 
2-Binalar 
3-Tesis, makine ve cihazlar 
4-Taşıtlar 
5-Demirbaşlar 
6-Diğer maddi duran varlık. 
7-Birikmiş amortismanlar (-) 
8-Yapılmakta olan yatırımlar 
9-Verilen avanslar 
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
G-Gel. yıl. ait gider ve gelir tah. 
H-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 
AKTİF TOPLAMI 

Nazım Hesaplar 

K 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

16.398 
43.596 

-
13.636 

1.127.909 
8.166.736 

667.167 
73.055 

836.026 
1.443 

(1.636.204) 
21.758.865 

5.222.752 

Milyon 

14.550.078 

1.672.608 
59.994 

13.636 

97.201 
270.198 

16.663.715 

40.715 

36.217.749 

36.258.464 
52.922.179 

120.175 

Cari Dönem 
Mily 

19.504 
49.891 

73.748 
11.241 

1.127.909 
9.081.411 

553.126 
73.055 

1.009.113 
1.605 

(1.827.894) 
25.791.043 

5.211.212 

Milyon TL 

31.847.813 

1.686.732 
69.395 

84.989 

135.926 
24.775 

33.849.630 

46.315 

41.020.580 

41.066.895 
74.916.525 

377.223 
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TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2004 YILI BİLANÇOSU 

PASİF (KAYNAKLAR) 

I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali Borçlar 
B-Ticari Borçlar 
1-Alınan depozito ve teminatlar 
2-Diğer ticari borçlar 
C-Diğer Borçlar 
D-Alınan Avanslar 
E-Yıllar yaygın inş. ve on. hak. 
F-Odenecek vergi ve diğer yük. 
G-Borç ve gider karşılıkları 
H-Gelecek ay. ait gel. ve gider tah. 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kayn. 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
Il-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali Borçlar 
1-Banka kredileri 
B-Ticari Borçlar 
C-Diğer Borçlar 
D-Alınan Avanslar 
E-Borç ve Gider Karşılıkları 
F-Gelecek yıl. ait Gel ve Gid. Tah. 
G-Diğer Uzun Vadeli Yab. Kayn. 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
Yabancı kaynaklar toplamı 

III-Oz kaynaklar 
A-Odenmiş sermaye 
B-Sermaye yedekleri 
1- MDV yeniden değerleme artışları 
C-Kar Yedekleri 
D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem Net Kan 

Oz kaynaklar toplamı 
PASİF TOPLAMI 

Nazım Hesaplar 

s 
Önceki Dönem 

Milyon TL 

841 
42.276 

14.714.422 

7.489.726 

43.117 

1.642.833 
5.090.289 

2.036.592 
204.632 

9.017.463 

14.714.422 

698.824 

15.413.246 
24.430.709 

7.489.726 

13.012.216 

7.989528 
28.491.470 
52.922.179 

120.175 

Cari Dönem 
Müyon TL 

23.841 
542.581 

18.356.111 

8.391.860 

566.422 

330.803 
4.326.389 

1.384.053 

6.607.667 

18.356.111 

337.249 

18.693.360 
25.301.027 

8.391.860 

21.001.744 
20.221.893 

49.615.498 
74.916.525 

377.223 
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TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2004 YILI GELİR TABLOSU 

GELİRLER VE GİDERLER 
A-BRÜT SATIŞLAR 

1-Yurt İçi Satışlar 
2-Yurt Dışı Satışlar 
3-Diğer Gelirler 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 
1 -Satıştan İadeler (-) 
2-Satış Iskontoları (-) 
3-Diğer İndirimler (-) 

C-NET SATIŞLAR 
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

1-Satılan Mamuller Maliyeti (•) 
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) 
4-Diğer Satışların Maliyeti (-) 

BRÜT SATIŞ KARI 
E-FAAL1YET GİDERLERİ (-) 

1 -Araştırma Geliştirme Giderleri (-) 
2-Paz. Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 
3-Genel Yönetim Giderleri (-) 

FAALİYET KARI 
F.DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 
3-Faiz Gelirleri 
4-Komisyon Gelirleri 
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 
6-Menkul Kıymet Satış Karları 
7-Kambiyo Karları 
8-Faal.İlg.Diğ.Olağan Gel.ve Karlar 

G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 
1-Reeskont Faiz Giderleri (-) 
2-Komisyon Giderleri (-) 
3-Karşılık Giderleri (-) 
4-Kambiyo Zaran(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 

OLAĞAN KAR 
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 

1 -Önceki Dönem Gelir ve Karları 
2-Diğer Olağandışı Gel.ve Karlar 

J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) 
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 
3-Diğ.Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 

DÖNEM KARI 
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (-) 

DÖNEM NET KARI 

Önceki Dönem 
(Milyon TL) 

16.355.525. 
1.865.729 

(50.643) 

(7.014.562) 

(1.114.884) 

800.638 

639.357 

(730.100) 

626.510 
88.776 

(27) 
(51.535) 

18.221.254 

(50.643) 

18.170.611 
(7.014.562) 

11.156.049 
(1.114.884) 

10.041.165 
1.439.995 

(730.100) 

10.751.060 
715.286 

(51.562) 

11414.785 
3.425.257 

7.989.528 

Cari Dönem 
(Milyon TL) 

25.111.170 
2.203.486 

(113.849) 

(9.786.820) 

(1.946.003) 

4.079.058 

75.629 

(14.256) 

563.394 
336.108 

(43.512) 
(242.512) 

27J14.656 

(113.849) 

27.200.807 
(9.786.820) 

17.413.987 
(1.946.003) 

15.467.984 
4.154.687 

(14.256) 

19.608.415 
899.502 

(286.024) 

20.221.893 
. 

20.221.893 
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SAYI : 102 
SÜMER HALICILIK VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

(SÜMERHALI) NIN 2004 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 
KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 07.06.2006 tarihli 3 linçi Birleşiminde Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sa

nayi ve Ticaret A.Ş. (SÜMERHALI) nın 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşeb
büsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 
3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim 
sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT 
Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında 
Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
A-Sümerhalı'nın kuruluşu ve tarihi gelişimi: 
Türkiye'de Devletin halıcılık faaliyetlerine doğrudan ilgisi, 1843 yılında "Hereke Fabrika-i 

Hümayun"un kurulmasıyla başlamıştır. 
İsparta ve yöresindeki halı dokuyucularının iplik ihtiyacını karşılamak maksadıyla, yöre işa

damları ile Ticaret Bakanlığı'nca İsparta İplik Fabrikası T.A.Ş. 1924 yılında kurulmuş ve fabrika 
1926 yılında üretime başlamıştır. Daha sonra Ticaret Bakanlığı'nın hisseleri Türkiye Sanayi ve 
Maadin Bankası'na devredilmiş, 1932 yılında bu bankanın, Devlet Sanayi Ofisi ve Türkiye Sana
yi Kredi Bankası olarak ikiye ayrılmasından sonra Şirket, Türkiye Sanayi Kredi Bankası'nca işle
tilmiştir. 1943 yılında Fabrika Sümerbank tarafından satın alınmış ve Hereke Yünlü Sanayi Mües
sesesi'ne bağlı bir işletme olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. 

1966 yılında Sümerbank Genel Müdürlüğü'ne bağlı, merkezi Ankara'da olmak üzere, Halıcı
lık Müessesesi kurularak, İsparta İplik Fabrikası, Sandıklı Halı Bölge Şefliği, Hereke Eğitim Mer
kezi ve Kula Halı Bölge Şefliği Müessese' ye bağlanmıştır. 

Müessese'nin merkezi, ana üretim birimlerine ve pazarlama merkezlerine uzaklık göz önünde 
bulundurularak 01.10.1967 tarihinde İsparta'ya nakledilmiştir. 

Sümerbank, 30.10.1987 tarih ve 19619 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu 
Kararı ile özelleştirme kapsamına alınmış, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu'nun 08.12.1987 
tarih ve 81 sayılı kararı ile Sümerbank Holding A.Ş. unvanı ile ana sözleşmesi kabul edilerek Ti
caret Sicil Gazetesi'nin 18.04.1988 tarihli 2001 sayılı nüshasında tescil ve ilan edilmiştir. 

Sümerbank Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, halıcılık faaliyetlerinin bir anonim şirket statüsü 
içinde sürdürülmesi için 18.11.1988 tarih ve 232 sayılı karan ile 'Sümerhalı-Sümer Halıcılık El Sa
natları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kurulmasını kabul etmiştir. Şirket'in ana sözleşmesi 
Ticaret Sicili'ne tescil ve Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.12.1988 tarih ve 2174 sayılı nüshasında ilan 
edilmiş, İsparta, Hereke ve Diyarbakır Halı Fabrikaları ile Taşköprü Jüt İpliği Fabrikası'nı devir 
alan Şirket, 01.01.1989 tarihi itibariyle çalışmalara başlamıştır. 

03.06.1994 tarih ve 94/17 sayılı YPK kararıyla TBMM Millî Saraylar Daire Başkanlığfna dev
ri kararlaştırılan Hereke Halı Fabrikası'nın devri, 31.12.1994 tarihi itibariyle devir bilançosu; Özel
leştirme Yüksek Kurulu'nun 11.09.1995 tarih ve 95/70 sayılı karan ile, Tütün, Tütün Mamulleri, 
Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne devri uygun görülen Taşköprü Jüt İpliği Fabrikası'nın 
devir işlemi de, 31.12.1994 tarihi itibariyle devir bilançosu esas alınarak tamamlanmıştır. 
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Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 18.09.1997 tarih ve 97/43 sayılı kararı ile Şirket'in makine 
halısı konusunda faaliyet gösteren Diyarbakır'daki birimlerinin, bütün hak ve yükümlülükleri ve 
kalan personeli ile birlikte Holding bünyesinde bırakılmasına ve millî güvenlik ve kamu yararı göz 
önünde bulundurularak Şirket'in Holding'e devir edilen varlıkları hariç olmak üzere Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı'na devrine; aynı Kurul'un 23.02.1998 tarih ve 98/16 sayılı karan ile de Holding'in 
işletmelerinden Pertek Yün İpliği îşletmesi'nin tüm varlıkları ile birlikte Şirket'e bilabedel devri
ne karar verilmiştir. Devir işlemleri sırasıyla, 31.12.1997 ve 30.04.1998 tarihleri itibariyle düzen
lenen devir bilançoları üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Şirket, Bakanlar Kurulu'nun 25.02.1998 tarih ve 98/10720 sayılı Kararnamesi ile İktisadi 
Devlet Teşekkülü haline dönüştürülmüş ve Yüksek Planlama Kurulu'nun 25.05.1998 tarih ve 98/T-
23 sayılı kararı ile de, yeni ana statüsü onaylanmıştır. Yeni ana statüye göre kuruluşun adı Sümer 
Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sümerhalı) olmuştur. 

Türkiye'de el halıcılığı alanında görevli ve ilgili birçok bakanlık ve kamu kuruluşu, konunun 
belirli yönleri ile ilgilenmektedir. 

Sümerhalı, ilk madde temininden ürün pazarlamasına kadar, el halıcılığı vb. el sanatları ala
nında, tüm sınai ve ticari etkinlikleri bünyesinde toplayan Türkiye'deki tek kamu kuruluşudur. 

Türkiye'de el halısı üretimi; büyük ölçüde, organize olmamış yerel aile işletmeleri, kendi adı
na halı dokuyan kişiler ve yerel yönetimlerce kurulmuş olan kooperatifler tarafından gerçekleştiril
mektedir. Atölye halıcılığına yönelmiş olan Sümerhalı önemli bir kuruluş durumundadır. Teşekkül, 
özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, atölyelerin yaygınlaştırılması açısından halk 
eğitimi merkezleri ve mülki amirlikler ile işbirliği içinde, önemli bir görev üstlenmiş durumdadır. 

YPK'nın, 06.08.2001 tarih ve 2001/T-26 sayılı kararıyla, Pertek Halı-Yün İpliği Fabrikası'nın, 
kârlı ve verimli olarak çalışmasının mümkün görülmemesi ve bu haliyle Kuruluş üzerinde yük 
oluşturması nedeniyle faaliyetlerine son verilmesi, arazisinin üzerindeki taşınmazlarla birlikte Ma
liye Bakanlığı'na devri ve taşınabilir sabit kıymetlerinin Sümerhalı'ya bırakılması uygun görül
müştür. Taşınabilir sabit kıymetler sökülerek İsparta Halı Fabrikası'na aktarılmış; işçilerin bir bö
lümü kendi istekleri ile söz konusu fabrikaya nakledilmiş; arazi ve üzerindeki taşınmazların tapu
da Hazine adına 12.12.2001 tarihinde tescili sağlanmıştır. 

2-Sümerhah'nın amaç ve faaliyet konulan: 

16.07.1998 tarih ve 23404 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ana Statüsü'ne göre "Kalkın
ma plan ve programları çerçevesinde, Türk el halıcılığının dejenerasyonunu önleyerek otantik özel
liklerini ve kalitesini muhafaza etmek ve bu özellikleri çağdaş tasarımlarla zenginleştirerek dünya 
piyasalanna açılmak üzere el halıcılığı ve el sanatları ile ilgili her türlü mal ve hizmet üretimi, pa
zarlaması, ithalat ve ihracatını yürütmek amacı ile el halıcılık sektöründe yatırım, kuruculuk, işlet
mecilik yaparak Devletin düzenleyici ve gözetici fonksiyonlannı yerine getirmek üzere kurulan 
Sümerhah"nın faaliyet konuları Ana Statü'nün 4. maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

1-E1 halıcılığı ve el sanatları alanlannda istihdam yaratarak işsizliğe çözüm getirmek, 
2- Türk el halısının özgün desen ve motifleri üzerine araştırmalar yapmak; bu desen ve motif

lerin uygulanmasını sağlamak, 
3- Türk el halısının özgün desenlerine uygun renkleri iyileştirmek, geliştirmek ve standart ha

le getirmek amacıyla halı ipliğinin kimyevi ve doğal boya ile boyanması ve doğal boya hammad
desi olan kaynakların artırılması konusunda araştırmalar yapmak ve uygulamasını temin etmek, 

4- Faaliyet alanına giren konularda eğitim vermek, istihdamı geliştirme çalışmaları kapsamın
da, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca müştereken beceri kazandırma kurslan düzenlemek, 
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5- Özel sektörün faaliyet gösteremediği bakir yörelere el halıcılık ve el sanatları iş kolunu götür
mek; buralarda sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik değişimi gerçekleştirerek özel sektöre öncülük ve 
önderlik etmek, sektör alt yapısının oluşması için kamu ve özel sektörde koordinasyonu sağlamak, 

6- Faaliyet alanı ile ilgili olarak halı ipliği, halı tezgah ve avadanlıkları, halı yün ve boyası, ha
lı apresi ve benzeri konularda proje üretip atölye, fabrika ve imalathaneler kurmak ve/veya kurdur
mak, satın almak, kiralamak veya işletme haklarını almak, 

7- El halıcılığı potansiyelinin bulunduğu yörelerde disiplinli üretim tarzı olan atölye tipi çalış
maları gerçekleştirmek için gerekli etütleri yapmak, yaptırmak ve örnek atölyecilik faaliyetlerinde 
bulunmak ve atölyeciliği teşvik etmek, 

8- Devlet desteği ile açılan atölyeleri, verimliliğe ulaştıktan sonra yap/işlet/devret modeli ile 
dokuyuculara, kooperatiflere ve özel sektöre devretmek, 

9- Geleneksel el sanatlarının üretimi, pazarlaması faaliyetlerinde bulunmak, el sanatlarının ge
liştirilmesi, yurt içinde ve dışında tanıtılması için gerekli faaliyetleri yürütmek, 

10- Ülkemizin folklorik, tarihi ve coğrafi değerlerinin gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışın
da prezantasyonunu teminen eski el sanatları ürünlerinin yörelerinde günümüz renk ve zevkine 
adapte edilmesi ile el sanatları ürünlerinin sürekli ve düzenli üretilmesi ve pazarlanmasını sağlamak, 

11- Türk el halıcılığı sektörüne hizmet vermek üzere üretilen mamullerin yurt içi ve yurt dı
şında pazarlanması konusunda gerekli her türlü teşkilatı kurmak, lüzumu halinde bu amaçlarla yurt 
içi ve yurt dışında şube, acente ve temsilcilikler açmak veya almak, mağaza ve bürolar açmak, ba
yilik almak veya vermek, dış fuarlara katılmak, 

12- Türk el halıcılığı ve el sanatlarının tanıtılması için gerek ulusal, gerekse uluslararası dü
zeyde sergi, sempozyum, konferans, kongre ve fuarlar düzenlemek ve düzenlenen bu gibi faaliyet
lere katılmak, 

13- Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul ve menkulleri iktisap etmek, ken
di adına inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, tadil etmek, satmak ve benzeri her türlü tasarruflar
da bulunmak, her türlü ayni haklan tesis ve iktisap etmek, ipotek muameleleri yapmak, 

14- Yurt içinde ve dışında faaliyet konulan ile ilgili ihale ve taahhütlere girmek, mühendislik 
müşavirlik ve taahhüt hizmetleri yapmak, bilgi ve teknoloji satmak veya satın almak, mesleki kuru
luşlarla ilişki ve işbirliği kurmak, mer'i mevzuat ve antlaşmalar çerçevesinde yurt dışında faaliyet 
konulan ile ilgili mamullerin istihsali ve pazarlamasını yapacak tesis ve ortaklıklar gerçekleştirmek, 

15- Gerektiği hallerde müesseseler, işletmeler kurmak veya kaldırmak, bunlarla ilgili gerekli 
girişimlerde bulunmak, 

16- Türk el hahlanmn taklit edilmemesi ve coğrafi işaretlerinin korunması için kamu ve özel 
kesimle koordineli çalışmalar yapmak, 

17- Faaliyet konuları ile ilgili her türlü hammadde, yarı mamul, mamul ve kimyevi maddele
rin ithalat, ihracat ve her türlü ticaretini yapmak, 

18- Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara iştigal konusu ile il
gili idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak, 

19- Faaliyet konularında ilgili Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak. 

Sümerhalı'nın bu amaç ve faaliyetlerini müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve diğer birimleri ile 
yerine getireceği ve Sümerhalı'nın amaç ve konularının YPK kararı ile değiştirilebileceği hükme 
bağlanmıştır. 
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Sümerhalı, ilk madde tedariki, iplik üretimi ve halının dokunması süreçlerinde kalite kontro
lüne önem vererek, Türk el halıcılığının yozlaşmaması için çaba göstermektedir. Yün el halısı ip
likleri konusundaki "TS 626 İlmeklik Yün Halı İplikleri (El Dokusu Halılar için)" standardı ve el 
halıları için "TS 43 El Dokusu Türk Halıları" standardının, "mecburi uygulama" dan kaldırılarak, 
"ihtiyari uygulama" ya konulması, piyasada haksız rekabete neden olduğundan, kaliteli el halısı ip
liği ve el halısı üretimine özen gösteren Sümerhalı da söz konusu uygulamadan olumsuz yönde et
kilenmektedir. El halısı piyasasında haksız rekabetin önlenmesi için yukarıda belirtilen standartla
rın tekrar "mecburi uygulama"ya konulması için girişimler sürdürülmektedir. 

2004 yılı sonu itibariyle dört halıcılık bölge şefliğine sahip olan İsparta Halı Fabrikası ve di
ğer dört halıcılık bölge şefliğinin bağlı olduğu Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğü ile faaliyet
lerini sürdüren Sümerhah'nın son beş yılda gerçekleştirdiği faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşa
ğıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 

Finansman giderleri 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar birikmiş ameri. 

Yatırım için yapılan nakdi ödemeleri 

Yatırım gerçek.oranı (nakdi) 

Tüm alım tutan 

Başlıca (mal ve hizmet) üretim miktarı: 

• Stayhgam yün ipliği 

- El halısı (fason üretim dahil) 

• Kilim 

Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) 

Üretim kapasitesi: 

- Stayhgam yün ipliği 

Kapasiteden yararlanma oranı: 

- Stayhgarn yün ipliği (Kg x NmVe göre) 

Üretim verimliliği (makina verimliliği): 

• Strayhgarn yün ipliği 

İşçi gücü verimliliği: 

- Strayhgarn yün ipliği 

Net satış tutan 

Stoklar. 

- İlk madde ve malzeme 

- Yan mamuller 

- Mamuller 

- Ticari mallar 

• Diğer stoklarfsipariş avanstan dahil) 

Memur (ortalama) 

Sözleşmeli (ortalama) 

İşçi (ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 

- Memurlar için yapılan giderler 

- Memur başına aylık ortalama gider 

- Sözleşmeliler için yapılan gider. 

- Sözleşmeli başına aylık ortgıder 

- İsçiler için yapılan giderler 

- İşçi basma aylık ortalama gider 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİrTya katkı(uretici fiyatlarıyla) 

GSYİrTya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

GSMrTya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

Faaliyet kârlılığı (öz kaya yön.) 

Mali kârlılık (öz kaynaklar yön.) 

İktisadi kârlılık 

Zararlılık 

Faaliyet kân veya zararı 

Dönem zaran 

Bilanço zaran 

Ölçü 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
Milyon TL 

Ton 
m2 
" 

Milyon TL 

Ton 

% 

KgXNnVSa 

KgXNnVSa 

Milyon TL 

Milyon TL 

" 
" 
" 
• 

Kişi 

" 
" 

Milyon TL 

Milyon TL 

Bin TL 

Milyon TL 

Bin TL 

Milyon TL 

Bin TL 

Milyon TL 

" 
" 
" 
% 
% 
% 
% 

Milyon TL 

" 
" 

2000 

8.000.00ü 

7.375.000 

6.223.553 

2.414.600 

• 
934.561 

3.991.116 

1.955.005 

168.643 

16,9 

773.591 

207,4 

45.199 

1.558 

3.766.908 

1.920 

11,3 

1,394 

22,212 

5.369.296 

297.350 

1.099.814 

1.578.518 

396.024 

407.564 

1 

274 

147 
3.436.532 

5.779 

465 
1.652.419 

503 
1.280.187 

726 
954.722 

2.069.974 

3.024.696 

2.418.48Ç 

55.Î 

(543.419 

2.457.74 

3.518.21 

2001 

16.000.COO 

13.298.370 

12.199.623 

1.438.146 

794.547 

3.965.479 

1.958.388 

297.011 

33,0 

1.172.852 

268,1 

52,593 

0 
6.894.649 

1.465 

19,4 

1,398 

23,048 

7.761.753 

308.231 

1.937.469 

3.301.347 

189.428 

1.253.418 

1 

253 

117 
4.733.517 

5.955 

596 
2.214,928 

730 
1.532.200 

1.091 

1.097.367 

4.813.609 

5.910.976 

5.470.989 

İM 
870.64! 

733.96 

4.252.17; 

2002 

25.000.OOC 

22.526.84S 

1.999.513 

1.213.121 

• 

89.786 

6.535.747 

3.167.801 

34C.802 

35,9 

1.956.463 

318.3 

64.427 

2 
11.216.526 

960 

36.8 

1.397 

28,474 

6.026.329 

475.677 

2.405.296 

9.619.644 

146.25! 

1.289.436 

232 

76 
3.999.937 

3.016.340 

1.097 

965.99C 

1.518 

662.285 

3.745.165 

4.373.81 

4.373.81 

12, 
(523.164 

2.551.20 

6.803.37' 

2003 

37.212.438 

28.249.849 

30.623.434 

1.272.017 

• 

98.419 

19.360.602 

7.536.931 

41.475 

5,2 
649.711 

122,9 

28.401 

16 
7.788.432 

960 

14,3 

1,269 

11.499 

2.659.855 

244.805 

1.590.906 

15.119.703 

133.023 

963.179 

214 

51 
5.094.384 

3.753.058 

1.375 

1.301.847 

1.652 

252.347 

2.587.619 

2.773.73C 

2.773.73C 

14,3 

(3.021.613 

4.380.93; 

41.492.00 

2004 

37.212.438 

30.199.848 

31.298.987 

1.746.111 

113.738 

22.450.558 

9.485.033 

42.243 

5,1 
922.378 

83,7 

17.740 

• 

3.733.006 

960 

10,3 

,225 

10,163 

11.868.422 

473.762 

1.987.511 

9.097.250 

90.377 

1.478.658 

193 

44 
5.149.603 

4.008.153 

1.561 

1.050.506 

1.989 

1.946.052 

5.705.832 

7.562.959 

7.562.959 

4,6 
(2.119.968 

1.435.084 

43.827.46 

Son iki 

yıl 

farkı 

• 
1.949.999 

675.553 

474.094 

15.319 

3.089.956 

1.948.102 

768 

(0,1) 

272.662 

(39.2) 

(10.661) 

(16.0) 

(4.055.426) 

-

(4.0) 

(0,044) 

(1,336) 

9.208.567 

228.957 

396.605 

(6.022.453) 

(42.646) 

515.479 

(21) 

(7) 
55.219 

• 
255.095 

186 
(251.341) 

337 
1.693.705 

3.118.213 

4.789.229 

4.789.229 

(9.7 

901.645 

(2.945.848 

2.335.460 

Artış veya 

azalış 

%si 

• 

6,9 
22 

37.3 

15.6 

16.0 

25,8 

1,9 

(1,9) 

42,0 

(31,9) 

(37,5) 

(100,0) 

(52.1) 

(28,0) 

(3.5) 

(11,6) 

346,2 

93,5 

24,9 

(39,8) 

(32.1) 

53.5 

• 

(9.8) 

(13.7) 

1.1 

6.8 
13,5 

(19,3) 

20,4 

671,2 

120,5 

172,7 

172,7 

• 

• 

• 
(67,8) 

(29,8) 

(67.2) 

5.6 
Kuruluşun 31.12.2003 tarihli bilançosu 01.01.2004 tarihi itibari ile enflasyon düzeltmesine tabi tutulduğundan 

yukarıdaki çizelgede yer alan bilançoya ilişkin 2003 yılı rakamlan enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş rakamlardır. 
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Teşekkül'ün ana faaliyet konusu el halıcılığı olup, merkezi Ankara'dadır. Teşekkül faaliyetle
rini, İsparta Halı Fabrikası ve Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğü ile yürütmektedir. Genel Mü
dürlük, çalışmalarını Demirtepe semtindeki bir binanın 4 katında sürdürürken, ihtiyaç nedeniyle 
2 katın tahliyesi için mahkeme kararı alınması üzerine, Yıldız semtinde 10 yıl süre ile kiralanan 
4 katlı bağımsız bir binaya 2005 yılında taşınmıştır. 

El halıcılığı üretim faaliyetleri, Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğü ve İsparta Halı Fabri-
kası'na bağlı, toplam 18 adet halıcılık bölge şefliği ile söz konusu bölge müdürlüğü ve fabrikanın 
merkezlerindeki birimlerce yürütülmekte iken, bölge birimlerinin sayısının azaltılmasına yönelik 
YDK önerisi de gözönünde tutularak, Yönetim Kurulu'nun 27.06.2003 tarih ve 21/301 sayılı ka
rarı ile, üretim potansiyelinden daha etkin bir biçimde yararlamlabilmesi ve böylece faaliyetlerin 
daha düzenli olarak yürütülebilmesi için, dördü İsparta Halı Fabrikası'na ve dördü Diyarbakır Ha
lıcılık Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olmak üzere, toplam bölge birimi sayısının 8'e düşürülmesi 
onaylanmış olup, bu çerçevede gerekli düzenlemeler 2003 yılının sonunda tamamlanmıştır. Ayrı
ca, verimsiz olan el halısı atölyelerinin, diğer atölyelerle birleştirilmesi, birleştirme sağlanamıyor
sa faaliyetlerine bir süre için ara verilmesi doğrultusundaki inceleme sonuçları da uygulamaya ko
nulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 27.06.2003 tarih ve 21/301 sayılı kararıyla açılan Bursa Halıcılık 
Bölge Şefliği'nin beklenen etkinliği gösterememiş olması nedeniyle, Yönetim Kurulu'nun 
13.07.2005 tarih ve 17/364 sayılı kararıyla kapatılmasıyla bölge şefliği sayısı 7'ye düşürülmüştür. 

İpek Hereke halılarının dışındaki el halılarının ve kilimlerin tümü, İsparta Halı Fabrikası'nca 
yıkanarak kurutulup, kırkılmakta ve bu ürünlerin tümü söz konusu fabrikada son kalite kontrol ve 
gerekirse onarım işlemlerine tâbi tutulmaktadır. Teşekkül'ün her türlü iplik üretimi ile el halısı de
sen çoğaltma, arşivleme vb. faaliyetleri de İsparta Halı Fabrikası'nca yürütüldüğünden, Diyarbakır 
Halıcılık Bölge Müdürlüğü birçok yönden bu fabrikaya bağımlı durumdadır. 

El halısı üretimi, öteden beri bu alanda faaliyet gösteren İsparta Halı Fabrikası'na bağlı bi
rimlerce, daha çok bireysel dokuyucular ve âmiller ile sözleşme yapılarak, bu konuda daha sonra 
çalışmaya başlayan Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce ise, kontrollü ve 
dolayısıyla kaliteli üretimi sağlamak için atölye açmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Atölyeler, 
Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY) El Halıcılığını Geliştirme Projesi kapsamında açılmakta 
iken, karşılaşılan pazarlama sorunu nedeniyle, 2003 ve 2004 yıllarında el halıcılığı konusunda ya
tırım yapılamamış olup, 1991 yılından beri devam eden projeye 2005 yılı yatırım programında ar
tık yer verilmemiştir. 

İsparta Halı Fabrikası'na bağlı halıcılık bölgelerinde bireysel dokuyucuların sayılarının azal
masına karşın hâlâ bütünüyle atölye dokumacılığına geçilememesi, hatalı halı oranının düşürül
mesini engelleyen önemli bir etken niteliğindedir. Teşekkül'ün ortalama hatalı halı oranı, 2004 
yılında, 2003 yılına göre 1,5 puan azalış ile % 8,3'e düşmüş olmakla birlikte, bazı halıcılık böl
ge şefliklerinde ve bazı halı tiplerinde söz konusu oran çok yüksek düzeylerde seyretmektedir. Bu 
bakımdan, halı tipleri itibariyle hatalı halı oranı Teşekkül'ce kabul edilebilir azami düzey olan % 5'i 
aşan bölgelerde, eğitime ve halı üretimi takip işlerine daha fazla ağırlık verilerek, süreklilik göste
ren hataların azaltılmasına çalışılmalıdır. Piyasada düşük kalitede el halılarının yaygın olmasına kar
şılık, Teşekkül'ün üretimini Türk standartlarını göz önünde tutarak sürdürmesi ve kendi geliştirdiği 
el halısı kalite kontrol sistemine göre ürünlerini kalite sınıflarına ayırması üstünlük sağlamaktadır. 

Yün el halısı iplikleri konusundaki "TS 626 İlmeklik Yün Halı İplikleri (El Dokusu Halılar 
için)" standardı ve el halıları için "TS 43 Tekstil Yer Döşemeleri-El Dokuması Halılar-Türk Halı
ları" standardının "mecburi uygulama"dan kaldırılarak, "ihtiyari uygulama"ya konulması, piyasa
da haksız rekabete neden olduğundan, TS 626'ya uygun el halısı ipliği ve kaliteli el halısı üretimine 
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özen gösteren Sümerhalı, söz konusu uygulamadan olumsuz yönde etkilemektedir. El halısı piya
sasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, yukarıda belirtilen standartların tekrar "mecburi uy-
gulama"ya konulması için girişimler sürdürülmektedir. 

Sümerhalı'nın pazarlama politikası, esas itibariyle, İsparta Halı Fabrikası, bu fabrikaya bağlı 
Ankara Satış Mağazası ve mağazaya dönüştürülen Ankara-Gölbaşı Tesisi'nde gerçekleştirilen sa
tışların yanı sıra satış bayilerine satışlara dayanmaktadır. Bayi sayısı, 2003 yılında 8 iken, 2004 yı
lında 23'e ve Aralık/2006 ayında 29'a ulaşmıştır. Yönetim Kurulu'nun 27.07.2004 tarih ve 17/335 
sayılı kararıyla konsinye esasına göre satışlar uygulamadan kaldırılmış ise de, 13.08.2004 tarih ve 
19/337 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamı yetkili kılınarak söz konusu satış usulüne tekrar 
imkân tanınmıştır. Halıcılık bölge şefliklerinin depolarından iç piyasaya satışlarla da satışların ar
tırılmasına çalışılmaktadır. El halısı ve kilim dışındaki el sanatları ürünleri ile özel tasarımlı halı 
vb. Kuruluşça üretilmemekte olup, sınırlı miktarlarda piyasadan temin edilerek, konsinye esasına 
göre satılmaktadır. Genel Müdürlükte'te İhracat Müdürlüğü'nün kurularak 2005 yılında Pazarlama 
Müdürlüğü ile birleştirilinceye kadar faaliyette bulunmasına rağmen Teşekkül'ün ihracatı küçük 
miktarlardaki ihracat kaydıyla yapılan satışlarla sınırlı kalmıştır. Oysa, el halılarının pazarlanmasın-
da dış pazarlar çok büyük önem taşımaktadır. Diğer yandan, Türkiye'nin, Gümrük Birliği'ne girme
siyle, Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere ihracatçı ülkelerden yapılan düşük kaliteli, düşük fi
yatlı ve taklit el halısı ithalatında görülen artış, Şirket'in pazar payını olumsuz yönde etkilemekte
dir. İthalatta karşılaşılan sorunlar karşısında, 28.08.2003 tarihinde İsparta'da Halı İhtisas Gümrüğü 
kurulmuş olup, Teşekkül'den ekspertiz konusunda destek talebinde bulunması beklenmektedir. 

Teşekkül'ün 2003 yılının sonunda 85.482 m2'ye yükselen ana ürünü niteliğindeki el halıları
nın stoklan, 2004 yılında, tanıtıma da ağırlık verilmek suretiyle, satış kampanyaları düzenlenerek 
% 50,9 oranında azalış ile 41.980 m2'ye ve % 39,8 oranında azalış ile 9,1 trilyon liraya düşürüle-
bilmiştir. Ocak /2006 ayı itibariyle halı stoku 36.604 m2 dir. 

Sümerhalı'nın, 2004 yılında, 2003 yılına göre, brüt satış hasılatı % 345 oranında artış ile 11,9 
trilyon liraya ve brüt satış tutarının 2004 yılında % 90'ını oluşturan el halısı satışlarının miktarı 
(fason dahil) % 277 oranında artış ile 51.429 m2'ye ulaşırken, üretim miktarının % 38 oranında aza
larak 17.740 m2'ye düşmesinin yanı sıra, üretimin 9.802 m2'sinin fason üretimden oluşması da 
mamul stoklarının azaltılmasında etkili olmuştur. 

2005 yılında, 4.000 m2 fason üretim dahil 44.000 m2 düzeyinde programlanan el halısı üre
timinin, gerçekleştirilebilmesi için üretim potansiyelini artırmak gerektiğinden, Yönetim Kurulu 
kararıyla âmil ve dokuyucularla yeni anlaşmalar yapılması ve yeni atölyelerin açılması için üretim 
birimlerine yetki verildiği saptanmıştır. Stok birikimi ve kalite sorunlarının oluşmaması için bu yet
kinin dikkatle kullanılması gerektiği YDK raporunda vurgulanmıştır. 

2004 yılında, satış miktarındaki artışa bağlı olarak brüt satış kârının 2003 yılına göre % 306 
oranında artmasının yanı sıra yüksek oranlarda çalışmayan kısım gideri ayrılarak, işletme faaliyet 
zararının 2003 yılına göre % 29,8 oranında azalış ile 2,1 trilyon lira düzeyine düşürülmesi sağlan
mıştır. Dönem net zararı ise, 2004 yılında uygulamaya konulan enflasyon düzeltmelerinden kay
naklanan 2,6 trilyon lira tutanndaki kârların etkisiyle 1,4 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. 

2004 yılında, Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğü'nce çalışmayan kısım gideri ayrılmaz
ken, İsparta Halı Fabrikası'nca, üretim miktarlannın düşmesi karşısında çok yüksek oranlarda ça
lışmayan kısım giderleri aynlarak, maliyet artışlarını azaltma, hattâ önleme yoluna başvurulduğu 
YDK raporunda saptanmıştır. Özellikle ham halı safhasında yüksek tutarlardaki sözleşmeli perso
nel ve amortisman giderlerinden % 90'ları aşan oranlarda çalışmayan kısım giderleri ayrılmıştır. 
Esas üretim birimlerinin tümünde ise amortisman ve işçilik giderlerinden yüksek oranlarda çalış
mayan kısım gideri ayrıldığı görülmüştür. Oysa birim üretim maliyetlerinin ve çalışmayan kısım 
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giderlerinin düşürülebilmesi için, İsparta Halı Fabrikası 'nın esas işletmesi üretim birimlerinin 
mevcut işçi sayılarına göre üretim kapasiteleri ile Teşekkülün halıcılık bölge şefliklerinin üretim 
potansiyellerinden tam olarak yararlanılması gerektiği YDK raporunda belirtilmiştir. 

Teşekkülün ana faaliyet konusu olan el halıcılığı alanı, emek-yoğun olması nedeniyle, istih
dam edilen kişi başına düşük düzeyde sabit yatırıma karşılık, üretim sürecinin uzun olması nede
niyle, yüksek işletme sermayesi gerektirmektedir. Şirketin finansman açığının kısa aralıklarla ya
pılan sermaye artışları ile karşılanmaya çalışıldığı göz önünde tutulursa, mamul stok birikiminin 
önlenmesi zorunlu görülmektedir. Bu bakımdan, pazarlama darboğazı devam eden Şirkette, üretim 
ve satış faaliyetlerinin yürütülmesinde, "detaylı imalat programı" adı altında uygulamaya konulan 
programın talepler doğrultusunda hazırlanması ve değişik pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışmaların sürdürüldüğü gözlenmiştir. 

Ancak, emek-yoğun olduğu kadar pahalı bir ürün olan el dokuması halıların satışlarının artı
rılması, öncelikle fiyatlarının ve dolayısıyla maliyetlerinin rekabet edilebilecek düzeylere düşürü-
lebilmesine bağlıdır. Maliyetlerin düşürülmesi ise, işletmeciliğe yönelik bazı tedbirleri gerektir
mektedir. Bu bağlamda, daha önceki yıllarda Sümerhah'ya ilişkin YDK raporlarında yer alan, ge
nel yönetim giderlerinden tasarruf sağlanması yoluyla maliyetlerin düşürülebilmesi için, Teşekkül 
merkezinin İsparta'ya taşınarak, merkez ile İsparta Halı Fabrikası'ndaki aynı amaca yönelik birim
lerde asgari sayıda personel istihdam edilmek suretiyle etkin bir çalışma yapısının oluşturulması 
konusundaki öneri doğrultusunda Teşekkülün Yönetim Kurulunca alınan 20.02.2004 tarih ve 
10/328 sayılı karar, Yüksek Planlama Kurulu'nca alınacak bir karar ile, eş durumu ve benzeri ne
denlerle İsparta'ya gidemeyecek personelin başka kurumlara nakline imkân tanınmasını sağlamak 
üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 10.05.2004 tarihinde gönderilmiş ise de, bu konuda henüz 
bir karar alınmamıştır. Mali durumu teşkilâtını genişletmeye elverişli olmayan Sümerhalı'nın Ge
nel Müdürlüğü'nde Enerji Müdürlüğünün kaldırılmasına karşılık İhracat ve Geleneksel Hah ve El 
Sanatları Araştırma Müdürlükleri ihdas edilmiştir. Bunlardan birincisinin icraatının olmadığı, ikin
cisine verilen görevlerin ise daha önce üretim çalışmaları ile birlikte Halı ve El Sanatları Müdür-
lüğü'nce yürütüldüğü anlaşıldığından teşkilat büyütmelerinde fınansal koşulların da dikkate alın
ması gerektiği YDK raporunda vurgulanmıştır. Nitekim 2005 yılında, İhracat Müdürlüğü'nün Pa
zarlama Müdürlüğü ile birleştirildiği; İsparta Halı Fabrikası Desen Arşiv Müdürlüğü'nün desen 
hazırlama, geliştirme ve tasarım görevlerinin Geleneksel Halı ve El Sanatları Müdürlüğü'ne dev
redilerek söz konusu fabrikadaki müdürlüğün şefliğe dönüştürülüp görevlerinin desenlerin çoğal
tılması, dağıtılması ve arşivlenmesine indirgendiği anlaşılmıştır. 

Öte yandan, TBMM KİT Komisyonu'nun 15.12.2004 tarihli toplantısında, alınan "Kurumun 
yıllardan beri sürekli zarar eden bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kamu yararı niteliğini kaybet
mesi dolayısıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Türk halıcılık kültürünü koruyup geliştirme
sine hizmet edecek Halıcılık Enstitüsüne dönüştürülmesi" yönündeki tavsiye kararına uygun ola
rak hazırlanan yasa taslağına, anılan bakanlığın Hukuk Müşavirliği ile Kuruluş yetkililerince son 
şeklinin verilmesinden sonra taslağın ilgili mercilerin görüşlerine sunulacağı anlaşılmıştır. İDT 
statüsünün sürdürülmesi durumunda, mevcut faaliyetlerini yürütecek kadar kaynak bulmakta bile 
güçlüklerle karşılaşan Teşekkülün, Ana Statüsünde yer alan sosyal içerikli faaliyetleri 233 sayılı 
KHK'ya aykırı olduğundan; faaliyet konularının, iktisadi alanda ticari esaslara göre yürütülebile
cek nitelikte konular olarak belirlenmesi ve 399 sayılı KHK ile düzenlenen KİT personel rejiminin 
uygulanabilmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konularda, Sümerhalı'nın 
YDK raporlarında yer alan önerilere ilave olarak, YDK'ca hazırlanan Özel İnceleme Raporu'na, 
2001 yılı YDK Raporu'nun ekinde (Ek:2) yer verilmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca Ku-
ruluş'tan YDK önerisi doğrultusunda Kuruluş'un Ana Sözleşmesinin düzenlenerek Bakanlığa 
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gönderilmesi istenilmiş ise de, Teşekkülün 15.10.2002 tarih ve 317/1519 sayılı cevabi yazısında, 
"millî güvenlik ve kamu yaran" gerekçesi ile Ana Statü'nün aynen devamında fayda mülahaza 
edildiği bildirilmiş; bu konuda hiçbir çalışma yapılmamıştır. Personel rejimine ilişkin yasa tasarısı 
ise, konuyla ilgili bakanlık ve kuruluşların görüşü alınarak hazırlanmış olup, kanunlaşmak üzere 
Kanunlar ve Kararnameler Genel Müdürlüğü'ne intikal ettirilmiştir. 

Teşekkülün statüsünün yeniden belirlenmesi çalışmalannın sürdüğü bu aşamada, faaliyetleri
ni kamu maliyesine yük getirmeksizin, etkin ve verimli olarak sürdürülmesi için; 

- Temmuz/2005 ayında 7'ye düşürülen halıcılık bölge şefliği sayısının gereken satış hacmine 
ulaşılmadıkça artırılmaması, 

- Çok sayıda atölye açılması yerine, verimli, daha büyük kapasiteli ve kaliteli el halısı üreti
mini sağlayabilen daha az sayıda atölye açılması, 

- Tekrar mamul stok birikiminin oluşmaması için aynntılı üretim programının pazar istekleri 
doğrultusunda hazırlanarak uygulamaya konulmasını sağlamak üzere yapılmakta olan çalışmalann 
sürdürülmesi, 

- Pazarlama darboğazının aşılması için pazarlama seçeneklerinin oluşturulması, 
- Teşekkül'ün el halısı üretim potansiyelinden ve İsparta Halı Fabrikası'nın esas işletme birim

lerinin mevcut işçi sayılarına göre üretim kapasitelerinden tam olarak yararlanılarak, çalışmayan 
kısım gideri ayrılmaması, 

- Faaliyet giderlerinin, özellikle genel yönetim giderlerinin düşürülmesi amacıyla Genel Mü
dürlüğün İsparta'ya taşınması, 

- Kiralamalar dahil, uzun dönemli bağlantılann dikkatle yapılması, 
- Teşkilat büyütmelerinde mali durumun da göz önünde bulundurulmasının, gerekli görül

düğü Yüksek Denetleme Kurulu raporunda belirtilmiştir. 
II- ÎDARİ BÜNYE 
A- Mevzuat: 
Daha önce Sümer Holding A.Ş.'ye bağlı olarak faaliyet gösteren Şirket, Bakanlar Kurulu'nun 

25.02.1998 tarih ve 98/10720 sayılı Kararı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir iktisadi dev
let teşekkülü haline dönüştürülmüş ve yeni ana statüsü YPK'nın 25.05.1998 tarih ve 98/T-23 sayı
lı Karan ile onaylanmıştır. Ana Statü'nün 23 üncü maddesinde yürürlük tarihi olarak Yönetim Ku
rulu'nun teşkil tarihi esas alınmış olup, Yönetim Kurulu atamaları da 30.07.1998 tarih ve 23418 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Sermayesinin tamamı Devlete ait olan Teşekkül, yönetim bakımından 233 sayılı Kamu İktisa
di Teşebbüsleri Hakkında KHK'ya, denetim yönünden de 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin TBMM'ce Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 72 sayılı KHK kapsamında 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetimine tabidir. 

233 sayılı KHK kapsamında, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere ku
rulan Teşekkül'ün ana statüsünde sayılan faaliyet konularından çoğunun ticari esaslara göre yürü
tülmesi imkânı bulunmamaktadır. 

233 sayılı KHK'nın teşebbüslerin fiyat ve tarifeleri ile ilgili 35 inci maddesinde; teşebbüsle
rin üretilen mal ve hizmet fiyatlannı tespitte serbest oldukları belirtildikten sonra, fiyatların gerek
tiğinde Bakanlar Kurulu'nca tespit edilmesine veya teşebbüslere konuları ile ilgili olarak Bakanlar 
Kurulu'nca görev verilmesine ilişkin hususlar düzenlenirken, söz konusu fiyat belirlemesi veya gö
rev verilmesinden kaynaklanan zarar veya mahrum kalınan kârlann nasıl telafi edileceği hususlan 
da düzenlenmiştir. 
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Yukarıdaki ana statü maddelerinden de anlaşılacağı üzere, söz konusu maddelerde yer alan; iş
sizliğe çözüm getirmek, eğitim vermek, beceri kazandırma kursları düzenlemek, sosyo-kültürel, 
sosyo-ekonomik yapıyı değiştirmek gibi faaliyet konulan 233 sayılı KHK ile bağdaşmamaktadır. 

Yine 233 sayılı KHK'da teşebbüslere ancak Bakanlar Kurulu kararı ile görev verilebileceği, 
bu görev nedeniyle ortaya çıkacak kâr mahrumiyeti veya zararın nasıl giderileceği düzenlenmiş 
iken; Ana Statünün, ilgili bakanlığa teşebbüse görev verme yetkisini düzenleyen 4/19 uncu mad
desi 233 sayılı KHK'ya aykırı bir düzenleme olarak ortaya çıkmaktadır. 

Diğer yandan, Teşekkül, 25.02.1998 tarih ve 98/10720 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 233 
sayılı KHK kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir kuruluş olarak yeniden yapılandı
rılmış olması nedeniyle, bu tarihten itibaren personel rejimi açısından KİT'lerin personel rejimini 
düzenleyen 399 sayılı KHK kapsamında olması gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen konular, YDK Üyeler Kurulu'nun 27.12.2001 tarih ve 68 sayılı toplantısın
da görüşülmüş, 4 yıldan beri iktisadi devlet teşekkülü statüsü kazanmış olan Teşekkülün, KİT per
sonel rejimini düzenleyen 399 sayılı KHK'ya uygun kadrolarını oluşturamaması ve Ana Statüsün
de KİT'lerle ilgili genel mevzuat olan 233 sayılı KHK'ya aykırı hükümlerin yer alması hususların
da "Özel İnceleme Raporu" hazırlanması kararlaştırılmış; "Sümerhalıcılık ve El Sanatları Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.'nin KİT personel rejimini düzenleyen 399 sayılı KHK'ya intibakını sağlayacak 
kadroların oluşturulmaması ve özlük haklarına ilişkin hükümlerin uygulanmaması, Ana Statü-
sü'nde KİT'lerle ilgili genel mevzuat olan 233 sayılı KHK'ya aykırı hükümlerin yer alması ile il
gili özel inceleme raporu" hazırlanarak Üyeler Kurulu'nun 07.02.2002 tarihli toplantısında kabul 
edilip, işlem görmek üzere yetkili mercilere gönderilmiştir. 

Teşekkülün personel rejiminin 399 sayılı KHK'ya uygun hale getirilmesi için gerekli olan Ba
kanlar Kurulu Karar taslağı ve 399 sayılı KHK eki (I) ve (II) sayılı cetvellere eklenmesi öngörülen 
personel kadroları hazırlanarak 16.09.2002 tarih ve 565/1376 sayılı yazı ile T.C. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı (Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanhğı)'na gönderilmiştir. 

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Teşekküle muhatap 4.10.2002 tarih ve M-2/979 sayılı ya
zısı ile; YDK Başkanlığı 'nca düzenlenen Özel İnceleme Raporunda yer alan; Kuruluş Ana Statü
sünün, KİT'lerle ilgili genel mevzuat olan 233 sayılı KHK'ya aykırı hükümlerinin, KHK ile uyum
lu hale getirilmesine ilişkin öneri doğrultusunda düzenlenecek Ana Statü değişiklik tasarısının Ba
kanlığa gönderilmesi istenmiştir. 

Teşekkülce, söz konusu yazı doğrultusunda Ana Statü değişikliği ile ilgili bir çalışma yapıl
mamış olup, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na yazılan 15.10.2002 tarih ve 317/1519 sayılı yazı
da; özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki terörün neden olduğu işsizlik ile işsizliğin neden olduğu te
rörün önlenmesine katkıda bulunmak üzere Teşekkülün KİT olarak yeniden yapılanma çalışmala
rı sırasında amaç ve faaliyet konularının; öncelikle kuruluş amacı olan "millî güvenlik ve kamu ya
ran" göz önüne alınarak tespit edildiği ve normal prosedürü tamamlanarak Resmi Gazetede yayım
landığı belirtildikten sonra acil destek programı çerçevesinde öncelikle Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu bölgelerinde gittikçe azalan istihdamın geliştirilmesine yönelik sosyal içerikli faaliyetlerinin 
yanı sıra Türk el halıcılığının geleceği ile ilgili hedeflere yönelik çalışmalara imkânları nispetinde 
devam edebilmesi için kuruluş Ana Statüsünün amaç ve faaliyet konulannm aynen devamında fay
da mülahaza edildiği ifade edilmiştir. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı ve Özel İnceleme Raporu'nda da vurgulandığı üze
re; Ana Statü'nün faaliyet konularını düzenleyen 4 üncü maddesinde yer alan; işsizliğe çözüm ge
tirmek, eğitim vermek, beceri kazandırma kursları düzenlemek, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik 
yapıyı değiştirmek gibi faaliyet konuları 233 sayılı KHK ile bağdaşmadığı, ayrıca 233 sayılı 
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KHK'de ; Teşebbüslere ancak Bakanlar Kurulu karan ile görev verilebileceği belirtilmiş iken, Te
şebbüs ile ilgili ana statünün 4/19 maddesinde bu görevin sadece ilgili Bakanlıkça verilebileceği 
hükmü yer almıştır.Bu husus 233 sayılı KHK'ye aykırı bir hüküm olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu bakımdan, Özel İnceleme Raporu'nda da öngörüldüğü gibi, Teşekkülün Ana Statüsünde 
yer alan faaliyet konularının; iktisadi alanda ticari esaslara göre yürütülecek şekilde belirlenmesi; 
399 sayılı KHK'ya ekli (I) ve (II) sayılı cetvelde unvanları belirtilen kadroların ihdası başta olmak 
üzere, personel rejiminin 399 sayılı KHK'ya uygun hale getirilmesi için başlatılmış olan çalışma
ların bir an evvel sonuçlandırılması; mevcut Ana Statüde yer alan faaliyet konularının sürdürülme
sine karar verilmesi halinde ise, söz konusu faaliyet konularını iktisadi devlet teşekkülü statüsüyle 
sürdürme imkânı olmadığından, Teşekkülün iktisadi devlet teşekkülü statüsünün kaldırılarak, Ba
kanlığa bağlı bir genel müdürlük veya katma bütçeli bir kuruluş olarak yeniden yapılandırılması 
Yüksek Denetleme Kurulu'nun geçmiş yıl raporlarında önerilmiş olup, söz konusu aykırılıklann 
ortadan kaldırılması için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır. 

Diğer taraftan; Kuruluşun hesap ve işlemlerinin görüşüldüğü 9.1.2003 tarihli TBMM KİT Ko
misyonu toplantısında, yıllardan beri zarar eden kuruluşun özelleştirme kapsamına alınmasının ta
lep edilmesi yönünde bir tavsiye kararı alınmış, bu kararı takiben de söz konusu kuruluşun Türk 
halıcılık kültürünün korunup geliştirilmesi amacıyla bir Enstitü haline dönüştürülmesi hususunun 
Başbakanlık makamından talep edilmesine ilişkin bir tavsiye kararı alınmıştır. 

Yukanda belirtilen kararlann ilgili mercilere bildirilmesini takiben Hazine Müsteşarlığı'nın bağ
lı bulunduğu Devlet Bakanlığı'nca Başbakanlık Makamı'na gönderilen 21.2.2003 tarihli yazıda, kül
tür ve istihdam ağırlıklı olarak faaliyetlerini sürdüren Teşekkül'ün özelleştirilmesi hususunun kuru
luş amaçlarına uygun düşmemesi nedeniyle özelleştirme kapsamına alınması yerine TBMM KİT Ko-
misyonu'nun temenni kararında belirtildiği üzere Türk halıcılık kültürünün geliştirilmesi amacıyla 
yapılacak bir yasal düzenleme ile Kültür Bakanlığı'na bağlı, döner veya katma bütçeli bir kuruluş ve
ya bir Enstitü olarak yeniden teşkilatlandırmasının daha uygun olacağı yönünde görüş bildirilmiştir. 

Başbakanlığın 2004/2 sayılı Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma konulu genelgesi uya
rınca, Teşekkülce Sümerhalı'nın verimli ve kârlı bir KİT olacak şekilde organize edilmesi veya 
Halı Enstitüsü Başkanlığı şeklinde yeniden yapılandırılması doğrultusunda çalışmaların yürütül
düğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı başkanlığındaki 24.11.2004 tarihli toplantıda Bakanlığa bağlı 
"Halı ve El Sanatları Enstitüsü" modelinin uygun bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bu gelişmeleri müteakip Sümer Halıcılık ve El Sanatları Ticaret A.Ş'nin 2003 yılı hesap ve 
işlemlerinin görüşüldüğü 15.12.2004 tarihli TBMM KİT Komisyonunda "Kurumun yıllardan be
ri sürekli zarar eden bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kamu yararı niteliğini kaybetmesi dolayı
sıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Türk halıcılık kültürünü koruyup geliştirilmesine hiz
met edecek Halıcılık Enstitüsüne dönüştürülmesi" yönündeki tavsiye kararını takiben, çalışmala
ra hız verilerek ilgili kuruluşun Türk el halısı ve el sanatlarıyla ilgili olarak kamuda yürütülen fa
aliyetlerin tek çatı altında toplanmasını sağlamak üzere Sümerhalı'nın "Türk El Sanatları Enstitü
sü" adı altında bir Enstitüye dönüştürülmesine ilişkin çalışmalar tamamlanarak kanun taslağı ilgi
li kuruluşların görüşlerine sunulmak üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile TBMM KİT Komisyo
nu Başkanlığına 10.05.2005 tarih ve 132/751 sayılı yazı ile gönderilmiştir. 

B-Teşkilat: 
Ana Sözleşmenin 5 inci maddesinde; Teşekkülün organları Yönetim Kurulu ve Genel Müdür

lük olarak belirlenmiştir. 
Teşekkül, 2004 yılı faaliyetlerini; Ankara Merkez teşkilatı, İsparta Halı Fabrikası ve Diyarba

kır Halıcılık Bölge Müdürlüğü ile İsparta Halı Fabrikası ve Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne bağlı 
bölge şeflikleri ve atölyelerde gerçekleştirmiştir. 
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2003 yılında 15'ten 8'e indirilen bölge şefliği sayısı 2005 yılında, İsparta Halı Fabrikası Mü
dürlüğüne bağlı, Kayseri, Kula ve Sandıklı Halıcılık Bölge Şeflikleri ile Diyarbakır Halıcılık Böl
ge Müdürlüğüne bağlı Siirt, Van, Kahramanmaraş ve Erzurum Halıcılık Bölge Şeflikleri olmak 
üzere 7' ye düşürüldüğü görülmüştür. 

Geçmiş yıl denetim raporlarında yer alan, "genel yönetim giderlerinden tasarruf sağlanması 
yoluyla maliyetlerin düşürülebilmesi için, Teşekkül merkezinin İsparta'ya taşınarak, merkez ile İs
parta Halı Fabrikası'ndaki aynı amaca yönelik muhasebe, personel vb. birimlerde asgari sayıda is
tihdam yoluyla etkin bir çalışma yapısının oluşturulması" konusundaki öneri, Teşekkül Yönetim 
Kurulu'nun 20.04.2004 tarih, 10/328 sayılı toplantısında ele alınarak, fabrika sahası içindeki ayrı 
binada faaliyetine devam etmek suretiyle Sümer Halı Genel Müdürlüğü'nün İsparta'ya taşınması 
hususuna oy çokluğu ile karar verilmiştir. Söz konusu karar 10.05.2004 tarihinde 97/64 sayılı yazı 
ile YPK kararı alınmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmiş ise de, Teşekkülle ilgili 
Enstitü'ye dönüştürülme gibi alternatif değişikliklerin gündeme getirilmiş olması nedeniyle, Genel 
Müdürlüğün İsparta'ya taşınması hususuna gündemdeki önerinin netleşmesinden sonra karar ve
rileceği düşünülmektedir. 

Yapılan incelemelerde, 30.05.2003 tarih 19/299 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; Teşekkül ya
pısının daha rasyonel hale getirilerek, maliyetlerin düşürülmesini sağlamak amacıyla yapılan orga
nizasyon değişikliği sırasında, Enerji Müdürlüğü'nün iptal edilmesine mukabil, İhracat Müdürlü
ğü ile Geleneksel Halı ve El Sanatları Araştırma Müdürlüğünün ihdas edildiği, 7.01.2005 tarih 
3/350 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile de, söz konusu müdürlüklerden İhracat Müdürlüğüne 1 mü
dür muavini ile 1 uzman, diğer müdürlüğe ise 1 müdür ve 1 müdür muavini atamasının yapıldığı, 
ancak söz konusu müdürlüklerden İhracat Müdürlüğünün kuruluşundan bu yana hiçbir faaliyeti ol
madığı gibi o tarihten bu yana Teşekkülün üretimi de; 2003 sonu itibariyle 26.269 m2 iken, 2004 
yılında 17.708 m2'ye, Nisan/2005 tarihi itibariyle de 6.398 m2' ye düştüğü dikkate alındığında, 
esasen ihraç edilecek düzeyde bir pazarın da olmadığı varsayılarak üretime ağırlık verilmediği ka-
naatına varıldığından,YDK'nın Kuruluşla ilgili 2004 yılı raporunda; Teşekkülün 2003 yılında yap
tığı organizasyon değişikliği sırasında ihdas edilen İhracat Müdürlüğünün aradan geçen zaman içe
risinde herhangi bir icraatı olmadığı, diğer taraftan İhracat Müdürlüğü ile birlikte kurulan Gelenek
sel Halı ve El Sanatları Araştırma Müdürlüğüne tevdi olunan görevlerin, 30.05.2003 tarihine ka-
dar,üretim faaliyetleriyle birlikte Halı ve El Sanatları Müdürlüğünce yürütüldüğü, üstelik mevcut 
organizasyon yapısının, üretim ve pazarlamadaki darboğazın oluşturduğu fınansal güçlükler nede
niyle bu tür genişlemeye müsait olmadığı dikkate alınarak, fonksiyonel olmayan her iki birimin 
kapatılması hususunun gözden geçirilmesi hususundaki önerisi dikkate alınarak, 29.09.2005 tarih 
ve 23/370 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla söz konusu İhracat Müdürlüğü Pazarlama Müdürlüğü 
ile birleştirilmiştir. Diğer taraftan, 2003 yılında İhracat Müdürlüğü ile birlikte ihdas edilen Gele
neksel Halı ve El Sanatları Araştırma Müdürlüğü'nün gerekliliğinin, TBMM KİT komisyonunda 
eleştirilmesi ve kuruluşun 2004 yılı YDK raporunda konunun yeniden gözden geçirilmesine iliş
kin önerisi üzerine; İsparta Halı Fabrikası Desen-Arşiv kısım Müdürlüğünün desen hazırlama ge
liştirme ve tasarım fonksiyonlarının söz konusu müdürlüğün (Geleneksel Halı ve El Sanatları Araş
tırma Müdürlüğü) bünyesinde birleştirilmesinin yanı sıra, anılan fabrikada desenlerin çoğaltılma
sı, dağıtılması ve arşivlenmesi işleri için Üretim ve Apre Müdürlüğü'ne bağlı olarak Desen Şefli
ğinin kurulması uygun görülmüştür. Nitekim, 13.12.2005 tarih ve 28/375 sayılı Yönetim Kurulu 
kararı ile de Geleneksel Halı ve El Sanatları Araştırma Müdürlüğü'ne Merkez Çalışma Esasları 
Yönetmeliği içinde yer verilmiş olup, böylece desen tasarımı çalışmalarının, eskiden olduğu gibi 
Genel Müdürlükten yönlendirilmesi uygulamasına yeniden geçilmiştir. 
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C- Personel durumu : 

Teşekkül'ün 2004 yılı sonu itibariyle toplam personel sayısı, bir önceki yıla göre 21 kişi aza
larak 236'ya düşmüştür. 2004 yılında ortalama personel sayısı ise, 2003 yılına göre 18 kişi azalış 
ile 237'ye düşmüştür. 2004 yılı sonu itibariyle mevcut 236 personelin, 193'ü sözleşmeli ve 43'ü iş
çidir. 657 sayılı Kanuna tâbi memur statüsünde personel kalmamıştır. 2004 yılında 2003 yılına gö
re 31 kişi azalışla ortalama olarak 60 taşeron işçisi çalıştırılmıştır. 

Taşeron işçi çalıştırılmasına ilişkin çeşitli sorunlar yıllar itibariyle süreklilik arz ettiğinden, fi
nansman kararnamesindeki hususlar da dikkate almak suretiyle 2004 yılı ihtiyacı olan toplam 60 
taşeron işçisi için, Bakanlık kanalıyla Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından 26.12.2003 tarih 
73460 sayılı yazı ile toplam 570 milyar liralık harcama müsaadesi almıştır. Alınan bu müsaadeyi 
müteakip, daha önce hizmet alım ihalesine çıkılırken geçmişte yaşanan sıkıntıların aşılması ve fir
mayla muvazaaya düşmeyecek şekilde sözleşme yapılması hususunda, önceki uygulamalardan 
farklı olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4857 
sayılı İş Kanunu, ilgili Yargıtay kararları da dikkate alınmak suretiyle, hazırlanan tip sözleşme hü
kümlerine göre, 10 ay süreyle taşeron işçisi çalıştırılmak üzere (gazete ilanı suretiyle) çıkılan iha
leye en düşük fiyat teklifinde bulunan PIRILTI firması uygun görülerek, söz konusu ihale aşağı
daki hükümler de dikkate alınmak suretiyle 414 milyar liraya (KDV hariç) verilmiştir. 

Buna göre ; 
- Firma elamanlarının yasalardan ve hizmet akdinden doğan hakları ile kıdem tazminatların

dan, taşeron firmanın sorumlu olacağına sözleşmede açıkça yer verilmiş, 

- Sözleşmeye, firmanın çalıştıracağı elamanların kendi işçisi olduğuna dair hüküm konmuş, 

- Kıdem tazminatı, yıllık izin gibi yasal ödeme sorumluluğunun doğmaması için firmalarla 
10 aylık süreyi kapsayacak şekilde sözleşme yapılmış, 

- İhale edilen işlerle ilgili iş müracaatları Sümer Halı Fabrikasına değil, ihaleyi alan firmaya 
yaptırılmış, 

- Farklı veya aynı firma aracılığı ile geçmiş yıllarda çalıştırılan taşeron işçilerin 2004 ve 2005 
yıllarında tekrar işe alınmamaları sağlanmış, 

- Firma elamanlarının çalıştırılacağı yerler ile buralarda en az kaç kişinin çalışacağı sözleşme
de açıkça belirtilmiş, 

- Firmanın anahtar teknik elamanına, işçilerin ücret, izin ve devam durumlarını takip edebil
mesi için fabrikada ayrı bir oda verilerek bu işlerden firma sorumlu tutulmuş, 

- İşçilerin yemek, iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili tüm araç ve gereçlerinin müteahhit firma 
tarafından karşılanması sağlanmış, 

- Kıdem ve ihbar tazminatları ile ilgili tutarlar firmaya ödenmeyerek bir fonda toplanmasında 
mutabık kalınmış, 

olduğu görülmüştür. 
2004 yıl sonu itibariyle, taşeron işçiler için Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan alınan 

harcama yetki limiti, 570,0 milyar lira iken faaliyet dönemi içinde yapılan harcamalar toplamı 
414,0 milyar lira (KDV hariç) olmuştur. Diğer bir ifadeyle, harcama yetki limitinin (570,0 milyar 
lira) üzerine çıkılmamıştır. 

2004 yılında yapılan ihale sonucunda taşeron Pırıltı firması ile yapılan sözleşme gereği, 60 ta
şeron firma personeli işe alınmış olup, bunların 2'si Genel Müdürlük'te, 48'i İsparta Halı Fabrika-
sı'nda, 10'u Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğünde çalıştırılmıştır. 
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2005 yılında da, taşeron işçi çalıştırma ihalesi yine 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu hükümleri 
dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilmiş olup Hazine Müsteşarlığının 29.12.2004 tarih 80959 sayı
lı harcama müsaadesi ile verilen limit bir yıl önce verilen harcama limitinin yıllık TEFE tutan kadar 
artınlması şartıyla verildiği, ihaleye bu limit dikkate alınarak çıkıldığı, neticede İhalenin, 55 işçinin 
10 ay süreyle çalıştınlmasına en düşük teklifte bulunan PARTEM firmasına (bir önceki yıl sözleşme
ye getirilen hükümler doğrultusunda) 547,7 milyar liraya (KDV hariç) verildiği görülmüştür. 

Diğer taraftan, Adalet Bakanlığı'nın 18.05.2004 tarih, 22722 sayılı yazıları ekinde yer alan An
kara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 03.05.2004 tarih, 2003/52052 Hazırlık numaralı yazısı üzerine, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlık Makamının 31.05.2004 tarihli derkenar havale emirleri gereğince, Sü-
merhalı eski Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, bir eski Genel Müdür Yardımcısı ve Yö
netim Kurulu Üyesi, halen görevli bir Yönetim Kurulu Üyesi ve bir eski Yönetim Kurulu Üyesi 
haklarında, İsparta Halı Fabrikasında 23.05.2000 tarihinde yapılan hizmet alımı ihalesi ile ilgili ola
rak 4483 sayılı Kanun hükümleri çerçevesindeki ön inceleme; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmü
fettişi tarafından yapılmış ve 14.07.2004 tarih, 2004/1 sayılı Ön İnceleme Raporu düzenlenmiştir. 

Bu rapor üzerine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca Bakanlık Maka
mından alınan 15.07.2004 tarih ve 2004/137 sayılı Onay ile adı geçenler hakkında 4483 sayılı Me
murlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmaları Hakkında Kanunun 7 nci maddesi hükmü 
uyannca "soruşturma izni verilmesi" uygun görülerek , Ankara 8. Sulh Hukuk mahkemesinin 
2004/1400 esas numaralı dosyası ile yargı süreci başlatılmıştır. 

Diğer taraftan, Teşebbüste bilimsel esaslara dayalı norm kadro düzenlemeleri yapılmadığın
dan personel ihtiyacı ve program kadroları da gerçekçi bir şekilde belirlenememektedir. 

27.12.2003 tarih ve 25329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2003/6532 sa
yılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Norm Kadro Çalış
malarında Uyulacak Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar'da norm 
kadroların 2003 yılma kadar tamamlanması kararından vazgeçilerek, bu konudaki çalışmaların ön
celikle Devlet personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek kurum ve kuruluşlarda 
sonuçlandınlacağı, bu uygulama sonuçlarından sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Dev
let Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca uygun görülecekler için Sekizinci Beş Yıllık Kal
kınma Planı sürecini kapsayan dönemde başlamak üzere ayrıca takvim belirleneceği, norm kadro 
çalışmasına başlamış olanların bu çalışmalarını sonuçlandıracakları, diğer kamu kurumlarının ise 
Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca yeni bir takvim belirleninceye kadar norm 
kadro çalışmasına başlamayacakları öngörülmüştür. 

III- MALİ BÜNYE 
Teşekkülün faaliyette bulunduğu el halıcılığı sektörünün, yoğun bir emek sektörü olması ve 

rekabet ortamında oluşan fiyatlara karşılık üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle giderek 
artan işletme sermayesine ihtiyaç duyulmaktadır. İşletme sermayesinin ise sürekli olarak sermaye 
artışı ve ödenmemiş sermayenin ödenmesi suretiyle karşılanmakta olduğu görülmektedir. 

1997 yılında öz kaynaklarının tamamını yitiren, 1998 yılından itibaren İDT olarak yeniden ya
pılandırılan kuruluşun finansman ihtiyacı sermaye ödemeleri ile karşılanmaktadır. 

Kuruluşun faaliyet zararı, 2003 yılında 3.022 milyar lira iken, 2004 yılında miktar olarak el 
halısı satışlarının % 277,2 oranında ve fason el halısı satışlarının % 402,2 oranında artması netice
sinde net satış hasılatının önceki yıla göre % 346,2 oranında artmasına karşılık satışların maliyeti
nin % 353,0 oranında ve faaliyet giderlerinin % 8,0 oranında yükselmesi neticesinde faaliyet sonu
cu 2.120 milyar lira zararla kapanmıştır. Faaliyet zararının önceki yıla göre düşüş göstermesi sa
tış hacmindeki artışa bağlı olarak brüt satış kârının önceki yıla göre yüksek gerçekleşmesinden ve 
giderlerden çalışmayan kısım giderlerine daha büyük tutarda pay verilmesinden kaynaklanmıştır. 
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işletme faaliyetleri yolu ile kaynak yaratılması için öncelikle satışların daha da artırılması ge
rekmektedir. 

Dönem net zararının, İşletme faaliyet zararı altında 1.435 milyar lira olarak gerçekleşmesin
de, 2004 yılında uygulanmasına başlanan enflasyon düzeltmelerinden kaynaklanan kârların, 2,6 
trilyon lira olarak gerçekleşmesi etkili olmuştur. 

Diğer taraftan, Şirket'in işletme faaliyetleri yoluyla tükettiği kaynakların işletme faaliyet zararı
na göre daha da büyüdüğü görülmektedir. Yönetim giderlerinin yüksekliği halı maliyetlerini ve dola
yısıyla satışlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Temel amacı geri kalmış yörelerde el halıcılığı yo
luyla istihdam yaratmak olan Şirketin, bu bölgelere daha çok kaynak aktarması her şeyden önce ma
mullerin düşük maliyetle üretilmesine bağlı bulunmaktadır. Böylece daha çok üretmek ve daha çok 
satmak imkânı doğacaktır. Bunun gerçekleşmesi için öncelikle , Şirket'in genel yönetim giderlerinin 
azaltılması amacıyla Teşekkül Genel Müdürlüğünün İsparta'ya taşınması suretiyle maliyetler üze
rindeki diğer olumsuz etkilerin tespit edilerek uygun tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
A- Alımlar: 

2004 yılında tümü iç alım olmak üzere 922,4 milyar liralık alım gerçekleştirilmiş olup, faali
yet döneminde bir önceki yıla göre % 41,9 oranında fazla alım yapılmasının başlıca nedeni 2003 
yılında ürün stoklarının fazlalığı nedeniyle üretim düşürüldüğünden, ilk madde alımı yapılmama
sına mukabil 2004 yılında 344,7 milyar liralık ilk madde alımı yapılması alımların bir önceki yıla 
göre artmasına sebep olmuştur. 

Teşekkülün 2004 yılı alımları, programın % 74,9'u oranında gerçekleşmiştir. 
B-Üretim ve maliyetler: 
2004 yılında üretilen toplam 17.740,00 m2 (2.819.092 bin düğüm) el halısının 15.512,77 m2'si 

(2.533.156 bin düğümü) Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğü'ne bağlı üretim birimlerince ve 
2.227,23 m2'si (285.936 bin düğümü) İsparta Halı Fabrikası'na bağlı üretim birimlerince üretilmiştir. 
2003 yılında, 15,53 m2 kilim üretilmiş olmasına karşılık 2004 yılında kilim üretimi öngörülmemiştir. 

Bin düğüm ölçüsünde el halısı üretimi, 2003 yılına göre, Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdür-
lüğü'nde % 66,2, İsparta Halı Fabrikası'nda % 71,3 oranında azalmıştır. 

2004 yılında m2 ölçüsünde toplam el halısı üretiminde, programa göre % 18,3, 2003 yılına 
göre ise % 37,5 oranında azalma meydana gelmiştir. 

İsparta Halı Fabrikası'nca alınan siparişler üzerine 781 m2 el halısı fason olarak yıkanarak kırkıl-
mıştır. Ayrıca Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğü'ne ilişkin 6.040 m2 halı da yıkanarak kırkılmıştır. 

Sümerhalı, üretim faaliyetlerini yalnız el halısı ve kilim dokuma konusuyla uğraşan Diyarba
kır Halıcılık Bölge Müdürlüğü ve el halısı ve kilim dokumanın yanı sıra, Teşekkül'ün el halısı üre
timi için gereken ştrayhgarn yün iplikleri ile çok katlı- bükülü pamuk ipliklerini üreten ve dokunan 
el halılarının bitim (apre) işlemlerini yapan İsparta Halı Fabrikası ile Ankara'daki Genel Müdür
lük birimiyle yürütmektedir. Desen-Arşiv Müdürlüğü ile Kalite Kontrol Müdürlüğü, çalışma konu
larının gereği olarak faaliyetlerini İsparta Halı Fabrikası'na bağlı olarak sürdürmekte iken yukarı
da da belirtildiği üzere desen hazırlama işi, 2005 yılının içinde Genel Müdürlük bünyesindeki Ge
leneksel Halı ve El Sanatları Araştırma Müdürlüğü'nün görevlerine ilave edilerek söz konusu mü
dürlüklerden birincisi şefliğe dönüştürülmüştür. 

İpek Hereke halılarının dışındaki Teşekkülce üretilen bütün el halıları ve kilimler, İsparta Halı 
Fabrikası'nca yıkanıp kırkılmakta ve ürünlerin tümü Kalite Kontrol Müdürlüğü'nce kalite kontrol 
işlemine tabi tutulmaktadır. 
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El halısı üretimi, öteden beri bu alanda faaliyet gösteren İsparta Halı Fabrikası'na bağlı birim
lerce, daha çok bireysel dokuyucular ile sözleşme yapılarak, bu konuda daha sonra çalışmaya baş
layan Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce ise, kontrollü ve dolayısıyla kali
teli üretimi sağlamak için atölye açmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Atölyeler, Kalkınmada 
Öncelikli Yöreler El Halıcılığını Geliştirme Projesi kapsamında açılmıştır. Söz konusu proje 2004 
yılında tamamlanmıştır. 

İsparta Halı Fabrikası'nca, daha önce, âmillerle de sözleşme yapılarak halı üretimi gerçekleşti
rilmekte iken, mamul el halısı stoklarının artması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun 28.02.2003 tarih ve 
8/288 sayılı, 16.05.2003 tarih ve 17/297 sayılı kararlan gereğince, üretimine başlanmış olan sipariş
lerin tamamlanmasından sonra âmillere uzun bir süre sipariş verilmemiş olup 2004 yılı sonunda ma
mul el halısı stoklan azaldığından, 2004 yılında 9.802 m2'si fason üretim olmak üzere toplam 17.740 m2 

el halısı üretilmiş olmasına karşılık 2005 yılında 4.000 m2'si fason üretim olmak üzere toplam 44.000 m2 

el halısı üretimi programlanmıştır. Bu nedenle, el halısı üretim faaliyetlerinin söz konusu programın 
gerçekleşmesinde yeterli olmayacağının anlaşılması üzerine, yeniden amil ve münferit dokuyucular
la sözleşme yapılmasını teminen 14.03.2005 tarih ve 7/354-2 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla üre
tim birimlerine yetki verilmiştir. Ancak, verilen bu yetkinin stok birikimi ve kalite sorunlarının oluş
maması için dikkatli kullanılması gerekliliği YDK raporunda vurgulanmıştır. 

Çalışmalarda mülki amirlikler ve halk eğitimi merkezi müdürlükleri ile işbirliği yapılmakta
dır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde istihdamın geliştirilmesi gibi hedeflere yönelik ça
lışmaları da sürdüren Sümerhalı'nın KİT statüsü ile de kârlılık ve verimlilik ilkesine göre çalışma
sı gerektiğinden, Teşekkül'ün mevcut teşkilatı ve faaliyet hacmiyle sürekli olarak kaynak tüketir 
durumda olduğu göz önünde tutularak; halıcılık bölge müdürlüklerinin ve şefliklerinin sayısının 
azaltılması ve "verimsiz, üretim kapasitesi düşük, çok sayıda atölye açılması yerine, verimli, daha 
büyük kapasiteli ve kaliteli halı üretimini sağlayabilen daha az sayıda atölye açılması" hususuna 
tam olarak uyulması gerektiği YDK raporlarında vurgulanmış olup, YDK önerisi doğrultusunda, 
bölge müdürlükleri ve şefliklerinin tümünün unvanı önce "halı üretim şefliği"ne daha sonra "halı 
bölge şefliği"ne dönüştürülmek suretiyle, üretim potansiyelinden daha etkin bir biçimde yararlanı-
labilmesi için, halıcılık bölge şefliklerinin sayısı azaltılmıştır. 

2004 yılında, fason üretim hariç, m2 ölçüsünde hatalı el halısı üretimi, 2003 yılına göre Di
yarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğü'nde 0,4 puan azalış ile % 8,1, İsparta Halı Fabrikasında 
5,1 puan azalış ile % 8,7 ve Teşekkül toplamında 1,5 puan azalış ile % 8,3 oranında gerçekleş
miştir. Söz konusu oranın Teşekkülce kabul edilebilir azami düzey olan % 5'i aşmaması için, eği
tim ve halı üretimi takip işlerine daha fazla ağırlık vermek suretiyle hataların azaltılması yönün
deki çalışmaların sürdürülmesi YDK raporunda önerilmiştir. 

Teşekkülün el halısı birim üretim maliyeti artış oranlarının azaltılabilmesi; öncelikle "verimsiz 
üretim kapasiteleri düşük çok sayıda atölye açılması yerine, verimli daha büyük kapasiteli ve kali
teli halı üretimini sağlayabilen daha az sayıda atölye açılması" yönünde başlatılan uygulamanın sür
dürülmesine, atölyeler ve bireysel dokuyucular ile Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğü ve İspar
ta Halı Fabrikası arasında koordinasyonu sağlayan ve el halısı üretim faaliyetlerini yürüten bölge bi
rimlerinin 2003 yılı sonunda 8'e ve Temmuz/2005 tarihinde 7'ye düşürülen sayının gereken üretim 
hacmine ulaşılmadıkça artırılmayarak etkinliğin sağlanması gerektiği YDK raporunda belirtilmiştir. 

C-Pazarlama: 
Teşekkülün 2004 yılı satış hasılatı 2003 yılına göre % 345 oranında 9,2 trilyon lira artarak 

11,9 trilyon liraya ulaşmıştır. 2004 yılında Teşekkülün satış hasılatının % 90,2'sini kendi tezgahla
rında üretip sattığı el halısı ,% 6,6'sını yine kendi tezgahlarında piyasa için fason halı üretimi, 
% 3,2'sini de piyasa el halısı ile el sanayi ürünleri oluşturmaktadır. 
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Kuruluşun genel pazarlama stratejisi, kendi mağazalarının yanı sıra bayilikler verilerek yurt dışına 
dolaylı ihracatla halıların satışına dayanmaktadır.Bu anlamda Türkiye genelinde bayi sayısı Aralık/2006 
itibariyle 29'a ulaşmıştır.Satışların artırılması ve stokta ürün bekletilmemesi amacıyla üretim merkezle
rinde satış birimleri oluşturma (depodan satış) suretiyle, satışların artırılmasına çalışılmaktadır. 

2004 yılında, yün ipliği satışı da bir önceki yıla göre % 42 oranında artış ile 17 tona yükselmiş
tir; pamuk ipliği satışı ise yaklaşık % 50 oranında artışla 2 ton düzeyindedir. Ancak, söz konusu ürün
lerin genel satış tutan içindeki payı çok düşüktür. Teşekkül'ün en önemli nihai mamulü olan Teşekkül
ce üretilen el hahsı-kilim satış miktarı bir önceki yıla göre % 277 oranında artarak 51.429 m2'ye yük
selirken, piyasadan temin edilen el halıları satışı ise % 17 oranında azalış ile 1.119 m2'ye düşmüştür. 

2004 yılında satışların tamamına yakın bölümü yurt içine yapılmıştır. Küçük tutarlardaki ih
raç kaydıyla satışlar dışında dış satım yapılamamaktadır. 

Teşekkülün satışlarında ipek halılarda 10 m2, diğer el halısı ve kilimlerde ise 50 m2 ve daha 
fazla miktarlarda satışlar toptan satış olarak nitelendirilmekte, halı ticareti yapan ya da Teşekkül ile 
olumlu ilişkilerde bulunan toptancı firmalara yapılan satışlar da miktara bakılmaksızın toptan ola
rak kabul edilmektedir 

Teşekkül'ün ürün satışları, esas olarak, İsparta Halı Fabrikası'nda ve toptan olarak gerçekleş
tirilmekte; ayrıca, Ankara Satış Mağazası'nda ve 2000 yılında satış birimi olarak yeniden düzenle
nen Gölbaşı Tesisi'nde perakende satışlar yapılmakta ve imzalanan sözleşmeler çerçevesinde, ba
zı firmalarca, konsinye esasına göre Teşekkülün halılarının satışı sağlanmaktadır. 2001 yılı başından 
itibaren, daha önce İsparta Halı Fabrikası'nca satılan hatalı halılar Ankara Gölbaşı tesisinde de satıl
maya başlanmıştır. 2003 yılından itibaren bayilik sistemi de uygulamaya konulmuş olup Aralık /2006 
itibariyle bayi sayısı 29'a ulaşmıştır. 

Toptan satışlarda; Genel Müdürlükçe belirlenen fabrika toptan satış fiyatları esas alınarak, 
mamul stok durumu, müşteri talep miktarı, müşterinin sürekliliği, ödeme planı gibi hususlar dik
kate alınıp, müşteri bazında yapılan pazarlık sonucu bulunan en yüksek fiyattan satış yapılmakta 
iken, 18.8.2000 tarih ve 124-167 sayılı Makam "01ur"u ile söz konusu tarihten itibaren değişikli
ğe gidilmiştir. Yeni satış modeli ile; pazarlık esası ve farklı fiyat uygulamaları kaldırılarak, tüm 
müşterilere her ürün için tek fiyat ve aynı satış esasları uygulamasına geçilmiş olup, tüm müşteri
ler satış esasları ve fiyatları ile ilgili olarak bilgilendirilip, ürünler satışa hazır hale getirildiğinde, 
müşteriler İsparta Halı Fabrikası'na davet edilerek satış işlemi gerçekleştirilmeye başlanılmıştır. 

Söz konusu satış modeli ile toptan satışların büyük bir bölümünü oluşturan Hereke el halısı 
"lokomotif ürün" olarak seçilerek, stoklardaki diğer el halısı ve kilimlerin satışının hızlandırılma
sı hedeflenmiştir. 

2004 yılında da, uygulanan bu satış politikası ile, ürün bazında tek fiyat, tüm müşterilerin satış ko
şullan konusunda bilgi sahibi olması gibi ilkeler korunurken, piyasada oluşan koşullara göre vade, fa
iz oranı gibi hususlarda teşekkül yönetim kurulu kararlanyla gerektiğinde değişikliğe gidilmektedir. 

2004 yılı faaliyet döneminde piyasa koşullarına uyarlanan pazarlama politikası çerçevesinde 
tanıtım harcamaları için yeterli ödenek ayrılmak suretiyle, alınan Bakanlık onayı ile uygun görü
len yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılma imkânı gerçekleştirilmiş, aynca yazılı medya organlarında 
sektörel bazda Kuruluş'la ilgili haberlerin yer alması ve muhtelif TV kanallarında hazırlanan prog
ramlara katılma imkânı da sağlanmıştır. 

Diğer taraftan el halısı sektöründe faaliyette bulunan birkısım firmaların, kaliteyi düşürme pa
hasına maliyetleri düşürmesi ve dolayısıyla kuruluş aleyhine var olan haksız rekabeti daha da ar
tırmasının yanı sıra, özellikle gümrük birliğine girilmesinden sonra artan, başta Çin Halk Cumhu
riyeti olmak üzere yurt dışından yapılan düşük kaliteli ve düşük fiyatlı taklit ithal halıların varlığı, 
Şirket ürünlerinin pazar payını büyük ölçüde etkilemiştir. 

- 1 4 8 6 - II. CİLT 



Sektörde yıllardan beri yaşanmakta olan birçok sıkıntının aşılması ve Türk el halılarının kali
telerinin yükseltilerek bir marka olarak dünya pazarlarına sunulmasını ve satış trendinin yükseltil
mesini amaçlayan çalışmalar çerçevesinde ilk etapta, İsparta'da 2003 yılında Halı İhtisas Gümrüğü 
kurulmuştur. İhtisas Gümrüğü hizmetlerinden beklenen faydanın alınabilmesi için Gümrük Müste
şarlığından alman 19.08.2004 tarih ve 23785 sayılı yazıda "Gümrük yönetmeliğinin ilgili hüküm
leri dahilinde, gümrük işlemlerinin Sümer Halı'nın talebi veya gümrük idaresince işlemlerin resen 
durdurulması halinde, eşyayı Kuruluşun kontrol etme imkânının bulunduğu" belirtilmiş ve bu ge
lişmeyi müteakip, Gümrük Müsteşarlığına yazılan 21.09.2004 tarih 46-1446 sayılı yazı ile İsparta 
İhtisas Gümrüğü'ne gerekli hallerde ekspertiz desteğinde bulunacak olan yetkililer bildirilmiş ise de, 
henüz arzu edilen anlamda ilgili gümrükçe bir destek talebinde bulunulmadığı gözlenmiştir. 

Teşekkülün 2003 yılında 85.482 m2 olan el halısı stokları 2004 yılında bir önceki yıla göre 
(miktar olarak) yaklaşık % 51 oranında 43.502 m2 azalarak 41.980 m2'ye düşmüştür. 

2004 yılında başlatılan başarılı yaygın satış kampanyaları, stokların ilk defa bu düzeyde eritil
mesinde önemli rol oynamıştır. 

V- YATIRIMLAR 
2004 yılında toplam 836.000 milyon liralık ödeneğe karşılık, toplam 42.243 milyon liralık na

kit ödeme ve aynı tutarda fiziki yatırım gerçekleştirilmiş olup, gerçekleşme oranı gerek nakit öde
mede gerekse, fiziki yatırımda %5,1 olmuştur. 

Projeler aşağıda kısaca incelenmiştir. 

Kalkınmada Öncelikli Yöreler El Halıcılığını Geliştirme Projesi (1991CO40040): 
Teşekkülün Kalkınmada Öncelikli Yöreler El Halıcılığını Geliştirme Projesi (1991CO40040), 

1991 yılından beri yatırım programlarında yer almış olup, Teşekkülün en önemli projesidir. 
Söz konusu projeye göre, kalkınmada öncelikli illerde toplam 10.000 adet dokuma tezgahı ile 

400 adet atölyenin açılarak toplam 126.000 m2 el halısının üretilmesinin yanı sıra El Dokuma Ha
lıcılığı Araştırma-Geliştirme Merkezi'nin kurulması planlanmıştır. 50 dokuma tezgahlık atölyele
rin 23 adedinin ve 100 tezgahlık 9 atölyenin tümünün Sümerhah'ca yaptırılması; geri kalan atöl
yelerin ise el halıcılığı konusunda faaliyette bulunan kuruluşlar ile işbirliği yapılarak bu proje kap
samında 30.000 el halısı dokuyucusuna iş olanağı sağlanması öngörülmüştür. 

1991-2004 yılları arasında tamamlanması programlanan proje ile kırsal alanda yaklaşık 
17.915 kişiye, yaşadıkları yerde, kişi başına diğer sektörlere göre çok düşük tutarda bir sabit yatı
rım ile iş olanağı sağlanması ve ayrıca, 860 kadrolu personel çalıştırılması hedeflenmiştir. Bu pro
jeyle 2002 yılı sonuna kadar toplam 5.574 tezgahlık 442 atölye açılarak toplam 12.976 el halısı do
kuyucusuna ve 665 el halısı öğretmenine iş imkânı sağlanmıştır. 2003 ve 2004 yıllarında ise öngö
rülen hedefler pazarlamada karşılaşılan darboğaz nedeniyle üretim miktannın azaltılması zorunda 
kalındığından gerçekleştirilememiştir. 

Bu proje için sabit yatırım tutarı, 2003 yılı sonuna kadar hesaplanmış eskalasyonlu tahmini 
harcamanın 1.093 milyar lira olarak gösterilmiş olmasına karşılık eskalasyonsuz sabit nakit ödeme 
115,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşmiştir. 2004 yılında nakit ödeme yapılmamış olup söz konu
su proje 2004 yılında bu haliyle tamamlanmıştır. 

İdame Yenileme Yatırımları (2004CO40010): 
2004 yılında 491,0 milyar liralık ödeneğe karşılık, Genel Müdürlük için 1 adet fotokopi ma

kinesi ile İsparta Fabrikasının çeşitli ihtiyaçları yanında fabrika halı apre binası çatı bakım ve ona
rım işi için toplam 42,2 milyar lira nakit ödeme ve aynı tutarda fiziki yatırım yapılmak suretiyle 
tahsis edilen ödeneğin ancak % 8,6 oranındaki bölümü düzeyinde yatırım gerçekleştirilebilmiştir. 
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E- Ticaret altyapısının oluşturulması (2004CO40020): 
2004 yılında, bir yıl süreli bu proje için 200 milyar liralık ödeneğin programlanmış olmasına 

karşılık hiçbir nakit ödeme gerçekleştirilememiştir. 
VI- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır : 
- Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, kuruluş amacı da göz önünde tu

tularak; 
- Yüksek Denetleme Kurulu'nca düzenlenen ve 2001 yılı denetim raporunun ekleri arasında 

yer alan 07.02.2002 tarihli Özel İnceleme Raporunda da öngörüldüğü üzere; Kuruluş Ana Statüsü
nün, KİT'lerle ilgili genel mevzuat olan 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hüküm
lerinin, KHK ile uyumlu hale getirilmesi, 

- Personel rejiminin 399 sayılı KHK'ye uygun hale getirilmesi ve personel kadrolarının 399 
sayılı KHK eki (I) ve (II) sayılı cetvellere eklenmesi için yapılan mevzuat çalışmalarında son aşa
maya gelindiği de dikkate alınıp, bu konudaki kanunun çıkartılması için girişimlerde bulunulması, 

2-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 
1- Kuruluşun iktisadi devlet teşekkülü statüsünün kaldırılarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

na bağlı, döner sermayeli veya katma bütçeli bir kuruluş veya bir Enstitü olarak teşkilatlandırıl
ması hususundaki çalışmalarının halı üretimine de imkân verecek şekilde sonuçlandırılması, 

SONUÇ 
Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sümerhalı)'nın 2004 yılı bilançosu ve 

1.435.084 milyon lira zararla kapanan gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
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Sümerhalı - Sümer Halıcılık El Sanatları ve Ticaret A.Ş.'nin 
(Sümerhalı) 2004 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

I-DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1 -Menkul kıymetleri değer düş.karş. (-) 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskont. (-) 
2-Şüpheli ticari alacak.karşılıklan(-) 

D-Diğer alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskont (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok değer düşüklüğü karşılığı(-) 
2-Verilen sipariş avanslan 

F-Yıllara yayg.insaat ve onan maliyetleri 
G-Gelecek aylara ait gider ve 

gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

U-DURAN VARLIKLAR 
A-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskont (-) 
2-Şüpheli ticari alacak karşılığı.(-) 

B-Diğer alacaklar 
C-Mali duran varlıklar 

1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değ.düş.kar(-) 
3-İştirakler 
4-İştirakler sermaye taahhüt.(-) 
S-İştiraklerdeki ser.pay.değ. düş.karş.(-) 
6-Bağlt ortaklıklar 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmak.oIan yatınmlar 
4-Verilen sipariş avanslan 

E-Maddi olmayan dur.varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlık. (Brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmak.olan yatınmlar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar (Brüt) 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
2-Birikmiş tüken.paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gel. Yillara ait gider ve gelir tahakkukl. 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
VARLIKLAR (AKTİF) TOPLAMİ 

Önceki Dönem 
( Milyon TL.) 

2.617.897 

1.547.591 
16.881 

9.871 
18.003.528 

61.019 

19.360.602 
7.536.931 

183.080 
121.121 

661.807 

1.070.306 

7.010 

18.064.547 

166.209 
35.364 

1.858 

11.823.671 

61.959 

2.720 

20.005.243 

11.890.208 
31.895.451 

Cari Dönem 
(Milyon TL.) 

6.815.353 

1.282.734 
36.236 

18.259 
13.084.819 

42.739 

22.450.553 
9.485.033 

205.203 
171.064 

1.703.522 

5.532.619 

17.977 

13.127.558 

129.789 
29.396 

1.858 

12.465.520 

34.139 

2.720 

20.540.861 

12.504.237 
33.045.098 
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Sümer Halıcılık ve El Sanatlan Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
(Sümerhalı) 2004 yılı bilançosu 

Pasif( Kaynaklar) 

l-KISA VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1 -Borç senet reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senet reeskontu (-) 
D-Ahnan avanslar 
E-Yıllara yayg.ins.ve ona.hak edişleri 
F-Ödenecek vergi ve diğer yüküm. 

G-Borç ve gider karşılıkları 
1-Dönem kan vergi.diğ.yas.yük.karsl. 
2-Dön.Kannın pes.öd.verg.dig.yük(-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıklan 

H-Gelecek aylara ait gel. ve gid. tahak. 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

KİSA VADALİ YABNANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

Önceki Dönem 
(Milyon TL.) 

200.443 

126.416 

28.505 

17.830 

753.058 

200.443 

51.788 

Cari Dönem 
(Milyon TL.) 

1.178.040 

267.848 

106.898 

56.660 

85.441 

1.072.219 

267.848 

23.009 

1.612.074 
Ü-UZUN VADELİ YABANCI! 

KAYANAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Ahnan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1 -Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gel. ve gid. tahak. 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
U-UZUN VADELİ YABANCI 

KAYNAKLAR TOPLAMI 

93.977 

93.977 

93.977 

134.037 

134.037 

134.037 
m-ÖZ KAYNAKLAR 

A-Ödenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2-Odenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye düzeltme olumlu farkları 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-MDV yeniden değerleme artışı 
4-İştirakler yeniden değerleme artışı 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstö yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlan 

E-Geçmiş yıl zararları (-) 
F-Dönem net kan(zaran) 
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMİ 

37.212.438 
8.962.589 

42.983.594 

71.233.443 

839.267 
31.464 
11.261 

881.992 

74.225.317 
37.212.438 

7.012.590 
44.025.469 

41.492.001 

857.479 
32.146 
11.506 

901.131 

30.623.434 

31.895.451 

42.392.377 
1.435.084 

31.298.987 
33.045.098 
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Sümer Halıcılık ve El Sanatlan Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 
(Sümerhalı) 2004 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A-Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti (-) 

- Brüt satış kan veya zararı 

E -Faaliyet giderleri (-) 

- Faaliyet kan veya zararı 

F- Diğer faal.olağan gel.ve kar. 

G -Diğer faal.olağan gid.ve zar.( -) 

H- Finansman giderleri (-) 

- Olağan kar veya zarar 

I- Olağan dışı gelir ve karlar 

J - Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

- Dönem kan veya zararı 
K-Dön.kan vergi ve diğ.yas.yük.karşı.(-) 

- Dönem net kan veya zaran 

Önceki dönem 
Milyon TL. 

2.666.622 

6.767 

2.659.855 

2.275.431 

3.406.037 

186.470 

375.606 

98.419 

90.818 

1.162.582 

384.424 

(3.021.613) 

(3.309.168) 

(4.380.932) 

(4.380.932) 

Cari dönem 
Milyon TL. 

11.868.761 

339 

11.868.422 

10.308.373 

3.680.017 

3.432.229 

65.843 

71.501 

143.768 

2.753.769 

1.560.049 

2.119.968 

1.174.917 

(1.435.084) 

(1.435.084) 
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SAYI : 103 
MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ'NİN 2004 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 

Komisyonumuzun 04.04.2006 tarihli 8 inci Birleşiminde, Millî Prodüktivite Merkezi'nin 
2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiş
tir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırla
nan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafın
dan verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak 
gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

Türkiye'de bugünkü anlamda verimlilikle ilgili çalışmalar 1940'lı yılların sonunda başlamıştır. 
Verimlilik Merkezi'nin kurulması ile ilgili ilk kamu girişimi 1954 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu 
tarihte çıkan Bakanlar Kurulu Kararı ile "Vekaletlerarası Prodüktivite Merkezi" kurulmuştur. 

Böylece Türkiye'de ilk kez verimlilik kavramının ülke düzeyinde tanıtılması ve verimlilikle il
gili çalışmalar yapılması bir görev olarak belirli bir kuruluşa verilmiştir. Kamu ve özel kesimde, 
sektör, alt sektör ve işletme düzeyinde verimlilik düzeyini ve verimlilik değişimlerini ölçmek, so
runları belirlemek, düşük verimliliğin nedenlerini ve sonuçlarını makro, mikro ve sektörel düzey
de ortaya koymak ve her düzeyde yüksek verimlilik sağlamak için çözüm önerileri geliştirmek 
amacıyla, 17.4.1965 tarihinde yürürlüğe giren 580 sayılı Kanun'la da "Millî Prodüktivite Merkezi" 
(MPM) kurulmuştur. 

MPM'nin görevleri, 580 sayılı Kanunun 2. maddesinde belirlenmiş olup bu maddeye göre; 
"ülke ekonomisinin verimlilik ilkelerine uygun olarak gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak, 
kamu ve özel kesim işyerlerinde verimliliği artırıcı yöntemleri belirlemek ve bunların uygulaması
nı izleyerek gerekli önerilerde bulunmak, verimlilik ile ilgili teknik yardım sağlamak ve gerekli 
eğitim çalışmalarında bulunmak, verimi artırıcı bilgileri ve modern yöntemleri yaymak, kamu ve 
özel kesim işyerleri, işçi-işveren kuruluşları, çeşitli eğitim ve öğretim kurumlan, üniversiteler, di
ğer bilim kurulları ve diğer ülkelerde aynı amaçla kurulmuş olan kuruluşlar ile temas ve işbirliği 
sağlamak, ulusal verimliliği sağlamak, ulusal verimliliği ölçme konusunda gerekli çalışmaları yap
mak ve yayınlamak, verimlilik ile ilgili dernekler kurulmasını teşvik etmek, kurulan dernekler ile 
temas ve işbirliği sağlamak" olarak belirlenmiştir. 

MPM, kuruluşundan bu yana, verimlilikle ilgili araştırma, danışmanlık, eğitim alanlarında ça
lışmalarına devam etmektedir. Bu çalışmalar Genel Kurulunu oluşturan Hükümet-İşçi-İşveren tem
silcileri arasında seçilen yönetim yapısı içinde sürdürülmektedir. 

MPM'nin son beş yıllık faaliyetlerini kapsayan toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Oz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Maddi duran var. Edin. değeri 
Maddi duran var.birik. amort 
Yatırım, için yap. nakdi ödeme 
Yatırım. Gerçek, oranı (nakdi) 
Seminer, konf. eğitim sayısı 
Araştırma sayısı 
Danışmanlık sayısı 
Yayın sayısı 
Araştırma giderleri 
Danışmanlık giderleri 
Eğitim hizmet giderleri 
Hazine ödeneği 
Aidat gelirleri 
Hizmet karş. sağlanan gelirler 
Yayın ve reklam gelirleri 
Personel sayısı (ortalama) 
Personel için yap. tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
-Personel için yapılan giderler 
-Personel için kişi başına aylık 
Ortalama gider 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyat.) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyat.) 
GSMH'a katkı (alıcı 
fiyatlarıyla) 
Gelirler toplamı 
Giderler toplamı 
Dönem gelir-gider farkı 
Bilanço gelir fazlası 

Ölçü 

Milyar TL 
II 

II 

II 

Milyar TL 
% 

Adet 
II 

II 

II 

Milyar TL 
II 

II 

II 

II 

II 

Kişi 
Milyar TL 

Milyar TL 

Milyon TL 
Milyar TL 

II 

II 

II 

Milyar TL 

II 

II 

2000 

1.199 
109 
50 
50 
2 

0.1 
121 
24 
109 
20 
11 
15 
31 
300 

1.709 
71 
14 
151 

1488 

1.424 

786 
18 

1.842 
(149) 

(149) 
2.145 
1.839 
307 

1.199 

2001 

879 
135 
62 
62 
12 
23 
53 
35 
52 
19 
4 
41 
23 
250 

1.453 
372 
17 
144 

2.139 

2.091 

1.210 
51 

1.810 
154 

154 
2.246 
2.566 
(483) 
879 

2002 

2.121 
193 
63 
63 
5 
12 
129 
32 
31 
13 
1 

34 
24 
500 

3.818 
561 
29 
144 

3.251 

3.136 

1.908 
128 

4.420 
230 

230 
5.059 
3.311 
1.242 
2.121 

2003 

5390 
217 
76 
76 
17 
7 
98 
29 
36 
11 
5 
20 
39 
500 

6.278 
494 
27 
138 

4.185 

3.824 

2.309 
133 

6.428 
(483) 

(483) 
8.257 
4.988 
3.270 
5.390 

2004 

8.186 
262 
180 
180 
108 
4 
99 
29 
21 
12 
18 
94 
128 
479 

6.377 
354 
32 
124 

4.166 

3.770 

2.534 
13 

6.152 
(690) 

(690) 
8.468 
5.673 
2.795 
8.186 

Son 
iki 
yıl 

farla 
2.796 

45 
104 
104 
91 
(3) 
1 

(15) 
1 
13 
74 
89 

(21) 
99 

(140) 
5 

(14) 
(19) 

(54) 

225 
(120) 
(276) 
(207) 

(207) 
211 
685 

(475) 
2.796 

Artış 
veya 

azalış % 
51,9 
20,7 
136,8 
136,8 
535,3 
(42,9) 

1,0 

(41,7) 
9,1 

260,0 
370,0 
228,2 
(4,2) 
1,6 

(28,3) 
18,5 

(10,1) 
(,5) 

(1,4) 

9,7 
(90,2) 
(4,3) 
42,9 

42,9 
2,6 
13,7 

(14,5) 
51,9 

MPM'nin fonksiyonel çalışmaları; iş etüdü ve işletme organizasyonu, araştırma, danışmanlık, 
enformasyon teknolojileri ve bilgi işlem, eğitim ve halkla ilişkiler olmak üzere altı ana gruptan 
oluşmaktadır. Merkez bu çalışmalarını bölüm başkanlıkları ile 4 adet bölge müdürlüğü kanalıyla 
yürütmektedir. Her bölüm başkanlığının yıl içinde yapacağı faaliyetler Genel Kurul'ca kabul edi
len iş programları çerçevesinde yapılmakta, yıl içindeki gelişmelere göre araştırma, danışmanlık 
ve eğitim talepleri değerlendirilerek programa alınmaktadır. Merkez 2004 yılında, araştırma, da
nışmanlık, eğitim, yayın ve halkla ilişkiler alanlarında, faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. 

1965 yılında 580 sayılı Kanunla kurulan ve 40 yıldan beri faaliyetlerini bu kanuna göre sür
düren Millî Prodüktivite Merkezi; aradan geçen zaman içinde 580 sayılı Kanun'da günün gelişen 
şartlarına göre gerekli değişiklikler yapılamadığından, kanunla Merkeze verimlilik konusunda ve
rilen görevlerini tam olarak yerine getiremediği görülmektedir. 
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Özellikle MPM'nin gelirlerini teşkil eden aidatlar konusunda yetersizlik ve belirsizlik bu ko
nudaki en önemli sorunu teşkil etmektedir. Kesin aidatların 5000 lira gibi düşük tutarda kalarak 
tahsil kabiliyetini kaybetmesi, 557 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptaline rağmen, Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret odası ve birliklerinden 1995 
yılından bu yana aidat alınamaması ve ayrıca işçi işveren ve esnaf sanatkarları konfederasyonların
dan sağlanan aidatların çok düşük tutarda kalması ve bu aidatların tahakkukunda yaşanan belirsiz
likler bu konudaki belli başlı sorunları teşkil etmektedir. 

Yukarıda anlatılan sorunların sonucunda MPM in sürekli ve yeterli ölçüde gelirlerinin sağlanama
ması, merkezin verimlilik konusunda üstlendiği görevleri yerine getirmesinde önemli bir engel oluş
turmaktadır. Böylece verimlilik konusunda yapılan çalışmalar beklenen seviyelere gelememektedir. 

1965 yılında çıkarılan ve uzun yıllardır taslak çalışmalarından öteye gidemeyen Millî Prodük
tivite Merkezi'nin Kuruluşuna ilişkin 580 sayılı Kanunun; Merkezin etkinliğini artıracak ve verim
lilik konusunda üstlendiği fonksiyonları gerçekleştirebilecek şekilde ve gelişen şartlara göre yeni
den düzenlenerek değiştirilmesi gerekmektedir. 

580 sayılı Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununun 13/b maddesine göre yıllık fiili ge
lirlerinin % 2'si oranında MPM'ye aidat ödemekle yükümlü olan İşçi ve İşveren Konfederasyon
larından alınan aidatların çok düşük tutarlarda tahsil edilebildiği dikkate alınarak bu kuruluşlardan 
ödemeye esas bilgi ve belgelerin temin edilmesi ve böylece aidatlara ait tahakkuk ve tahsilatların 
yasal gereklere uygun olarak sağlıklı bir şekilde yapılmasının sağlanması gerekli görülmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 
Millî Prodüktivite Merkezi (MPM), kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe haiz, bütün işlem

lerinde özel hukuk hükümlerine tabi ve merkezi Ankara'da olmak üzere, 8.4.1965 tarih ve 580 sa
yılı Kanunla kurulmuştur. 

Merkez, denetim bakımından 580 sayılı Kuruluş Kanununun 1. maddesine istinaden, 3346 sa
yılı Kanun gereğince Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetimine tabidir. 

MPM'nin 580 sayılı Kuruluş Kanunu, bazı konularda yeterince açık hükümler taşımaması ya
nında, bazı konularda değişen ve gelişen ekonomik şartlar karşısında aşağıda belirtildiği üzere ye
tersiz kalmıştır. 

1965 yılında çıkarılan Millî Prodüktivite Merkezi'nin Kuruluşuna ilişkin 580 sayılı Kanununun; 
Merkezin etkinliğini artıracak ve verimlilik konusunda üstlendiği fonksiyonları gerçekleştirebileceği 
gelir kaynaklarını sağlayacak şekilde ve gelişen şartlara göre yeniden düzenlenmesi gerekir. 

Millî Prodüktivite Merkezi, 24.12.2003 ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka
nunu gereğince, bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere ku
rulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasla
rı özel kanunla düzenlenen (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçe kapsamındaki idareler statüsüne 
geçmiştir. 

MPM'nin organları 580 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, 
Denetleme Kurulu, Danışma Kurulları ile Genel Sekreterlik olarak belirlenmiştir. 

Kuruluş Kanunu'nun 11 inci maddesine göre Genel KuruPca veya zaruri hallerde Yönetim 
Kurulu Karan ile çalışma süreleri belli edilerek kurulan Danışma Kurulları bilimsel inceleme ve 
danışma organlarıdır. Ancak; 1992 yılından inceleme tarihi olan Mayıs-2005 tarihine kadar danış
ma kurulları oluşmamıştır. 

Danışma Kurullarına işlerlik kazandırılması için; 580 sayılı Kuruluş Kanunu'nun değiştiril
mesine ilişkin olarak hazırlanan tasarıda gerekli titizliğin gösterilmesi gerekir. 
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Kuruluş Kanununda MPM'nin millî prodüktiviteyi ölçmekle görevlendirilmesine karşın; bu 
görevin yapılabilmesi için kamu ve özel kesim "kuruluşlanndan gerekli bilgi akımını sağlayacak 
düzenleme yapılmaması nedeniyle sağlıklı veri toplanamamaktadır. 

MPM'nin asli görevleri arasında yer alan ulusal düzeyde iktisadi faaliyet kollarında prodük
tivitenin ölçümüne ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Ancak; bu çalışmaların yürütülmesi süre
cinde esas alınan veriler DİE'den sağlanmaktadır. Bu veriler kısmen güncel olabilirken, önemli öl
çüde de güncel olmamaktadır. Alınan verilerin güncel olmaması ise, bu verilere bağlı olarak yapı
lan ölçüm sonuçlarının en son durumu yansıtamaması sonucunu doğurmaktadır. 

Tüm kurum ve kuruluşlardan ihtiyari bilgi toplanması nedeniyle "millî prodüktivite"nin ölçül
mesine ilişkin Kanunla verilen bu görevin gerçekleştirilmesinde sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

Bu sorunun giderilmesi için; hazırlanmakta olan MPM yasa tasarısında, "millî prodüktivi
temin ölçülmesine baz oluşturacak verilerin toplanmasında, öncelikle DİE ve DPT olmak üzere, 
iktisadi alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlardan MPM'ye güncel verilerin akışını sağlayacak ya
sal düzenlemelerin yapılması uygun görülmektedir. 

Merkezin 2003 yılı sonunda 131 kişi olan personel sayısı, yıl içinde 1 kişi istifa 12 kişinin 
emekli olmasına karşın, 48 kişinin açıktan tayin olmasından sonra 2004 yılı sonu itibariyle perso
nel sayısı 166 kişidir. Açıktan atananların tamamı sınavı kazanmış olup, bunların 40'ı uzman yar
dımcısı, 3'ü hizmet sınıfı personeli, 3'ü özürlü (memur ve veri giriş operatörü), 2'si de eski hüküm
lü (kat görevlisi) statüsünde istihdam edilmektedir. 

Son yıllarda emeklilik ve işten ayrılma gibi nedenlerle özellikle uzman ve uzman yardımcısı 
kadrolarında önemli sayıda azalmalardan sonra boş bulunan 57 kişilik kadro ile 2003 yılı Yüksek 
Denetleme Kurulu raporundaki öneride dikkate alınarak, Aralık 2004 ayı sonunda 40 uzman yar
dımcısının istihdam edildiği görülmüştür. 

Kuruluşun, 2003 yılı 4857 sayılı İş Kanununa göre 4 özürlü ve 2 eski hükümlü çalıştırma zo
runluluğunu yerine getirdiği görülmüştür. 

2004 yılında cari yılla ilgili personel giderleri toplam 3,8 trilyon lira olup, geçen yıla göre 
% 1,4 oranında 54 milyar lira azalışla gerçekleşmiştir. Personel harcamalarının % 48,4'ü esas üc
retlerden, % 16,3'ü ek ödemelerden, % 35,3'ü de sosyal giderlerden oluşmuştur. Geçen yıla göre 
giderlerin % 1,4 oranında azalışta en önemli etken; emekli ve istifadan dolayı ortalama personel 
sayısındaki azalıştan kaynaklanmıştır. Geçmiş yılla ilgili ödemeler toplamı 395,8 milyar lira ile bir
likte toplam harcama 4,2 trilyon liraya ulaşmıştır. 

III- MALİ BÜNYE 

Kuruluşun 2004 yılı mali durumunun genel bir değerlendirilmesi yapıldığında; geçmiş yılla
ra ait gelir fazlalarının dönem sonunda 8 trilyon lirayı aştığı ve kuruluşun mali yönden rahat bir du
rumda olduğu görülmekte ise de; 

Gelirler önceki yıla göre % 2,5 oranında artarken giderlerin % 14 oranında arttığı, KİT'lerden 
alınan % 0,1 oranındaki aidat gelirlerinin toplam gelirlerin % 75'ini teşkil ettiği, bu gelirin önceki 
yıla göre yaklaşık aynı değerde kaldığı ve özelleştirme uygulamalarının gündemde olması nede
niyle bu gelirlerin hızla azalacağı da dikkate alınırsa kuruluşun yakın bir gelecekte finansman yö
nünden sıkıntıya girme riski bulunmaktadır. 

Öte yandan 2004 yılı sonunda alınan 40 yeni uzman yardımcısının da personel giderlerini ar
tıracağı göz önüne alınarak kuruluşun gelirlerinin artırılması için gerekli tedbirlerin bir an önce 
alınması gerekli görülmektedir. 
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IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
MPM hizmet üreten bir kuruluş olduğundan faaliyetleri ile ilgili olarak yaptığı alımlar küçük 

boyutlarda olup bunlar; hizmet alımları ile çeşitli tüketim malzemeleri ve kırtasiye gibi alımlardır. 
MPM'nin 2004 yılı iş programı; Merkezin Kuruluş Kanununda belirlenen görevleri ile, çeşit

li kamu ve özel sektör kuruluşlardan yazılı olarak alınan görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlan
mış ve 11.02.2004 tarihinde 36 ve 37 sayılı Yönetim Kurulu Kararlan ile kabul edilerek 
18.03.2004 tarihinde yapılan 43. Genel Kurulda onaylanmıştır. 

MPM'nin fonksiyonel çalışmaları; iş etüdü ve işletme organizasyonu, araştırma, danışmanlık, 
enformasyon teknolojileri ve bilgi işlem, eğitim ve halkla ilişkiler olmak üzere altı ana gruptan 
oluşmaktadır. Merkez bu çalışmalarını bölüm başkanlıkları ile 4 adet bölge müdürlüğü kanalıyla 
yürütmektedir. Her bölüm başkanlığının yıl içinde yapacağı faaliyetler Genel Kurul'ca kabul edi
len iş programları çerçevesinde yapılmakta, yıl içindeki gelişmelere göre araştırma, danışmanlık ve 
eğitim talepleri değerlendirilerek programa alınmaktadır. Merkez 2004 yılında, araştırma, danış
manlık, eğitim, yayın ve halkla ilişkiler alanlarında, faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. 

2004 yılında 5.660 adet kitap satışından 28,9 milyar lira, 681 adet dergi satışından 3,0 milyar 
lira olmak üzere toplam 6.341 adet yayın satışından 31.9 milyar lira gelir elde edilmiştir. 

Merkezin çeşitli firma veya kurumlardan alınan talepler doğrultusunda ücretli olarak yaptığı 
hizmetlerinden elde ettiği gelirleri 2002 yılında 513 milyar lira, 2003 yılında 430 milyar lira iken 
2004 yılında 354 milyar liraya düşmüştür. 354 milyar liralık hizmet gelirinin; 86 milyar lirası 67 
kuruluşa verilen çeşitli eğitim gelirlerine, 268 milyar lirası da 31 firma ve kuruluşa verilen danış
manlık gelirlerine aittir. Asıl önemli geliri olması gereken bu gelirinin düşük olması ve yıllar itiba
riyle giderek azalması, zaten kaynak sorunu yaşayan MPM'nin daha etkin projeler gerçekleştirme
si önünde bir darboğaz olarak durmaktadır. 

MPM'nin daha etkin projeleri gerçekleştirebilmek için yaratabileceği asıl önemli geliri olan 
eğitim, danışmanlık ve yayın hizmetleri karşılığı sağlanan ve yıllar itibariyle giderek azalma gös
teren hizmet gelirlerinin artırılması gerekir. 

V- YATIRIMLAR 
MPM'nin yatırımları, kendi iş programı ile Genel Kurul tarafından kabul edilen 2004 yılı ya

tırım bütçesine 2.698,5 milyar lira ödenek konulmuş, buna mukabil 108,2 milyar liralık harcama
da bulunulmuştur. 

VI- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır : 
1- MPM'nin daha etkin projeleri gerçekleştirebilmek için yaratabileceği asıl önemli geliri olan 

eğitim, danışmanlık ve yayın hizmetleri karşılığı sağlanan ve yıllar itibariyle giderek azalma gös
teren hizmet gelirlerinin artırılabilmesi için MPM'nin kuruluşuna ilişkin 580 sayılı Kanunda ge
rekli değişikliklerin yapılması yönünde başlatılan girişimlerin sürdürülmesi, 

2- Millî Prodüktivite Merkezinin Kuruluş Kanununa göre gelirlerini teşkil eden aidatlarla il
gili olarak; 580 Sayılı Kanunun 13/b maddesine göre yıllık fiili gelirlerinin % 2'si oranında 
MPM'ye aidat ödemekle yükümlü olan İşçi ve İşveren Konfederasyonlarından alınan aidatların 
çok düşük tutarlarda tahsil edilebildiği dikkate alınarak bu kuruluşlardan ödemeye esas bilgi ve 
belgelerin temin edilmesi ve böylece aidatlara ait tahakkuk ve tahsilatların yasal gereklere uygun 
olarak sağlıklı bir şekilde yapılması, gerekirse hukuki yollara başvurulması, 

3-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 
SONUÇ 
Millî Prodüktivite Merkezi'nin 31.3.2005 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2004 

yılı bilançosu ve 2.795.141 milyon lira gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı, 
Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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MILLI PRODÜKTIVITE MERKEZI 
2004 YıLı BILANÇOSU 

AKTİF HESAPLAR 
I- DONEN VARLIKLAR 
A) Bankalar 
B) Hisse Sen.Tah.Haz.Bon 

- Değer Düşük Karşılığı 
C) Alacaklar 

D) Verilen Avanslar 
E) Stoklar 
F) Diğer Dönen Varlıklar 

TOPLAM I 
II- DURAN VARLIKLAR 
A) Tas Bon.Yed.için Al.Tah. 
B) Alacaklar 
C) Verilen Avanslar 
D) Mües. iştiraki, ser .payl. 

- Sermaye Yük Borç. 
E) Maddi Duran Varlıklar 
- Birikmiş Amortismanlar (-) 

F) Maddi Olma Dur. Varlıkl. 
- Birikmiş Amortisman (-) 

G) Özel Tüken.Tabi Var. 
- Birikmiş Amortisman 

H) Diğer Duran Varlıklar 
TOPLAM II 

GENEL TOPLAM 
NAZIM HESAPLAR 

Aynntısı 
Milyon TL 

179.742 
179.742 
19.251 
19.251 

Tümü 
Milyon TL 

8.113.948 
-

100.081 

1.777 
9.514 

221.306 

8.446.626 

473 

-
-
-
-
-
-
-

473 
8.447.099 

19.489 

PASİF HESAPLAR 
I- KISA VADELİ YAB. KAYN. 
A) Alman Kre.ve Kredi Tahs.Taks. 
B) Borçlar 
C) Alınan Avanslar 
D) Vergi Resim Harç Kes. 
E) Gider Tahakkukları 
F) Diğer Yabancı Kaynaklar 
TOPLAM I 
II- Uzun vad. Yab kaynaklar top. 
A) Alman Krediler 
B) Borçlar 
C) Alınan Avanslar 
D) Diğer Yabancı Kaynaklar 
TOPLAM II 

TOPLAM (I+II) 
III- ÖZ KAYNAKLAR 
A) Devreden Kaynaklar 
B) Yeniden Değer Artışı 
C) Yedekler 

- Yedek Akçe 
- Gelir Noksanı Karşılığı 

D) Özel Karşılıklar 
E) Gelir-Gider Farkı 

TOPLAM III 
GENEL TOPLAM 

NAZIM HESAPLAR 

Aynntısı 
Milyon TL 

Tümü 
Milyon TL 

-
46.546 

-
186.845 

4.506 
23.699 

261.596 

-

-
-

261.596 

5.390.362 
-
-
-
-
-

2.795.141 

8.185.503 
8.447.099 

19.489 

http://Sen.Tah.Haz.Bon


MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ 
2004 YILI GELİR-GİDER HESABI 

GİDERLER GELİRLER 

HESABIN ADI 
MALİYET VE GİDERLER 
Personel Giderleri 
Organlar Giderleri 
Araştırma ve Geliştirme 
Giderleri 
Danışmanlık Giderleri 
Eğitim ve Geliştirme Giderleri 

Çeşitli Giderler 
Amortisman Giderleri 
Yolluk Giderleri 
Yayın ve Tanıtma Giderleri 
Tamir, Bak.ve Tadi. Giderleri 
Vergi Resim ve Harç Giderleri 

FAALİYET DIŞI GİDER VE 
ZARARLAR 
Şüpheli Alacak Karş.Giderler 
Geçmiş Yıllara Ait Gider ve 
Zararlar 
Tazminat, Ceza Giderleri 
Lojman Giderleri 
Faal Dışı Diğ Gid. ve Zararlar 

TOPLAM 
GELİR FAZLASI 

GENEL TOPLAM 

Ayrıntısı 
Milyon TL 

4.165.046 
33.126 
18.421 

94.491 
128.154 

659.174 
108.187 
12.494 

217.173 
163.313 

14.800 

-
13.136 

-
45.324 

368 

Tümü. 
Milyon TL 

5.614.379 

58.828 

5.673.207 
2.795.141 
8.468.348 

HESABIN ADI 
HAZİNE ODENEGI 
AİDAT GELİRLERİ 
Kesin Aidatlar 
Binde Bir Orantılı Aidat 

Yüzde İki Orantılı Aidat 
HİZMET KARŞILIĞI 
SAĞLANAN ÜCRETLER 
Düzenlenen Kurs ve Seminerler 
Danışmanlık Hizmeti Gelirleri 
Sair Hizmet Gelirleri 
YAYIN GELİRLERİ 

FAALİYET DIŞI HASILAT 
Ve KARLAR 
Faiz Gelirleri 

Geçmiş YıLAit. Gelir. Ve Kar. 

Tazminat Ceza Gelirleri 
Diğer Hasılat ve Karlar 

TOPLAM 
GELİR NOKSANI 
GENEL TOPLAM 

Ayrıntısı 
Milyon TL 

6.311.602 

65.074 

86.266 
267.694 

-

1.117.238 

13.9589 

-
96.133 

Tümü 
Milyon TL 

478.500 
6.376.676 

353.960 

31.882 

1.227.330 

8.468.348 
-

8.468.348 



SAYI: 104 
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIKLARININ 2004 

YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 
Komisyonumuzun 05.04.2006 tarihli 9 uncu Birleşiminde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile 

bağlı ortaklıklarının 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Tür
kiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun ge
reğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla il
gili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, 
Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından 
sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
A- Kuruluşun Yasası : 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, TC. Ziraat Bankası, Sümerbank ve Türkiye İş Ban

kasının eşit katılımlı 22 milyon lira sermaye ile 6.7.1935 tarihinde kurulmuştur. 

Şirket faaliyetlerini, 11.04.1983 gün ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Karar
nameye istinaden düzenlenen Türkiye Şeker Sanayii Kurumunun kuruluşuna dair, 10.10.1983 gün 
ve 118 sayılı KHK'ye göre sürdürmüş, daha sonra 118 sayılı KHK'yi yürürlükten kaldıran 
19.10.1983 gün ve 2929 sayılı Kanun hükümlerine tabi kılınmıştır. Türkiye Şeker Fabrikalan A.Ş., 
bu kanunu yürürlükten kaldıran 8.6.1984 tarih, 233 sayılı KHK ekindeki İktisadi Devlet Teşekkül
leri arasında yer almış, şirket Ana Statüsü 28.10.1984 tarihinden itibaren İktisadi Devlet Teşekkü
lü hüviyetini almıştır. 

Şeker sektöründe son yıllarda meydana gelen değişimler, yürürlükte olan 6747 sayılı Şeker 
Kanununun birçok maddesinin işlerliğini yitirmesine neden olmuş, yeni bir hukuki alt yapı ihtiya
cını doğurmuştur. 

Bu nedenle, 4634 sayılı Yeni Şeker Kanunu, 19.04.2001 tarih, 24378 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

4634 sayılı Yeni Şeker Kanunu ile yurt içi şeker rejiminin düzenlenmesi, üretim yurt içi tale
be göre gerçekleştirilmesi, gerektiğinde ihracata yönelinmesi, şeker üretiminde usul ve esaslar ile 
fiyatlandırma, pazarlama yöntemlerinin belirlenmesi ve nişasta bazlı şeker üretiminin kontrol altı
na alınması amaçlanmaktadır. Ancak, ihracata yönelik bir düzenlemede getirilmemiştir. 

B- Kuruluşun Amacı: 

233 sayılı KHK gereği hazırlanan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin Ana Statüsünün 4. mad
desinde kuruluşun amacı "Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar çerçevesinde şeker üretimi ve 
yan ürünlerin değerlendirilmesi konularında işletmecilik yapmak, üretim, satış, yatırım, ihracat ve 
ithalat politikalarını tespit etmek ve bu konuda master planlar hazırlamak veya hazırlatmak ve fa
aliyetlerini verimlilik ve kârlılık ilkelerine göre yürütmek" şeklinde belirlenmiştir. 

C- Toplu Bilgiler : 
Türkiye Şeker Fabrikalan Anonim Şirketinin 2004 yılı faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşa

ğıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler (Konsolide) 
Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlık.(Edinme değeri) 
Maddi duran varlıkbirikmiş amortisman 
Yatınmmlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı 
Bağlı Ortaklık.ödenen sermaye 
Bağlı Ortaklık.temettü gelirleri 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü gelirleri 
Başlıca alım miktan (Pancar) 
Tüm alım tutan 
Başlıca (Mal ve hizm.) üretim mik. (Şeker) 
Tüm üretim tutan (Üretim maliyeti) 
Üretim Kapasitesi (Pancar işleme) 
Kapasiteden yararlanma oranı 
Üretim verimliliği 
Başlıca satış miktan (Şeker) 
Net satış tutan 
Stoklar: 
-İlk madde ve malzeme 
-Yan mamuller 
-Mamuller 
-Ticari mallar 
-Diğer stoklar 

Memur (Ortalama) 
Sözleşmeli (Ortalama) 
İşçi (Ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari Yıla İlişkin: 
-Memurlar için yapılan tüm giderler 
-Memur başına aylık ortalama gider 
-Sözleşmeliler için yapılan tüm giderler 
-Sözleşmeli baş.ayuk ortalama gider 
-İşçiler için yapılan tüm giderler 
-İşçi başına aylık ortalama gider (*) 

Dönem kânna iliş.vergi ve diğer yasal yük. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİrTya katkı (Üretici fiyatlarıyla) 
GSYİH-ya katkı (Alıcı fiyatlanyla) 
GSMlfya katkı (Üretici fiyatlanyla) 
Faaliyet kârlılığı (Öz kaynak yönünden) 
vlali kârlılık (Öz kaynak, yönünden) 
İktisadi kârlılık 
Zararlılık (Öz kaynak yönünden) 
Faaliyet Kân 
X>nem Kân veya Zaran 
Jilanço Kân veya Zaran 
'üzyon: 
"aaliyetKân 
Dönem Kân veya Zaran 
ftlanço Kân veya Zaran 

Ölçü 
Milyar TL 

Milyar TL 
% 

Milyar TL 

Bin Ton 
Milyar TL 
Bin Ton 

Milyar TL 
Ton/Gün 

% 
Ton/Saat 
Bin Ton 

Milyar TL 

Milyar TL 

Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 

% 

Milyar TL 

Milyar TL 

2000 
500.00C 
418.31S 
461.265 
821.798 
107.229 
296.803 
129.707 
23.368 

93 
1.423 

4.899 
122 

14.007 
726.462 

1.970 
788.460 
105.691 

106 
26,4 

1.845 
726.896 

32.804 
2.361 

674389 
448 

1.386 
350 

4.112 
15.117 

243.605 

3.433 
0,777 

32.957 
0,6 

207.204 
U 

4.517 
288.289 
149.275 
149.275 

7,7 

10 
29.919 

(47281) 
(80.054) 

35.425 
(30507) 
(39211) 

2001 
850.00C 
789.401 
930.00i 
812.458 
255.352 
453.034 
202.516 

19.640 
81 

1.423 

8.828 
174 

9.244 
778.167 

1.280 
826248 
107.504 

108 
232 

2.100 
1266.385 

58.180 
3.287 

572.168 
353 

9.356 
358 

4.013 
15.535 

283.975 

5.002 
1 

39.393 
0,8 

239.556 
U 

8.562 
87.752 

503.445 
330.437 
330.437 

202 
32 

16,5 

188.043 
29.907 

(58.709) 

192239 
64.108 
16.335 

2002 
l.OOO.OOC 

96222" 
1.355.918 
1271.022 

155.306 
714.537 
329.476 
20.591 

74 
1.423 
1.593 

13.997 
158 

11.634 
1323.067 

1.623 
1.439.421 

112.958 
112 

27,0 
1280 

1.390.588 

64.670 
4.545 

1.132.970 
402 

13.656 
398 

3.975 
15215 

398.008 

10.084 

64.668 
12 

299.546 
1,8 

119.659 
244.950 
693.800 
648221 
648221 

21,8 
26,7 
19,6 

278.853 
340.716 
146.013 

263.316 
357.102 
237.443 

2003 
1.300.00C 
1.370.70C 
1.925.115 
1.181.982 

51.763 
1.812.418 
1.097.680 

21.806 
76 

8.962 

0,80 

9.028 
1218.343 

1256 
1.342.317 

110.465 
111 

25,6 
1.478 

1.744.686 

85.676 
6.955 

1262.087 
437 

4.684 
388 

3.716 
14.824 

471.849 

10.413 
1,9 

65.969 
1,5 

340.172 
2J 

112.777 
312.110 
802.423 
784.164 
784.164 

18,1 
18,7 
14,0 

348.821 
361.106 
145.491 

351.549 
377.727 
264.950 1 

2004 
1.300.00C 
1.727256 
2264.522 
1.159.340 

60.388 
2.022.454 
1242.640 

24.610 
65 

143200 

0,89 

9.365 
1.442.512 

1.321 
1.654.547 

107.954 
101 

25,9 
1.314 

1.876258 

108.129 
5.393 

1.512.111 
402 

2247 
385 

3.564 
12.737 

461.674 

10.479 

22 
70.211 

1,6 
367.851 

2,6 
38.011 

389.305 
601.939 
650.465 
650.465 

7,7 
4,4 
4,8 

174.707 
100.076 

(57.394) 

178.125 
121.098 
83.0871 

Son İki Yi 
Farkı 

356.556 
339.407 

(22.642 
8.625 

210.036 
144.960 

2.804 

(11) 
134.238 

1 

337 
224.169 

65 
312.230 
(2.511) 

(10) 
0 J 

(164) 
131.572 

23.000 
(1.562) 

250.024 
(35) 

(2.437) 

(3) 
(152) 

(2.087) 
(10.175) 

66 
0,3 

4242 
0,1 

27.679 
03 

(74.766) 
77.197 

(200.484) 
(133.699) 
(133.699) 

(10,4) 
(14,3) 
(92) 

(174.114) 
(261.030) 
(202.885) 

(173.424) 
(256.629) 
(181.863) 

Artış veya 
Azalış 

% 

26 
18 

(2) 
17 
12 
13 
13 

(14) 
1.498 

11 

4 
18 
5 

23 
(2) 
(9) 

1 
(11) 

8 

27 
(22) 

20 
(8,0) 
(52) 
(D 
(4) 

(14) 
(2) 

1 
16 
6 
7 
8 

13 
(66) 

25 
(25) 
(17) 
(17) 
(57) 
(76) 
(65) 

(50) 
(72) 

(139,0) 

(49) 
(68) 
(69) 

(*) Daimi işçiler 
Enflasyon düzeltmesi yapılmıştır. 
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II- İDARİ BÜNYE 
A-Kuruluşun yapısı : 
1-Merkez teşkilatı: 
Kuruluşun merkez teşkilatı Yönetim Kurulu, Genel Müdür, beş Genel Müdür Yardımcısı, Tef

tiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Savunma Sekreterliği, onyedi Daire Başkanlığı ile bun
lara bağlı şube müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

1- Taşra teşkilatı: 
2004 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin taşra teşkilatı 1 bağlı ortaklık, 25 şeker fab

rikası, 4 alkol fabrikası, 5 makina fabrikası, Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası, Tohum İşleme 
Fabrikası, Şeker Enstitüsü, İstanbul Alım Satım Bölge Müdürlüğü, 2 adet çiftlikten oluşmaktadır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 20.12.2000 tarih, 2000/92 sayılı kararı ile Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş.özelleştirme kapsamına alınmış, 27.6.2003 tarih, 2003/40 sayılı kararı ile Şeker 
Şirketinin özelleştirme yol haritası (1), 31.1.2005 tarih, 2005/17 sayılı kararı ile de özelleştirme yol 
haritası (2) belirlenmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 27.6.2003 tarih, 2003/40 sayılı Şeker Şirketinin özelleştir
me yol haritası (1) kararı ile, Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş., 27.6.2003 tarih, 2003/40 sayılı Özel
leştirme Yüksek Kurulu Karan ile özelleştirme programına alınmış, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 
Yönetim Kurulu 13.8.2003 tarih, 2497/25-2 sayılı kararı ile Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.na ait 
% 56 oranındaki hisse, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmiş, Özelleştirme Yüksek Ku
rulu'nun 30.9.2004 tarih, 2004/93 sayılı kararı ile hisselerin satışı suretiyle Kütahya Şeker Fabri
kası A.Ş.özelleştirilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 31.1.2005 tarih, 2005/17 sayılı Şeker Şirketinin özelleştir
me yol haritası (2) kararı ile: 

- Bağlı Ortaklık Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.'nin özelleştirme programına alınarak, Türk-
şeker'e ait hisselerin 12 ay içinde satış yoluyla özelleştirilmesi, 

- Türkşeker'in özelleştirme hazırlık süresi 31.12.2006 tarihine kadar uzatılmıştır. 
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. deki Türkşeker hisseleri 17.2.2005 tarih, 2544/4-11 sayılı yö

netim kurulu kararı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilmiştir. 11.10.2005 tarih, 2005/119 
sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile de Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.'nin özelleştirilme
si gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun; 
- 30.12.2004 tarih, 2004/129 sayılı kararı ile Ankara Şeker Fabrikasının ihtiyaç fazlası 1734 

dekar arazisi (Türkşeker'e ait 167 parsel ve 1096 parseldeki Maliye Hazinesine ait pay), özelleştir
me programına alınarak 18 ay içinde özelleştirme işlemlerinin tamamlanmasına, 

-13.6.2005 tarih, 2005/73 sayılı kararı ile, Malatya Şeker Fabrikasının üretimi ile doğrudan il
gisi olmayan ihtiyaç fazlası taşınmazların özelleştirme programına alınması ve özelleştirme işlemi
nin 18 ay içinde tamamlanmasına, 

- 13.6.2005 tarih, 2005/66 sayılı kararı ile Afyon Tarım İşletmesinin 2200 dekar olan taşınma
zı özelleştirme programına alınmasına, özelleştirmenin 18 ay içinde tamamlanmasına, 

- 1.12.2005 tarih, 2005/130 sayılı kararı ile Bor, Ereğli, Ilgın Şeker Fabrikalarının özelleştir
me programına alınarak 18 ay içinde özelleştirme işlemlerinin tamamlanmasına, 

- 1.12.2005 tarih, 2005/133 sayılı kararı ile sarımsaklı Tarım İşletmesinin özelleştirme prog
ramına alınarak 18 ay içinde özelleştirme işlemlerinin tamamlanmasına, 

karar verilmiştir. 
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Aralık 2005 tarihi itibarıyla Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin taşra teşkilatı 22 şeker fabri
kası ile faaliyetini sürdürmektedir. 

Halen, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.nin özelleştirilmesi ile ilgili Özelleştirme Yüksek Kuru-
lu'nun 31.1.2005 tarih, 2005/17 sayılı "Özelleştirme Yol Haritası (2)" kararı gereğince, Türkiye 
Şeker Fabrikaları A.Ş.nin özelleştirme hazırlık çalışmalarının 31.12.2006 tarihine kadar sürdürül
mesine devam edilmektedir. 

B- Yönetim organı: 

Şirketin en üst düzeydeki yetkili ve sorumlu karar organı olan Yönetim Kurulu, 1 başkan ve 
5 üyeden oluşmaktadır. 

C- Personel durumu : 

T.Şeker Fabrikaları A.Ş.'de 2004 yılında ortalama olarak 385 memur, 3.564 sözleşmeli perso
nel, 6.804 sürekli işçi, 5.933 geçici (kampanya) işçi olmak üzere toplam 16.686 kişi çalışmıştır. 

Bağlı ortaklıkla beraber, memura 10,5 trilyon lira, sözleşmelilere 70,2 trilyon lira, işçilere 367,8 
trilyon lira olmak üzere personel harcamaları toplamı 2004 yılında 448,6 trilyon lira olmuştur. 

III- MALİ BÜNYE 

2004 yılında Şirketin mali yeterlilik oranı % 197 olarak gerçekleşmiş, 3,4 kat trilyon liraya 
ulaşan toplam kaynakların % 66'sını öz kaynak, % 34'ünü yabancı kaynaklar oluşturmuştur. 

Toplam varlıkların % 63'ü olan 2,2 kat trilyon lira dönen varlıklara, % 37'si olan 1,2 kat tril
yon lirası da duran değerlere aittir. 

2004 yılında kullanılan yabancı kaynaklara ortalama % 12 oranında faiz ödenmiştir. 

2004 yılı faaliyetleri için kullanılan sermayenin geri dönüş oranı % 56 olmuştur. 

Şirketin mali bünye değerleri, geçen yıla göre maliyetlerin artması, satışların azalması ve stok
ların yükselmesinin etkisi ile olumsuz bir gidişatı göstermektedir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

A- Üretim ve Maliyetler 

2004 yılında T.Şeker Fabrikaları A.Ş., bağlı ortaklık ile beraber, çiftçiden 10,2 milyon ton pan
car taahhüdü almış, 1.333.500 ton şeker üretimi öngörmüştür. 10,4 milyon ton pancar tesellüm 
edilmiş, 9,5 milyon ton pancara bedel ödenmiş, 9,1 milyon ton pancar işlenmiş, 1.321.077 ton şe
ker üretilmiştir. Şeker üretimi geçen yıla göre % 105 oranında gerçekleşmiştir. 

Geçen kampanya dönemine göre 2004 yılında pancar ekim alanı % 20, pancar eken çiftçi sa
yısı % 17 oranında azalmış olmasına karşın pancar ekimi aynı miktarda gerçekleşmiştir. 

2004/2005 kampanyasında, tesellüm edilen ile bedeli ödenen pancar arasındaki toprak firesi 
% 8,2, bedeli ödenen ile işlenen pancar arasındaki fire oranı % 4,27 olarak gerçekleşmiştir. Bedeli 
ödenen ile işlenen pancar arasındaki fire 405.000 tondur. Fire oranı son yılların en düşük değerine in
miş olmasına rağmen, fiili pancar alım fiyatı üzerinden (98.909 TL/Kg) firenin maliyeti yaklaşık 40 
trilyon lira olup, bedeli ödenen ile işlenen pancar arasındaki fire minumum düzeylere düşürülmelidir. 

2004 yılında şeker dışında 391.904 ton melas, 9,6 milyon İt alkol üretimi ile 6.433 ton karşı
lığı 69,4 trilyon liralık makine imalatı gerçekleştirilmiştir. Alkol üretimi geçen yıla göre % 33, ma
kine imalatı tonaj olarak % 14 azalmıştır. 

Dört alkol fabrikasının üretim kapasitesi 57 milyon litre olmasına karşın, maliyet, pazarlama 
ve çevre sorunları nedeniyle sadece Eskişehir alkol fabrikasında üretim yapılmaktadır. 
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Beş makine fabrikasının toplanı üretim kapasitesi 14.900 ton/yıl olmasına rağmen kapasite 
kullanımı % 50'nin altına inmiştir. Makine imalatının tamamına yakın bölümü Eskişehir ve Anka
ra Makine Fabrikalarında gerçekleştirilmektedir. 

Makine fabrikaları, sadece şeker fabrikalarına dönük imalat yapabilmekte işgücü maliyetinin 
yüksek oluşu nedeniyle piyasa ile rekabet edememekte, şirket dışında pazar yaratamamakta dola
yısı ile verimliliklerini ve rantabilitelerini kaybetmektedirler. 

2004/2005 kampanya döneminde, şeker pancarının taban fiyatı önceki kampanya dönemine 
göre % 12 artmış, 98.909 TL/Kg olmuştur. Şeker pancarı şeker maliyetinin yaklaşık % 60'mı oluş
turmaktadır. 

Şeker üretim maliyeti 1.202.044 TL/Kg, satış maliyeti ise 1.323.473 TL/Kg olarak gerçekleş
miş, geçen yıla göre şeker üretim maliyeti % 10 oranında artmıştır. 

2004 yılında 1.314.175 ton (kristal+küp) şeker satılarak, 1.7 kat trilyon lira satış hasılatı elde 
edilmiştir. Şeker satışları önceki yıla göre % 11 oranında azalmıştır. 

2004 yılı başında 1.332 bin ton şeker stokta mevcut olup, 2004/2005 kampanyasında 1.327 bin 
ton üretim yapılmış, 100.000 tonu yurt dışı olmak üzere 1.314 bin ton şeker satışı gerçekleştiril
miş, yıl sonu stoku 1.348 bin ton olmuştur. 

Şeker dışındaki ürünlerin satışından 192 trilyon lira hasılat sağlanmıştır. 

2004 yılı satışları ile 1,8 kat trilyon liralık net hasılatı sağlanırken, satışların maliyeti 1,7 
katrilyon lira olmuş, 174,7 trilyon liralık faaliyet kârı elde edilmiştir. 

19.4.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4634 sayılı Yeni Şeker Kanunu ile şeker üretimine kota 
uygulaması, pancar ve şeker fiyatlarının üretici ile birlikte tespiti, sektörü düzenlemek ve denetle
mekle Şeker Kurulu'nun görevlendirilmesi gibi yenilikler getirilmiş, ancak şeker ihracatına teşvik 
öngörülmemiştir. 

Şeker sektöründe % 80 paya sahip olan şeker şirketinin, özel fabrikaların ve tatlandırıcıların 
da devreye girmesi ile birlikte pazar payı % 60 seviyelerine gerilemiştir. Özellikle tatlandırıcılara 
ait kotalarının her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile % 50 oranında artırılması, özel sektörün uygula
dığı fiyat politikası, yurt içi şeker fiyatları ile yurt dışı şeker fiyatları arasındaki büyük farkın ka
çak şeker girişini arttırması T.Şeker Fabrikaları A.Ş.nin satışlarını son derece etkilemekte, stokla
rının artmasına ve finansman yapısının bozulmasına neden olmaktadır. 

V- YATIRIMLAR 

2004 yılı yatırımlarına 29,1 trilyon lira ödenek tefrik edilmiştir. Yıl içinde 24,6 trilyon lira har
cama yapılarak ödeneğe göre % 85 gerçekleşme sağlanmıştır. 

Yatırım programında; Fabrika Modernizasyonu ve Otomasyonu, Atık Su An timi, Fabrikaların 
Ofis Otomasyonu, Fabrika Meydan Tesisleri Takviye ve Modernizasyonu projeleri ile İdame ve 
Yenileme Yatırım projeleri yer almıştır. 

Yatırım programında 1994 yılından beri devam eden projeler bulunmaktadır. Yeterli ödenek 
temin edilememesi, projelerin süresinin uzamasına dolayısı ile proje maliyetinin artmasına neden 
olmaktadır. 

VI- BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLER 

2004 yılında Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.,Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin bağlı ortak
lığı konumundadır. 
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Bağlı ortaklığın genel sermaye durumu aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Bağlı ortaklık 

Genel Kurul ve Denetçisi Bulunan 
- Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş 

Bağlı ortaklığın 
Esas sermayesi 

Milyon TL 

145.000.000 

Ödenen 
sermayesi 
Milyon TL 

145.000.000 

2004 yılı sonunda Kuruluşça 
Taahhüt edilen 

Milyon TL 

143.199.902 

Ödenen 
Milyon TL 

143.199.902 

Ödeme 
oranı % 

100 

T. Şeker Fabrikaları A.Ş.nin, Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.de % 94,09 oranında sermaye pa
yı bulunmakta olup, taahhüt edilen sermayenin tamamı ödenmiştir.. 

Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.nin 31.12.2004 itibanyla esas sermayesi 145 trilyon lira olup 
tamamı ödenmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 31.1.2005 tarih, 2005/17 sayılı kararı ile Adapazarı Şeker 
Fabrikası A.Ş. deki, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.nin hisselerinin özelleştirme programına alın
masına ve söz konusu hisselerin 12 ay içinde satış yöntemi ile özelleştirilmesine karar verilmiştir. 
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. deki Türkşeker hisseleri 17.2.2005 tarih, 2544/4-11 sayılı yönetim 
kurulu kararı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilmiştir. 11.10.2005 tarih, 2005/119 sayılı 
Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile de Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.nin özelleştirilmesi ger
çekleştirilmiştir. 

T. Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilen iştirak ve bağlı 
menkul kıymetlerin dışında kalan ve halen şirketin iştiraki durumunda bulunan üç bağlı menkul 
kıymetin sermaye durumu aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

İştirakler 
Sanayi Nakliyat A.Ş. 

Pankobirlik 
Pancar Ekicileri Koop. 

Toplam 
Satın alma bedel farkı 

(Sanayi Nakliyat A.Ş.) 
Toplam 

iştirakin 
Esas 

sermayesi 
Milyon TL 

5.000 
3.200 

22.124.025 
22.132.225 

22.132.225 

Ödenen 
sermayesi 
Milyon TL 

5.000 
3.200 

21.350.693 
22.358.893 

22.358.893 

Kuruluşun 2004 yılı sonunda 
Taahhüt 
edilen 
Milyon 

TL 
192 
100 
606 
898 

(0,2) 
898 

Ödenen 
Milyon 

TL 
192 
100 
594 
886 

(0,2) 
886 

İştirak 
oram 

% 
3,84 
3,13 

Toplam kamu 

Taahhüt 
Milyon 

TL 
1.623 

100 
606 

2.329 

2.329 

Ödenen 
Milyon 

TL 
1.623 

100 
594 

2.317 

2.317 

W 

İştirak 
oram 

% 
32,45 
3,13 

Şirketin iştirak niteliğinde 3 bağlı menkul kıymeti bulunmakta olup, Sanayi Nakliyat A.Ş.nin 
2.2.2001 tarihinde yapılan genel kurulunda tasfiyesine karar verilmiştir. Özelleştirme Yüksek Ku
rulu'nun 6.8.2001 tarih, 2001/45 sayılı kararı uyarınca, tasfiye işlemleri Tasfiye Kurulu tarafından 
sürdürülmektedir. 

Adapazarı Şeker Fabrikası AŞ.'nin 5 yıllık toplu bilgilerini içeren çizelgesi aşağıda gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler 
Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlık.(Edinme değeri) 
Maddi duran varlık.birikmiş amortisman 
Yatınmmlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü gelirleri 
Başlıca alım miktarı (Pancar) 
Tüm alım tutan 
Başlıca (Mal ve hizm.) üretim mik. (Şeker) (*) 
Tüm üretim tutarı (Üretim maliyeti) 
Pancar işleme kapasitesi 
Kapasiteden yararlanma oranı 
Başlıca satış miktan (Şeker) 
Net satış tutan 
Stoklar : 
-İlk madde ve malzeme 
-Yan mamuller 
-Mamuller 
-Ticari mallar 
-Diğer stoklar 
Memur (Ortalama) 
Sözleşmeli (Ortalama) 
İşçi (Ortalama 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari Yıla İlişkin : 
-Memurlar için yapılan giderler 
-Memur başına aylık ortalama gider. 
-Sözleşmeliler için yapılan giderler 
-Sözleşmeli baş.aylık ortalama gider. 
-İşçiler için yapılan giderler 
-İşçi başına aylık ortalama giderler 
Dönem kânna iliş.vergi ve diğer yasal yük. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (Üretici fiyatlanyla) 
GSYİH'ya katkı (Alıcı fiyatlanyla) 
GSMH'ya katkı (Üretici fiyatlanyla) 
Faaliyet kârlılığı (Öz kaynak yönünden) 
Mali kârlılık (Öz kaynak, yönünden) 
İktisadi kârlılık 
Zararlılık (Öz kaynak yönünden) 
Faaliyet Zaran 
Dönem Zararı 
Bilanço Zaran 

Ölçü 
Milyar TL 

' ' 
• 

• 

• 

' " Milyar TL 

% Milyar TL 

Bin Ton 
Milyar TL 

Bin Ton 
Milyar TL 
Ton/Gün 

% Bin Ton 
Milyar TL 

Milyar TL 

" 
" 

Kişi 

" 
" Milyar TL 

Milyar TL 

" " " 
Milyar TL 

" 
" % 
" 

Milyar TL 

" 
" 

2000 
1990 
1990 

59985 
33375 
9146 
7786 
3927 

-
426 
0,2 
399 

18000 
40 

24591 
6000 

-24 
9687 

393 

-17643 
70 
10 
4 

51 
639 

6254 

29 
0,7 

427 
0,6 

5982 
0,8 

1028 
4505 
4511 
4511 

-
-
" 

5084 
14826 
38199 

2001 
1990 
1990 

92541 
62227 
22587 
11526 
5956 
0,01 

86 
948 

-400 
23388 

34 
30258 
6000 

-47 
26345 

567 

-16334 
0,5 
21 

7 
46 

582 
8482 

114 
1 

315 
0,6 

8031 
1 

8 
2283 
4001 
4001 

-
; 

7686 
31238 
69437 

2002 
1990 
1990 

129593 
91689 
29257 
17770 
9396 

-
958 

-346 
29907 

29 
38518 

6000 

-34 
41794 

514 

-16627 

-
-
6 

33 
506 

11048 

123 
2 

750 
2 

10138 
2 

13 
8076 
6933 
6933 

-
-
. 

1537 
32688 

102124 

2003 
1.990 

17.289 

-153.415 
98.549 
11.840 
72.591 
60.941 

-
1.550 

179 
185 

22.809 
19 

29.853 
6.000 

-17 
25.267 

768 

-23.083 

-
-
6 

37 
341 

10.459 

242 
3 

764 
2 

9.411 
2 

60 
5.973 
3.759 
3.759 

-
-
. 

2.727 
16.622 

119.459 

2004 
145.000 
145.000 

16.336 
45.299 

12.401 
82.678 
69.769 

-
1.550 

594 
208 

25.759 
22 

31.421 
6.000 

-23 
33.209 

701 

22.825 

16 
5 

32 
227 

6.471 

213 
3,5 

807 
2 

5.357 
3 

26 
(1.723) 
(4.295) 
(4.295) 

3.418 
21.022 

140.481 

Son 
İki Yıl 
Farkı 
143.010 
127.711 
16.336 

(108.116) 
(98.549) 

561 
10.087 
8.828 

-
-

415 
23 

2950 
3 

1568 

--6 
7942 

(67) 

(258) 

16 

(O 
(S) 

(114) 
(3.988) 

(29) 
0,5 
43 

-(4.074) 
1 

(34) 
(7.696) 
(8.054) 
(8.054) 

691 
4.400 

21.022 

Artış 
veya 

Azalış 

% 7.186 
739 

16.336 
(70) 

(100) 
5 

14 
14 

232 
12 
13 
16 
5 

35 
31 

(9) 

(D 

-(16) 
(14) 
(33) 
(38) 

(12) 
17 
6 

-(43) 
50 

(57) 
(129) 
(214) 
(214) 

25 
26 
18 

*:1999 yılı depreminden sonra fabrikada şeker üretimi yapılmamaktadır.Pancar diğer fabrikalarda işlenerek Adapazan 
adına fason şeker üretilmektedir. 

- Enflasyon düzeltmesi yapılmıştır. 

VII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı

rakılmıştır. 
1- Şirketçe dahilde işleme rejimi uygulaması çerçevesinde, ihracatçı imalatçılara yapılan ve 

uzun süredir ihracat yapıldığına dair belgesi kapatılmayan şeker teslimatları ile ilgili olarak Genel 
Müdürlükçe ilgili merciler nezdinde girişimlerin artırılması, 2000/4 sayılı ihracat tebliğinin 37 inci 
maddesinin tanıdığı kontrol yetkisinin kullanılmasının sıklaştırılması, bu hususta idari ve hukuki 
tedbirlerin alınarak kurum zararına sebep olunmaması, 
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B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1- Eskişehir Şeker Fabrikasının ihtiyacının çok üzerinde, 58,8 milyon m3 doğal gaz tüketile

ceğim öngörerek sözleşme imzalaması ve sözleşme hükümlerine uygun hareket edilmeyerek, kul
lanılmayan gaz bedeli olarak 1,9 trilyon lira ödenmesine neden olunması hususunun, Teşekkül Tef
tiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelenmesi ve soruşturulması, 

2- 2005 yılına devir eden şeker stoku ülkenin bir yıllık tüketim miktarına yaklaşmış olduğundan 
ve stok yeri sıkıntısı ile stok maliyetlerinin yüksekliği de dikkate alındığında, stokların büyük oran
da artmaması ve önümüzdeki yıllarda verilecek kota miktarında azalmaya maruz kalınmaması için; 

- Vadeli satışların tarihinin, süresinin ve şekerin hangi fabrikalardan satılacağının iyi belirlenmesi, 
- 2005 yılı Nisan ayı sonunda nakit sıkıntısı nedeniyle gerçekleştirilen ve olumlu sonuç elde edi

len indirimli fiyat uygulamasının, zorunlu hallerde ve stok birikiminin önlenmesi için tekrarlanması, 
- Özel şeker fabrikalarının müşterilerine sunduğu cazip satış ve teslimat kolaylıklarının daha 

da geliştirilerek ve yenilerinin eklenerek tatbik edilmesi, 
3- Özbekistan Horezm Şeker Fabrikasını gerçekleştiren Türk Şeker-Yüksel İnşaat konsorsiyu

mun Özbekistan tarafından halen ödenmemiş olan 5.176.914 USD (3.287.250 USD'ı Türkşekere 
ait) ve yasal faizi ile birlikte 7.186.407 USD' a ulaşan alacağın tahsili yönünde başlatılan hukuki 
sürecin sonuçlandırılması, 

4- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneriler ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 
C) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 
1- Yozgat Şeker Fabrikasının 2003 ve 2004 yılları linyit kömürü ihaleleri ile ilgili işlemlerinin 

ilgili Bakanlık tarafından incelenmesi gerekirse soruşturulmasının bir an önce sonuçlandırılması, 
2- Şeker şirketinin, özelleştirme kapsamında olduğunu ve özelleştirme hazırlık çalışmalarının 

31.12.2006 tarihinde sonuçlanacağını dikkate alarak, atık su antım sistemi yatırım kararı alınacak 
fabrikaların bu süreçten sonra belirlenmesi, işletmeye temiz pancar girişi sağlanarak, su kullanımı
nın kontrol altına alınması ile alt yapının oluşturulması, 

3- Şeker şirketinin, özelleştirme kapsamında olduğunu ve özelleştirme hazırlık çalışmalarının 
31.12.2006 tarihinde sonuçlanacağına dikkat çekilerek; 

- Bünyesinde makine fabrikası bulunan şeker fabrikalarının, makine fabrikaları ile birlikte ön
celikle özelleştirme programına alınması, 

- Özelleştirilmesi planlanan şeker fabrikalarının, rekabet ortamının yaratacağı katkı göz önün
de bulundurularak, zaman kaybetmeden topluca değerlendirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması, 

4- Alt Komisyon toplantısında Komisyon Üyelerince istenilen bilgilerin hazırlanarak, yazılı 
olarak Komisyon Üyelerine en kısa sürede gönderilmesi. 

SONUÇ 
- Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş., Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 

30.9.2004 tarih, 2004/93 sayılı kararı ile İdareye ait % 56 oranındaki hisse, 8.10.2004 tarihli hisse 
satış sözleşmesi ile Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye 23.820.000 ABD Dolan bedelle dev
redilmiş olup devre ilişkin durum, 

- Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.'nin 31.5.2005 tarihinde kendi genel kurulunda kabul edilen 
2004 yılı bilançosu ile 21.022.218 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin 2004 yılı bilançosu ile 121.098.036 milyon lira dönem 

kân ile kapanan gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
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AKTİF (VARLIKLAR) 

I-DONEN VARLIKLAR 
A-Haar Değerler 
B-Menkul Kıymetler 

1-Menkul Kıymetler Değer Düş.Kar.(-) 
C-Ticari Alacaklar 

1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şûpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

D-Diğer Alacaklar 
1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüpheli Diğ.Alacaklar Karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 
2-Verilen Sipariş Avansları 

F-Yıllara yaygın İnş.ve Onarım Maliy. 
1-Taşaronlara Verilen Avanslar 

G-Gelecek Aylara Ait Güve Gelir Tah. 
H-Diğer Dönen Varlıklar 

1 -Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-) 
DÖNEN VARUKLAR TOPLAMI 

II-DURAN VARLIKLAR 
A-Ticari Alacaklar 

1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

B-Diğer Alacaklar 
1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüpheli Diğer Alacaklar Kar. (-) 

C-Mali Duran Varlıklar 
I-Bağlı Menkul Kıymetler 
2-BağIı Men.Kıy.Değer Düş.Kar.(-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere Ser.Taahhütleri (-) 
5-İştirakler Sermaye Paylan Değer 

Düşüklüğü Karşılığı (-) 
6-Bağlı Ortaklıklar 
7-Bağlı Ortak.Ser.Taahhütleri (-) 
8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Paylan 
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 

9-Diğer Mali Duran Varlıklar 
10-Diğer Mali Duran Varlıklar Değer 

Düşüklüğü Karşılığı (-) 
D-Maddi Duran Varlıklar 
1-Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş Amortismanlar^) 
3-Yapılmakta Olan Yatırımlar 
4-Verilen Sipariş Avansları 

E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
1-Maddi Olmayan Duran Var.(Brüt) 
2-Birikmiş Amortismanlar (-) 
3-Verilen Avanslar 

F-Ozel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1-Özel Tükenmeye Tabi Var.(Brüt) 
2-Birikmiş Tükenme Paylan(-) 
3-Verilen Avanslar 

G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve 
Gelir Tahakkukları 

H-Diğer Duran Varlıklar 
Birikmiş Amortismanlar (-) 

I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
DURAN VARUKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARUKLAR) TOPLAMI 

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. 
2004 YILI BİLANÇOSU 
ÖNCEKİ DÖNEM (*) CARİ DÖNEM 

MİLYON TL MİLYON TL 

183.475.557 

(1.718.355) 
160.039.238 

(15.975) 
1.329.742.673 

95.760 

2.976.433 
1 

78.196 

603.290.176 

483.375 

12 

8.961.008 

1.662.864.025 
1.036.738.993 

76.611.266 

1.652.764 
769.874 

17.003 
12.981 

1.644.399 
756.675 

2I5.542İ33 
0 

181.757.202 

160.023.263 

1.329.838.433 

15.297.707 
2.976.432 

78.1% 

603.290.176 

9.444.371 

702.736.298 

882.890 

4.022 

171.592 
887.724 

1.905.435.570 

1.317.495.269 
3.222.930.839 

195.545.670 

(1.958.373) 
49.503.872 

(4.999) 
1.600.204.195 

170.690 

1.972.805 
1 

101.864 

466.543.112 

548.292 

12 

143.199.902 

1.840.338.670 
1.172.870.845 

99.437.150 

3.527.151 
2.750.705 

19.356 
16.529 

3.347.074 
872.139 

315.627.681 
0 

193.587.297 

49.498.873 

1.600.374.885 

11.563.480 
1.972.804 

101.864 

466.543.112 

143.748.182 

766.904.975 

776.446 

2.827 

204.018 
2.474.935 

2.172.625.020 

-

1.380.756.359 
3.553.381.379 

(*) Önceki dönem değerleri, enflasyon düzeltmesi uygulanmış değerlerdir. 
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TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI AŞ. 
2004 YILI BİLANÇOSU 

PASİF (KAYNAKLAR) 
I-KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR 

A-Mali Borçlar 
B-Ticari Borçlar 

1-Borç Senetleri Reeskontu (-) 
C-Diğer Borçlar 

I-Borç Senetleri Reeskontu (-) 
D-Alınan Avanslar 
E-Yıllara Yaygın İnş.ve On.HakedişIeri 
F-Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 
G-Borç ve Gider Karşılıkları 

1 -Dönem Kân Vergi ve Diğer Yasal 
Yükümlülük Karşılıkları 

2-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi 
Ve Diğer Yükümlülükleri (-) 

3-Kıdem Tazminatı Karşılığı 
4-Faiz Tahakkukları 
4-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider 
Tahakkukları 

I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR TOP. 
II-UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR 
A-Mali Borçlar 
B-Ticari Borçlar 

1-Borç Senetleri Reeskontu (-) 
C-Diğer Borçlar 

I-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 
D-Alınan Avanslar 
E-Borç ve Gider Karşılıkları 

1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları 
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıktan 

F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider 
Tahakkuktan 

G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR TOP. 
II.'-ÖZ KAYNAKLAR 
A-Ödenmiş Sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş Sermaye (•) 
3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 
4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları 

B-Sermaye Yedekleri 
1-Hisse Senedi İhraç Primleri 
2-Hisse Senedi İptal Kârları 
3-M.DV.Yeniden Değerleme Artışlan 
4-İştirakler Yeniden Değer.Amşian 
5-Diğer Sermaye Yedekleri 

C-Kâr Yedekleri 
1-Yasal Yedekler 
2-Statü Yedekleri 
3-Olağanüstü Yedekler 
4-Diğer Kâr Yedekleri 
5-Özel Fonlar 

D-Geçmi» Yıllar Kârlan 
E-Geçmiş Yıllar Zararlan (-) 
F-Dönem Net Kin (Zaran) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

ÖNCEKİ DÖNEM (*) 

478.054.274 

7.016.222 

112.777.018 

94.290.785 

54.401.140 

1.414.851 

103.245.545 

4.551.699 

1.300.000.000 
187.144.376 
257.843.885 

316.180.279 

89.122.556 

MİLYON TL 

0 
478.054.274 

7.016222 

1.522.266 
0 

25.248.662 
72.887.373 

4.593.434 
2.492.151 

479.894.800 
1.414.851 

103.245.545 

0 
4.551.699 

1.056.749 
0 

1.370.699.509 

0 

405.302.835 

264.950.469 

591.814.382 

590.163.644 

2.040.952.813 
3.222.930.839 

512.946.340 

1.278.154 

38.011.040 

28.842.075 

30.615.598 
25.166.500 

1.379.906 

97.036 

6.331.664 

1.300.000.000 
20.297.349 

447.552.950 

489.065.680 

101.457.395 

CARI DONEM 
MİLYON TL 

512.946.340 

1.278.154 

2.116.116 
0 

59.575.719 
64.951.063 

435.532 

502.370.000 
1.379.906 

97.036 

0 
6.331.664 

1.034.177 
0 

1.727.255.601 

0 

590.523.075 

0 

83.086.996 

641.302.924 

511.212.783 

2.400.865.672 
3.553.381.379 

(*) Önceki dönem değerleri, enflasyon düzeltmesi uygulanmış değerlerdi 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 
2004 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
A-Brüt satışlar 
B-Satış indirimleri ( - ) 
C-Net Satışlar 
D-Satışlann maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 
E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan 
F-Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G-Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 
H-Finansmangiderleri ( - ) 

Olağan kar 
I-Olağandışı gelir ve karlar 
J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan 
K-Dönem kan vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılık. (-) 
Dönem net kan 

Önceki dönem 
Milyon TL 

1.861.908.479 

1.861.908.479 
(1.400.454.831) 

(109.905.053) 

135.753.331 

(55.668.848) 
(40.057.643) 

4.105.971 
(17.953.919) 

(112.777.018) 

461.453.648 

351.548.595 

391.575.435 

377.727.487 

Cari dönem 

Milyon TL 

1.844.474.142 

1.844.474.142 

(1.543.165.669) 

(123.183.056) 

104.581.653 

(113.225.636) 
(43.701.325) 

8.143.316 
(12.825.389) 

(38.011.040) 
264.950;469 

301.308.473 

178.125.417 

125.780.109 

121.098.036 

83.086.996 
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Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. 

Aktif (varlıklar) Önceki donem (*) 

I-Dönen Varlıklar 
A- Hazır değerler 
B- Menkul değerler 

1- Menkul kıymet değer düsülckarş. 
C- Ticari alacaklar 

1- Alacak senet reeskont (-) 
2- Şüpheli ticari alacak karş. (-) 

D- Diğer alacaklar 
1- Alacak senet reeskont (-) 

2- Şüpheli alacak karşılığı (-) 
E- Stoklar 

1- Stok değer düşük karş. (-) 
2- Verilen sipariş avansları 

F- GeLaylara ait gider ve gelir tahakkukl. 
G- Diğer dönen varlıklar 
Dönen Varlıklar Toplamı 
II-Duran Varlıklar 
A- Ticari alacaklar 

1- Alacak senet reeskont (-) 
2- Şüpheli alacak karş (-) 

B- Diğer Alacaklar 
1- Alacak senet reeskont (-) 

2- Şüpheli alacak karş (-) 
C- Mali duran varlıklar 

1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıymet değ.düş.karş.(-) 
3- İştirakler 
4- İştirak sermaye taahhüt (-) 
5-Bağlı ortaklıklar (-) 
6- Bağlı ortaklık sermaye taahhütleri (-) 
7- Bağlı ort. serm.pay değ. düş. karş.(-) 
8- Diğer mali duran varlıklar 
9- Diğer mali duran varl.değ.düş.karş.(-) 

D- Maddi duran varlıklar 
1- Maddi duran varlık (brüt) 
2- Birikmiş amortisman (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avansları 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortisman (-) 
3- Verilen avanslar. 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylanı (-) 
3- Verilen Avanslar. 

G- Gelyülara ait gider ve gelir tafaklmk 
H- Diğer duran varlıklar 
Duran Varlıklar Toplamı 
Aktif (Varlıklar) Toplamı 

Milyon TL 

87.747 

1.282167 

4.449.891 

72.590.650 
60.940.634 

352.309 

20.582 
4.117 

11.347 

1.419 

32.410 

25.308.764 

805.879 
10.953.892 

1.508 

5.732.058 

12.002.325 

16.465 

37.113.711 

17.752.356 
54.866.067 

Cari dönem 
Milyon TL 

87.747 

1.459.617 

5.065.770 

82.276.857 
69.769.309 

401.069 

23.528 
11.764 

16.932 

15.294 

20.303 

25.644.681 

2.970.690 
13.520.217 

1.508 

6.525.387 

12.908.617 

11.764 

42.188.117 

19.447.276 
1 61.635.393 

(•) Önceki dönem değerleri, enflasyon düzeltmesi uygulanmış değerlerdir 
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Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. 

Pasif (kaynaklar) 

I- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1-Borç senet reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1- Borç senet reeskontu (-) 
D- Alınan avanslar 
E- Ödenecek vergi ve yükümlülük 
F- Borç ve gider karşılıkları 
1- Dönem kan vergi ve diğ.yük. (-) 
2- Dönem kar. peşin öd. ver. ve diğ.yük (-) 

3- Kıdem tazminat karşılığı 
4- Faiz tahakkuktan 
5- Diğer borç ve gider karşılığı 

G- Gelecek ayl. ait gelir ve gider tahakkuk 
H- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 
II- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1- Borç senet reeskont (-) 
C- Diğer borçlar 

1-Borç senet reeskont (-) 
D- Alınan avanslar 
E- Borç ve gider karşılıktan 

1- Kıdem tazminatı karşılıklan 
2- Diğer borç ve gider karşılıklan 

F- Gelecek yıl. ait gelir ve gider tahakkuk 
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 
III-Öz Kaynaklar 
A- Ödenmiş Sermaye 

1-Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye (-) 

B- Enflasyon muhasebesi 
1- Enflasyon muhasebesi olumlu fark 

C- Sermaye Yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç prim 
2- Hisse senedi iptal karlan 
3- MDV yeniden değerleme artış 
4- İştirak yeniden değerleme artış 
5- Diğer sermaye yedekleri 

D-Kar Yedekleri 
1- Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kar yedekleri 
5- Özel Fonlar 

E- Geçmiş yıllar karlan 
F- Geçmiş yıllar zararlan (-) 
G- Dönem net zaran 
Öz Kaynaklar Toplamı 
Pasif (Kaynaklar) Toplamı 

Önceki dönem (*) 
Milyon TL 

627 
7.371.799 

17.288.590 

1.635.280 

1.986.002 

143.803.330 

82.331 

153 
1.092.746 
7.372.426 

251 

7.418 

966.977 

89.658 

17.288.590 

3.621.282 

(119.459.095) 

152.351.237 

1.064.053 

(98.549.223) 
54.866.067 

Cari dönem 
Milyon TL 

662 
672.636 

145.000.000 

7.680.047 

1.868.409 

2.269.129 

42.921.486 

21.903 

109 
1.258.383 

673.298 

435 

7.167 

284.405 

44.875.614 

131.936 

145.000.000 

7.680.047 

4.137.538 

(119.459.095) 
(21.022.218) 

423.508 

16.636.271 
61.636.393 

*) Önceki dönem değerleri, enflasyon düzeltmesi uygulanmış değerlerdir 
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Adapazan Şeker Fabrikası A.Ş. 
2004 Yılı Gelir Tablosu 

Gelirler ve giderler 

A-Brüt satışlar 
B-Saüş indirimleri ( - ) 
C-Net Satışlar 
D-Saüşlannmaliyeti(-) 

Brüt satış zaran 
E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zaran 
F-Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G-Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 
H-Finansmangiderleri ( - ) 

Olağan zarar 
I-Olağandışı gelir ve karlar 
J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem zaran 
K-Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan (-) 

Dönem net zaran 

Önceki dönem 
Milyon TL 

25.267.216 

25.267.216 
25.649.012 

2.345.571 

231.282 

2.615.557 
11.840.170 

387.976 
58.045 

381.796 

2.727.367 

16.951.812 

16.621.881 

16.621.881 

Cari dönem 

Milyon TL 

33.209.551 

33.209.551 
33.687.126 

2.940.522 

623.018 

5.940.970 
12.400.841 

241.046 
126.373 

477.575 

3.418.097 

21.136.890 

21.022.218 

21.022.218 
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BAHA ESAT TEKAND KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.'DEKİ 
% 56 HİSSENİN SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

İşbu Hisse Satış Sözleşmesi Özelleştirme Yüksek Kurulu'nuıı 30.9.20O4 tarih ve 
2004/93 sayılı Kararfna istinaden T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı ile Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında tanzim ve imza 
edilmiştir. 

1.1 ıı sözleşmede geçen tanımlardan; 

İDARE : T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığını 

Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi 

Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'yi. 

ALICI 

ŞİRKET 

HİSSE 

ilitde eder. 

İDARE'ye ait ŞİRKET'deki % 56 (yüzdeelliallı) oranındaki 
2.240.000.000.000.- (İkitrilyonikiyüzkırkmilyar)TL nominal bedelli 
hisseyi 

Sözleşme Kapsamı 

MADDE l.Bu hisse satış sözleşmesi, ihale ilanında ve tanıtım dokümanında 
belirtilen, İDARE'ye ait ŞİRKET'deki HİSSE'nin ALICIyu .satış ve 
devrine ilişkin hükümleri kapsar. 

Satış Bedeli ve Ödeme Şartları 

MADDE 2.İDARE ŞİRKET'teki HİSSE'sini 23.820.000. 
(Yirmiüçmilyonsekizyüzyirmibin) ABD Doları bedelle ALlCI 'ya 
satmıştır. 

MADDE 3.ALICI, satış bedelinin ödenmesi ile ilgili olarak; 

İhale şartları belgesinin 13. Maddesi çerçevesinde 01.10.2004 tarihli 
yazısı ile HİSSE satış bedelini peşin ödeyeceğini İDARE'ye 
bildirmiştir. 

Buna göre ALICI, ihale ilanı ve ihale şartları belegesinde belirtildiği 
üzere, ihale bedelinin peşin ödenmesi nedeniyle yırzde 10 (on) indirim 
uygulanarak belirlenen 21.43 8.000.- (Yirmibirmilyondörtyiizotuz-
sekizbin) ABD Dolarını sözleşme imza tarihinde İDARE'nin T.C. 
Ziraat Bankası A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdindeki 321502 No'lu 
Özelleştirme Satış Gelirleri ABD Doları hesabına yatırmıştır. 

MADDE 4. 

Çalışanlara İlişkin Hükümler 

a) ŞİRKET'deki nakle tabi personel istekleri halinde. 4046 sayılı 
Kanun'un 22'nci maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum veya 
kuruluşlarına nakledilecektir. 

b) 4046 sayılı Kanunun 22rnci maddesi çerçevesinde diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel 
Başkanlığına bildirilen persc/TTelTrı-^eski kurumlan ile ilişkilerinin 
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kesilip yeni kurumlarında göreve başlayacakları tarihe kadar 
geçecek nakil sürecinde eski kadro veya pozisyonlarına ilişkin 
aylık ücret, varsa ikramiye, ücrete bağlı diğer mali haklar, sosyal 
hak ve yardımlar (harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri ve 

. ölüm yardımı) öncelikle ŞİRKET tarafından ilgililerine ödenecek 
ve bu ödemeler İDARE'nin belirleyeceği nakle tabi personelce 
doğruluğu onaylandıktan sonra ŞİRKET*çe İDARE'den talep 
edilecektir. Söz konusu talebin İDARE'ye ulaşmasından sonra • 
bilgi ve belgelerin eksiksiz olması halinde en geç 30 gün içinde 
Özelleştirme Fonundan, ŞİRKET hesabına aktarılacaktır. 

c) Nakle tabi personelin nakil süreci içindeki sağlık kurumlarına sevk 
işlemleri sağlık raporu ve benzeri sağlık işlemlerinin yerine 
getirme yükümlülüğü İDARE'ce görevlendirilecek nakle tabi 
personel tarafından yapılacaktır. 

d) ALICI, nakle tabi personelin nakil işlemleri sonuçlanıp, ŞİRKET 
ile ilişikleri kesilinceye kadar personel ile ilgili olarak İDARE'nin 
istediği her türlü bilgi ve belgeyi zamanında gönderecektir. 

e) İDARE ve diğer resmi kurumların iş ve işlemlerini takip edecek 
yeterli sayıda nakle labi personel ŞİRKET mahallinde 
görevlendirilecektir. Bu personelin belirtilen iş ve işlemleri 
yapması için ŞİRKET'çe her türlü kolaylık gösterilecektir. 

f) ALICI, kendi istekleriyle ŞİRKET'le kalan nakle tabi personelden 
emeklilik talebinde bulunanların emeklilik taleplerinin 
onaylanacağını, emekli ikramiyesine tekabül edecek süre hariç 
hisse devrinden sonra ŞİRKET'te çalışmasına karşılık kıdem 
tazminatlarının ve diğer haklarının ödeneceğini ve yapılacak 
ödemelerin hiçbir şekilde İDARE'ye rücu edilmeyeceğini kabul, 
beyan ve taahhüt eder. 

g) Hisse Satış Sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 4S57 
sayılı İş Kanununa tabi olanların hizmet akilleri devam edecek 
olup. daha sonra bu işçilerin iş sözleşmelerinin sona ermesi halinde 
işçilere yapılacak kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve varsa 
kullanılmamış yıllık izinlere ilişkin ücretler ve ödenmemiş diğer 
haklara (ilave tediye vs.) ilişkin yapılacak ödemeler .ŞİRKET 
tarafından yapılacaktır. 

h) Hisse devrinden sonra; daha önceki dönemler için Bakanlar Kurulu 
Kararı gereği ödenecek ilave tediyeler ve mevcut Toplu İş 
Sözleşmesinin uygulanmasından hasıl olabilecek . diğer mali 
yükümlülükler ŞİRKET'çe ödenecek olup. yapılacak bu ödemeler 
için hiç bir şekilde İDARE'ye rücu edilemeyecektir. 

i) Bu maddede belirtilmiş olan ALICI'ya ve ŞİRKET'e ait 
yükümlülükler, satış konusu hisselerin temadi eden devir hallerinde 
de geçerli olacaktır. ALICI, bu devre ilişkin olarak yapılacak 
sözleşmelerde de ALlCI'nın İDARE'ye karşı olan tüm 
yükümlülüklerinin devir alan kişiye geçeceği hususunda İDARE 
lehine bu hükmü tesis ettirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Alıcının Taahhütleri 

«DDE 5. ALICI, ŞİRKET Genel Kurulu tarafından 20Ü3 faaliyetleri ile ilgili 
' ^ V dağıtılmasına karar verilen kardan satışa konu HİSSE'ye tekabül eden 

\ ve bu sözleşme tarihi iıib^riyhl^ötk'juııemiş olan 2.662.408.350.050 
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(İkitrilyonaltıyüzaltmışikimilyardörtyüzdoksansekizmilyonüçyüzellibin 
elli) TL'nin en geç 25/10/2004 tarihinde İDAREnin TC Ziraat Bankası 
Merkez Şubesi nezdindeki 282487 No'lu Özelleştirme Geliri ve 
Temmettü Hesabına aktarılacak şekilde ŞİRKET yönetim kurulundan 
karar alınmasını ve uygulanmasını sağlayacağını kabul, beyan ve 
taahhüt eder. ŞİRKET yönetim kurulu İDARE "nin bakiye kar payı ile 
ilgili ödemeyi belirtilen tarihte İDARE hesabına yatırmaz ise ALICI 
aynı tarih itibariyle söz konusu tutarı İDARE'nin belirtilen hesabına 
defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MADDE 6.ALICI, ŞİRKET'in faaliyetleriyle ilgili olarak zaman zaman yetkili 
makam ve kuruluşlara gerek ŞİRKET'in faaliyetlerinin denetimi. 
gerekse Türkiye'deki özelleştirme programının denetimi için öngörülen 
genel kurallara uygun olarak talep edecekleri bilgi ve belgeleri (üretim, 
satış, personel, yatırım, kar/zarar vs.) Hisse Satış Sözleşmesi'nin 
imzalandığı tarihten itibaren 6 aylık dönemler halinde 3 (üç) yıl süre ile 
İDAREye verilmesini sağlayacaktır. 

İDARE'ce ŞİRKET'in faaliyetlerinin denetimi için gönderilecek 
elemanlara her türlü evrakı incelemeleri, gerekli gördükleri zaman ilgili 
kişilerden bilgi ve belge almaları hususlarında yardımcı olunacak, bu 
çalışmalar için kendilerine gerekli ortam sağlanacaktır. 

Ayrıca Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun ŞİRKET'in kamuda 
geçen süresini denetlemek için yapacağı çalışmalara izin verilecek ve 
bu çalışmalara ait denetim ile ilgili giderler ALICI tarafından 
ödenecektir. ALICI bu yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde 
beher durumda 10.000.- (onbin) ABD Doları ceza ödeyecektir. Bu 
ödemenin garanti altına alınması için ALICI'dan 60.000.- (Allmışbin) 
ABD Doları tutarında kayıtsız şartsız, süresiz, gayrikabili riicu, ilk 
talepte ödemeli ve istenildiğinde paraya çevrilebilir kesin teminat 
mektubu alınmış olup, yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yerine 
getirilmediği beher durum için tespit edilen 10.000.- (onbin) ABD 
Dolan tutarındaki ceza sözkonusu teminat mektubundan tahsil 
edilecektir. Belirtilen dönemlerde istenilen raporlar İDAREye teslim 
edildikçe ALICIn ın isteği üzerine teminatın döneme tekabül eden 
miktarı serbest bırakılacaktır. 

ALICI, ŞİRKET'in faaliyetleri ile ilgili olarak İDARE elemanlarınca 
düzenlenecek inceleme raporlarına, raporda belirtilecek süre içerisinde 
cevap verileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

JYl ADDE 7.ŞİRKET'te kalan arşiv malzemesi ve arşivlik malzemenin muhafaza 
edilmek üzere Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi ile 
arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme niteliği taşıyan "kanuni bekleme 
süresi olan evrakın" mevzuatta belirtilen süreler zarfında, gerektiğinde 
yetkililere kullandırılmak üzere muhafaza edilmesi ALİCİ tarafından 
sağlanacaktır. 

M A DDE 8.ALICI ihale konusu Ş İRKETİ devraldığı tarihten önceki döneme 
ilişkin olarak yapılmış olan her türlü işlem ve kayıtlara intikal etmemiş 
tüm alacaklar, borç ve yükümlülüklerden sorumlu olup bu hususlar ile 
ilgili İDARE'yi ilzam edecek hiç bir başvuru ve rücu hakkının 
bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI ŞİRKET bilançosu 
ile ilgili geriye doğru hiçbir başvuru ve riicu hakkı olmadığını ve hisse 
devir tarihi itilTâTîyre-Uim personelin her türlü hakkını tekeffül ettiğini 
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kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu yükümlülük, hisselerin temadi eden 
devir hallerinde de geçerli olacaktır. A L I C I , bu devre ilişkin okıııık 
yapılacak sözleşmelerde de kendisinin İ D A R E ' y e karşı olan iti ir: 
yükümlülüklerinin devir alan kişiye geçeceği hususunda İ D A R E lehine 
hüküm tesis ettirmeyi kabul , beyan ve taahhüt eder. 

M A D D E 9 . A L I C I , Ş İ R K E T ile firmalar, şirketler, kuruluşlar veya diğer üçüncü 
kişiler arasında yapılan anlaşmalarda devredi lemeyeceği belirt i len her 
türlü teknik yardım, mühendisl ik ve lisans anlaşmaları ile bunlara 
ilişkin bilgi ve dokümanlardan kul lanı lmaması gereken bilgi ve 
belgelerin kul lanı lmasından ve gizlil iğine uyulması gerekenler in 
gizli l iğine uyulmamasından sorumlu olduğunu kabul , beycin ve taahhüt 
eder. 

Devir Teslim 

M A D D E J O . Ş İ R K E T , sözleşme tarihindeki mevcut durumu ile A L I C F y a tes l im 
edilecektir . H İ S S E devri İDARE tarafından A L I C I ile söz l e şme 
imzalandıktan sonra devir ve teslime dair tutanağın imzalandığı tar ih 
itibariyle gerçekleşir . İ D A R E H İ S S E ' n i n devir ve teslime i l i şk in 
tutanağın imzalanmasından sonra ortaklar pay defterinde gerekl i 
düzel tmenin yapılması için Ş İ R K E T ' e bildir imde bulunacaktır . 

M A D D E 1 1 . A L I C I ' n ı n , bu sözleşmeyi imzalamasına rağmen H İ S S E ' y i fiilen tes l im 
almaktan imtina etmesi ve İ D A R E ' n i n yazılı ihtarına rağmen teb l iğ 
tarihinden itibaren en geç 10 fon) gün içinde H İ S S E ' y i teslim a lmamas ı 
hal inde sözleşme İ D A R E ' c e feshedilir. Bu nedenle yapılacak fesih 
halinde toplam satış bedelinin % 1 0 ' u A L I C I tarafından peşin o la rak 
ödenmiş tutardan cezai şart olarak mahsup edilerek. İ D A R E ' c e irad 
kaydedil ir ve bakiye tutar A L I C I ' y a iade edilir. 

Diğer 

M A D D E 1 2 - Ş İ R K E T ' e ait lojmanlarda oturan tüm personel . Hisse Satış Sözleşmesi 
. imza tarihinden i t ibaren en geç dört ay içerisinde lojmanları 
boşal tacaktır . Lojmanlarda oturan personelin lojmanları boşal tmasına 
kadar geçen sürede kira, elektrik, su ve yakıt ihtiyacının Hisse Sa t ı ş 
Sözleşmesi imza tarihinden önceki şartlarda sağlanması A L I C I 
tarafından devam ett i r i lecektir . Ancak bu sürenin sonunda lojmanları 
boşal tmayanlar için A L I C I kanuni yollara müracaat etmekte serbesttir . 

M A D D E 1 3 . A L I C I ' n ı n , iş bu sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydı ile. öngörülen 
ödeme yükümlülükler inin yanı sıra bu sözleşmenin diğer maddeler inde 
yer alan taahhüt ler inden doğan yükümlülüklerini de kısmen veya 
tamamen yerine ge t i rmemesi halinde İDARE bu nedenle uğrayacağı her 
türlü zararın genel hükümler çerçevesinde tazminini talep edebilecektir . 

M A D D E 1 4 . A L I C I , Ş İ R K E T kayıtlarını inceleyerek H İ S S E ' y i satın aldığını, luı 
nedenle bu sözleşmenin imza tarihine kadar Ş İ R K E T ' t e İ D A R E ' y e ait 
H İ S S E ' y i temsilen görev yapan Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin 
sorumluluğunu gerekt irecek bir ckırum olmadığını beyan ve kabul 
e tmiş t i r . 

M A D D E 15 .T .C . Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı ve benzeri 
kamu de_netim organlar ınca Ş İ R K E T ' i n kamuda geçen süresini 
denet lemek için Ş İ R K E T ' t e çalışma izni verilmesi ve geçici yer rnhsisi 
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gibi kolaylıklar gösterilecek ve bu çalışmalarla ilgili giderler ALICI 
tarafından karşılanacaktır. 

MADDE i6.İşbu Satış Sözleşmesi ile ALİCİ ve ŞİRKET'e getirilen 
yükümlülükler, hisselerin temadi eden devir hallerinde de geçerli 
olacaktır. ALICI, bu devre ilişkin olarak yapılacak sözleşmelerde de 
kendisinin İDARE'ye karşı olan tüm yükümlülüklerinin devir alan 
kişiye geçeceği hususunda İDARE lehine bu hükmü tesis ettirmeyi 
kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MADDE 17.Tarafların tebligat adresleri şu şekildedir. 

T.C. BAŞBAKANLIK Torunlar Gıda 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sanayi ve Tic. A.Ş. 

Ziya Gökalp Cad. No:80 Kavacık Rüzgarlı Bahçe 
Kurtuluş/ANKARA 95. Sok. No: 6 81640 

Tel -. (312) 430 45 60 Beykoz / İSTANBUL 
Fax:(312)435 93 42 Tel: (216) 425 03 28 (pbx) 

Fax: (216) 425 21 07 
MADDE 18.ALICI!nın tebligat adresinde meydana gelebilecek değişiklikler 10 (on) 

gün içinde İDARE'ye bildirilmediği taktirde, belirtilen adreslere 
yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır. 

MA DDE 19.HİSSE devir ve teslim tutanağı bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası 
olup, devir ve teslim işlemi gerçekleştikten sonra bu sözleşmenin eki 
addolunur. 

MADDE 20.İşbu hisse satış sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflar hususunda 
Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. 

MADDE 21.İşbu hisse satış sözleşmesi taraflarca iki nüsha olarak 08/10/2004 
tarihinde imzalanmış olup, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. 

Ekler: 
Ek -1) Hisse Senedi ve Hisse Muvakkat İlmühaberi 

Devir Teslim Tutanağı (1 Takım). 
Ek -2) Alıcının 01.10.2004 tarihli yazısı. 
Ek -3) Vekaletname (1 Takım). 

TORUNLAR T.C. BAŞBAKANLIK 
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANL 

Adına Adına 

Aziz TORUN . Metin KİLCİ 
Yönetim Kurulu Başkan V. Başkan 
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SAYI: 105 

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME 
İDARESİ BAŞKANLIĞI'NIN 2002 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 

KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 
Komisyonumuzun 27.10.2005 tarihli 6 inci Birleşiminde KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli 

Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının 2002 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenme
si Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz ko
nusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birle
şim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde kamu sektörü veya büyük ölçekli özel sektör işletmele

rinin istihdam artışına önemli bir katkı sağlamaları beklenmediği, yeni iş sahalarının küçük ve or
ta ölçekli işletmeler tarafından yaratılacağı düşünüldüğünden; özellikle sanayi kesiminde önemli 
bir potansiyeli bulunan bu işletmelerin geliştirilmesi ve desteklenmesi tüm ülkeler için kalkınma
nın temel hedeflerinden birisi olmuştur. 

İleri sanayi ülkelerinde imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler uzmanlık isteyen her alan
da üretim yapmamakta ve uzmanlık gerektiren parçalan yan sanayiden sağlayarak üretim maliyetleri
ni düşürmekte ve dolayısıyla rekabet güçlerini artırmaktadırlar. Bu oluşumda küçük ve orta büyüklük
teki işletmelerin konumu önem kazanmakta olup, bu anlamda KOBİ'ler büyük sanayi işletmelerinin 
vazgeçilmez destekleyicisi ve tamamlayıcısı konumunda olmaktadırlar. Aslında, uluslararası rekabet 
gücü de büyük işletmeler ile küçük işletmeler arası sağlanacak başanlı bir entegrasyona bağlıdır. 

KOBİ'ler çok yönlü olmalan, değişen ekonomik şartlara ve teknolojik gelişmelere kolayca uymala-
n ve atıl kapasite oranını en aza indirmeleri nedeniyle serbest piyasa ekonomisi içinde avantajlı durum
da olduklanndan ülke ekonomisi ve sanayinin geleceği bakamından da gerekli ve önemli kuruluşlardır. 

KOBİ'lerin ortak özellikleri, büyük sanayi işletmelerine göre daha emek-yoğun olmalan nedeniy
le istihdam yaratmalan, genellikle çok amaçlı makine-donanım kullanıcısı olmalan, basit üretim teknik
leriyle ve düşük nitelikli işgücü kullanarak daha ucuz üretim yapmalandır. Bunlann yanında; KOBİ'ler 
bölgeler arası dengeli kalkınmayı sağlayıcı, gelir dağılımında düzenleyici rol üstlenmeleri, ferdi tasar
ruftan teşvik edici, yönlendirici ve hareketlendirici işlevleri nedeniyle politik ve sosyal sistemin denge 
ve istikrar unsurlan olup bu anlamda toplumun da ana unsuru ve sigortalanndan biri olmaktadırlar. 

Büyük ölçekli işletmelerin ekonomik ve siyasi konjonktürdeki değişmeler karşısında hareket 
kabiliyetinin sınırlı olması, teknolojideki gelişmelerin bu şirketlere adaptasyonunun, maliyetinin 
yüksekliği nedeniyle uyum sorununun yaşanması, ekonomide meydana gelen değişikliklere uyum 
sağlama esnekliği yüksek ve konjonktürel dalgalanmalara, ekonomik ve mali krizlere karşı daha 
esnek olan, ekonomik ve sosyal yaşamın temel istikrar unsurlarından biri olarak KOBİ'lerin dün
ya genelinde önemini daha da artırmıştır. 

Bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemiz ekonomisinin de en dinamik ve sürekli unsurlan olan 
KOBİ'ler, Türk özel sektörünün dinamizmini en iyi şekilde temsil eden işletmelerdir. Bu kesimin 
geliştirilmesi ve desteklenmesi, ülkeye teknoloji transferinin ve üretimin artması anlamına gelmek
tedir. Özellikle yeni teknolojilerin ülke geneline yayılmasında ve üretim kalitesinin artmasında bu 
işletmelerin payı büyüktür. 

KOSGEB'in 1998-2002 yıllan çalışmalanna ait toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler 

Fon kaynaklan 

Fon kullanımları 

Gelirler toplamı (Bütçe) 

Giderler toplamı 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödeme 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 

Tüm alım tutan 

Satılan hizmetler maliyeti 

Hizmet satış tutan 

Stoklar. 

Malzeme 

Sipariş avanstan 

Sözleşmeli (ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari vıla ilişkin: 

- Sözleşmeliler için yapılan gider 

- Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİH'ya katkı (üretici fiyat) 

GSYİrTya katkı (alıcı fiyat) 

GSMrTya katkı (alıcı fiyat) 

Gdir-gider fazlası 

Birikmiş gelir fazlası 

Ölçü 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL | 

1998 

13.624.665 

13.382.263 

-
-

2.944.832 

326.975 

45 

38.602 

-
107.267 

6.953 

6 

415 

1.786.855 

1.785.855 

359 

18.251 

-
-
-

1.026.870 

1.946.946 

1999 

14.165.459 

13.156.923 

-
-

1.302.780 

365.064 

25 

71.704 

3.243.620 

180.230 

6.475 

. 
465 

3.547.078 

3.547.078 

635 

30.244 

(1.306.329) 

(1.276.085) 

(1.276.085) 

178.734 

1.946.946 

2000 

41.075.656 

40.972.179 

-
-

2.686.948 

1.511.532 

70 

70.991 

4.566.825 

426.409 

10.419 

. 
471 

4.903.459 

4.869.540 

862 

152.179 

(4.231.280) 

(4.079.101) 

(4.079.101) 

(100.223) 

2.125.679 

2001 

31.491.982 

30.519.344 

-
-

3.960.872 

1.460.119 

58 

72.994 

7.113.966 

555.746 

20.239 

7.581 

480 

7.897.517 

7.853.292 

1.363 

102.681 

(6.597.264) 

(6.494.583) 

(6.494.583) 

737.608 

2.025.457 

2002 

-
-

133.400.117 

25.748774 

5.923.175 

2.516.022 

20 

169.025 

11.233.623 

1.045.754 

23.190 

7.785 

505 

12.612.250 

12.594.035 

2.078 

188.931 

(29.658.129) 

(29.469.198) 

(29.469.198) 

126.569.431 

2.763.065 

Son iki yıl 
farkı 

31.491.982 

30.519.344 

133.400.117 

25.748774 

1.962.303 

1.055.903 

(38) 

96.031 

4.119.657 

490.008 

2.951 

204 

25 

4.714.733 

4.740.743 

715 

86.250 

(23.060.865) 

(22.974.615) 

(22.974.615) 

125.831.823 

737.608 

Artış veya 
azalış % 

(100) 

(100) 

-
-

50 

72 

(66) 

132 

58 

88 

15 

3 

5 

60 

60 

52 

84 

350 

354 

354 

17.059 

36 



Küçük ve Orta Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 12.4.1990 
tarih ve 3624 sayılı Kanun'la kurulmuş olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili, tüzel kişiliğe 
haiz ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi bir kamu kuruluşu olarak faaliyetini sür
dürmektedir. 

3624 sayılı Kanun'un KOSGEB'in kuruluş amacını düzenleyen 1 inci maddesinde "Ülkenin 
ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin 
(KOBİ) payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide en
tegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek" üzere Başkanlığın kurulduğu 
belirtilmiştir. 

KOSGEB'in 3624 sayılı Kanun'un gereği olarak görevleri, bilgi ve teknoloji temini, müteşeb
bisliğin geliştirilmesi ve teşviki, kalite temini, yan sanayi ilişkilerinin güçlendirilmesi ve eğitim ol
mak üzere beş ana grupta toplanmaktadır. 

KOSGEB, ülke düzeyindeki örgütlenmesiyle, küçük ve orta ölçekli sanayicilere destek ve hiz
met sunumu gerçekleştirmektedir. Destek kapsamında; Eğitim, İstihdam, Araştırma-Geliştirme, 
Bilgisayar Yazılım, Bilgi Temini (KOBİ-Net), KOBİ İş Gezileri, Yurt İçi ve Yurt Dışı Fuar Katı
lımları, Ortak Kullanım Laboratuvarı/Atölye, Küçük Sanayi Sitesi Altyapı ve Üstyapı Proje Des
tekleri verilmektedir. Hizmet kapsamında ise; danışmanlık, eğitim, laboratuar ve bilgilendirme hiz
metleri sunulmaktadır. 

3624 sayılı Kanun, 4684 sayılı Kanun ile değiştirilerek, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliş
tirme ve Destekleme Fonu'nun oluşturulmasını ve kaynaklarını düzenleyen 15-16 ncı maddeler yü
rürlükten kaldırılmıştır. Başkanlığın bütçesinin Fon gelirlerinden oluşacağını düzenleyen 14 üncü 
madde Fon kaldırıldığı için yeniden düzenlenmiştir. 

Yeni düzenleme sonucu 2002 yılında Başkanlığın bütçe gelirleri toplamı 133,4 trilyon lira ola
rak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerle birlikte Kuruluş'un 2002 yılı toplam geliri 152,5 trilyon liraya 
ulaşmıştır. 

Diğer taraftan 2002 yılında sabit yatırım harcamaları için 2,5 trilyon lira, cari giderler için 15,9 
trilyon lira, KOBİ'lere destek amacıyla 7,3 trilyon lira olmak üzere 25,7 trilyon lira gider gerçek
leştirilmiştir. 2002 yılında yapılan toplam giderlerin % 61,9'u cari giderlere, % 28'ü KOBİ'lere 
destek harcamalarına, % 9,7'si yatırım harcamalarına aittir. 

Sabit giderlere tüm harcamaların % 61,9 oranında 25,7 trilyon lira sarfedilirken; KOBİ'lere 
% 28 oranında 7,3 trilyon lira tutarında destek verilmesi, bu kuruluşlara verilen desteğin yetersiz
liğini göstermektedir. 

Başkanlığın hizmet birimlerini oluşturan Merkez Müdürlüklerinin hedef kitle olan KOBİ'lere 
ulaşmada yetersiz kalması yanında, mevcut desteklerin tanıtımı ve kullandırılmasında organizas
yon yetersizliği, desteklerden yararlanacak KOBİ'ler tarafından yerine getirilmesi istenen yüküm
lülüklerin aşırı düzeyde olması, ihtiyaçlara cevap verecek yeni destek hizmetlerinin yeterince ge-
liştirilmemesi, genel olarak KOBİ'lere yönelik geliştirme ve destekleme faaliyetlerinin yetersiz 
kalmasından en önemli etkenler olmuşlardır. 

Nitekim Başkanlığın 31.12.2002 tarihi itibariyle bankalarda 127,1 trilyon lira parası bulunmak
tadır. Ayrıca Kuruluş 17,8 trilyon lira faiz geliri sağlamıştır. Bu durum da Başkanlık kaynaklarının he
def kitlesi olan KOBİ'lere çok yetersiz düzeyde aktarıldığı gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Bu durum; Başkanlığın hizmet birimlerini oluşturan Merkez Müdürlüklerinin hedef kitle olan 
KOBİ'lere ulaşmada yetersiz kalmasının yanısıra, mevcut desteklerin tanıtımı ve kullandırılmasında 
organizasyon yapısı yanında desteklerden yararlanacak KOBİ'ler tarafından yerine getirilmesi istenen 
yükümlülüklerin yerine getirilmesinde firmalarca karşılaşılan sorunlardan da kaynaklanmaktadır. 
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KOSGEB'in kendisine tahsis edilen kaynakları daha etkin ve verimli kullanmasını sağlamak 
üzere; doğrudan verilen destekler kapsamındaki KOBİ Destekleri başlığı altında sayılan faaliyet
lerini yoğunlaştırması, daha fazla KOBİ'ye daha fazla hizmet ve destek vermesi gerekli ve Kuru
luş Kanunu'nda belirtilen amaçları yerine getirmesi bakımından da zorunlu görülmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 

Kuruluş'un teşkilatını Genel Kurul, İcra Komitesi ve Başkanlık oluşturmaktadır. 

KOSGEB'in ana ve yardımcı birimlerini ise süreç grupları, enstitüler, işletme geliştirme mer
kezleri, teknoloji geliştirme merkezleri ile laboratuvar müdürlükleri oluşturmaktadır. 

Kuruluş bünyesinde 25 İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü, 12 TEKMER, 10 Laboratuvar 
Müdürlüğü bulunmaktadır. 

Merkezde ise 5 adet Süreç Başkanlığı ile bağlı birimleriyle KOSGEB faaliyetleri yürütül
mektedir. 

Teknolojik çalışmalara ve araştırma geliştirme projelerine yönelik faaliyetleri yürüten ve üni
versiteler bünyesinde bulunan TEKMER'lerin mümkün olduğunca yaygınlaştırılmasında fayda 
bulunmaktadır. 

KOSGEB'in Genel Kurulunu Devlet Bakanı, Maliye ve Gümrük Bakanı, Millî Eğitim Baka
nı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı'nın yanı sıra çeşitli bakanlıkla
rın müsteşarları ve çok değişik kamu ve özel kesime ait kuruluşların temsilcileri oluşturmaktadır. 

Kuruluş Genel Kurul'unun 1998 ve 1999 yıllarında birer defa toplanabildiği, 2000 yılında hiç 
toplanamadığı 2001 yılında 28.8.2001 tarihinde toplandığı, 2002 yılında ise toplanamadığı incele
melerde tespit edilmiştir. 3624 sayılı Kanun'un 6 ncı maddesinde Genel Kurulun yılda en az 2 de
fa toplanması amir hükmü yerine getirilmemektedir. 

Başkanlık faaliyetleri ile ilgili herhangi bir onay yetkisi olmayan yalnızca çalışmalara yönelik 
önerilerde bulunan Genel Kurulun, yukarıda da sayıldığı gibi çok geniş bir katılımla teşkil edilmesi
nin uygulamada getirdiği fayda da anlaşılmadığından; 3624 sayılı Yasanın değişiklik çalışmalarında 
daha dar kapsamlı bir danışma organı olarak teşkilinin sağlanarak, belirlenecek makul dönemlerde 
toplanarak kuruluş için gerçek bir danışma kurulu mahiyetine kavuşturulması gerekli görülmektedir. 

3624 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile İcra Komitesi; Sanayi ve Ticaret Bakanının Başkanlı
ğında, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarı, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı Müsteşarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Es
naf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanı, Genel Kurulda temsil edilen Teknik Üniversite Rektö
rü, (halen İstanbul Teknik Üniversitesi) TÜBİTAK Başkanı ile İdare Başkanından oluşmaktadır. 

Başkanlığın karar organı olan icra komitesinin teşkilinde gözetilen çok kapsamlı ve siyasi dal
galanmalardan etkilenen oluşum nedeniyle, komitenin Yasanın amir hükmüne göre en az iki ayda bir 
toplanması hükmüne de uyulmamaktadır. Nitekim 2002 yılında İcra Komitesinin ancak 4 defa topla
narak Başkanlıkla ilgili 25 karar aldığı, hatta bu toplantılardan bazılannın yapılmadığı, kararlann 
Başkanlık tarafından hazırlanarak imza için İcra Komitesi üyelerine dolaştınldığı tespit edilmiştir. 

3624 sayılı Yasanın değişiklik çalışmalarında Genel Kurul'un ve İcra Komitesinin yapısının 
tekrar ele alınarak değiştirilmesi suretiyle işlerlik kazandınlması gerekmektedir. 

KOSGEB'de 2002 yılında ortalama 505, yıl sonu itibariyle de 591 personel istihdam edilmiştir. 

Ayrıca bazı hizmetler taşeronlar aracılığı ile sağlanan işçilerle gördürülmektedir. Bu şekilde de 
KOSGEB'de 2002 yılında 135 taşeron işçisi çalıştırılmıştır. 
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Personel idari hizmet sözleşmesi akdedilerek istihdam edilmektedir. Çalışanlar emeklilik yö
nünden isteğe bağlı olarak SSK ya da Emekli Sandığı'na tabi olabilmektedirler. 

Başkanlıkta çalışan sözleşmeli personel için geçen yıla göre % 60 oranında 4,7 trilyon lira faz
lasıyla toplam 12,6 trilyon lira harcama yapılmıştır. 

Bu harcamaların % 66 oranında 8,2 trilyon lirası esas ücretlere, % 21 oranında 2,7 trilyon li
rası ek ödemelere, % 13 oranında 18 milyar lirası da geçmiş yıllarla ilgili ödemelere aittir. 

Taşeron işçiler için yapılan ödemelerin tutan ise 578 milyar lira olmuştur. 
III- KURULUŞ FAALİYETLERİ 
Kuruluşun amacı; Türkiye ekonomisi içinde önemli bir paya sahip olan KOBİ'lerin (Küçük 

ve Orta Ölçekli İşletmeler) teknolojik yenilikleri süratle uyumlannı sağlamak, ulusal ve uluslar 
arası piyasalarda rekabet edebilmelerini sağlayacak araçları geliştirmek ve desteklemek, her türlü 
bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, pazar ve teknoloji yönelimli, katma değeri yüksek üretim alanların
da yeni iş olanakları oluşturmak, girişimcilik ortamlarını hazırlamaktır. 

KOSGEB, küçük işletmelere yönelik bilgi sistemleri kurma ve geliştirme, işletmeler arası elek
tronik ticaretin geliştirilmesi, işletmeler arası işbirliği ve bilgilendirme ağı (KOBİ-NET) desteği, ya
zılım ve donanım desteği, KOBİ'ler için teknolojik araştırma ve geliştirme projeleri, ulusal ve ulus
lar arası teknoloji kurumlan ile işbirliği, küçük işletmeler teknoloji envanteri, üniversite-sanayi işbir
liği, fınansal destek ve finansal planlama, girişimciler ve girişimciliği destekleyen kuruluşlar arasın
da işbirliğinin sağlanması, ihracat potansiyelinin araştınlması, fuar organizasyonu ve destekleri, mar
kalama, CE işareti, ISO 9000 Kalite Standartlan/Kalite Güvence Sistemlerinin kurulması, AR-GE 
projelerinin desteklenmesi, istihdam desteği, makine ve teçhizat desteği, ortak kullanım atölyeleri 
(ORTKA) ve ortak kullanım laboratuvarlan (ORTLAB) kurma ana faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Destek amaçlı harcamaların tutarı 2002 yılında 7,3 trilyon lira olmuştur. 
IV- YATIRIMLAR 
10 Ocak 2002 tarih ve 24636 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2002 Yılı Yatırım 

Programında, Kuruluş'un yatınm faaliyetleri için 6.900 milyar lira ödenek bulunmaktadır. 2002 
Yılı Yatırım Programında proje olarak yer alan yatırımların büyük bir kısmının hizmet binası inşa
atı ve KOSGEB'in küçük işletmelere verebileceği hizmetlere yönelik olduğu görülmektedir. 

Projeler arası aktarmalar ve yeni ödeneklerden sonra yatırım ödeneklerinin tutarı 12.527 mil
yar lira olmuş, buna karşılık 2.516 milyar lira nakit ödeme ve fiziki yatırım yapılmıştır. 

Programa göre nakdi ve fiziki harcama gerçekleşmesi % 20 oranında ve yetersiz düzeyde 
olmuştur. 

Kuruluş yatınmlarının önemli bir bölümünü (% 51,7) destek projeleri oluşturmakta olup, bu 
projeler yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla ortak yürütüldüğünden, gerçekleşme oranları da 
büyük ölçüde katılımcı kuruluşların performansları belirlemektedir. 

2002 Yılı Yatınm Programında yeni projeler kapsamında 2002K110090 proje numarası ile yer 
alan Makine Teçhizat Alımı ve Donanım Projesinde 1.750 milyar lira ödeneğe karşın % 8 oranında 
gerçekleşme ile 135 milyar lira nakdi harcama ve fiziki yatınm yapılmıştır. Bu proje kapsamında la
zer jet yazıcı, laptop, projeksiyon cihazı, monitör, fotokopi makinesi, hard disk, hassas terazi, telefon 
santrali, klima, güvenlik kabini, bekçi tur saati, kamera v.b. malzemelerin alındığı görülmüştür. 

2002 Yılı Yatırım Programında yer alan idame-yenileme yatırımları için 250 milyar lira öde
nek ayrılmış, fasıllar arası aktarmadan sonra ödeneğin son tutarı 950 milyar lira olmuştur. Bu pro
je kapsamında Girişimciliği Geliştirme Enstitüsü, Şanlıurfa KÜGEM, ODTÜ ve Erciyes TEK-
MER'lerin bina tadilat onarımlannın yapıldığı ve ödeneğin son durumuna göre % 22 gerçekleşme 
ile 211 milyar lira harcamanın yapıldığı tespit edilmiştir. 
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V- İŞTİRAKLER 
Başkanlığın; Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş., Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma 

A.Ş., KOBİ Yatırımlanna Ortaklık A.Ş. ve ESİM Test Hizmetleri Ticaret A.Ş. şirketlerinde 
311.800 milyar lira tutarında ortaklık taahhüdü bulunmakta olup, 2002 yılı sonu itibariyle bu tuta
rın % 75'i oranında 233.050 milyon lirası ödenmiştir. 

VI- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 
1- Ülke düzeyinde küçük ve orta büyüklükte işletmelere yönelik sorumluluk taşıyan çeşitli ka

mu kurum ve kuruluşları arasında KOBİ tanımlanndaki farklılıkların giderilmesi amacıyla, üyelik 
süreci yaşanan Avrupa Birliği normları gözetilerek, işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı ile birlikte 
sabit sermaye tutarı, ortalama ciro, sektörel özellikleri de ön plana çıkaracak şekilde; DPT ile di
ğer kamu ve özel kuruluşların da katkı ve mutabakatlarının sağlanarak ortak kullanıma uygun bir 
KOBİ tanımının yasal düzenleme ile yapılabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması, 

2- 3624 sayılı Kuruluş Kanununun uygulamasında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesini te-
minen; Genel Kurul ve İcra Komitesi'nin teşkili ile çalışma süre ve yöntemleri, sürekli ve kesin ge
lir kaynaklarının belirlenmesi ile birlikte, gelişen ihtiyaçlara ve günün koşullarına uygun yeni dü
zenlemelerin yapılması amacıyla, Kuruluşça başlatılan yeni kanun tasarısı çalışmalarının bir an ön
ce tamamlanması, 

3- 1998 yılında uygulamaya konulan Değişim Mühendisliği Projesinin; aradan geçen zaman 
içinde ve özellikle 2003 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılanma sonucu ortaya çıkan tüm deği
şikliklerle birlikte bir bütün olarak ele alınması ve uygulama açısından geleceğinin bir netliğe ka
vuşturulması yanında, projede yer alan ancak diğer kamu kuruluşları ile Emekli Sandığının uygu
lamalarında yer almayan kadroların, genel kadro tanımlarına uygun hale getirilmesi, 

SONUÇ 
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın 2002 yılı bi

lançosu ve 126.569.431 milyon lira gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı. 
Tasvip edilmiştir. 

-1523 - II. CİLT 



Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
2002 yılı bilançosu 

Aktif 

1. Dönen varlıklar 
A)Hazır değerler 
B)Menkul değerler 
C)Ticari alacaklar 
D)Diğer alacaklar 

1-Şüpheli alacaklar 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (•) 
3-Alacaklar senetleri reeskontu (-) 

E)Stoklar 
1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F)Yıllara yaygın inşaat ve onanm giderleri 
G)Gelecek aylara ait giderler ve gelir 

tahakkuktan 
H)Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 
U.Duran varlıklar 
A)Ticari alacaklar 
B)Diğer alacaklar 

1-Alacaklar senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C)Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymet.değer düş.karş. (-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-İştirak.sermaye pay.değ.düş.karş.(-) 
6-Bağlı ortaklar 
7-Bağlı ortak.scrm.pay.değer düş.karş, (-) 
8-B.ortak.serm.pay.değer düş.karş. (-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 

10-Diğ.mali d.v.değer düş.karş. (•) 
D)Maddi duran varlıklar 

1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatınmlar 
4-Verilen avanslar 

E)Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F)Özel tükenmeye tabi varlıklar 
G)Gel.yıl.ait gid.ve gelir tahakkuklan 
H)Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 
Aktif (varlıklar toplamı) 

2001 
Milyon TL 

535 
(535) 

293.800 
(78.750) 

2.086.125 

1.874.746 

-

21.187 

5 

-

1.694.558 

-
-

64.367 

20.239 

-

-
1.855.093 
3.634.257 

6.236.655 

215.050 

-

3.960.871 

21.187 

5 
10.433.768 
14.068.025 

2002 
Milyon TL 

-
-

311.800 
(787.750) 

2.509.778 

3.413.397 

21.720 

127.157.176 

-
-

92.849 

23.191 

-

-
3.201.872 

130.475.088 

11.644.326 

233.050 

5.923.175 

21.720 

5 
17.822.276 

148.297.364 
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Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
2002 yılı bilançosu 

Pasif 

1. Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 

A) Mali borçlar 

B) Ticari borçlar 

C) Diğer borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 

D) Alınan avanslar 

£) Yıl.yaygın inşaat ve onarım hakediş bed. 

F) Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 

G) Borç ve gider karşılıkları 

1- Dön.kân vergi ve yasal yükümlülük 

2- Dön.kân peş.öd.vergi ve diğ.yükümlûlûk 

3- Kıdem tazminatı karşılıktan 

4- Diğer borç ve gider karşıhklan 

H) Gelecek aylara ait gelirler ve gider 

tahakkuktan 

I) Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 

II. Uzun vadeli yabancı kaynaklan 

A) Mali borçlar 

B) Ticari borçlar 

C) Diğer borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 

D) Alınan avanslar 

E) Borç ve gider karşıhklan 

1- Kıdem tazminatı karşılıktan 

2- Diğer borç ve gider karşılıklan 

F) Gelecek yıllara ait gider tahakkuktan 

G) Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 

Toplam (I+II) 

III: Öz kaynaklar: 

A) Ödenmiş sermaye 

B) Sermaye yedekleri 

C) Kâr yedekleri 

D) Geçmiş yıllar kârlan 

(Geçmiş yıllar gelir fazlası) 

E) Geçmiş yıllar zararlan (-) 

(Geçmiş yıllar gider fazlası) 

F) Dönem net kân 

(Dönem net gelir (gider) fazlası) 

Öz kaynaklar toplamı 

Pasif (kaynaklar) toplamı 

2001 

Milyon TL 

516.598 

2.326 

350.114 

2002 

Milyon TL 

869.038 

644.078 

32.150 

465.920 

23.345 

10.412.577 

10.412.577 

1.142.148 

22.169 

17.800.551 

17.800.551 

10.435.922 

11.304.960 

2.025.457 

737.608 

2.763.065 

14.068.025 

17.822.720 

18.964.868 

2.763.065 

126.569.431 

129.332.496 
148.297.364 
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Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme 
Destekleme İdaresi Başkanlığı 

2002 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış zararı 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

İ- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kân veya zaran 

(Dönem gelir veya gider fazlası) 

K- Dönem kân vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan (-) 

Dönem net kân veya zaran 

(Dönem net gelir veya gider fazlası) 

2001 

Milyon TL 

555.746 

-

555.746 

7.113.966 

8.108.031 

29.194.305 

13.602.792 

-

50.185 

237.839 

-

(6.558.220) 

(14.666.251) 

925.262 

737.608 

737.608 

2002 

Milyon TL 

1.045.753 

-

1.045.753 

11.233.623 

14.514.651 

151.322.506 

6.757 

-

82.031 

125.829 

-

(10.187.869) 

(24.702.520) 

126.613.229 

126.569.431 

126.569.431 
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SAYI : 106 
KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME 

İDARESİ BAŞKANLIĞI'NIN 2003 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE 
İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 27.10.2005 tarihli 6 ncı Birleşiminde KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli 

Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın 2003 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenme
si Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alman söz 
konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birle
şim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde kamu sektörü veya büyük ölçekli özel sektör işletmele

rinin istihdam artışına önemli bir katkı sağlamaları beklenmediği, yeni iş sahalarının küçük ve or
ta ölçekli işletmeler tarafından yaratılacağı düşünüldüğünden; özellikle sanayi kesiminde önemli 
bir potansiyeli bulunan bu işletmelerin geliştirilmesi ve desteklenmesi tüm ülkeler için kalkınma
nın temel hedeflerinden birisi olmuştur. 

İleri sanayi ülkelerinde imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler uzmanlık isteyen her alan
da üretim yapmamakta ve uzmanlık gerektiren parçalan yan sanayiden sağlayarak üretim maliyetleri
ni düşürmekte ve dolayısıyla rekabet güçlerini artırmaktadırlar. Bu oluşumda küçük ve orta büyüklük
teki işletmelerin konumu önem kazanmakta olup, bu anlamda KOBİ'ler büyük sanayi işletmelerinin 
vazgeçilmez destekleyicisi ve tamamlayıcısı konumunda olmaktadırlar. Aslında, uluslararası rekabet 
gücü de büyük işletmeler ile küçük işletmeler arası sağlanacak başanlı bir entegrasyona bağlıdır. 

KOBİ'ler çok yönlü olmalan, değişen ekonomik şartlara ve teknolojik gelişmelere kolayca uymala-
n ve atıl kapasite oranını en aza indirmeleri nedeniyle serbest piyasa ekonomisi içinde avantajlı durum
da olduklanndan ülke ekonomisi ve sanayinin geleceği bakamından da gerekli ve önemli kuruluşlardır. 

KOBİ'lerin ortak özellikleri, büyük sanayi işletmelerine göre daha emek-yoğun olmalan nedeniy
le istihdam yaratmalan, genellikle çok amaçlı makine-donanım kullanıcısı olmalan, basit üretim teknik
leriyle ve düşük nitelikli işgücü kullanarak daha ucuz üretim yapmalandır. Bunlann yanında; KOBİ'ler 
bölgeler arası dengeli kalkınmayı sağlayıcı, gelir dağılımında düzenleyici rol üstlenmeleri, ferdi tasar
ruftan teşvik edici, yönlendirici ve hareketlendirici işlevleri nedeniyle politik ve sosyal sistemin denge 
ve istikrar unsurlan olup bu anlamda toplumun da ana unsuru ve sigortalanndan biri olmaktadırlar. 

Büyük ölçekli işletmelerin ekonomik ve siyasi konjonktürdeki değişmeler karşısında hareket 
kabiliyetinin sınırlı olması, teknolojideki gelişmelerin bu şirketlere adaptasyonunun maliyetinin 
yüksekliği nedeniyle uyum sorununun yaşanması, ekonomide meydana gelen değişikliklere uyum 
sağlama esnekliği yüksek ve konjonktürel dalgalanmalara, ekonomik ve mali krizlere karşı daha 
esnek olan, ekonomik ve sosyal yaşamın temel istikrar unsurlarından biri olarak KOBİ'lerin dün
ya genelinde önemini daha da artırmıştır. 

Bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemiz ekonomisinin de en dinamik ve sürekli unsurları olan 
KOBİ'ler, Türk özel sektörünün dinamizmini en iyi şekilde temsil eden işletmelerdir. Bu kesimin 
geliştirilmesi ve desteklenmesi, ülkeye teknoloji transferinin ve üretimin artması anlamına gelmek
tedir. Özellikle yeni teknolojilerin ülke geneline yayılmasında ve üretim kalitesinin artmasında bu 
işletmelerin payı büyüktür. 

KOSGEB'in 1999-2003 yıllan çalışmalanna ait toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler 

Fon kaynaklan 

Fon kullanımları 

Gelirler toplamı (Bütçe) 

Giderler toplamı 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödeme 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 

Tüm alım tutarı 

Satılan hizmetler maliyeti 

Hizmet satış tutan 

Stoklar: 

Malzeme 

Sipariş avanstan 

Sözleşmeli (ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 

- Sözleşmeliler için yapılan gider 

- Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİH'ya katkı (üretici fiyat) 

GSYİH'ya katla (alıcı fiyat) 

GSMH'ya katkı (alıcı fiyat) 

Gelir-gider fazlası 

Birikmiş gelir fazlası 

Ölçü 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

1999 

14.165.459 

13.156.923 

1.302.780 

365.064 

25 

71.704 

3.243.620 

180.230 

6.475 

465 

3.547.078 

3.547.078 

635 

30.244 

(1.306.329) 

(1.276.085) 

(1.276.085) 

178.734 

1.946.946 

2000 

41.075.656 

40.972.179 

2.686.948 

1.511.532 

70 

70.991 

4.566.825 

426.409 

10.419 

471 

4.903.459 

4.869.540 

862 

152.179 

(4.231.280) 

(4.079.101) 

(4.079.101) 

(100.223) 

2.125.679 

2001 

31.491.982 

30.519.344 

3.960.872 

1.460.119 

58 

72.994 

7.113.966 

555.746 

20.239 

7.581 

480 

7.897.517 

7.853.292 

1.363 

102.681 

(6.597.264) 

(6.494.583) 

(6.494.583) 

737.608 

2.025.457 

2002 

152.450.291 

25.748.274 

5.923.175 

2.516.022 

20 

169.025 

11.233.623 

1.045.754 

23.190 

7.785 

505 

12.612.250 

12.594.035 

2.078 

188.931 

(29.658.129) 

(29.469.198) 

(29.469.198) 

126.569.431 

2.763.065 

2003 

117.917.752 

149.522.926 

8.921.003 

3.701.593 

28 

349.160 

15.901.854 

1.442.400 

25.334 

5.103 

613 

17.490.872 

17.297.533 

2.377 

247.977 

(70.398.786) 

(70.646.763) 

(70.646.763) 

(31.989.248) 

129.332.496 

Son iki yıl 

farkı 

(34.532.539) 

123.774.652 

2.997.828 

1.185.571 

8 

180.135 

4.668.231 

396.646 

2.144 

(2.682) 

108 

4.878.622 

4.703.498 

299 

59.046 

(40.740.657) 

(41.177.565) 

(41.177.565) 

(158.558.679) 

126.569.431 

Artış veya 

azalış % 

(22,7) 

480,7 

50,6 

47,1 

40,0 

106,6 

41,6 

37,9 

9,2 

(34,5) 

21,4 

38,7 

37,3 

14,4 

31,3 

137,4 

139,7 

139,7 

(125,3) 

4.580,8 



Küçük ve Orta Sanayii Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı (KOSGEB), 12.4.1990 tarih 
ve 3624 sayılı Kanun'la kurulmuş olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili, tüzel kişiliğe haiz ve bü
tün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi bir Kamu Kuruluşu olarak faaliyetini sürdürmektedir. 

3624 sayılı Kanun'un KOSGEB'in kuruluş amacını düzenleyen 1 'inci maddesinde "Ülkenin eko
nomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin (KOBİ) pa
yını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu eko
nomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek" üzere Başkanlığın kurulduğu belirtilmiştir. 

KOSGEB'in 3624 sayılı Kanun'un gereği olarak görevleri, bilgi ve teknoloji temini, müteşeb
bisliğin geliştirilmesi ve teşviki, kalite temini, yan sanayi ilişkilerinin güçlendirilmesi ve eğitim ol
mak üzere beş ana grupta toplanmaktadır. 

KOSGEB, ülke düzeyindeki örgütlenmesiyle, küçük ve orta ölçekli sanayicilere destek ve hizmet 
sunumu gerçekleştirmektedir. Destek kapsamında; Eğitim, İstihdam, Araştırma-Geliştirme, Bilgisayar 
Yazılım, Bilgi Temini (KOBİ-Net), KOBİ İş Gezileri, Yurt İçi ve Yurt Dışı Fuar Katılımları, Ortak Kul
lanım Laboratuvan/Atölye, Küçük Sanayi Sitesi Altyapı ve Üstyapı Proje Destekleri verilmektedir. 
Hizmet kapsamında ise; danışmanlık, eğitim, laboratuvar ve bilgilendirme hizmetleri sunulmaktadır. 

3624 sayılı Kanun,4684 sayılı Kanun ile değiştirilerek, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliş
tirme ve Destekleme Fonu'nun oluşturulmasını ve kaynaklarını düzenleyen 15-16 ncı maddeler yü
rürlükten kaldırılmıştır. Başkanlığın bütçesinin Fon gelirlerinden oluşacağını düzenleyen 14 üncü 
madde Fon kaldırıldığı için yeniden düzenlenmiştir. 

Başkanlığın 2003 yılında gelirlerinin toplamı 117,9 trilyon lira olmuştur. 
Kuruluş'un 2003 yılında sabit yatırım harcamaları için 3,7 trilyon lira, cari giderler için 22,1 

trilyon lira, KOBİ'lere destek amacıyla 123,6 trilyon lira olmak üzere toplam 149,5 trilyon lira tu
tarında harcaması olmuştur. Harcamaların % 14,8'i cari giderlere, % 82,7'si KOBİ'lere destek har
camalarına, % 2,5'i yatırım harcamalarına aittir. 

KOBİ'lere bir önceki yıl 7,3 trilyon lira tutarında destek sağlanırken 2003 yılında 116,3 tril
yon lira fazlasıyla 123,6 trilyon lira tutarında destek harcaması yapılmıştır. 

Bu artış, yeni Destekler Yönetmeliği'nin 2003 yılının 6 ncı ayından sonra uygulanmaya baş
lanması ile desteklerin yöntem ve sistematiğinin değiştirilmiş olmasından ileri gelmiştir. Yeni uy
gulamalarla saha çalışmaları geliştirilmiş 8 ana başlıkta verilmekte olan destekleri 22 başlıkta top
lanarak 38 destek türüne çıkarılmıştır. 

II- İDARİ BÜNYE 
Kuruluş'un teşkilatını Genel Kurul, İcra Komitesi ve Başkanlık oluşturmaktadır. 
KOSGEB'in ana ve yardımcı birimlerini ise Süreç grupları, Enstitüler, İşletme geliştirme mer

kezleri, Teknoloji geliştirme merkezleri ile laboratuvar müdürlükleri oluşturmaktadır. 
Kuruluş bünyesinde 25 İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü, 12 TEKMER, 10 Laboratuar 

Müdürlüğü, 5 Araştırma Merkezi bulunmaktadır. 
Merkezde ise 7 adet Süreç Yöneticiliği ve bağlı birimleriyle KOSGEB faaliyetleri yürütül

mektedir. 
KOSGEB'in bu teşkilat yapısına ek olarak 2003 yılında uygulamaya konulan "Sinerji Odaklan 

Kurulması ve İşletilmesi Yönetmeliği" ile "Sinerji Odaklan"nın kurulması uygulamasına geçilmiştir. 
Bu oluşumla, KOBİ'lere verilen hizmet ve destelerin etkinliğini, yaygınlığını ve koordinasyo

nunu sağlamak amacıyla belediyeler üniversiteler ile özel kuruluş ve derneklerle işbirliği ve katı
lımlar sağlanarak, KOSGEB hizmet desteklerini ya da danışma hizmeti vermek üzere yeni hizmet 
birimleri kurulması öngörülmektedir. 
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Bu odaklar Kuruluş'un diğer birimleri gibi KOSGEB'in temel kuruluş fonksiyonunu da yeri
ne getirmeleri için kurulmuş olmaktadırlar. 

Bu birimlerin çalışma mekânını, tefrişi, işletme giderleri ile belli sayıda personelini katılımcı 
kuruluşlar temin etmekle yükümlü kılınmıştır. 

KOSGEB İlin potansiyelini dikkate alarak gerekli durumlarda Sinerji Odaklarında KOSGEB 
personeli veya dış uzman danışmanlarını görevlendirebilecektir. 

Bu odaklara verilen görev ve yetki ile karma bir oluşum KOSGEB hizmetlerini, KOSGEB'in 
kaynakları ile yerine getirecektir. 

Teknolojik çalışmalara ve araştırma geliştirme projelerine yönelik faaliyetleri yürüten ve üni
versiteler bünyesinde bulunan TEKMER'lerin mümkün olduğunca yaygınlaştırılmasında fayda bu
lunmaktadır. 

KOSGEB'in Genel Kurulu'nu Devlet Bakanı, Maliye ve Gümrük Bakanı, Millî Eğitim Baka
nı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı'nın yanı sıra çeşitli bakanlıkla
rın müsteşarları ve çok değişik kamu ve özel kesime ait kuruluşların temsilcileri oluşturmaktadır. 

Kuruluş Genel Kurul'unun 1998 ve 1999 yıllarında birer defa toplanabildiği, 2000 yılında hiç top
lanmadığı 2001 yılında 28.8.2001 tarihinde toplandığı, 2002 ve 2003 yıllarında da toplanamadığı, 
2004 yılında ise 28.9.2004 tarihinde toplandığı incelemelerde tespit edilmiştir. 3624 sayılı Kanun'un 
6 ncı maddesinde Genel Kurulun yılda en az 2 defa toplanması amir hükmü yerine getirilmemektedir. 

Başkanlık faaliyetleri ile ilgili herhangi bir onay yetkisi olmayan yalnızca çalışmalara yönelik 
önerilerde bulunan Genel Kurulun, yukarıda da sayıldığı gibi çok geniş bir katılımla teşkil edilmesi
nin uygulamada getirdiği fayda da anlaşılmadığından; 3624 sayılı Yasanın değişiklik çalışmalannda 
daha dar kapsamlı bir danışma organı olarak teşkilinin sağlanarak, belirlenecek makul dönemlerde 
toplanarak kuruluş için gerçek bir danışma kurulu mahiyetine kavuşturulması gerekli görülmektedir. 

3624 sayıl Kanun'un 8 inci maddesi ile İcra Komitesi; Sanayi ve Ticaret Bakanının Başkanlı
ğında, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarı, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı Müsteşarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Es
naf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanı, Genel Kurulda temsil edilen Teknik Üniversite Rektö
rü, (halen İstanbul Teknik Üniversitesi) TÜBİTAK Başkanı ile İdare Başkanından oluşmaktadır. 

Başkanlığın karar organı olan icra komitesinin teşkilinde gözetilen çok kapsamlı ve siyasi dal
galanmalardan etkilenen oluşum nedeniyle, komitenin Yasanın amir hükmüne göre en az iki ayda 
bir toplanması hükmüne de uyulmamaktadır. Nitekim 2003 yılında İcra Komitesinin 7 defa toplana
rak Başkanlıkla ilgili 38 karar aldığı, ancak bu toplantılardan bazılarının yapılmadığı, kararların 
Başkanlık tarafından hazırlanarak imza için İcra Komitesi üyelerine dolaştırıldığı tespit edilmiştir. 

3624 Sayılı Yasanın değişiklik çalışmalarında Genel Kurul'un ve İcra Komitesinin yapısının 
tekrar ele alınarak değiştirilmesi suretiyle işlerlik kazandırılması gerekmektedir. 

KOSGEB'de 2003 yılında ortalama 613, yıl sonu itibariyle de 674 personel istihdam edilmiştir. 
Ayrıca bazı hizmetler taşeronlar aracılığı ile sağlanan işçilerle gördürülmektedir. Bu şekilde de 

KOSGEB'de 2003 yılında 154 taşeron işçisi çalıştırılmıştır. 
Personel idari hizmet sözleşmesi akdedilerek istihdam edilmektedir. Çalışanlar emeklilik yö

nünden isteğe bağlı olarak SSK ya da Emekli Sandığı'na tâbi olabilmektedirler. 
Başkanlıkta çalışan sözleşmeli personel için geçen yıla göre % 38,7 oranında 4,9 trilyon lira 

fazlasıyla toplam 17,5 trilyon lira harcama yapılmıştır. 
Bu harcamaların % 63,2 oranında 11,1 trilyon lirası esas ücretlere, % 20,5 oranında 3,6 tril

yon lirası ek ödemelere, % 16,3 oranında 2,6 milyar lirası sosyal amaçlı yapılan harcamalara aittir. 

Taşeron işçiler için yapılan ödemelerin tutarı ise 801 milyar lira olmuştur. 
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III- KURULUŞUN FAALİYETLERİ 
Kuruluşun amacı; Türkiye ekonomisi içinde önemli bir paya sahip olan KOBİ'lerin (Küçük 

ve Orta Ölçekli İşletmeler) teknolojik yenilikleri süratle uyumlarını sağlamak, ulusal ve uluslar 
arası piyasalarda rekabet edebilmelerini sağlayacak araçları geliştirmek ve desteklemek, her türlü 
bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, pazar ve teknoloji yönelimli, katma değeri yüksek üretim alanların
da yeni iş olanakları oluşturmak, girişimcilik ortamlarını hazırlamaktır. 

KOSGEB, küçük işletmelere yönelik bilgi sistemleri kurma ve geliştirme, işletmeler arası elek
tronik ticaretin geliştirilmesi, işletmeler arası işbirliği ve bilgilendirme ağı (KOBİ-NET) desteği, ya
zılım ve donanım desteği, KOBİ'ler için teknolojik araştırma ve geliştirme projeleri, ulusal ve ulus
lar arası teknoloji kurumlan ile işbirliği, küçük işletmeler teknoloji envanteri, üniversite-sanayi işbir
liği, fınansal destek ve fınansal planlama, girişimciler ve girişimciliği destekleyen kuruluşlar arasın
da işbirliğinin sağlanması, ihracat potansiyelinin araştırılması, fuar organizasyonu ve destekleri, mar
kalama, CE işareti, ISO 9000 Kalite Standartları/Kalite Güvence Sistemlerinin kurulması, AR-GE 
projelerinin desteklenmesi, istihdam desteği, makine ve teçhizat desteği, ortak kullanım atölyeleri 
(ORTKA) ve ortak kullanım laboratuvarlan (ORTLAB) kurma ana faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Destek amaçlı harcamaların tutarı 2003 yılında önceki yıla göre 116,3 trilyon lira fazlasıyla 
123,6 trilyon lira olmuştur. 

Destek harcamalarındaki bu artış yılın ikinci yarısında uygulanmaya başlayan yeni Destek 
Yönetmeliği ile birlikte 8 ana başlıkta verilmekte olan desteklerin 22 başlıkta toplanarak 38 destek 
türüne çıkarılması ve temelde de destek yöntemlerinin değiştirilmesinden ileri gelmiştir. 

IV- YATIRIMLAR 
10 Nisan 2003 tarih ve 25075 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2002 Yılı Yatı

rım Programında Kuruluş'un yatırım faaliyetleri için 22.965 milyar lira ödenek bulunmaktadır. 
2003 Yılı Yatırım Programında proje olarak yer alan yatırımların büyük bir kısmının hizmet bina
sı inşaatı ve KOSGEB'in küçük işletmelere verebileceği hizmetlere yönelik olduğu görülmektedir. 

Yıl içinde 3.338 milyar lira nakit ödeme ve fiziki yatırım yapılmıştır. 
Programa göre nakdi ve fiziki harcama gerçekleşmesi % 14 oranında ve yetersiz düzeyde ol

muştur. 
Kuruluş yatırımlarının önemli bir bölümünü (% 35,7) destek projeleri oluşturmakta olup, bu 

projeler yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla ortak yürütüldüğünden, gerçekleşme oranları da 
büyük ölçüde katılımcı kuruluşların performansları belirlemektedir. 

2003 Yılı Yatırım Programında yeni projeler kapsamında 2003K110080 proje numarası ile yer 
alan Makine Teçhizat Alımı ve Donanım Projesinde 10.393 milyar lira ödeneğe karşılık % 3,9 oranın
da gerçekleşme ile 407,4 milyar lira nakdi harcama ve fiziki yatınm yapılmıştır. Bu proje kapsamında 
Lazer jet yazıcı, laptop, projeksiyon cihazı, monitör, fotokopi makinesi, hard disk, hassas terazi, tele
fon santrali, klima, güvenlik kabini, bekçi tur saati, kamera v.b. malzemelerin alındığı görülmüştür. 

2003 Yılı Yatırım Programında yer alan îdame-Yenileme yatırımları için 1 trilyon lira ödenek 
aynlmıştır. Siteler İGEM Merkez Binası onarımı ve Başkanlık Mamak Hizmet Binası çatı onarı
mının yapıldığı tespit edilmiştir. 

V- İŞTİRAKLER 
Başkanlığın; Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş., Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma 

A.Ş., Yazılım Destek Ticaret A.Ş., KOBİ Yatırımlarına Ortaklık A.Ş. ve ESİM Test Hizmetleri Ti
caret A.Ş., şirketlerinde 513.200 milyar lira tutarında ortaklık taahhüdü bulunmakta olup, 2003 yı
lı sonu itibariyle bu tutarın % 75'i oranın da 285.950 milyon lirası ödenmiştir. 

-1531 - II. CİLT 



VI- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır : 
1- Ülke düzeyinde küçük ve orta büyüklükte işletmelere yönelik sorumluluk taşıyan çeşitli ka

mu kuram ve kuruluşları arasında KOBİ tanımlarındaki farklılıklann giderilmesi amacıyla, üyelik 
süreci yaşanan Avrupa Birliği normları gözetilerek, işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı ile birlikte 
sabit sermaye tutarı, ortalama ciro, sektörel özellikleri de ön plana çıkaracak şekilde; DPT ile di
ğer Kamu ve özel kuruluşların da katkı ve mutabakatlarının da sağlanarak ortak kullanıma uygun 
bir KOBİ tanımının yasal düzenleme ile yapılabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması, 

2- 3624 sayılı Kuruluş Kanununun uygulamasında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesini te-
minen; Genel Kurul ve İcra Komitesi'nin teşkili ile çalışma süre ve yöntemleri, sürekli ve kesin ge
lir kaynaklarının belirlenmesi ile birlikte, gelişen ihtiyaçlara ve günün koşullarına uygun yeni dü
zenlemelerin yapılması amacıyla, Kuruluşça başlatılan yeni kanun tasarısı çalışmalarının bir an ön
ce tamamlanması, 

3- 1998 yılında uygulamaya konulan Değişim Mühendisliği Projesinin; aradan geçen zaman 
içinde ve özellikle 2003 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılanma sonucu ortaya çıkan tüm deği
şikliklerle birlikte bir bütün olarak ele alınması ve uygulama açısından geleceğinin bir netliğe ka
vuşturulması yanında, projede yer alan ancak diğer kamu kuruluşları ile Emekli Sandığının uygu
lamalarında yer almayan kadroların, genel kadro tanımlarına uygun hale getirilmesi, 

4- Taşıdığı riskler göz önüne alınarak, maddi duran varlıklar için sigorta yaptırabilmesi bakı
mından, mevzuatta yeni düzenleme yapılması konusunda yetkili merciler nezdinde girişimlerde 
bulunulması, 

5- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 
SONUÇ 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Desteleme İdaresi Başkanlığı'nın 2003 yılı bilan
çosu ve 31.989.248 milyon lira gider fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı, 

Tasvip edilmiştir. 
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Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı 

2003 yılı bilançosu 

Aktif 

l.Dönen varlıklar: 
A)Hazır değerler 
B)Menkul değerler 
C)Ticari alacaklar 
D)Diğer alacaklar 

1-Şüpheli alacaklar 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 
3-Alacaklar senetleri reeskontu (-) 

E)Stoklar 
1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avanslan 

F)Yıllara yaygın inşaat ve onanm giderleri 
G)Gelecek aylara ait giderler ve gelir 

tahakkukları 
HJDiğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 
ll.Duran varlıklar: 
A)Ticari alacaklar 
B)Diğer alacaklar 

1-Alacaklar senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C)Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymet.değer düş.karş. (-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-Iştirak.sermaye pay.değ.düş.karş.(-) 
6-Bağlı ortaklar 
7-Bağh ortak.serm.pay.değer düş.karş. (-) 
8-B.ortak.serm.pay.değer düş.karş. (-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 

10-Diğ.mali d.v.değer düş.karş. (-) 
D)Maddi duran varlıklar 

1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen avanslar 

E)Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F)Özel tükenmeye tabi varlıklar 
G)Gel.yıl.ait güve gelir tahakkukları 
H)Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 
Aktif (varlıklar toplamı) 

2002 
Milyon TL 

535 
(535) 

293.800 
(78.750) 

2.086.125 

1.874.746 

-

21.720 

5 

-

127.157.176 
-
-

92.849 

23.191 

-

-
3.201.872 

130.475.088 

11.644.326 

233.050 

5.923.175 

21.720 

5 
17.822.276 

148.297.364 

2003 
Milyon TL 

-
-

509.800 
(227.250) 

4.562.207 

4.358.796 

249.070 

93.603.366 

56.148.787 

25.334 

5.180.268 
154.957.756 

61.727.510 

282.550 

8.921.003 

249.070 

71.180.133 
226.137.890 
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Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı 

2003 yılı bilançosu 

Pasif 

1. Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
A) Mali borçlar 
B) Ticari borçlar 
C) Diğer borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
D) Alınan avanslar 
E) Yıl.yaygın inşaat ve onarını hakediş bed. 
F) Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
G) Borç ve gider karşılıkları 

1- Dön.kârı vergi ve yasal yükümlülük 
2- Dön.kân peş.öd.vergi ve diğ.yükümlülük 
3- Kıdem tazminatı karşılıkları 
4- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H) Gelecek aylara ait gelirler ve gider 
tahakkukları 

I) Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 

II. Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
A) Mali borçlar 
B) Ticari borçlar 
C) Diğer borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
D) Alınan avanslar 
E) Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıkları 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 

F) Gelecek yıllara ait gider tahakkukları 
G) Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
Toplam (I+II) 

III: Öz kaynaklar: 
A) Ödenmiş sermaye 
B) Sermaye yedekleri 
C) Kâr yedekleri 
D) Geçmiş yıllar kârları 

(Geçmiş yıllar gelir fazlası) 
E) Geçmiş yıllar zararları (-) 

(Geçmiş yıllar gider fazlası) 
F) Dönem net kân 

(Dönem net gelir (gider) fazlası) 
Öz kaynaklar toplamı 

Pasif (kaynaklar) toplamı 

2002 
Milyon TL 

644.078 

32.150 

465.920 

2003 
Milyon TL 

1.276.816 

34.024 

616.240 

1.142.148 

10.412.577 

22.169 

17.800.551 

1.927.080 

17.822.720 

17.800.551 

21.073 

126.846.489 

18.964.868 

2.763.065 

126.569.431 

126.867.562 
128.794.642 

129.332.496 
148.297.364 

129.332.496 

(31.989.248) 

97.343.248 
226.137.890 

- 1534 - .CİLT 



Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme 

Destekleme İdaresi Başkanlığı 
2003 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A-Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

I- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kân veya zararı 

(Dönem gelir veya gider fazlası) 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kân veya zaran 

(Dönem net gelir veya gider fazlası) 

2002 

Milyon TL 

1.045.753 

-

1.045.753 

(11.233.623) 

(14.514.651) 

151.322.506 

6.757 

. 

82.031 

125.829 

-

(10.187.869) 

(24.702.520) 

126.613.229 

126.569.431 

126.569.431 

2003 

Milyon TL 

1.442.400 

(11.390) 

1.431.010 

(15.901.854) 

133.621 

116.334.686 

(21.195) 

152.056 

(362.879) 

1 

(14.470.844) 

(31.778.425) 

(31.989.248) 

(31.989.248) 
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SAYI : 107 
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ 

BAŞKANLIĞI'NIN 2004 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 
KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 13.04.2006 tarihli 13 üncü Birleşiminde Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın 2003 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hak
kındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu 
denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Rapo
ru, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim 
sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde kamu sektörü veya büyük ölçekli özel sektör işletmele

rinin istihdam artışına önemli bir katkı sağlamaları beklenmemektedir. Ancak yeni iş sahalarının 
küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından yaratılacağı düşünüldüğünden, özellikle sanayi kesimin
de önemli bir potansiyeli bulunan bu işletmelerin geliştirilmesi ve desteklenmesi tüm ülkeler için 
kalkınmanın temel hedeflerinden birisi olmuştur. 

İleri sanayi ülkelerinde imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler uzmanlık isteyen her 
alanda üretim yapmamakta ve üretimlerinde uzmanlık gerektiren ürünleri yan sanayiden sağlaya
rak üretim maliyetlerini düşürmekte ve dolayısıyla rekabet güçlerini artırmaktadırlar. Bu oluşum
da küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin konumu önem kazanmakta olup, bu anlamda KOBİ'ler 
büyük sanayi işletmelerinin vazgeçilmez destekleyicisi ve tamamlayıcısı konumunda olmaktadır
lar. Aslında, uluslararası rekabet gücü de büyük işletmeler ile küçük işletmeler arasında sağlanacak 
başarılı bir entegrasyona bağlıdır. 

KOBİ'lerin ortak özellikleri, büyük sanayi işletmelerine göre daha emek-yoğun olmaları ne
deniyle istihdam yaratmaları, genellikle çok amaçlı makine-donanım kullanıcısı olmalan, basit 
üretim teknikleriyle ve düşük nitelikli işgücü kullanarak daha ucuz üretim yapmalarıdır. Bunların 
yanında KOBİ'ler bölgeler arası dengeli kalkınmayı sağlayıcı, gelir dağılımında düzenleyici rol 
üstlenmeleri, ferdi tasarrufları teşvik edici, yönlendirici ve hareketlendirici işlevleri nedeniyle po
litik ve sosyal sistemin denge ve istikrar unsurları olup bu anlamda toplumun da ana unsuru ve si
gortalarından biri olmaktadırlar. 

Büyük ölçekli işletmeler ekonomik ve siyasi konjonktürdeki değişmeler karşısında hareket ka
biliyeti sınırlı olmaktadır. Ayrıca büyük ölçekli işletmelerin teknolojideki gelişmelere uyumu yük
sek maliyetli ve zor olmaktadır. Bu duruma karşılık, ekonomide meydana gelen değişikliklere 
uyum sağlama esnekliği yüksek ve konjonkrürel dalgalanmalara, ekonomik ve mali krizlere karşı 
daha az duyarlı olan, KOBİ'lerin ekonomik ve sosyal yaşamın temel istikrar unsuru olarak Dünya 
genelinde önemi daha da artmıştır. 

Bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemiz ekonomisinin de en dinamik ve sürekli unsurları olan 
KOBİ'ler, Türk özel sektörünün dinamizmini en iyi şekilde temsil eden işletmelerdir. Özellikle ye
ni teknolojilerin ülke geneline yayılmasında ve üretim kalitesinin artmasında bu işletmelerin payı 
büyük olmaktadır. 

KOSGEB'in 2000-2004 yıllan çalışmalanna ait toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler 

Gelirler toplamı (Bütçe) 

Giderler toplamı 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Yatınmlar için yapılan nakdi ödeme 

Yatınmlann gerçekleşme oranı (nakdi) 

Tüm alım tutan 

Satılan hizmetler maliyeti 

Hizmet satış tutan 

Stoklar 

Malzeme 

Sipariş avanslan 

Sözleşmeli (ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 

- Sözleşmeliler için yapılan gider 

- Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİH'ya katkı (üretici fiyat) 

GSYİH'ya katkı (alıcı fiyat) 

GSMH'ya katkı (alıcı fiyat) 

Gelir-gider fazlası 

Birikmiş gelir fazlası 

Ölçü 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

2000 

2.686.948 

1.511.532 

70 

70.991 

4.566.825 

426.409 

10.419 

471 

4.903.459 

4.869.540 

862 

152.179 

(4.231.280) 

(4.079.101) 

(4.079.101) 

(100.223) 

2.125.679 1 

2001 

3.960.872 

1.460.119 

58 

72.994 

7.113.966 

555.746 

20.239 

7.581 

480 

7.897.517 

7.853.292 

1.363 

102.681 

(6.597.264) 

(6.494.583) 

(6.494.583) 

737.608 

2.025.457 

2002 

152.450.291 

25.748.274 

5.923.175 

2.516.022 

20 

169.025 

11.233.623 

1.045.754 

23.190 

7.785 

505 

12.612.250 

12.594.035 

2.078 

188.931 

(29.658.129) 

(29.469.198) 

(29.469.198) 

126.569.431 

2.763.065 

2003 

117.917.752 

149.522.926 

8.921.003 

3.701.593 

28 

349.160 

15.901.854 

1.442.400 

25.334 

5.103 

613 

12.612.252 

17.297.533 

2.377 

247.977 

(70.398.786) 

(70.646.763) 

(70.646.763) 

(31.989.248) 

129.332.496 

2004 

288.784.023 

177.954.505 

9.566.743 

5.106.000 

22 

545.479 

19.939.993 

78.130.612 

57.733 

50.042 

673 

17.490.872 

21.155.218 

2.638 

6.108.682 

- (93.903.875) 

- (94.327.422) 

- (94.327.422) 

(142.818.767) 

97.343.248 

Son iki yıl 

farkı 

170.866.271 

28.431.579 

645.740 

1.404.407 

-6 

196.319 

4.038.139 

76.688.212 

32.399 

44.939 

60 

4.878.620 

3.857.685 

261 

5.860.705 

-164.302.661 

-164.974.185 

-164.974.185 

110.829.519 

-31.989.248 

Artış veya 

azalış % 

144,90 

19,01 

7,24 

37,94 

(22,5) 

56,2 

25,4 

5316,7 

127,9 

880,6 

9,8 

38,7 

22,3 

11,0 

2363,4 

-233,4 

-233,5 

-233,5 

346,5 

-24,7 



Küçük ve Orta Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 12.4.1990 
tarih ve 3624 sayılı Kanun'la kurulmuştur. Bu mevzuata göre kurulan KOSGEB, Sanayi ve Tica
ret Bakanlığı ile ilgili, tüzel kişiliğe haiz ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tâbi bir Ka
mu Kuruluşu olarak faaliyetini sürdürmektedir. 

Sonradan 3624 sayılı Kanun 20.06.2001 tarih ve 4684 sayılı Kanun ile değiştirilerek, Küçük 
ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun oluşturulmasını ve kaynaklarını dü
zenleyen 15, 16 ncı maddeler yürürlükten kaldırılmıştır. Başkanlığın bütçesinin Fon gelirlerinden 
oluşacağını düzenleyen 14 üncü madde de Fon kaldırıldığı için yeniden düzenlenmiştir. 

KOSGEB'in kuruluş amacını düzenleyen 3624 sayılı Kanun'un 1 'inci maddesinde "Ülkenin eko
nomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin (KOBİ) pa
yını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu eko
nomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek" üzere Başkanlığın kurulduğu belirtilmiştir. 

KOSGEB'in 3624 sayılı Kanun'un gereği olarak görevleri, bilgi ve teknoloji temini, müteşeb
bisliğin geliştirilmesi ve teşviki, kalite temini, yan sanayi ilişkilerinin güçlendirilmesi ve eğitim ol
mak üzere beş ana grupta toplanmaktadır. 

KOSGEB, küçük ve orta ölçekli sanayicilere destek ve hizmet sunumu gerçekleştirmektedir. 
Destek kapsamında; Eğitim, İstihdam, Araştırma-Geliştirme, Bilgisayar Yazılım, Bilgi Temini 
(KOBİ-Net), KOBİ İş Gezileri, Yurt İçi ve Yurt Dışı Fuar Katılımları, Ortak Kullanım Laboratu-
varı/Atölye, Küçük Sanayi Sitesi Altyapı ve Üstyapı Proje Destekleri verilmektedir. Hizmet kap
samında ise; danışmanlık, eğitim, laboratuvar ve bilgilendirme hizmetleri sunulmaktadır. 

2004 yılında KOBİ'lere verilen desteklerin toplamı 144,1 trilyon liradır. Bu desteklerin 90,3 
trilyon lirası geri ödemesiz desteklere, 53,3 trilyon lirası geri ödemeli desteklere, 458 milyar lirası 
ise diğer çeşitli projelere aittir. 

KOSGEB tarafından verilen 144,1 trilyon liralık desteğin % 74,5 oranında 107,4 trilyon lira
sı doğrudan KOSGEB tarafından KOBİ'lere aktanlan tutara, % 25,5 oranında 36,7 trilyon lirası da 
iştirakler ve KOBİ'lere aktarılmak üzere Vakıfbank ve Halk Bankası'na aktarılan tutara aittir. 

KOSGEB'in kendisine tahsis edilen kaynaklan kullanırken destek tercihlerini geri ödenmesiz 
nakit desteklerden çok dönüşümlü destekler ile AR-GE, bilgi ve teknoloji desteklerine yönelik ola
rak kullanması ve verilen desteklerin yerinde kullanılıp kullanılmadığı konusunda da etkin çalış
malarda bulunması gerekli görülmektedir. 

Öte yandan teknolojik çalışmalara ve AR-GE projelerine yönelik faaliyetleri yürüten Teknoloji Ge
liştirme Merkezlerinin (TEKMER) mümkün olduğunca yaygınlaştırmasında yarar görülmektedir. 

Ayrıca, KOBİ'lerle ilgili olarak Türkiye'de faaliyet gösteren çok sayıda kamu kuruluşu ve si
vil organizasyon teşkilatı bulunmakta ancak bunlar arasında eşgüdüm eksikliği göze çarpmaktadır. 
KOSGEB'in belirtilen eşgüdüm eksikliğini gidermede etkin bir işlevi yüklenmesi mümkün ve zo
runlu görülmektedir. 

II-İDARİ BÜNYE 
Kuruluş'un teşkilat yapısını Genel Kurul, İcra Komitesi ve Başkanlık oluşturmaktadır. 
KOSGEB'in ana ve yardımcı birimlerini ise Süreç Grupları, Enstitüler, İşletme Geliştirme 

Merkezleri, Teknoloji Geliştirme Merkezleri ile Laboratuvar Müdürlükleri oluşturmaktadır. 
Merkezde Başkan, 4 Başkan Yardımcısı, Başkan Danışmanlan, Hukuk Danışmanı ile doğru

dan Başkana bağlı birimlerle 7 Süreç Yöneticiliği ve bağlı birimler görev yapmaktadır. 
Taşra teşkilatında ise 25 İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü, 13 Teknoloji Geliştirme Mer

kez Müdürlüğü, 10 Laboratuvar Müdürlüğü, 5 Merkez Müdürlüğü, 1 Enstitü KOSGEB faaliyetle
rini yürütmektedir. 
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KOSGEB'in bu teşkilat yapısına ek olarak 2003 yılında uygulamaya konulan "Sinerji Odaklan 
Kurulması ve İşletilmesi Yönetmeliği" ile "Sinerji Odaklan"nın kurulması uygulamasına geçilmiştir. 

Bu oluşumla, KOBİ'lere verilen hizmet ve destelerin etkinliğini, yaygınlığını ve koordinasyo
nunu sağlamak amacıyla belediyeler üniversiteler ile özel kuruluş ve derneklerle işbirliği ve katı
lımlar sağlanarak, KOSGEB hizmet desteklerini ya da danışma hizmeti vermek üzere yeni hizmet 
birimleri kurulması öngörülmektedir. 

Bu odaklar Kuruluş'un diğer birimleri gibi KOSGEB'in temel kuruluş fonksiyonunu da yeri
ne getirmeleri için kurulmuş olmaktadırlar. 

Bu birimlerin çalışma mekânının tefrişini, işletme giderleri ile belli sayıda personelini katılım
cı kuruluşlar temin etmekle yükümlü kılınmıştır. 

KOSGEB, İlin potansiyelini dikkate alarak gerekli durumlar da Sinerji Odaklarında KOSGEB 
personeli veya dış uzman danışmanlarını görevlendirebilecektir. 

Bu odaklara verilen görev ve yetki ile karma bir oluşum KOSGEB hizmetlerini, KOSGEB'in 
kaynaklan ile yerine getirmektedir. 

2004 yılında 12 adet Tip 1 Sinerji Odağının, 18 adet de Tip 2 Sinerji Odağının faaliyetlerini 
yürüttüğü tespit edilmiştir. 

KOSGEB'in Genel Kurulu'nu Devlet Bakanı, Maliye ve Gümrük Bakanı, Millî Eğitim Baka
nı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı'nı ve bunların yanı sıra çeşitli 
bakanlıkların Müsteşarları ve çok değişik Kamu ve özel kesime ait Kuruluşların temsilcileri ile bir
likte 39 üye oluşturmaktadır. 

Kuruluş Genel Kurul'unun 1998 ve 1999 yıllannda birer defa toplanabildiği, 2000 yılında hiç 
toplanmadığı 2001 yılında 28.8.2001 tarihinde toplandığı, 2002 ve 2003 yıllannda da toplanamadığı, 
2004 yılında ise 28.9.2004 tarihinde toplandığı incelemelerde tespit edilmiştir. 3624 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinde Genel Kurulun yılda en az 2 defa toplanması amir hükmü yerine getirilmemektedir. 

Başkanlık faaliyetleri ile ilgili herhangi bir onay yetkisi olmayan yalnızca çalışmalara yönelik 
önerilerde bulunan Genel Kurulun, yukarıda da belirtildiği gibi çok geniş bir katılımla teşkil edil
mesi uygulamada bir yarar sağlamamaktadır. 3624 sayılı Kanunun değişiklik çalışmalarında Genel 
Kurulun daha dar kapsamlı bir danışma, strateji belirleme ve onay organı olarak teşkilinin sağlan
ması gerekli görülmektedir. 

3624 sayıl Kanunun 8 inci maddesi ile İcra Komitesi, Sanayi ve Ticaret Bakanının Başkanlı
ğında, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarı, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı Müsteşarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Es
naf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanı, Genel Kurulda temsil edilen Teknik Üniversite Rektö
rü, (halen İstanbul Teknik Üniversitesi) TÜBİTAK Başkanı ile İdare Başkanından oluşmaktadır. 

İcra Komitesi'nin gerek üyelerinin konumu gerekse sayı olarak kapsamlı bir yapıda oluşması, 
toplantıların yapılmasında zorluklara ve üyelerdeki değişiklikler nedeniyle de istikrarsızlığa sebep 
olmaktadır. Nitekim her ay 2 toplantı yaparak yılda 24 toplantı yapması gereken İcra Komitesi 
2004 yılında ancak 11 defa toplanabilmiştir. 

3624 sayılı Yasanın değişiklik çalışmalarında Genel Kurul'un ve İcra Komitesinin yapısının 
tekrar ele alınarak değiştirilmesi suretiyle bu kurullara işlerlik kazandmlması gerekmektedir. 

KOSGEB'de 2004 yılında ortalama 643, yıl sonu itibariyle de 674 personel istihdam edilmiştir. 
Aynca bazı hizmetler taşeronlar aracılığı ile sağlanan işçilerle gördürülmektedir. Bu şekilde de 

KOSGEB'de 2004 yılında 184 taşeron işçisi çalıştırılmıştır. 
Personel idari hizmet sözleşmesi akdedilerek istihdam edilmektedir. Çalışanlar emeklilik yö

nünden isteğe bağlı olarak SSK ya da Emekli Sandığı'na tâbi olabilmektedirler. . 
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Başkanlıkta çalışan sözleşmeli personel için geçen yıla göre % 21 oranında 3,7 trilyon lira 
fazlasıyla toplam 21,2 trilyon lira harcama yapılmıştır. 

Personele yapılan harcamalarda önceki yıla göre % 21 oranında 3,7 trilyon lira artış olmuştur. 

Bu harcamaların % 64 oranında 13,5 trilyon lirası esas ücretlere, % 21 oranında 4,3 trilyon li
rası ek ödemelere, % 15 oranında 3,2 milyar lirası sosyal amaçlı harcamalara aittir. 

III- KURULUŞUN FAALİYETLERİ 

KOSGEB'in kuruluş amacı; Türkiye ekonomisi içinde önemli bir paya sahip olan KOBİTerin 
teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet ede
bilmelerini sağlayacak araçları geliştirmek ve desteklemek, her türlü bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, 
pazar ve teknoloji yönelimli, katma değeri yüksek üretim alanlarında yeni iş olanakları oluşturmak, 
girişimcilik ortamlarını hazırlamaktır. 

KOSGEB, kuruluş amacına uygun olarak küçük işletmelere yönelik bilgi sistemleri kurma ve 
geliştirme, işletmeler arası elektronik ticaretin geliştirilmesi, işletmeler arası işbirliği ve bilgilen
dirme ağı (KOBİ-NET) desteği, yazılım ve donanım desteği, KOBİ'ler için teknolojik araştırma ve 
geliştirme projeleri, ulusal ve uluslar arası teknoloji kurumlan ile işbirliği, küçük işletmeler tekno
loji envanteri, üniversite-sanayi işbirliği, fınansal destek ve fınansal planlama, girişimciler ve giri
şimciliği destekleyen kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlanması, ihracat potansiyelinin araştırıl
ması, fuar organizasyonu ve destekleri, markalama, CE işareti, ISO 9000 Kalite Standartları/Kali
te Güvence Sistemlerinin kurulması, AR-GE projelerinin desteklenmesi, istihdam desteği, maki
ne ve teçhizat desteği, ortak kullanım atölyeleri (ORTKA) ve ortak kullanım laboratuvarları 
(ORTLAB) kurma ana faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Yıl içinde 20.714 desteğe karşılık toplam 144,1 trilyon lira tutarında ödeme yapılmıştır. 

Destek ödemelerinde geçen yıla göre % 18 oranında 20,5 trilyon lira artış olmuştur. 

IV- YATIRIMLAR 

11.01.2004 tarih ve 25343 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004 Yılı Yatınm 
Programına Kuruluş'un yatınm faaliyetleri için 23.579 milyar lira ödenek konulmuştur. 2004 Yılı 
Yatırım Programında proje olarak yer alan yatırımların büyük bir kısmının hizmet binası inşaatı ve 
KOSGEB'in küçük işletmelere verebileceği hizmetlere yönelik olduğu görülmektedir. 

Yıl içinde 5.106 milyar lira tutannda nakit ödeme ve fiziki yatınm yapılmıştır. 

Programa göre nakdi ve fiziki harcama gerçekleşmesi % 21,6 oranında ve çok yetersiz düzey
de olmuştur. 

Kuruluş'un yatınm programlannda geçmiş dönemlerde yer alan (1995,1998 yıllannda) proje
lerin büyük bir kısmına ya hiç başlanmamış ya da bu projeler sonuçlandırılmamıştır. 

Yatınm programlarının hazırlaması aşamasında üzerinde çalışılmayan projelerin programlar
dan çıkanlarak gerçekçi yatınm projelerinin hazırlanmasına özen gösterilmesi gerekirdi. 

V- İŞTİRAKLER 

Başkanlığın, Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş., Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma 
A.Ş. Yazılım Destek Ticaret A.Ş., KOBİ Yatınmlarına Ortaklık A.Ş. ve ESİM Test Hizmetleri Ti
caret A.Ş., şirketlerinde iştirak payı bulunmaktadır. 

KOSGEB'in iştiraklerinin sermayesine taahhüt ettiği katılma payı 2.303 milyar lira olup, bu 
taahhüdünün % 92 oranında 2.126 milyar lirası ödenmiştir. Kuruluş'un iştiraklerine olan sermaye 
taahhütlerinden dolayı 177 milyar lira borcu bulunmaktadır. 
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VI- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı

rakılmıştır: 

1- 3624 sayılı Kuruluş Kanununun uygulamasında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesini te-
minen, Genel Kurul ve İcra Komitesi'nin teşkili ile çalışma süre ve yöntemleri, sürekli ve kesin ge
lir kaynaklarının belirlenmesi ile birlikte gelişen ihtiyaçlara ve günün değişen koşullarına uygun 
yeni düzenlemelerin yapılması amacıyla, Kuruluşça başlatılan kanun değişiklik tasarı taslağı ça
lışmalarının biran önce sonuçlandırılması, 

2- Bilgisayar Yazılım ve Kullanım Desteği verilirken; 

- Destek alan firma açısından destek konusu yazılımın işletmenin öncelikli ihtiyacı olup olma
dığının, yazılımı kullanacak elemana sahip olup olmadığının, kullanıcı sayısının iyi tespit edilip 
edilmediğinin destek kullandırılmadan belirlenmesi, 

- KOSGEB açısından da destek konusu yazılımın işletmede kullanılıp kullanılmadığının belli 
periyotlarda rapor edilmesi, destek verildikten sonra işletmenin beklenen hedeflere ulaşıp ulaşma
dığının kontrol edilmesi, 

- Bilgi Ağları ve E-İş Desteği konusunda ise yürütücü kuruluş olarak kabul gören tedarikçinin 
sunduğu proje (e-ticaret) kapsamında yeterli ihtiyaç analizi yapılmadan, belirttiği işletme sayısı ka
dar firmaya (firma başına 3.000 ABD Doları) desteğin verilmemesi, 

- Yürütücü firma olabilmek için proje sunan firmaların projelerinin iyi analiz edilmesinin sağ
lanması, 

-Gerekçe belirtilmeden destek uygulama usul ve esaslarında sık sık değişiklik yapılmaması, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştınlmıştır\^ 
1- Başkanlığın kalıcı bir personel politikasını uygulama gerekliliği açısından 1998 yılında uy

gulamaya konulan Değişim Mühendisliği Projesi'nin aradan geçen zaman içinde ve özellikle 2003-
2004 yıllarında yapılan yeniden yapılanma sonucu ortaya çıkan tüm değişikliklerle birlikte bir bü
tün olarak ele alınması ve uygulama açısından geleceğinin netliğe kavuşturulması yanında, proje
de yer alan ancak diğer kamu kuruluşları ile Emekli Sandığının uygulamalarında yer almayan kad
roların, kamudaki genel kadro tanımlarına uygun hale getirilmesi, 

2- Laboratuvarlann teknolojileri ve hizmet konuları itibariyle yenilenmesi; yeterli hizmet ve
rebilmeleri için de gerekli donanıma ve ihtisas personeline kavuşturulması, devamında da labora
tuarların uluslar arası kabul gören akredite edilmiş birimler haline getirilmesi, 

3- "Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği"nin İcra Komitesi tarafından bir an önce onay
lanarak yürürlüğe konulması, 

4- Diğer çeşitli alacakların 35.877.954 milyon lirası, T.C. Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın 
KOSGEB'e olan geçmiş dönemlere ait aidat borcu tutarıdır. 

3624 sayılı KOSGEB Kuruluş Kanunu'nun 20.06.2001 tarih ve 4684 sayılı Kanunla değiştirilen 
14'üncü maddesine göre, sermayesinin % 50'sinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait bankala
rın, Kurumlar Vergisine matrah olan yıllık kârlannın % 2'si nispetinde aidat ödemeleri gerekmektedir. 

Ancak 31.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 16.07.2004 tarih ve 5230 sayılı Kanunun 10'un-
cu maddesi hükmünce kamu bankalarının bu yükümlülüğü kalmamıştır. 

KOSGEB alacağını Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki 2003 yılı Kurumlar Vergisi 
matrahı ile ilgili olduğunu ileri sürerek talep etmesine karşılık bankalar bu yükümlülüklerini yeri
ne getirmemişlerdir. 
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Ödenmeyen bu aidatların yasal faizleriyle birlikte tahsil edilebilmesi için konu KOSGEB 
Hukuk Müşavirliğine 21.04.2005 tarihi itibariyle intikal ettirilmiş olup, henüz yasal yollara baş
vurulmamıştır. 

Şüpheli alacak haline dönüşen kamu bankalarından geçmiş dönemlere ait aidat alacaklarının 
karşılık ayrılarak şüpheli alacaklar hesabında gösterilmesi, 

5-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın 2004 yılı bi
lançosu ve 110.829.518 milyon lira gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı, 

Tasvip edilmiştir. 
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Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı 

2004 yılı bilançosu 

Aktif 

LDönen varlıklar: 
A)Hazır değerler 
B)Menkul değerler 
C)Ticari alacaklar 
D)Diğer alacaklar 

1-Şüpheli alacaklar 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 
3-Alacaklar senetleri reeskontu (-) 

E)Stoklar 
1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avanslan 

F)Yulara yaygın inşaat ve onarım giderleri 
G)Gelecek aylara ait giderler ve gelir 

tahakkukları 
H)Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 
ll.Duran varlıklar: 
A)Ticari alacaklar 
B)Diğer alacaklar 

1-Alacaklar senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C)Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağh menkul kıymetdeğer düş.karş. (-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-İştirak.sermaye pay.değ.düş.karş.(-) 
6-Bağlı ortaklar 
7-Bağh ortakserm.pay.değer düş.karş. (-) 
8-B.ortakserm.pay.değer düş.karş. (-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 

10-Diğ.mali d.v.değer düş.karş. (-) 
D)Maddi duran varlıklar 

1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatuımlar 
4-Verilen avanslar 

E)Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F)Özel tükenmeye tabi varlıklar 
G)Gel.yıl.ait gid.ve gelir tahakkuklan 
H)Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 
Aktif (varlıklar toplamı) 

2003 
Milyon TL 

8.608 
(8.608) 

509.800 
(227.250) 

4.562.207 

4.358.796 

249.070 

93.603.366 

56.148.787 

25.334 

5.180.268 
154.957.756 

61.727.510 

282.550 

8.921.003 

249.070 

71.180.133 
226.137.890 

2004 
Milyon TL 

2.303.400 
(177.750) 

5.550.726 

4.016.015 

486.962 

157.058.220 

46.715.619 

83.067 

7.804.985 

93.411.541 

2.215.650 

9.566.741 

486.962 

105.590.894 
317.252.785 
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Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı 

2004 yılı bilançosu 

Pasif 

1. Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
A) Mali borçlar 
B) Ticari borçlar 
C) Diğer borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
D) Alınan avanslar 
E) Yıl.yaygın inşaat ve onarım bakediş bed. 
F) Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
G) Borç ve gider karşılıkları 

1- Dön.kân vergi ve yasal yükümlülük 
2- Dön.kân peş.öd.vergi ve diğ.yükümlûlûk 
3- Kıdem tazminatı karşılıktan 
4- Diğer borç ve gider karşılıktan 

H) Gelecek aylara ait gelirler ve gider 
tahakkukları 

I) Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 

II. Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
A) Mali borçlar 
B) Ticari borçlar 
C) Diğer borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
D) Alınan avanslar 
E) Borç ve gider karşılıklan 

1- Kıdem tazminatı karşılıklan 
2- Diğer borç ve gider karşılıklan 

F) Gelecek yıllara ait gider tanakkuklan 
G) Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
Toplam (I+II) 

III: Öz kaynaklar: 
A) Ödenmiş sermaye 
B) Sermaye yedekleri 
C) Kâr yedekleri 
D) Geçmiş yıllar kârlan 

(Geçmiş yıllar gelir fazlası) 
E) Geçmiş yıllar zararlan (-) 

(Geçmiş yıllar gider fazlası) 
F) Dönem net kân 

(Dönem net gelir (gider) fazlası) 
Öz kaynaklar toplamı 

Pasif (kaynaklar) toplamı 

2003 
Milyon TL 

17.800.551 

1.276.816 

34.024 

616.240 

1.927.080 

21.073 

126.846.489 

126.867.562 
128.794.642 

129.332.496 

(31.989.248) 

97.343.248 
226.137.890 

2004 
Milyon TL 

105.103.932 

2.921.163 

166.Ş75 

867.699 

3.955.737 

20.350 

105.103.932 

105.124.282 
109.080.019 

97.343.248 

110.829.518 

208.172.766 
317.252.785 
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Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme 

Destekleme İdaresi Başkanlığı 

2004 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

I- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı veya zaran 

(Dönem gelir veya gider fazlası) 

K- Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kân veya zaran 

(Dönem net gelir veya gider fazlası) 

2003 

Milyon TL 

1.442.400 

(11.390) 

1.431.010 

(15.901.854) 

(133.621.072) 

116.334.686 

(21.195) 

152.056 

(362.879) 

(14.470.844) 

(148.778.425) 

(31.778.425) 

(31.989.248) 

(31.989.248) 

2004 

Milyon TL 

78.130.612 

78.130.612 

(19.939.993) 

(157.601.476) 

209.338.488 

(26.850) 

1.314.922 

(386.185) 

58.190.619 

(99.410.857) 

109.900.781 

110.829.518 

110.829.518 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 
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SAYI : 108 
TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI'NIN 2004 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 

Komisyonumuzun 02.05.2006 tarihli 17nci Birleşiminde Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı 'mn 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Bü
yük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili ola
rak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuru
luş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü 
olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

6326 Sayılı Petrol Kanunu'nun 2 nci maddesinde öngörülen hedefleri gerçekleştirmek ama
cıyla faaliyette bulunmak üzere; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 07.03.1954 tarih ve 6327 
sayılı Kanununun 1 inci maddesinde yer alan " Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı adı ile bu ka
nunla hususi hukuk hükümlerine tabi olmak üzere bir anonim ortaklık kurmak için Vekiller Heye
tine yetki verilmiştir." hükmüne dayanılarak kurulan ortaklığın esas mukavelesinin Bakanlar Ku
rulu tarafından 19.10.1954 tarihinde onaylanması sonucu kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkındaki 20.05.1983 tarih ve 60 sa
yılı KHK ile Türkiye Petrol Kurumu'nun bağlı ortaklığı haline getirilen Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı'nın kuruluş kanunu, 98 sayılı KHK'nın geçici 18 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile ilgili düzenlemeler yapan 08.06.1984 tarih, 233 sayılı KHK ile; 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na İktisadi Devlet teşekkülü statüsü verilmiş; Petrol Ofisi A.Ş., 
Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. TPAO'nun bağlı or
taklığı haline getirilmiştir. Daha sonra Yüksek Planlama Kurulu'nun 30.11.1988 tarih ve 88 /111 sa
yılı kararı ile, İstanbul Gübre Sanayi A.Ş. de kuruluşun bağlı ortaklıkları arasına alınmıştır. 

TPAO kuruluşundan beri petrol ve petrolle ilgili diğer sanayi kollarında büyük yatırımlar gerçek
leştirerek kendi tesisleri yanında petrolle ilgili çeşitli dallarda faaliyet gösteren şirketler de kurmuştur. 

Son yıllarda özelleştirme politikaları ve diğer düzenlemeler sonucu, sırası ile TÜPRAŞ, PO-
AŞ, DİTAŞ, BOTAŞ ve İGSAŞ, TPAO bünyesinden ayrılmıştır. 

233 sayılı KHK uyarınca hazırlanan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ana Statüsü'nde or
taklığın amacı özetle: 

- Kamu petrol sektörünü merkezi planlama ve koordinasyon ilkeleri dahilinde organize etmek 
ve bu suretle verimli, uyumlu ve memleket ihtiyaçlarını karşılamada etkili duruma getirmek ve Pet
rol Kanununda tanımlanan petrol ameliyeleri ile dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, 
jeotermal enerji üretimini geliştirmek, 

- Yurt içinde ve dışında mühendislik, laboratuar ve servis hizmetlerini yürütmek, kurulmuş 
veya kurulacak ortaklıklara iştirak etmek veya ayrılmak, olarak belirlenmiştir. 

Sermayesinin tamamına yakını kamuya ait olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın, 233 
sayılı KHK gereğince genel kurulu ve denetçileri bulunmamaktadır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki 
çizelgededir. 
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Toplu bilgiler 
Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Yabancı kaynaklar sirayet eden zarar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (Edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
Yatırımlar için yapıları nakdi ödemeler 
Yatırım gerçekleşme oranı (Nakdi) 
Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye 
Bağlı ortaklıklar temettü gelirleri 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü gelirleri 
Başlıca alım miktarı (Ham petrol) 
Tüm alım tutan 
Aramalar (Toplam) 
Sondaj (Toplam 
Üretilen ham petrol 
Üretilen doğal gaz 
Tüm üretim tutan (Üretim maliyeti) 
Ortalama üretim verimliliği 
Başlıca satış miktarı: 

-Ham petrol 
-Doğal gaz 

Net satış tutan 
Stoklar: 

-İlk madde ve malzeme 
-Yan Mamul 
-Mamul (Ham petrol) 
-Ticari mallar 
-Diğer 

işçi (Ortalama) 
Personel için yapılan tüm, giderler 
Cari yıla ilişkin: 

-İşçiler için yapılan giderler 
-İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönem karına ilişkin vergi ve diğer yasal yüküm. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYIH'yj» katkı (Üretici fiyatlanyla) 
GSYIH'ya katkı (Alıcı fiyatlanyla) 
GSYH'ya katkı (Alıcı fiyatlanyla) 
Faaliyet karlılığı (Öz kaynaklar yönünden) 
Mali karlılık (Öz kaynak yönünden) 
İktisadi karlılık 
Faaliyet kân 
Dönem kân 
Bilanço kân | 

Ölçü 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
% 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Bin/varil 
Milyar TL 
Ekip/ay 
Bin metre 
Ton 
Bin M3 
Milyar TL 
Ton/gün 

Ton 
Bin M3 
Milyar 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Kişi 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
% 
% 
% 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

2000 
100.000 
68.907 

170.052 
158.853 

20.198 
95.360 
58.508 
24.857 

62 

379 

3.281 
75.600 

79 
47,5 

1.973.704 
611.822 

37.989 
6.925 

2.292.141 
604.910 
310.792 

2.545 

5.039 
1820 

7.420 
4.219 

57.885 

56.997 
1,2 

70.088 
74.157 

194.669 
194.669 
244.051 

74 
140 
60 

93.415 
176.832 
106.744 

2001 
100.000 
68.907 

540.237 
625.938 

22.975 
152.320 
78.402 
58.818 

87 

379 

3.267 
107.417 

102 
42,4 

1.789.958 
265.773 

57.441 
5.719 

2.120.089 
257.263 
431.469 

4.545 

5.111 
4.635 

12.197 
4.210 

80.834 

79.201 
1,6 

205.357 
104.952 
343.318 
343.318 
370.343 

35 
113 
56 

188.067 
613.422 
408.055 

2002 
200.000 

68.907 
1.065.642 

386.264 

6.962 
237.483 
113.520 
62.705 

60 

379 
43187 
3.084 

153.110 
35 
47 

1.712.038 
268.020 

76.960 
5.215 

1.846.748 
261.144 
512.455 

10.356 

11.625 
5.901 

20.433 
4.548 

121.335 

117.529 
2,1 

163.018 
108.941 
306.212 
306.212 
299.250 

21 
49 
38 

218.761 
525.523 
362.504 

2003 
450.000 

2.208.491 
1.195.505 

207.705 

2.226 
341.038 
138.737 
107.239 

59 

7.286 

2.837 
155.619 

64 
63 

1.623.616 
353.261 

88.244 
4.927 

1.796.748 
357.108 
575.975 

8.746 

12.672 
6.713 

21.486 
4.443 

147.297 

137.235 
2,6 

60.335 
88.207 

378.144 
461.486 
466.091 

13 
16 
14 

154.961 
191.507 

2004 
450.000 
670.662 

1.493.722 
516.170 

7.763 
3.356.147 
2.996.044 

209.207 
79 

6.670 
323.508 

2.610 
201.380 

86 
69 

1.542.754 
433 

100.201 
4.226 

1.736.104 
424.778 
638.888 

45.530 

14.287 
6.737 
1.885 
4.776 

285.098 

177.211 
3,1 

39.862 
124.592 
630.662 
726.051 
427.720 

8 
20 
16 

126.250 
301.631 
261.769 

Son iki yıl 
farkı 

(1.537.829) 
298.217 
308.465 

5.537 
3.015.109 
2.857.307 

101.968 
20 

(616) 
323.508 

(227) 
45.761 

22 
6 

(80.862) 
(352.828) 

11.957 
(701) 

(60.644) 
67.670 
62.913 

36.784 

1.615 
24 

(19.601) 
333 

137.801 

39.976 
1 

(20.473) 
36.385 

252.518 
264.565 
(38.371) 

(5) 
4 
2 

(28.711) 
110.124 
261.769 

Artış veya 
azalış % 

(70) 
25 

149 

249 
884 

2.060 
95 
34 

(8) 

(8) 
29 
34 
10 

(5) 
(100) 

14 
(14) 

(3) 
19 
11 

421 

13 
0 

(91) 
7 

94 

29 
19 

(34) 
41 
67 
57 
(8) 

(38) 
25 
14 

(19) 
58 

Not: 2003 yılı sütununa enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan değerler alınmıştır. 



II-IDARI BÜNYE 
Ortaklığın merkez teşkilatı Ankara'da bulunan genel müdürlük ve bağlı birimlerinden, taşra teş

kilatı ise Adıyaman, Batman ve Trakya Bölge Müdürlükleri ile İstanbul Gümrük ve Satınalma Mü-
dürlüğü'nden oluşmaktadır. Kuruluşun Azerbaycan ve Türkmenistan'da birer ofisi bulunmaktadır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda istihdam edilen personelin tümü İş Kanunu'na tabidir. 
İstihdam edilen kadrolu personel dışında, Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşü ve Devlet Personel 
Başkanlığı izniyle geçici işçi de çalıştırılmaktadır. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2004 yı
lında istihdam ettiği kadrolu personelin ortalama sayısı 3.985 kişi, geçici işçi sayısı 791 kişidir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2004 yılı personel giderleri (geçici işçiler dahil) 
285.098 milyar lira düzeyinde gerçekleşmiştir. 

III- MALÎ BÜNYE 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2004 yılında kullandığı varlık ve kaynakların topla
mı, bir önceki yıla göre % 43,2 oranında 607 milyar lira artışla 2.009.892 milyar lira düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Ortaklığın kullandığı kaynakların % 39,7 oranında 798.123 milyar lirası dönen, 
% 60,3 oranında 1.211.769 milyar lirası duran varlıklara bağlanmıştır. Dönen varlıkların % 2,4 
oranında 19.107 milyar lirası hazır değer, % 97,6 oranında 779.016 milyar lirası kısa sürede para
ya çevrilebilir değer niteliğindedir. 1.211.769 milyar lira tutarlı duran varlıkların % 30,9'u bağlı 
değerlerden oluşmuştur. 

Ortaklığın 2004 yılında kullandığı 2.009.892 milyar liralık kaynağın; % 24,7 oranında 
516.170 milyar lirası yabancı, % 74,3 oranında 1.493.722 milyar lirası öz kaynak niteliğindedir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Kuruluş, % 22,4 oranında 45.048 milyar liralık bölümü dış alım niteliğinde olmak üzere, 2004 
yılında önceki yıldan % 29,4 oranında fazlasıyla 201.380 milyar liralık alım yapmıştır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, ruhsatlarına sahip bulunduğu 19,7 milyon hektar alanda 
185 adet ruhsatla petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerini sürdürmüştür. 

2004 yılında, ortak aramalar dahil 13.994 km'lik 2 boyutlu, 1.707 km2'lik 3 boyutlu 74 00/30 
ekip/ay'lık çalışma programlamış, programa göre % 98 oranında 13.654 km 2 boyutlu, 1.528 
km2'lik 3 boyutlu 52 11/30 ekip/ay'lık sismik çalışma gerçekleştirmiştir. Ayrıca, 20 08/30 
ekip/ay'lık 530.200 istasyon gravite (sismik dışı) veri toplama çalışması programlamış, programa 
göre % 168 oranında 34 01/30 ekip/ay 503.732 istasyon gravite çalışması ve denizlerimizde 12.840 
km2 boyutlu, 205 km2 3 boyutlu sismik program gerçekleştirilmiştir. 

2004 yılında yapılan kara ve deniz sismik çalışmalar, TPAO'ya ait olan 2 adet sismik ekip ve 
ayrıca kiralanan deniz ve kara sismik ekip hizmetleri ile yerine getirilmiştir. Geçmiş yıllara göre 
artan oranda veri toplama işlemi gerçekleşmiş, ancak dünyada kabul gören 10 kuyudan 1 tanesin
de hidrokarbon bulma şansının yakalanması için, elde edilen verilerin TPAO Arama Grubu tarafın
dan titiz bir çalışma ile yorumlaması gerekmektedir. Böylece, dünyaca kabul gören 10 kuyudan 1 
tanesinde hidrokarbon bulma olasılığının yakalanması sağlanmış olacaktır. 

TPAO'nun sondaj faaliyetleri arama, ortak arama, tespit, üretim, üretim ve doğal gaz depola
ma amaçlı olmak üzere 2004 yılında 39 adet kuyuda toplam 68.794 metre sondaj gerçekleştirmiş, 
bu metrajın 63.843 metresi TPAO hissesi olarak kayıtlara geçmiştir. Sondajı yapılan 5 adet kuyu 
tamamlanamadığından 2005 yılına devredilmiş, sondaj faaliyetlerinde aralıklı olarak 13 adet son
daj makinası kullanılmış, 3 adet sondaj makinası Irak savaşı esanasında Kuzey Irakta tahrip edil
miş, 9 adet sondaj makinası da parkta bekletilmiştir. 
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Kuruluş 2004 yılında yurt dışı arama ve üretim faaliyetlerini; Kazakistan, Azerbaycan, Türk
menistan, Libya, Suriye ve Irak'ta sürdürmüştür. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yurt dışı fa
aliyetlerinin büyük çoğunluğunu sermayesinin tümü kendisine ait olan şirketleri kanalıyla sürdür
müştür. Kazakistan'daki faaliyetler, Kazaklarla ortak olarak kurulan Kazaktürkmunay Limited Şir
keti aracılığıyla yürütülmüştür. 

Bir önceki yıl TPAO'nun toplam ham petrol üretimi 1.623.616 ton, 2004 yılında ise 1.542.754 
ton olmuştur. Geçen yıla göre yurt içi hampetrol üretimi % 5 civarında azalma göstermiştir. Yıllar
dır TPAO'nun yutiçi hampetrol üretiminin % 5 oranında azalmakta olduğu Yüksek Denetleme Ku
rulu raporlarında da yer almış, yeni keşifler yapılamadığı sürece ekonomik ömrünü dolduran ve 
binlerle ifade edilen eski petrol kuyularındaki verimin her yıl tedricen düşeceği ve üretim maliye
tinin artacağı belirtilmiştir. 

Önceki yıla göre kuruluşun ham petrol üretim giderleri % 19,0, doğal gaz üretim giderleri de 
% 32,7 oranında artış göstermiştir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2004 yılında pazarladığı ham petrol miktarı geçen 
yıla göre % 3,4 oranında azalmış, doğal gaz miktarı ise % 18,9 oranında artmıştır. Bu ürünlerin sa
tışından sağlanan hasılat ise % 11,6 düzeyinde artış göstermiştir. 

V- YATIRIMLAR 

2004 yılı yatırım programında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile ilgili olarak yer alan 
projeler için ayrılan ödenek (revize) tutarı 265 trilyon lira düzeyindedir. Ayrılan ödeneğe göre 2004 
yılında yatırım gerçekleşmesi; nakdi ve fiziki % 79 oranında olmuştur. 

VI- İŞTİRAKLER 

Kuruluşun yurt dışı iştiraklerinin sayısı 5 adettir. İştiraklerden Kazaktürkmunay Ltd. Şti'nin 
sermayesine % 49 oranında iştirak edilmiştir. Turkısh Petroleum Int. Comp. Ltd (TPIC), Turkısh 
Petroleum Overseas co. (TPOC), Turkish Petroleum South Caspian Pipleline (TPSCP) ile Turkısh 
Petroleum Baku Tiflis Ceyhan (TPBTC) sermayesinin tümü TPAO'na aittir. Ortaklıkça taahhüt 
edilen 6.754 milyar lira sermayenin 6.670 milyar lirası ödenmiştir. 

VII- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı
rakılmıştır. 

1- AMITY OIL tarafından yaptırılan Göçerler-Misinli boru hattı ve yüzey tesisleri ile ilgili 
olarak; 

- TBMM KİT Komisyonunca Başbakanlık Teftiş Kurulu, En?rji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğı ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından oluşturulan komisyonun başlattığı soruşturmanın 
bir an önce sonuçlandırılması, 

- TPAO ile AMITY OIL arasındaki anlaşma sona erdikten sonra ciddi sorunlara neden olabi
lecek Göçerler-Misinli arasındaki boru hattı ve yüzey tesislerinin % 50'sinin TPAO adına tescil 
edilmesi hususunda gerekli çalışmaların bir an önce sonuçlandırılması, 

2- Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde uygun görüldüğü üzere; 2003 yılı Alt Komisyon 
Raporu'nda yer alan 3 nolu öneri ile ilgili olarak TPAO Teftiş Kurulu'nca düzenlenen ve dönemin 
genel müdürünün sorumluluğunun belirlenmesi açısından Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'na 
intikal ettirilen konu hakkında Bakanlık Teftiş Kurulu'nca başlatılan soruşturmanın bir an önce so
nuçlandırılması, 
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B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır : 

1- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 

C) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1- îhale yoluyla hizmet alımları ile ilgili olarak; 
- Bölge müdürlüklerinin kiralık araç, personel taşıma vb. hizmet alımı giderleri de hesaba ka

tılarak izin kapsamında yapılan harcama tutarının gerçekçi şekilde tespit edilmesi, 

- Harcamaların Hazine Müsteşarlığı'nca uygun görülen tutarı aşmamasına özen gösterilmesi, 
2- Batman Bölge Müdürlüğü'nce TÜPRAŞ'a satılmak üzere BOTAŞ tanklarına pompalanan 

ham petrolün su ve tuz oranlarının çok yüksek çıkması ve tanklarda yaklaşık 250.000 varil emül-
siyonlu ham petrol oluşması ile ilgili olarak; sorunun başlangıcından bu yana şirketin uğradığı za
rarın ve olaya sebebiyet verenlerin tespitini teminen konunun TPAO Teftiş Kurulu'nca incelenme
si gerekirse soruşturulması, 

3- TPIC'in sınır ticareti kapsamında 2000-2003 yılarında ithal ettiği ham petrol miktarı ile sa
tış ve teslimini yaptığı ham petrol miktarı arasındaki 84.314 ton farkın gerçekten fire, zayiat ve öl
çüm farkı olup olmadığı açısından, TASİŞ tarafından TPIC'e tahsis edilen mutad depo fazlası mo
torin miktarı ile TPIC tarafından teslim alınan motorin miktarı arasındaki 11,6 milyon litre farkın 
ise TPIC'ten kaynaklanıp kaynaklanmadığı açısından, ana kuruluş TPAO Teftiş Kurulunca ince
lenmesi ve gerekirse soruşturulması, 

SONUÇ 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2004 yılı bilançosu ve 301.630.997 milyon lira dö

nem kârı ile kapanan gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2004 yılı bilançosu 

Önceki dönem 

Aktif (Varlıklar) Milyon T l 

g I- DÖNEN VARLIKLAR 

A- Hazır Deflerler 

B- Menkul Kıymetler 

C- Ticari Alacaklar 

1 Ticari Atacaklar (Brüt) 57.165.745 

2 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.729.935 

O- Diğer Alacaklar 

1 »Ser Alacaklar (Brüt) 1.641.529 

2 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 260.753 

E- Stoklar 

1 Stoklar (Brüt) 29.223.791 

2 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 14.572 

3 Verilen Sipariş Avansları 3.656.908 

F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 

G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 

H- Diğer Dönen Varlıklar 

17.959.232 

55.435.810 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II- DURAN VARLIKLAR 

A- Ticari Alacaklar 

1 Ticari Alacaklar (Brüt) 

2 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

B- Diğer Alacaklar 

1 Diğer Alacaklar (Brüt) 

2 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (•) 

C- Mail Duran Varlıklar 

1 Bağlı Menkul Kıymetler 

2 Bağlı Menkul Kıymetler Değ.D.Kars.(-) 

3 İştirakler 

4 İştirakler Sermaye Taahhütleri (•) 

D- Maddi Duran Varlıklar 

1 Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 

2 Birikmiş Amortismanlar (-) 

3 Yapılmakta Olan Yatırımlar 

4 Verilen Sipariş Avansları 

E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

1 Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt) 

2 Birikmiş Amortismanlar (-) 

3 Verilen Avanslar 

F- özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 

1 özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (Brüt) 

2 Birikmiş Tükenme Payları (•) 

3 Verilen Avanslar 

G- Gelecek Yıllara AttGiderter ve Getr Tahakkuktan 

H- Diğer Duran Varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

32.866.127 

13.622.696 

1.288.061 

Cari dönem 

Milyon TL 

62.360.485 

1.729.935 

643.037.245 

293.441 

68.479.122 

40.338 

4.760.798 

27.797 

1.013.944.166 

7.370.130 

83.871 

8.441.046.786 

8.303.330.797 

66.241.550 

43.267.281 

579.264 

51.328 

19.107.104 

60.630.550 

642.743.804 

73.199.582 

68.562.946 

1.433.992 

865.677.97» 

527.936 

255520 

20.407.947 

837.715.197 

6.754.102 

83.871 

3.149.124.572 

2.996.043.972 

165.817.579 

41.204.680 

665.296 

118.243 

8.338.767 

837.715.197 

U16.S18.216 

547.053 

1.211.768.926 

Not: Önceki dönem sütununa 2003 yılı bilançosunun enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan rakamları alınmıştır. 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortakljj^iAggM^ÜL^gSgSL 

Pasif (Kaynaklar) 

önceki donem 

Milyon Tl 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mail Borçlar 

B- Ticari Borçlar 

1 Ticari Borçlar (Brüt) 

2 Borç Senetleri Reeskontu (•) 

C- Diğer Borçlar 

1 Diğer Borçlar (Brüt) 

2 Borç Senetten Reeskontu (-) 

D- Alınan Avanslar 

E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedlşleri 

F- ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 

G- Borç ve Gider Karşılıkları 
Dönem Karı Vergi ve Diğer 

1 Yes.Yük.Karı. 
Dönem Karının Peşin Öd. Vergi ve Diğer 

2 Yük.(-) 
3 Kıdem Tazminatı Karşılığı 

4 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 
Gelecek Aylara AK Gelirler ve Gider 

H- Tahakkuktan 

V Diğer Kısa VadeN Yabancı Kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
TOPLAMI 

Ih UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali Borçlar 
B- Ticari Borçlar 

1 Ticari Borçlar (Brüt) 
2 Bor; Senetleri Reeskontu (-) 

C- Diğer Borçlar 
D- Alınan Avanslar 
E- Borç ve Gider Karşılıkları 

1-Kıdem Tazminatı Karşılıktan 

2-0lğer Borç ve Gider Karşılıktan 
Gelecek Yıllara Alt Gelirler ve Gider 

F- Tahakkuktan 

G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
TOPLAMI 
ÖZKAYNAKLAR 

III- A- Ödenmiş Sermaye 

1 Sermaye 
2 ödenmemiş Sermaye (-) 
3 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 

Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (< 
4 ) 

B- Sermaye Yedekleri 
1 Hisse Senedi İhraç Primleri 
2 Hisse Senedi İptal Kârları 

3 M.D.V Yeniden Dağerieme Artışları 

4 Yurt Dışı İştirakler Kur Farkı Artışları 

5 Diğer Sermaye Yedekleri 
C- Kar Yedekleri 

1 Yasal Yedekler 
2 Statü Yedekleri 
3 Olağanüstü Yedekler 

4 Diğer Kar Yedekleri 
5 özel Fonlar 

D- Geçmiş Yıllar Kanan 

E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) 

F- Dönem Net Kan (Zaren) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

27.408.675 

311.384 

27.408.675 

6.101.001 

35.703.635 

12.225.454 

60.335.195 

48.123.650 

29.866.373 

Cari Dönem 

MllyonTİ 

146.075 

29.866.373 

9.435.951 

81.852.881 

9.435.951 

450.000.000 
107.330.482 
1.865.821.655 

62.926 

39.661.583 

22.157.608 
44.984.371 

43.380.265 

62.688.346 

58.533.603 

20.905.626 

266.066.014 

2.043.096.567 

12.447.839 

2.208.491.173 

266.066.014 

2.059.544.406 

91.371.79» 

450.000.000 
107.330.482 
327.993.032 

247.135.368 

79.439.229 

326.62«.941 

(3.288.129.869) 

1.241.971.724 

1.416.511.216 

274.210.926 

401.349.590 
129 

274.210.928 

401.349.719 

261.769.414 

1.607.992.611 

2.077.446.904 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2004 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D • Satışların maliyeti (•) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G • Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 

1 - Olağandışı gelir ve karlar 

J • Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan 

K - Donem kan vergi ve diğer yasal yük. karş. (-) 

Dönem net karı 

575.974.608 

57.597.461 

518.377.147 

215.949.467 

147.466.794 

136.715.358 

50.010.422 

11.752.017 

61.910.372 

önceki dönem 
Milyon TL. 

302.427.680 

154.960.886 

241.665.822 

191.507.467 

60.335.195 

131.172.272 

Cari dönem 
Milyon TL. 

638.888.089 

61.276.790 

577.611.299 

234.342.979 

217.018.348 

424.573.634 

143.293.724 

30.454.164 

136.353.050 

343.268.320 

126.249.972 

407.529.882 

301.630.996 

39.861.582 

261.769.414 
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SAYI: 109 
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.'NİN (BOTAŞ) 2002 YILINA 
AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 20.06.2006 tarihli 36 ncı Birleşiminde Boru Hatları ile Petrol Taşıma 

A.Ş.'nin (BOTAŞ) 2002 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türki
ye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğin
ce denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili ola
rak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş 
tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü ola
rak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Türkiye ve Irak Cumhuriyetleri arasında 27.08.1973 tarihinde imzalanmış bulunan "Petrol Boru 

Hattı Anlaşması" gereğince 07.03.1974 tarih ve 14820 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7/7871 sa
yılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, sermayesinin en az % 99'una TPAO'nın sahip olacağı bir Anonim Şir
ket kurulmasının öngörülmesi üzerine BOTAŞ, 15.08.1974 tarihinde TPAO tarafından kurulmuştur. 

BOTAŞ, TPAO'nun bağlı ortaklığı olarak faaliyetlerini sürdürmekte iken, Bakanlar Kurulu'nun 
08.02.1995 gün ve 95/6526 sayılı, Yüksek Planlama Kurulu'nun 13.03.1995 gün ve 95/T-20 sayılı 
kararıyla TPAO'nun bağlı ortaklığı statüsünden çıkarılarak, teşekkül haline dönüştürülmüş, yeni 
Anastatüsü 17.04.1995 tarih ve 22261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Böylece BOTAŞ, bir İktisadi Devlet Teşekkülü haline gelmiş ve o tarihten beri Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak hizmetine devam etmiştir. 

Yeni Anastatüsünde, Şirket'in amaç ve faaliyet konulan; 
"Türkiye içinde ve dışında her türlü petrol ve petrol ürünleriyle doğalgaz boru hatları inşa etmek, 

ettirmek, inşa edilmiş boru hatlannı devralmak, satın almak veya kiralamak, boru hatlarıyla petrol, 
petrol ürünleri ve doğalgaz nakliyatında bulunmak ve boru hatlannda nakledilecek hampetrol ve do-
ğalgazı satınalmak ve satmak, yurtdışında petrol ve doğalgazın teminine yönelik arama, sondaj, üre
tim, taşıma, depolama ve rafinaj gibi tüm petrol ameliyelerini yapmak" 

olarak ifade edilmiştir. 
Ayrıca, Bakanlar Kurulu'nun 06.06.1996 tarih ve 96/8293 sayılı Kararıyla da, BOTAŞ'a Türki

ye'nin hampetrol, doğalgaz, LNG (Sıvılaştırılmış doğalgaz) ihtiyacını sağlamak, uluslararası ticaret 
alanında konulan ile ilgili olarak faaliyette bulunmayı teminen yurtdışında şirket kurmak, kurulmuş 
şirketlere ortak olmak ve yatınm yapmak yetkisi verilmiş, bu yetkiye istinaden merkezi yurtdışında 
bulunan (Jersey Adalan) ve kuruluşu yabancı mevzuata göre gerçekleştirilen BOTAŞ INTERNATI
ONAL LIMITED (BİL) Şirketi 03.07.1996 tarihinde kurulmuştur. BOTAŞ'ın sermayesi 1999 yılı 
içinde 1,5 trilyon liradan 150 trilyon liraya, 2002 yılında ise 1,3 katrilyon liraya yükseltilmiştir. 

Kuruluşun, son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Uluslararası anlaşmalara dayanarak boru hatlarıyla transit hampetrol taşımacılığı ile Türk eko
nomisinde yer alan, daha sonraları yine uluslararası anlaşmalarla doğalgazın satın alınması, taşın
ması ve pazarlanması konularında da görevlendirilen BOTAŞ, özellikle enerji ve ulaştırma sektö
ründe, çok önemli bir konuma gelmiştir. 

II-İDARÎ BÜNYE 
BOTAŞ'ın merkez teşkilatı; Genel Müdür ve 5 Genel Müdür Yardımcısından oluşan Genel 

Müdürlük ile Teftiş Kumlu Başkanlığı, 14 daire başkanlığı, hukuk, basın ve halkla ilişkiler müşa
virliği, savunma sekreterliği ve başkanlıklara bağlı 63 müdürlükten oluşmaktadır. Taşra teşkilatı 
ise; Doğal Gaz İşletmeleri ve Petrol İşletmeleri Müdürlükleri, LNG Terminal İşletme Müdürlüğü, 
Dörtyol, İstanbul ve Kayseri İşletme Müdürlükleri ile Arazi Etüt ve Kamulaştırma Daire Başkan
lığına bağlı kısım şefliklerden oluşmaktadır. 

BOTAŞ, yönetim bakımından 233 sayılı KHK ile Türk Ticaret Kanunu ve Kuruluş anastatü-
sü; denetim bakımından ise, 3346 sayılı Kanun ile 72 sayılı KHK hükümlerine tabidir. Personelle 
ilgili olarak, 1475, 506, 2821, 2822 sayılı Kanunlar hükümleri uygulanmaktadır. Kapsamdışı per
sonel ise ücret ve özlük hakları bakımından 527 sayılı KHK'ye tabi bulunmaktadır. 22.05.2003 ta
rihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile 1475 sayılı Kanun'un 14 üncü maddesi dışında
ki hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

2002 yılı sonu itibarı ile BOTAŞ'ta 1.005'i kapsam dışı, 1.915'i de kapsam içi olmak üzere 
2.920 daimi, 90'ı da geçici olmak üzere toplam 3.010 personel istihdam edilmektedir. 

Kuruluşça 2002 yılında personele yapılan tüm giderler toplamı 92.377 milyar lira olmuştur. 
Geçen yıla göre personel giderlerindeki % 61 oranında artış, Toplu İş Sözleşmesi ile verilen zam 
ve sosyal haklar nedeniyle meydana gelen artıştan kaynaklanmıştır. 

III- MALİ BÜNYE 
2002 yılında Kuruluşun varlık ve kaynaklan önceki yıla göre % 48,7 oranında 1,5 katrilyon 

lira artarak yıl sonu itibariyle 4,7 katrilyon liraya yükselmiştir. 
Kaynakların % 47,7 oranında 2.261.414 milyar lirası öz, % 52,3 oranında 2.475.920 milyar li

rası yabancı kaynak olup, yabancı kaynaklann 1.757.656 milyar lirası kısa süreli kaynaklardan 
oluşmuştur. 

Kuruluşun yıl içinde özkaynakları % 288 oranında artmış olmasına karşılık yabancı kaynak
ları % 5 oranında azalmış, sermaye artışı nedeniyle kuruluşun mali yeterliliğinde belirgin bir iyi
leşme olmuştur. 

BOTAŞ'ın öngörülen büyük ve önemli yatırım projelerini gerçekleştirecek mali yeterliliğe sa
hip olması, kamu kurum ve kuruluşlarından olan temerrüde düşmüş büyük boyuttaki alacaklarının 
öncelikle tahsili ile mümkün olacaktır. 

BOTAŞ varlıklarının % 59,9 oranında 2.837.166 milyar lirasını dönen, % 40,1 oranında 
1.900.168 milyar lirasını duran varlıklar oluşturmaktadır. Duran varlıklann % 99 oranındaki bö
lümünün bağlı değerlerde bulunması ve varlıkların edinilmesinde özkaynaklardan çok yabancı 
kaynaklara başvurulması zorunluluğu mali yeterliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Ticari alacaklann zamanında tahsil edilememesi sonucunda, şirketin nakit akışındaki düzen
sizliğin sürmesi nedeniyle, cari harcamalar, muhtelif bankalardan temin edilen yüksek maliyetli 
krediler ile karşılanmak suretiyle yapılmıştır. Ayrıca şirket vergi yükümlülüklerini sürekli erteleye
rek yüksek tutarlara ulaşan gecikme cezası ve tecil faizine maruz kalmıştır. 

2002 yılında yurti içi bankalara ödenen 231,4 trilyon lira faiz gideri ve aynı dönemde vergi 
borçları için ödenen toplam 158.2 trilyon lira gecikme cezası ve tecil faizi, Teşekkül'ün kaynak 
kullanımını olumsuz etkilemiştir. 
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Gerek dönen varlıklar, gerekse duran varlıklar içinde alacak payının (Kamu Kurum ve Kuru
luşlarından) giderek artması ve büyük boyutlara ulaşması, Kuruluşun likidite yapısını ve kârlılığı
nı olumsuz olarak etkileyecek nitelikte görülmüş, bu durumun devamı halinde ileriki yıllarda Ku
ruluşun mali bünyesindeki olumsuzlukların artabileceği anlaşılmıştır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Hampetrol taşımacılığı, doğalgaz alım, taşıma ve pazarlaması hizmetleri yanında bunlarla il
gili yan hizmetleri yürüten BOTAŞ'ın 2002 yılı faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir. 

BOTAŞ, 2002 yılında 3.286.022 milyar liralık alım yapmıştır. Alım tutarı geçen yıla göre 
% 17 oranında 479.874 milyar lira fazla gerçekleşmiştir. Bu tutarın % 98 oranında 3.225.559 mil
yar lirası LNG de dahil olmak üzere toplam doğalgaz alımlanna ait bulunmaktadır. 2002 yılında 
LNG dahil toplam 17.339 milyon kontrat m3 (Cm3) doğalgaz alımı gerçekleştirilmiş olup, öngö
rülen yatırımların zamanında tamamlanamaması nedeniyle bu gerçekleşme doğalgaz alım progra
mından % 17 oranında daha düşük, geçen yıla göre % 5 oranında daha fazla olmuştur. 

Alımlar tutarı 3.286.022 milyar liranın % 98 oranında 3.225.559 milyar liralık bölümü dış 
alımlardan, % 2 oranında 60.462 milyar liralık bölümü ise iç alımlardan meydana gelmiştir. Dış 
alımların % 98 oranındaki 3.225.559 milyar liralık bölümü dışarıdan alınan doğalgaz ve LNG'ye 
aittir. Yıl içinde alınan doğalgazın 5.099 milyon cm3'ü Rusya Federasyonu'ndan, 6.321 milyar Cm3 

TURUSGAZ'dan, 1.253 milyon cm3 Nijerya'dan, 4.008 milyon cm3'ü sıvılaştırılmış olarak Ceza
yir'den 658 milyon cm3'ü de İran'dan satın alınmıştır. 

Kuruluşun faaliyetleri; hampetrol ve doğalgazın boru hatlarıyla taşınması, LNG tesislerinde 
sıvı doğalgazın depolanması ve gazlaştırılarak sisteme verilmesi ve doğalgazın pazarlanması şek
linde tanımlanabilen hizmet üretimi türündendir. Bu hizmet türlerindeki faaliyetler başlıklar halin
de aşağıda belirtilmiştir. 

Hampetrol taşımaları: 

- Güneydoğu Anadolu'da üretilen yerli hampeırol Batman-Dörtyol boru hattıyla taşınıp Dört
yol'daki depolara alınarak rafinerilere, 

- Ceyhan-Kırıkkale boru hattıyla yerli ve yabancı hampetrolün Kırıkkale rafinerisine, 

- Irak-Türkiye boru hattıyla da Irak petrolünün Akdeniz pazarlarına ulaştığı Ceyhan'a taşıma
sı yapılmaktadır. Ceyhan terminalinde verilen hizmetlerle Irak petrolünün alıcı ülkelere şevki sağ
lanmaktadır. 

Faaliyet döneminde 2,5 milyon tonu Batman-Dörtyol, 3,6 milyon tonu Ceyhan-Kırıkkale, am
bargo nedeniyle Birleşmiş Milletler izni olan 23,8 milyon tonu Irak-Türkiye Boru Hatları olmak 
üzere toplam 29,9 milyon ton olup, 222 milyon varil hampetrol taşıması gerçekleştirilmiştir. 

Doğalgaz taşımaları: 

Doğalgazın taşıma ve pazarlama hizmetleri, Malkoçlar- Ankara doğalgaz ana iletim hattı ve 
yan iletim hatlarıyla yürütülmektedir. Ana iletim hattına, Samsun-Ankara ve Doğu Anadolu doğal
gaz iletim hatları bağlanmıştır. 

Rusya Federasyonu'ndan alınan düzgün rejimli doğalgazın kış aylarında artan ihtiyacı karşı
layamaması nedeniyle ve ayrıca doğalgaz arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla Marmara 
Ereğlisi'nde LNG (Sıvılaştırılmış doğalgaz) alım, depolama ve gazlaştırma tesisleri (LNG ithal 
terminali) yapılmıştır. 

BOTAŞ'ın 2002 yıl sonu itibariyle gerçekleşen hizmetlerine ait üretim maliyeti toplamı 3,9 
katrilyon lira olmuştur. 
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D.G. Hizmet satış maliyetleri: 
- Doğalgaz hizmetlerinin satış maliyetlerinin toplamı 3,9 katrilyon lira, 
Hampetrol taşımalarında hizmet satış maliyetleri: 

-Irak-Türkiye HPBH taşıma hizmetinde 15,3 trilyon lira, 
- Ceyhan-Kırıkkale HPBH hizmetlerinde 12,5 trilyon lira, 

- Batman-Dörtyol HPBH hizmetlerinde 14,8 trilyon lira, 
- Şelmo-Batman HPBH hizmetlerinde 81 milyar lira, 
- Diğer HPBH hizmetlerinde 110 milyar lira, olmuştur. 
BOTAŞ'ın pazarlama faaliyetleri başlıca, doğalgaz satışları, hampetrol taşıma ve liman hiz

met satışları ile arıtım hampetrol satışlarından oluşmaktadır. 
2002 yılındaki satış gelirleri, geçen yıldan % 26 oranında 952 trilyon lira fazlasıyla 4.596 tril

yon lira olarak gerçekleşmiştir. 
Satış gelirlerinin 4.246 trilyon lirası yurtiçi, 350 trilyon lirası yurtdışı hizmet satışlarından el

de edilmiştir. 
2002 yılı satış gelirlerinin; 
362 trilyon lirası hampetrol taşıma hizmetlerinden, 2,2 trilyon lirası arıtım hampetrolü satışın

dan, 4.197 trilyon lirası doğalgaz satışlarından, 37 trilyon lirası da liman hizmet satışlarından elde 
edilmiştir. 

Satış miktarlarındaki gerçekleşme rakamları doğalgazda 17,1 milyar cm3, ham petrol taşıma 
işlerinde de 231.499 bin varil olmuştur. 

2002 yılı satış gerçekleşmesi tutar olarak programın ilk durumunun % 25, son durumunun 
% 8 oranında altında olmuştur. 

V- YATIRIMLAR 

BOTAŞ'ın program kararnamesine göre mevcut 35 adet projesinin ödenekleri toplamı 560 
trilyon liradır. Yıl içerisinde 8 program revizyonu yapılmış, ancak ödenek toplamı değiştirilme
miştir. Yıl içinde programda yer alan projelerde % 39 oranında 285,5 trilyon liralık nakdi harcama 
gerçekleştirilmiş, ancak önemli projelerin halen tamamlanmadığı görülmüştür. 

Ülkenin son yıllarda doğalgaza her alanda artan ihtiyacı, BOTAŞ'ın yatırım programlarında, 
yeni ikmal kaynaklarına ve tüketim taleplerine göre de çok sayıda iletim ve dağıtım hatlarıyla, bun
lara bağlı diğer yatırım projelerinin yer almasını gerektirmiştir. 

Ancak, programlara bağlanmış bu projeler yanında BOTAŞ'ın ön hazırlıklarını yapmadığı ve 
sonradan talep edilmiş bazı projelerin BOTAŞ önceliklerine uyukıadan öncelik kazanması, yatı
rımların gerçekleşme oranındaki düşüklüğün başlıca nedeni olmuştur. 

VI- BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 
1-Bağlı Ortaklıklar: 
BOTAŞ'ın mevcut iki işletmesi olan Bursa ve Eskişehir İşletme Müdürlükleri, YPK'nın 

06.06.2002 tarih ve 2002/T-15 sayılı kararı ile bağlı ortaklık haline getirilmiştir. 
Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım, Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (BURSAGAZ) ve Eski

şehir Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım, Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (ESGAZ) unvanları ile faali
yette bulunacak olan her iki şirketin de YPK tarafından onaylanan ana sözleşmeleri ile ticari un
vanları 26.06.2002 tarih ve 5578 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak tüzel kişilik kazan
maları sağlanmıştır. 
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Sözü geçen her iki bağlı ortaklık da 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu hükümleri gere
ğince, 4046 sayılı Kanuna göre özelleştirilmek üzere, 16.09.2002 tarih ve 2002/47 sayılı ÖYK ka
rarını takiben Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmiş ve 2004 yılı başlarında özelleştiril
mişlerdir. 

2- İştirakler: 

BOTAŞ'ın, Bakanlar Kurulu'nun 06.06.1996 tarih ve 96/8293 sayılı Kararına istinaden mer
kezi yurtdışında olarak kurduğu, yandan fazlası BOTAŞ'a ait 500 bin US Dolar sermayeli, BOTAŞ 
International Ltd. (BİL) kurulmuştur. 

2002 yılı içinde BİL ile olan iştirak ilişkisi devam etmiş olup, adı geçen Şirket'e, BOTAŞ'ın 
kendi faaliyet konulannda görev verilmiştir. 

BOTAŞ Yönetim Kurulu'nun 23.05.2002 tarih ve 23-220 sayılı kararında; BOTAŞ İnternati-
onal Limited'in, faaliyetlerini Bakü-Tiflis-Ceyhan HPBH'nın Türkiye kesiminin işletmeciliğiyle 
sınırlı tutarak, gerekli organizasyon ve yapısal değişiklikleri gerçekleştirmek durumunda olduğu, 
MEP (Main Export Pipeline) iştirakçilerinin de beklediği bu çalışmaların başlatılması gerektiğin
den söz edilerek, BİL Yönetim kuruluna atama yapılmıştır. Yönetim Kurulunun 15.08.2002 tarih 
36/358 ve 23.10.2002 tarih 48/471 sayılı kararları ile de MEP katılımcılan ile İşletme Anlaşması 
imzalanması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. 

Bakü-Tiflis-Ceyhan HPBH'nın Türkiye kesiminin işletmesine ilişkin İşletme Anlaşması 
25.10.2002 tarihinde imzalanmış olup, BİL bu anlaşma doğrultusunda, sınırlı sayıda personel ile 
söz konusu hattın inşasının bitmesini takiben işletmesini devralmak üzere, hazırlık çalışmalannı 
sürdürmektedir. 

Bunun yanında 1997 yılında gerçekleşen bir diğer iştirak ilişkisi; YPK'nın 25.11.1996 tarih, 
96/T-53 sayılı karan gereğince BOTAŞ'ın bir Türk-Rus ortak şirketi olan ve merkezi Ankara'da 
bulunan 10 milyar TL. Sermayeli Gama-Gazprom Taahhüt Pazarlama ve Ticaret A.Ş'ye % 35 ora
nında iştirak etmesi ile TURUSGAS A.Ş.'nin kurulması sağlanmıştır. 2001 yılında bu iştirakden 
17,4 trilyon lira temettü geliri elde edilmiştir. 

VII- ÖNERİLER: 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştınlmıştır: 

1- Yatınmlarla ilgili olarak; 

- Yatırım programına alınan projelerle ilgili olarak, benzer projeleri gerçekleştirmiş kuruluşla
rın mühendislik, ihale ve yatınm dönemi çalışmaları hakkında bilgi, doküman toplama deneyim
lerden yararlanma yoluna gidilmesi, 

- BOTAŞ tarafından yapılabilecek mühendislik çalışmalannın ve incelemelerin BOTAŞ'ın il
gili ünitelerince yapılması, başka kuruluşlara yaptınlmaması, 

- Projeler ile ilgili temel mühendislik çalışmaları ve projelerin daha dikkatli gözden geçirilme
si, projelerin uygulanmasında meydana gelen gecikmelerin asgari seviyeye çekilmesi, 

- İhalelerin zamanında başarılı bir şekilde sonuçlandmlması açısından, ön yeterlik alan firma 
listesinin, belli aralıklarla güncelleştirilmesi ve sözleşme yapılması veya sözleşmelerin yürürlüğe 
girmesini engelleyen kredi sağlanması gibi temel sorunlar ile karşılaşıldığında gerekirse ihalenin 
iptaline varan önlemlerin alınması, 

2- BOTAŞ'ın içinde bulunduğu mali krizin aşılması ve sözleşmeden doğan hak ve vecibele
rin korunması bakımından; 
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- Şirket tarafından EÜAŞ ve HEAŞ'a satılan doğalgaz bedelinden olan alacağı ile ilgili gecik
me zammı konusunda Yüksek Denetleme Kurulu'nun 2000 Yılı Denetim Raporuna ekli Özel in
celeme Raporu'nda yer alan öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi, 

- BOTAŞ'ın öngörülen projelerinin realizesi için mali yeterliliğini olumsuz yönden etkileyen 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarından olan 31.10.2003 tarihine göre 4.931 trilyon liraya ulaşan temer
rüde düşmüş büyük boyutlardaki ticari alacakların vadesinde tahsil edilmesi konusunda önlemle
rin alınması, 

- Ticari ilişkilerden dolayı alacakların vadesinde ödenmemesi halinde hesaplanan gecikme 
zammı, faiz gibi alacakların da usulüne uygun şekilde izlenmesi, 

3- BOTAŞ'ın mali kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla; 

EGO, İGDAŞ gibi şehir içi doğalgaz dağıtım hizmeti yürüten kuruluşların tüketim miktarla
rında artış sağlamak amacıyla yapılması öngörülen yatırımlar nedeniyle ticari alacakların ertelen
mesi suretiyle sağlanan finansman imkânına ilişkin hesaplanacak mali yükler ile satışlarda meyda
na gelen kâr artışının karşılaştırılması yapılarak geri ödeme şartlarının yeniden belirlenmesi için bu 
konuda Yönetim Kurulu'nca alınan kararların değerlendirilmesi, 

- İzmit Gaz Dağıtım A.Ş.'nin, Kuruluş'a olan doğalgaz borcunun tasfiyesi için hazırlanan öde
me planına ilişkin hesap mutabakatında kabul edilen yöntemin, BOTAŞ'a sağlayacağı avantaj da 
gözönüne alınarak, gecikme zammı yöntemi ile kıyaslanarak yeniden değerlendirilmesi, 

- EGO'dan 1997 yılından bu yana biriken ve vadesi geçen 127.547.472 USD olarak belirle
nen alacaklara uygulanacak faiz oranının belirlenmesi ve ödeme planına bağlanması hususunda 
anlaşma yapılması, 

4- Pazarcık - Kdz.Ereğlisi Doğalgaz Boru Hattı Deplase Projesi'nde kullanılmak üzere, koroz-
yon testine tabi tutulmadan yükleniciye teslim edilen boruların, montaj aşamasında korozyona uğ
radığının farkına vanlmasından sonra, yeni boruların üretimi ve teslimine kadar geçen 229 günlük 
süre için yüklenicinin ekipmanları için hesaplanan 475.229 USD tutannda bekleme parası (stand-
by maliyeti), Hüseyinli Köyünde yapılan borulann montajı ve daha sonra sökülmesi çalışmaları 
için 283.735,45 USD ve kapsamdan çıkanlan Kazımiye Köyü çalışmalan için 45.667 USD olmak 
üzere toplam 804.631,45 USD tutannda ekstra ödemelerden dolayı meydana gelen kurum zararına 
ilişkin olarak BOTAŞ Teftiş Kurulu'nca başlatılan çalışmaların bir an önce sonuçlandınlması, 

5- Yüksek Denetleme Kurulu Raporunun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiye
lerinde yerine getirilmesi. 

B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1- BOTAŞ Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği'nin "Personele Sosyal Güvenlik yönünden il-
gilendirildiği kuruluşa bakılmaksızın Teşekkülde geçen hizmet süresi için kıdem tazminatı ödenir" 
hükmünün, Emekli Sandığı ile iştirakçilik ilişkisini sürdüren kamu personeli arasında farklılık ya
ratması ve fazladan ödeme yapılmasına yol açması nedeniyle iptal edilmesi, 

2- BOTAŞ ve ülke ekonomisine önemli zarar veren, hampetrol boru hatlarından, hırsızlık 
olaylarının önlenmesi, yasal olmayan rafineri benzeri ilkel tesislerin kapatılması konusunda ilgili 
merciler nezdinde yapılan girişimlerin sürdürülmesi, 

3- Arz fazlası gazın pazarlanması ve " al ya da öde" şartına bağlı ödemeler ile karşılaşılma
ması bakımından, şirketin yatırım projeleri arasında yer alan pazar araştırması projesinin sonuçlan
dırılması ve potansiyel pazarlar ile büyük müşterilere ulaşılarak arz fazlası gazın pazarlanması için 
aktif bir pazarlama politikası izlenmesi, 
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4- T.C. Hükümetinin, BTC Projesi'nin bitirilmesi konusunda garanti verdiği, ayrıca 1,3 mil
yar $'lık bütçenin yetersiz olması durumunda 300 milyon $ ek harcamayı kabul ettiği, projenin za
manında yetiştirilmemesi durumunda günlük yarım milyon $, toplam 120 milyon $ ek gecikme ce
zasının ve ayrıca Proje Sahibi MEP Katılımcılarının zarar ve ziyanın da karşılanacağı, BOTAŞ Ge
nel Müdürlüğü'nün Projeyi Anahtar Teslim Müteahhit olarak yürüttüğü, sonuç olarak projeyi her 
yönü ile kontrol altında tutması zorunluluğu dikkate alınarak, projenin yakından izlenmesi, proje
nin yürütülmesi sırasında gerekli takip ve kontrollerin yapılması, MEP Katılımcılarının talepleri
nin daha önce yapılmış bulunan sözleşmelerde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi, 
özellikle kritik konularda yazılı görüş ve talimat istenmesi, 

5- 2001 yılında ihaleye çıkılan Nazilli-İzmir DGBH İhalesini kazanan firmanın ilk getirdiği 
kredi teklifi şartlarını devamlı değiştirmesi sonucu sözleşmesi imzalanamayan ancak Konya-Ispar-
ta, Isparta-Nazilli bölümleri ihalelerinin bitirilmesi ve yapım aşamasına geçilmesine karşın proje
nin yürütülüşünde gecikmelere neden olan ve sonuçta adı geçen bölgelere gaz sağlanmasını etkile
yen konularda BOTAŞ Teftiş Kurulu'nca başlatılan incelemenin bir an önce sonuçlandırılması, 

SONUÇ 

BOTAŞ-Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin 2002 yılı bilançosu ve 565.221.988 milyon 
lira dönem net kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Tasvip edilmiştir. 
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BOTAŞ 
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 

2002 YILI BİLANÇOSU 
(Milyon TL) 

AKTİF (Varlıklar) 

I-DONEN VARLIKLAR 
A. Hazır değerler 
B. Menkul kıymetler 

1. Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C. Ticari alacaklar 

1. Alacak senetleri reeskontu (-) 
2. Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D. Diğer alacaklar 
1. Alacak senetleri reeskontu (-) 
2. Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E. Stoklar 
1. Stok değer düşüklüğü karşılığı (•) 
2. Verilen sipariş avansları 

F. Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyetleri 
G. Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkuktan 
H. Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II. DURAN VARLIKLAR 

A. Ticari alacaklar 
1. Alacak senetleri reeskontu (-) 
2. Şüpheli alacaklar karşılığı (•) 

B. Diğer alacaklar 
1. Alacak senetleri reeskontu (-) 
2. Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C. Mali duran varlıklar 
1. Bağlı menkul kıymetler 
2. Bağlı menkul kıymetler değer düş.karşılığı (-) 
3. İştirakler 
4. İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5. İştiraklere serm.pay.değer düş.karş. (-) 
6. Bağlı ortaklıklar 
7. Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 
8. Bağlı ortaklıklar serm.pay.değer düş.karş. (-) 
9. Diğer mali duran varlıklar 

10. Diğer mali duran varlıklar değ.düş.karş. (-) 
D. Maddi duran varlıklar 

1. Maddi duran varlıklar (brüt) 
2. Birikmiş amortismanlar (-) 
3. Yapılmakta olan yatıranlar 
4. Verilen avanslar 

E. Maddi olmayan duran varlıklar 
1. Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2. Birikmiş amortismanlar (-) 
3. Verilen avanslar 

F. Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1. Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2. Birikmiş Amortismanlar (-) 
3. Verilen avanslar 

G. Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H. Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

-

(390.957.480) 

-
(1.956.854) 

-
2.403.270 

9.681 

46.994 

-
1.757.531.986 

(878.276.810) 

475.845.905 

37.320.419 

1.232.457 

(318.989) 

-

127.091.964 

38.040.000 

1.352.308.470 

6.093.556 

62.786.358 

42.527.280 

23.973.534 

145.536 

65.583 

96.002 

56.675 

1.472.919.015 

913.468 

-

4.181 

101.455.814 

. ,. . 

1.652.966.698 

1.652.966.698 

1.575.510.738 

1.575.510.738 

3.228.477.436 

Cari dönem 
Milyon TL 

-
(285.206.400) 

(4.480.767) 

-
47.469.447 

-

-
9.681 

56.994 

-

-
2.912.259.524 

(1.580.076.811) 

271.116.184 

52.245.298 

2.364.819 

(918.916) 

-

447.517.560 

442.079.532 

1.683.051.091 

17.275.981 

122.845.118 

112.692.015 

124.260.033 

233.513 

84.090 

333.514 

66.675 

1.785:201.390 

1.445.903 

184.487 

112.852.366 

2.949.954.843 

2.949.954.843 

1.900.168.425 

1.900.168.425 

4.850.123.268 
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BOTAŞ 
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 

2002 YTLI BİLANÇOSU 
(Milyon TL 

PASİF (Kaynaklar) 

I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A. Mali borçlar 
B. Ticari borçlar 

1. Borç senetleri reeskontu (•) 
C. Diğer borçlar 

1. Borç senetleri reeskontu (-) 
D. Alınan avanslar 
E. Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F. Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G. Borç ve gider karşılıkları 

1. Dönem kan vergi ve değer yasal yülckarş. 
2. Dönem karının peşin öden. vergi ve diğer yük.(-) 
3. Kıdem tazminatı karşılığı 
4. Diğer borç ve gider karşılıkları 

H. Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları 
I. Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKUR TOPLAMI 
II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A. Mali borçlar 
B. Ticari borçlar 

1. Borç senetleri reeskontu (-) 
C. Diğer borçlar 

1. Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D. Alınan avanslar 
E. Borç ve gider karşılıkları 

1. Kıdem tazminatı karşılıktan 
2. Diğer borç ve gider karşılıktan 

F. Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuktan 
G. Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKUR TOPLAMİ 
III. ÖZ KAYNAKLAR 

A. Ödenmiş sermaye 
1. Sermaye 
2. Ödenmemiş sermaye (-) 
3. Verilen avanslar 

B. Sermaye yedekleri 
1. Hisse senetleri ihraç primleri 
2. Hisse senetleri iptal karları 
3. M.D.V. yeniden değerleme artıştan 
4. İştirakler yeniden değerleme artıştan 
5. Maliyet artış fonu 
6. Diğer sermaye yedekleri 

C. Kar yedekleri 
1. Yasal yedekler 
2. Statü yedekleri 
3. Olağanüstü yedekler 
4. Diğer kar yedekleri 
5. Özel fonlar 

D. Geçmiş yıl karian 
E. Geçmiş yıl zararları (-) 
F. Dönem net kan (zaran) 

OZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

28.789.789 

(681.948) 

5.232.500 

4.278.328 

29.827.949 

3.944.553 

150.000.000 

241.630.028 

164.652.385 

5.918 

224.969.211 

347.161.947 

649.829.987 

• 
9.134.293 

69.418.456 

185.687.968 

37.618.669 

117.201.900 

98.117 

722.574.274 

5.804.859 

4.535.084 

33.772.502 

1.578.600 

150.000.000 

241.630.028 

164.658.303 

201.939.655 

60.863.583 

1.641.120.548 

1.641.120.548 

768.265.319 

768.265.319 

819.091.569 

819.091.569 

3.228.477.436 

Cari dönem 
Milyon TL 

• 

-

210.358.524 

(24.544.493) 

5.938.151 

1.527.703 

• 

40.347.186 

1Ü43.792 

1.300.000.000 

(22.142.888) 

-
547.383.009 

199.030.860 

5.918 

• 
-

368.963.855 

241.522.874 

45.400.525 

218.694.560 

174,747.474 

39.596.671 

193.279.886 

194.266.163 

97.264 

662.576.702 

3.996.226 

51.690.977 

1.277.857.112 

547.383.009 

199.036.778 

65.791.204 

565.22i.988 

1,476.569.272 

1.476.569.272 

718.263.905 

718.263.905 

2.655.290.091 

2.655.290.091 

4.850.123.268 
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BOTAŞ 
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 

2002 YILI GELİR TABLOSU 
(Milyon TL) 

Gelir ve Giderler 

A. Brüt Satışlar 

B. Satış indirimleri (-) 

C. Net satışlar 

D. Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E. Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F. Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G. Diğa faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H. Finansman giderleri (•) 

Olağan kar veya zarar 

I. Olağandışı gelir ve karlar 

J. Olağandışı gider ve zararlar (•) 

Dönem kan veya zaran 

K. Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kan veya zaran 

Önceki Dönem 
Milyon TL 

3.646.624.728 

(2.100.309) 

3.644524.419 

(3.127.400.590) 

517.123J29 

(5.441.552) 

511.682.277 

182.223.446 

(463.570.485) 

(116.103.327) 

114.231.911 

34.968.589 

(59.547.128) 

89.653J72 

(28.789.789) 

60.863.583 

Cari Dönem 
Milyon TL. 

4.617.794.621 

(21.243.444) 

4.596.551.177 

(3.823.047.276) 

773.503.901 

(5.742.466) 

767.761.435 

352.395.177 

(44.327.896) 

(173.970.571) 

901.858,145 

94.447.436 

(220.725.070) 

775.580.511 

(210.358.524) 

565.221.987 

- 1 5 6 7 - M- CİLT 



SAYI: 110 
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.'NİN (BOTAŞ) 2003 YILINA 
AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 20.06.2006 tarihli 36 ncı Birleşiminde, Boru Hatları ile Petrol Taşıma 
A.Ş.'nin (BOTAŞ) 2003 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Tür
kiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun ge
reğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla il
gili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, 
Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından 
sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Türkiye ve Irak Cumhuriyetleri arasında 27.08.1973 tarihinde imzalanmış bulunan "Petrol 

Boru Hattı Anlaşması" gereğince 07.03.1974 tarih ve 14820 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
7/7871 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, sermayesinin en az % 99'una TPAO'nun sahip olacağı 
bir Anonim Şirket kurulmasının öngörülmesi üzerine BOTAŞ, 15.08.1974 tarihinde TPAO tarafın
dan kurulmuştur. 

BOTAŞ, TPAO'nun bağlı ortaklığı olarak faaliyetlerini sürdürmekte iken, Bakanlar Kuru-
lu'nun 08.02.1995 gün ve 95/6526 sayılı, Yüksek Planlama Kurulu'nun 13.03.1995 gün ve 95/T-
20 sayılı kararıyla TPAO'nun bağlı ortaklığı statüsünden çıkarılarak, teşekkül haline dönüştürül
müş, yeni Ana statüsü 17.04.1995 tarih ve 22261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Böylece BOTAŞ, bir İktisadi Devlet Teşekkülü haline gelmiş ve o tarihten beri Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak hizmetine devam etmiştir. 

Yeni Ana statüsünde, Şirket'in amaç ve faaliyet konulan; 
"Türkiye içinde ve dışında her türlü petrol ve petrol ürünleriyle doğalgaz boru hatları inşa et

mek, ettirmek, inşa edilmiş boru hatlarını devralmak, satın almak veya kiralamak, boru hatlanyla 
petrol, petrol ürünleri ve doğalgaz nakliyatında bulunmak ve boru hatlarında nakledilecek hampet-
rol ve doğalgazı satınalmak ve satmak, yurtdışında petrol ve doğalgazın teminine yönelik arama, 
sondaj, üretim, taşıma, depolama ve rafinaj gibi tüm petrol ameliyelerini yapmak" 

olarak ifade edilmiştir. 
Aynca, Bakanlar Kurulu'nun 06.06.1996 tarih ve 96/8293 sayılı Kararıyla da, BOTAŞ'a Tür

kiye'nin hampetrol, doğalgaz, LNG (Sıvılaştırılmış doğalgaz) ihtiyacını sağlamak, uluslararası tica
ret alanında konuları ile ilgili olarak faaliyette bulunmayı teminen yurtdışında şirket kurmak, kurul
muş şirketlere ortak olmak ve yatırım yapmak yetkisi verilmiş, bu yetkiye istinaden merkezi yurtdı
şında bulunan (Jersey Adaları) ve kuruluşu yabancı mevzuata göre gerçekleştirilen BOTAŞ INTER
NATIONAL LIMITED (BİL) Şirketi 03.07.1996 tarihinde kurulmuştur. BOTAŞ'in sermayesi 1999 
yılı içinde 1,5 trilyon liradan 150 trilyon liraya, 2002 yılında ise 1,3 katrilyon liraya yükseltilmiştir. 

Kuruluşun, son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler 

Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 

Finansman giderleri 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar birikmiş 
amortismanı 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 

Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) 

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye 

Bağlı ortaklıklar temettü gelirleri 

iştiraklere ödenen sermaye 

İştirakler temettü gelirleri 

Başlıca alım miktarı (Doğal Gaz) 

Tüm alım tutarı 

HPBHlarındaki taşımalar toplamı 

Irak-Türklye HPBH kapasitesi 
Irak-Türkiye HPBH kapasitesinden 
yararlanma oranı 
Irak-Türkiye boru hattı hizmet satış 
maliyeti 

Batman-Dörtyol HPBH kapasitesi 

Batman-Dörtyol HPBH kapasitesinden 
yararlanma oranı 
Batman-Dörtyol bonı hattı hizmet satış 
maliyeti 
Ceyhan-Kırıkkale HPBH kapasitesi 
Ceyhan-Kırıkkale HPBH kapasitesinden 
yararlanma oranı 
Ceyhan-Kırıkkale boru hattı hizmet satış 
maliyeti 

Tüm doğal gaz boru hattı satış maliyeti 

Başlıca satış miktarı (doğal gaz) 

Net satış tutarı 

Stoklar: 

•İlk madde ve malzeme 

-Yarı mamuller 

-Mamuller 

-Ticari mallar 

-Diğer stoklar 

İşçi (ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin; 

-İşçiler için yapılan giderler 

-İşçi başına aylık ortalama gider 
Dönem kanna ilişkin vergi ve diğer yasal 
yükümlülükler 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 

GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

Faaliyet karlılığı (öz kaynak yönünden) 
Mali karlılık (öz Kaynak yönünden) 
iktisadi karlılık 
Zararlılık 
Faaliyet kan 
Dönem kan 
Bilanço kan veya zaran 

ölçü 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

% 
Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyon SM* 

Milyar TL 

Milyon Varil 

Milyonton/Yıl 

% 
Milyar TL 

Milyon Ton/Yıl 

% 
Milyar TL 

Milyon Ton/Yıl 

% 
Milyar TL 

Milyar TL 

Milyon SM5 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 

Bin TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

% 
% 
% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

19M 

150.000 

129.026 

319.131 

544.452 

48.594 

825.504 

420.300 

233.425 

81.0 

47 

-
10 

194 

12.657 

442.052 

353 

70,9 

58,7 

12.200 

4,3 

57,0 

3,772 

5,0 

77,8 

2.372 

469.626 

12.377 

744.094 

2.712 

36 

5.493 

11.174 

2.270 

20.407 

20.315 
677 

68.405 

160.058 

706.755 

725.347 

537.775 

78 
110 
63 

249.163 
352.619 
264.214 

2000 

150.000 

129.026 

432.113 

1.348.187 

88.578 

1.411.817 

525.999 
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Uluslararası anlaşmalara dayanarak boru hatlarıyla transit hampetrol taşımacılığı ile Türk eko
nomisinde yer alan, daha sonraları yine uluslararası anlaşmalarla doğalgazın satın alınması, taşın
ması ve pazarlanması konularında da görevlendirilen BOTAŞ, özellikle enerji ve ulaştırma sektö
ründe, çok önemli bir konuma gelmiştir. 

II- İDARİ BÜNYE: 

BOTAŞ'ın merkez teşkilatı; Genel Müdür ve 5 Genel Müdür Yardımcısından oluşan Genel 
Müdürlük ile Teftiş Kurulu Başkanlığı, 13 daire başkanlığı, hukuk, basın ve halkla ilişkiler müşa
virliği, savunma sekreterliği ve başkanlıklara bağlı 61 müdürlükten oluşmaktadır. Taşra teşkilatı 
ise; Doğal Gaz İşletmeleri ve Petrol İşletmeleri Müdürlükleri, LNG Terminal İşletme Müdürlüğü, 
Dörtyol, İstanbul ve Kayseri İşletme Müdürlükleri ile Arazi Etüt ve Kamulaştırma Daire Başkan
lığına bağlı kısım şefliklerden oluşmaktadır. 

BOTAŞ, yönetim bakımından 233 sayılı KHK ile Türk Ticaret Kanunu ve Kuruluş anastatü-
sü; denetim bakımından ise, 3346 sayılı Kanun ile 72 sayılı KHK hükümlerine tabidir. Personelle 
ilgili olarak, 1475, 506, 2821, 2822 sayılı kanunlar hükümleri uygulanmaktadır. Kapsamdışı per
sonel ise ücret ve özlük haklan bakımından 527 sayılı KHK'ye tabi bulunmaktadır.22.05.2003 ta
rihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile 1475 sayılı Kanun'un 14 üncü maddesi dışında
ki hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

2003 yılı sonu itibari ile BOTAŞ'ta 981M kapsam dışı, 1.922'si de kapsam içi olmak üzere 
2.903 daimi, 27'si de geçici olmak üzere toplam 2.930 personel istihdam edilmektedir. 

Kuruluşça 2003 yılında personele yapılan tüm giderler toplamı 124.537 milyar lira olmuştur. 
Geçen yıla göre personel giderlerindeki % 35 oranında artış, Toplu İş Sözleşmesi ile verilen zam 
ve sosyal haklar nedeniyle meydana gelen artıştan kaynaklanmıştır. 

III- MALİ BÜNYE: 

2003 yılında Kuruluşun varlık ve kaynakları önceki yıla göre % 18,4 oranında 874,5 trilyon 
lira artarak yıl sonu itibariyle 5,6 katrilyon liraya yükselmiştir. 

Kaynakların % 53,3 oranında 2.989.803 milyar lirası öz, % 46,7 oranında 2.622.123 milyar lirası 
yabancı kaynak olup, yabancı kaynakların 2.146.664 milyar lirası kısa süreli kaynaklardan oluşmuştur. 

Kuruluşun yıl içinde özkaynaklan % 32 oranında artmış olmasına karşılık yabancı kaynaklan % 6 
oranında azalmış, sermaye artışı nedeniyle kuruluşun mali yeterliliğinde belirgin bir iyileşme olmuştur. 

BOTAŞ'ın öngörülen büyük ve önemli yatırım projelerini gerçekleştirecek mali yeterliğe sa
hip olması, kamu kurum ve kuruluşlarından olan temerrüde düşmüş büyük boyuttaki alacaklarının 
öncelikle tahsili ile mümkün olacaktır. 

BOTAŞ varlıklarının % 63.5 oranında 3.564.716 milyar lirasını dönen, % 36,5 oranında 
2.047.210 milyar lirasını duran varlıklar oluşturmaktadır. Duran varlıkların % 99 oranındaki bö
lümünün bağlı değerlerde bulunması ve varlıkların edinilmesinde özkaynaklardan çok yabancı 
kaynaklara başvurulması zorunluluğu mali yeterliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan ticari alacakların tahsil süresinin çok uzaması BO
TAŞ'ın bütçe ve fınansal çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi açısından işletme politikalarını 
(fınans, personel, alım, üretim, satım, yatırım) önemli ölçüde olumsuz yönde etkilemiştir. 

Bir fikir vermek açısından şirketin 31.10.2004 tarihi itibariyle birikmiş; 
EÜAŞ-HEAŞ'dan 5.220 trilyon lira 
EGO'dan 316 trilyon lira 
İZGAZ'dan 118 trilyon lira 
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TUGSAŞ'tan 22 trilyon lira 

BOT'lardan 8 trilyon lira 

İGDAŞ'dan 33 trilyon lira 

DİĞER 42 trilyon lira 
olmak üzere toplam 5,7 katrilyon lira vadesi geçmiş ana para ve gecikme zammı alacağı bu

lunmaktadır. Şirketin girişimlerine rağmen tahsil edilmemiş bu alacaklar kuruluşun finansman dar
boğazına girmesine neden olmuştur. Bu yüzden varlık edinilmesinde kullanılan kaynakların büyük 
bölümü dış kaynaklı kredilerden oluşmaktadır. 

Ticari alacakların zamanında tahsil edilememesi sonucunda, şirketin nakit akışındaki düzen
sizliğin sürmesi nedeniyle, cari harcamalar, muhtelif yurtiçi bankalardan temin edilen yüksek ma
liyetli krediler ile karşılanmak suretiyle yapılmıştır. 

2001-2003 yıllarında yurtiçi bankalara ödenen 933,6 trilyon lira kur farkı, faiz gideri ve aynı 
dönemde vergi borçları için ödenen toplam 176,6 trilyon lira gecikme cezası ve tecil faizi, toplamı 
1.1 katrilyon lira Teşekkülün kaynak kullanımını olumsuz etkilemiştir. 

Gerek dönen varlıklar, gerekse duran varlıklar içinde alacak payının (Kamu Kurum ve Kuru
luşlarından) giderek artması ve büyük boyutlara ulaşması, Kuruluşun likidite yapısını ve kârlılığı
nı olumsuz olarak etkileyecek nitelikte görülmüş, bu durumun devamı halinde ileriki yıllarda Ku
ruluşun mali bünyesindeki olumsuzlukların artabileceği anlaşılmıştır. 

IV-İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Hampetrol taşımacılığı, doğalgaz alım, taşıma ve pazarlaması hizmetleri yanında bunlarla il
gili yan hizmetleri yürüten BOTAŞ'ın 2003 yılı faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir. 

BOTAŞ, 2003 yılında 4.469.254 milyar liralık alım yapmıştır. Alım tutarı geçen yıla göre % 36 
oranında 1.183.232 milyar lira fazla gerçekleşmiştir. Bu tutarın % 99 oranında 4.417.122 milyar li
rası LNG de dahil olmak üzere toplam doğalgaz alımlarına ait bulunmaktadır. 2003 yılında LNG 
dahil toplam 20.824 milyon kontrat m3 (cm3) doğalgaz alımı gerçekleştirilmiş olup, öngörülen ya
tırımların zamanında tamamlanamaması nedeniyle bu gerçekleşme doğalgaz alım programından % 14 
oranında daha düşük, geçen yıla göre % 20 oranında daha fazla olmuştur. 

Alımlar tutarı 4.469.254 milyar liranın % 99 oranında 4.417.122 milyar liralık bölümü dış 
alımlardan, % 1 oranında 52.122 milyar liralık bölümü ise iç alımlardan meydana gelmiştir. Dış 
alımların % 99 oranındaki 4.417.122 milyar liralık bölümü dışarıdan alınan doğalgaz ve LNG'ye 
aittir. Yıl içinde alınan doğalgazın 4.998 milyon cm3'ü Rusya Federasyonu'ndan, 6.231 milyar cm3 

TURUSGAZ'dan, 3.461 milyar cm3 İran'dan, 1.232 milyar cm3 Rusya Mavi Akım'dan, 1.107 mil
yon cm3 Nijerya'dan, 3.795 milyon cm3'ü sıvılaştırılmış olarak Cezayir'den dış alım olarak gerçek
leştirilmiştir. 

Kuruluşun faaliyetleri; hampetrol ve doğalgazın boru hatlarıyla taşınması, LNG tesislerinde 
sıvı doğalgazın depolanması ve gazlaştırılarak sisteme verilmesi ve doğalgazın pazarlanması şek
linde tanımlanabilen hizmet üretimi türündendir. Bu hizmet türlerindeki faaliyetler başlıklar halin
de aşağıda belirtilmiştir. 

Hampetrol taşımaları: 

- Güneydoğu Anadolu'da üretilen yerli hampetrol Batman-Dörtyol boru hattıyla taşınıp Dört
yol'daki depolara alınarak rafinerilere, 

- Ceyhan-Kırıkkale boru hattıyla yerli ve yabancı hampetrolün Kırıkkale rafinerisine, 

- 1571 - II. CİLT 



- Irak-Türkiye boru hattıyla da Irak petrolünün Akdeniz pazarlarına ulaştığı Ceyhan'a taşıması ya
pılmaktadır. Ceyhan terminalinde verilen hizmetlerle Irak petrolünün alıcı ülkelere şevki sağlanmaktadır. 

Faaliyet döneminde 1,6 milyon tonu Batman-Dörtyol, 3,6 milyon tonu Ceyhan-Kırıkkale, am
bargo nedeniyle Birleşmiş Milletler izni olan 8,3 milyon tonu Irak-Türkiye Boru Hatları olmak 
üzere toplam 13,5 milyon ton olup, 105 milyon varil hampetrol taşıması gerçekleştirilmiştir. 

Doğalgaz taşımaları: 
Doğalgazın taşıma ve pazarlama hizmetleri, Malkoçlar- Ankara doğalgaz ana iletim hattı ve 

yan iletim hatlarıyla yürütülmektedir. Ana iletim hattına, Samsun-Ankara ve Doğu Anadolu doğal
gaz iletim hatları bağlanmıştır. 

Rusya Federasyonu'ndan alınan düzgün rejimli doğalgazın kış aylarında artan ihtiyacı karşı
layamaması nedeniyle ve ayrıca doğalgaz arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla Marmara 
Ereğlisi'nde LNG (Sıvılaştırılmış doğalgaz) alım, depolama ve gazlaştırma tesisleri (LNG ithal 
terminali) yapılmıştır. 

BOTAŞ'm 2003 yıl sonu itibariyle gerçekleşen hizmetlerine ait üretim maliyeti toplamı 5,1 
katrilyon lira olmuştur. 

D.G. Hizmet satış maliyetleri: 
- Doğalgaz hizmetlerinin satış maliyetlerinin toplamı 5,1 katrilyon lira, 
Hampetrol taşımalarında hizmet satış maliyetleri: 
-Irak-Türkiye HPBH taşıma hizmetinde 37,3 trilyon lira, 
- Ceyhan-Kırıkkale HPBH hizmetlerinde 15,8 trilyon lira, 
- Batman-Dörtyol HPBH hizmetlerinde 15,2 trilyon lira, 
- Şelmo-Batman HPBH hizmetlerinde 100,6 milyar lira, 
- Diğer HPBH hizmetlerinde 39,1 milyar lira, olmuştur. 
BOTAŞ'm pazarlama faaliyetleri başlıca, doğalgaz satışları, hampetrol taşıma ve liman hiz

met satışları ile arıtım hampetrol satışlarından oluşmaktadır. 
2003 yılındaki satış gelirleri, geçen yıldan % 28 oranında 1.310 trilyon lira fazlasıyla 5.906 

trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. 
Satış gelirlerinin 5.766 trilyon lirası yurtiçi, 140 trilyon lirası yurtdışı hizmet satışlarından el

de edilmiştir. 
2003 yılı satış gelirlerinin; 
155,7 trilyon lirası hampetrol taşıma hizmetlerinden, 5.725 trilyon lirası doğalgaz satışların

dan, 25,3 trilyon lirası da liman hizmet satışlarından elde edilmiştir. 
Satış miktarlarındaki gerçekleşme rakamları doğalgazda 20,4 milyar cm\ ham petrol taşıma 

işlerinde de 105.077 bin varil olmuştur. 
2003 yılı satış gerçekleşmesi tutar olarak programın ilk durumunun % 22, son durumunun % 5 

oranında altında olmuştur. 
V- YATIRIMLAR 
BOTAŞ'ın program kararnamesine göre mevcut 34 adet projesinin ödenekleri toplamı 500 

trilyon liradır. Yıl içerisinde 9 program revizyonu yapılmış, ancak ödenek toplamı değiştirilme-
miştir.Yıl içinde programda yer alan projelerde % 73 oranında 382,5 trilyon liralık nakdi harcama 
gerçekleştirilmiş, ancak önemli projelerin halen tamamlanmadığı görülmüştür. 

Ülkenin son yıllarda doğalgaza her alanda artan ihtiyacı, BOTAŞ'ın yatırım programlarında, 
yeni ikmal kaynaklarına ve tüketim taleplerine göre de çok sayıda iletim ve dağıtım hatlarıyla, bun
lara bağlı diğer yatırım projelerinin yer almasını gerektirmiştir. 
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Ancak, programlara bağlanmış bu projeler yanında BOTAŞ'ın ön hazırlıklarını yapmadığı ve 
sonradan talep edilmiş bazı projelerin BOTAŞ önceliklerine uyulmadan öncelik kazanması, yatı
rımların gerçekleşme oranındaki düşüklüğün başlıca nedeni olmuştur. 

VI- BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER: 

1- Bağlı Ortaklıklar: 

BOTAŞ'ın mevcut iki işletmesi olan Bursa ve Eskişehir İşletme Müdürlükleri, YPK'nın 
06.06.2002 tarih ve 2002/T-15 sayılı kararı ile bağlı ortaklık haline getirilmiştir. 

Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım, Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (BURSAGAZ) ve Eski
şehir Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım, Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (ESGAZ) unvanları ile faali
yette bulunacak olan her iki şirketin de YPK tarafından onaylanan ana sözleşmeleri ile ticari un
vanları 26.06.2002 tarih ve 5578 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak tüzel kişilik kazan
maları sağlanmıştır. 

Sözü geçen her iki bağlı ortaklık da 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu hükümleri gereğin
ce, 4046 sayılı Kanuna göre özelleştirilmek üzere, 16.09.2002 tarih ve 2002/47 sayılı ÖYK kararını 
takiben Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmiş ve 2004 yılı başlarında özelleştirilmişlerdir. 

2- İştirakler: 

BOTAŞ'ın, Bakanlar Kurulu'nun 06.06.1996 tarih ve 96/8293 sayılı Kararma istinaden mer
kezi yurtdışında olarak kurduğu, yandan fazlası BOTAŞ'a ait 500 bin US Dolar sermayeli, BOTAŞ 
International Ltd. (BİL) kurulmuştur. 

2002 yılı içinde BİL ile olan iştirak ilişkisi devam etmiş olup, adı geçen Şirket'e, BOTAŞ'ın 
kendi faaliyet konularında görev verilmiştir. 

BOTAŞ Yönetim Kurulu'nun 23.05.2002 tarih ve 23-220 sayılı kararında; BOTAŞ İnternati-
onal Limited'in, faaliyetlerini Bakü-Tiflis-Ceyhan HPBH'nın Türkiye kesiminin işletmeciliğiyle 
sınırlı tutarak, gerekli organizasyon ve yapısal değişiklikleri gerçekleştirmek durumunda olduğu, 
MEP (Main Export Pipeline) iştirakçilerinin de beklediği bu çalışmaların başlatılması gerektiğin
den söz edilerek, BİL Yönetim kuruluna atama yapılmıştır. Yönetim Kurulunun 15.08.2002 tarih 
36/358 ve 23.10.2002 tarih 48/471 sayılı kararları ile de MEP katılımcıları ile İşletme Anlaşması 
imzalanması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. 

Bakü-Tiflis-Ceyhan HPBH'nın Türkiye kesiminin işletmesine ilişkin İşletme Anlaşması 
25.10.2002 tarihinde imzalanmış olup, BİL bu anlaşma doğrultusunda, söz konusu hattın inşasının 
bitmesini takiben işletmesini devralmak üzere, hazırlık çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bunun yanında 1997 yılında gerçekleşen bir diğer iştirak ilişkisi; YPK'nın 25.11.1996 tarih, 
96/T-53 sayılı kararı gereğince BOTAŞ'ın bir Türk-Rus ortak şirketi olan ve merkezi Ankara'da 
bulunan 10 milyar TL. Sermayeli Gama-Gazprom Taahhüt Pazarlama ve Ticaret A.Ş'ye % 35 ora
nında iştirak etmesi ile TURUSGAS A.Ş.'nin kurulması sağlanmıştır. 2002 yılında bu iştirakten 
14,4 trilyon lira temettü geliri elde edilmiştir. 

Diğer taraftan, TURUSGAZ Yönetim Kurulu'nun 07.12.2003 tarih ve 234 sayılı kararı ile Ga-
ma'ya ait olan hisselerin; % 15'ini BOTAŞ'a satması oybirliği ile kabul edilmiş ve bu karar Yük
sek Planlama Kurulu'nun 16.04.2004 tarih ve 2004/T-II sayılı kararı ile de onaylanmış ve böylece 
BOTAŞ'ın hisse payının % 50'ye çıkarılması kabul edilmiştir. 2004 yılında devir işlemlerinin de
vam ettiği görülmüştür. 

Ayrıca BOTAŞ; Türkiye-Avusturya ( NABUCCO) ve Türkiye - Yunanistan projelerini gün
deme koymuş ve çalışmalarını başlatmıştır. 
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Avrupa'ya doğal gaz arzı ile ilgili en önemli proje "Nabucco" projesi olup, bu proje ile Bul
garistan'dan başlayıp Romanya, Macaristan güzergahını izleyerek Avusturya'ya ulaşması planlan
maktadır. Bu projenin gerçekleştirilmesi için güzergah üzerindeki bu 5 ülke bir araya gelerek bir 
şirket kurulmasına karar vermiştir. Şirketin kurulması hususu Yönetim Kurulu'nun 25.12.2003 ta
rih ve 2003/61-547 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'nın 30.12.2004 tarihli ve 1658 sayılı yazısı üzerine, 233 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 24.02.2004 tarih 
ve 2004/6929 sayılı karan ile yurt dışında bir şirket kurulması kararlaştırılmıştır. Anılan bu kararda; 

1- BOTAŞ'ın; Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan ve Avusturya Doğal Gaz Boru Hattı (NA
BUCCO) Projesi kapsamında yurt dışında yabancı devlet mevzuatına göre, proje katılımcısı ülkeler için 
doğal gaz ticareti, yatırım, işletilmesi konularında faaliyet gösterecek bir şirketin kurulabileceği, 

2- Şirket merkezinin Viyana-Avusturya olması, nominal sermayesinin 35.000 Euro ve % 20'si-
nin (7.000 Euro) BOTAŞ'a ait olması, 

hususları belirlenmiştir. 
Yukarıdaki Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, merkezi Viyana'da kain "NABUCCO 

Company Pipeline GmbH" şirketi kurulmuştur. Şirketin kuruluşuna ait kuruluş sözleşmesi 
26.02.2004 tarihinde Viyana'da imzalanmış olup, şirket çalışmalarına devam etmektedir. 

VII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1- BOTAŞ'ın içinde bulunduğu finansman yapısının güçlendirilmesi ve sözleşmeden doğan 

hak ve vecibelerin korunması bakımından; 
- Şirket tarafından EÜAŞ ve HEAŞ'a satılan doğalgaz bedelinden olan alacağı ile ilgili gecik

me zammı konusunda Yüksek Denetleme Kurulu'nun 2000 Yılı Denetim Raporuna ekli Özel İn
celeme Raporu'nda yer alan öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi, 

- BOTAŞ'ın öngörülen projelerinin realizesi için mali yeterliliğini olumsuz yönden etkileyen Ka
mu Kurum ve Kuruluşlarından olan 31.10.2004 tarihine göre 5.762 trilyon liraya ulaşan temerrüde düş
müş büyük boyutlardaki ticari alacakların vadesinde tahsil edilmesi konusunda önlemlerin alınması, 

- Ticari ilişkilerden dolayı alacakların vadesinde ödenmemesi halinde hesaplanan gecikme 
zammı, faiz gibi alacakların da usulüne uygun şekilde izlenmesi, 

2-Ticari alacaklara ilişkin gecikme faizleriyle ilgili olarak; 
- EGO, İGDAŞ gibi şehir içi doğalgaz dağıtım hizmeti yürüten kuruluşların tüketim miktar

larında artış sağlamak amacıyla yapılması öngörülen yatırımlar nedeniyle ticari alacakların ertelen
mesi suretiyle sağlanan finansman imkânına ilişkin hesaplanacak mali yükler ile satışlarda meyda
na gelen kâr artışının karşılaştırılması yapılarak geri ödeme şartlarının yeniden belirlenmesi için bu 
konuda Yönetim Kurulu'nca alınan kararların değerlendirilmesi, 

- İzmit Gaz Dağıtım A.Ş.'nin, Kuruluş'a olan doğalgaz borcunun tasfiyesi için hazırlanan öde
me planına ilişkin hesap mutabakatında kabul edilen yöntemin, BOTAŞ'a sağlayacağı avantajın da 
gözönüne alınarak, gecikme zammı yöntemi ile kıyaslanarak yeniden değerlendirilmesi, 

- EGO'dan 1997 yılından bu yana biriken ve vadesi geçen 127.547.472 USD olarak belirlenen alacak
lara uygulanacak faiz oranının belirlenmesi ve ödeme planına bağlanması hususunda anlaşma yapılması, 

3- Pazarcık-Kdz.Ereğlisi Doğalgaz Boru Hattı Deplase Projesi'nde kullanılmak üzere, koroz-
yon testine tabi tutulmadan yükleniciye teslim edilen boruların, montaj aşamasında korozyona uğ
radığının farkına varılmasından sonra, yeni boruların üretimi ve teslimine kadar geçen 229 günlük 
süre için yüklenicinin ekipmanları için hesaplanan 475.229 USD tutarında bekleme parası (stand-
by maliyeti), Hüseyinli Köyünde yapılan boruların montajı ve daha sonra sökülmesi çalışmaları 
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için 283.735,45 USD ve kapsamdan çıkarılan Kazımiye Köyü çalışmaları için 45.667 USD olmak 
üzere toplam 804.631,45 USD tutarında ekstra ödemelerden dolayı meydana gelen kurum zararı
na ilişkin olarak BOTAŞ Teftiş Kurulu'nca başlatılan çalışmaların bir an önce sonuçlandırılması, 

4- Yüksek Denetleme Kurulu Raporunun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiye
lerin de yerine getirilmesi. 

B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 
1-Emekli olan BOTAŞ kapsam dışı personeline ödenen ihbar önelleri konusunda düzenlenen 

ve Yüksek Denetleme Kurulu Üyeler Kurulunun 13.01.2005 tarihli toplantısında kabul edilen ekli 
(Ek: 1) Özel İnceleme Raporu'nda istenen soruşturmanın ilgili Bakanlıkça yerine getirilmesi, 

2-BTC Projesi, Lot A yapım işini üstlenen Tepe/Nacap Konsorsiyumuna, esasen ihale kapsamın
da bulunan bir kısım işler için yapılan ek ödemeler ve oluşturulan acil durum ekibi dolayısıyla Fer-
nas şirketine yapılan ödemeler konusunda düzenlenen ve üyeler kurulunun 08.02.2005 tarihli toplan
tısında kabul edilen "Özel İnceleme Raporu"nda (Ek:3) yer verilen önerilerin yerine getirilmesi, 

3- BOTAŞ Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği'nin "Personele Sosyal Güvenlik yönünden il-
gilendirildiği kuruluşa bakılmaksızın Teşekkülde geçen hizmet süresi için kıdem tazminatı ödenir" 
hükmünün, Emekli Sandığı ile iştirakçilik ilişkisini sürdüren kamu personeli arasında farklılık ya
ratması ve fazladan ödeme yapılmasına yol açması nedeniyle iptal edilmesi, 

4- 4969 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 22.07.2003 tarihinden 5.7.2004 tarihine kadar, ge
çici görevle görevlendirilen şirket personeline fazladan yapılan gündelik ödemelerinin tespit edile
rek tahsil edilmesi, 

5- Türkiye'nin doğalgaz talep projeksiyonunun sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için OD
TÜ'ye yaptırılan "Pazar Araştırması Etüdü"nün en kısa zamanda tamamlattırılmasının sağlanma
sı, bu çalışmaya elektrik santrallerinde kullanılacak doğalgaz talep projeksiyonlarının da ilavesi ile 
gerçek doğalgaz talep miktarının elde edilmesi, potansiyel pazarlar ile büyük müşterilere ulaşıla
rak alımı taahhüt edilen gazın pazarlanması için aktif bir pazarlama politikası izlenmesi, 

6- Batman-Dörtyol, Ceyhan-Kırıkkale ve ITP Boru Hattında meydana gelen hırsızlık olayla
rı ve kaçak rafinerilerin BOTAŞ ve ülke ekonomisine verdikleri zararın devam edeceğinin anlaşıl
ması nedeniyle, BOTAŞ ve ülke ekonomisine önemli zararlar veren, hampetrol boru hatlarından 
hırsızlık olaylarının önlenmesi yasal olmayan rafineri benzeri ilkel tesislerin kapatılması konusun
da ilgili merciler nezdinde yapılan girişimlerin sürdürülmesi, 

7- TC. Hükümetinin, BTC Projesinin bitirilmesi konusunda garanti verdiği, ayrıca 1,3 milyar 
$'lık bütçenin yetersiz olması durumunda 300 milyon $ ek harcamayı kabul ettiği, projenin zama
nında yetiştirilememesi durumunda günlük yarım milyon $, toplam 120 milyon $ ek gecikme ce
zasının ve ayrıca Proje Sahibi MEP ortaklarının zarar ve ziyanın da karşılanacağı, BOTAŞ Genel 
Müdürlüğü'nün Projeyi Anahtar Teslim Müteahhit olarak yürüttüğü, sonuç olarak projeyi her yö
nü ile kontrol altında tutması zorunluğu dikkate alınarak projenin yakından izlenmesi, projenin yü
rütülmesi sırasında gerekli takip ve kontrollerin yapılması MEP Katılımcılarının taleplerinin daha 
önce yapılmış bulunan sözleşmelerde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi, boru mal
zemeleri spesifikasyonunun değiştirilmesi sonucu boru maliyetinin 80 milyon dolar artması ve şan
tiyede meydana gelen trafik kazalarına bağlı olarak projenin bütün çalışmalarının yaklaşık 1,5 ay
lık bir süre durdurulması ve sonuçta müteahhitlere fazla ödeme yapılması gibi özellikle kritik ko
nularda yazılı görüş ve talimat istenmesi. 

SONUÇ 
BOTAŞ-Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin 2003 yılı bilançosu ve 955.523.907 milyon 

lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Tasvip edilmiştir. 

- 1 5 7 5 - II. CİLT 



BOTAŞ 
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 

2003 YILI BİLANÇOSU 
(Milyar TL) 

AKTİF (Varlıklar) 

I- DONEN VARLIKLAR 
A Hazır değerler 
B. Menkul kıymetler 

1. Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C. Ticari alacaklar 

1. Alacak senetleri reeskontu (-) 
2. Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D. Diğer alacaklar 
1. Alacak senetleri reeskontu (-) 
2. Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E. Stoklar 
I. Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2. Verilen sipariş avansları 

F. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
G. Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları 
H. Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II. DURAN VARLIKLAR 

A. Ticari alacaklar 
1. Alacak senetleri reeskontu (-) 
2. Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B. Diğer alacaklar 
1. Alacak senetleri reeskontu (-) 
2. Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C. Mali duran varlıklar 
l. Bağlı menkul kıymetler 
2. Bağlı menkul kıymetler değer düşük.karşılığı (-) 
3. İştirakler 
4. İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5. İştiraklere serm.pay.değer düş.karş. (-) 
6. Bağlı ortaklıklar 
7. Bağlı ortaklılar sermaye taahhütleri 
8. Bağlı ortaklıklar serm.pay.değer düş.karş. (-) 
9. Diğer mali duran varlıklar 

10. Diğer mali duran varlıklar değ.düş.karş. (-) 
D. Maddi duran varlıklar 

1. Maddi duran varlıklar (brüt) 
2. Birikmiş amortismanlar (-) 
3. Yapılmakta olan yatırımlar 
4. Verilen avanslar 

E. Maddi olmayan duran varlıklar 
1. Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2. Birikmiş amortismanlar (-) 
3. Verilen avanslar 

F. Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1. Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2. Birikmiş Amortismanlar (-) 
3. Verilen avanslar 

G. Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 
H. Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 

-

-
(285.206) 

-
((4.481) 

-
47.469 

-
-

-
-

-
-
10 
-
-

57 
-
-
-
-

2.912.260 
(1.580.077) 

271.116 
52.245 

2.365 
(919) 

. 

-
-
. 

Milyar TL 

447.518 
442.080 

1.683.051 

17.276 

122.845 

112.692 
124.260 

234 

84 

334 

67 

1.785.201 

1.446 

-

184 
112.852 

2.949.955 

2.949.955 
1.900.168 

1.900.168 

Cari dönem 
Milyar TL 

-

-
(286.496) 

-
(3.392) 

-
31.816 

-
-

-
-

-
-

28 
-
-

47 
-
-
-
-

3.880.621 
(2.480.146) 

276.354 
34.035 

9.459 
(2.671) 

. 

. 
-
. 

4.850.1231 

486.199 
271.013 

2.464.486 

23.736 

307.229 

828.839 
11.770 
380 

104 

167 

75 

1.906.085 

6.788 

. 

93 
133.898 

4.393.652 

4.393.652 
2.047.210 

2.047.210 
6.440.862 
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BOTAŞ 
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 

2003 YILI BİLANÇOSU 
(Milyar TL) 

PASİF (Kaynaklar) 

I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A. Mali borçlar 
B. Ticari borçlar 

1. Borç senetleri reeskontu (-) 
C. Diğer borçlar 

1. Borç senetleri reeskontu (-) 
D. Alman avanslar 
E. Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F. Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G. Borç ve gider karşılıkları 

1. Dönem kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 
2. Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yük.(-) 
3. Kıdem tazminatı karşılığı 
4. Diğer borç ve gider karşılıkları 

H. Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları 
I. Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A. Mali borçlar 
B. Ticari borçlar 

1. Borç senetleri reeskontu (-) 
C. Diğer borçlar 

1.Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D. Alınan avanslar 
E. Borç ve gider karşılıkları 

1. Kıdem tazminatı karşılıkları 
2. Diğer borç ve gider karşılıkları 

F. Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 
G. Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

III. OZ KAYNAKLAR 
A. Ödenmiş sermaye 

1. Sermaye 
2. Ödenmemiş sermaye (-) 

B. Sermaye yedekleri 
1. Hisse senetleri ihraç primleri 
2. Hisse senetleri iptal karları 
3. M.D.V. yeniden değerleme artışları 
4. İştirakler yeniden değerleme artışları 
5. Maliyet artış fonu 
6. Diğer sermaye yedekleri 

C. Kar yedekleri 
1. Yasal yedekler 
2. Statü yedekleri 
3. Olağanüstü yedekler 
4. Diğer kar yedekleri 
5. Özel fonlar 

D. Geçmiş yıl karları 
E. Geçmiş yıl zararları (-) 
F. Dönem net kan (zaran) 

OZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

-

-

210.359 
(24.544) 

5.938 
1.528 

• 

-

40.347 
11.344 

1.300.000 
(22.143) 

-
547.383 

-

-
199.031 

6 
-
-
. 

Önceki dönem 
Milyar TL 

368.964 
241.523 

45.401 

218.695 
174.747 
39.597 
193.280 

194.266 
97 

662.577 
-

3.996 

. 
51.691 

-
-

1.277.857 

547.383 

199.037 

65.791 
-

565.222 

1.476.569 

1.476.569 
718.264 

718.264 
2.655.290 

2.655.290 
4.850.123 

Cari dönem 
Milyar TL 

-

-

212.767 
(25.206) 
10.122 
3.616 

-

-

42.471 
14.293 

1.300.000 
(11.337) 

. 
963.437 

-
94 
-

436.168 
6 
. 
. 
. 

339.004 
493.787 

64.401 

176.434 
1.092.186 

26.831 
201.299 

140.239 
98 

412.135 
-

3.996 

-
56.763 

24 
2.541 

1.288.663 

963.531 

436.174 

. 

. 
742.757 

2.534.278 

2.534.278 
475.459 

475.459 
3.431.125 

3.431.125 
6.440.862 
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BOTAŞ 
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 

2003 YILI GELİR TABLOSU 
(Milyar TL) 

Gelir ve Giderler 

A. Brüt Satışlar 

B. Satış indirimleri (-) 

C. Net satışlar 

D. Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E. Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan veya zararı 

F. Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G. Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H. Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 

I. Olağandışı gelir ve karlar 

J. Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan veya zararı 

K. Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kan veya zaran 

Önceki Dönem 
Milyar TL. 

4.617.795 

(21.243) 

4.596.552 

(3.823.047) 

773.505 

(5.742) 

767.763 

352.394 

(44.327) 

(173.971) 

901.859 

94.447 

(220.725) 

775.581 

(210.359) 

565.222 

Cari Dönem 
Milyar TL. 

. 

5.909.990 

(3.073) 

5.906.917 

(5.105.444) 

801.473 

(6.421) 

795.052 

397.163 

(191.526) 

(25.872) 

974.817 

29.053 

(48.345) 

955.525 

(212.768) 

742.757 
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SAYI: 111 
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.'NİN (BOTAŞ) 2004 YILINA AİT 

HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 
Komisyonumuzun 20.06.2006 tarihli 36 ncı Birleşiminde, Boru Hatlari ile Petrol Taşıma 

A.Ş.'nin (BOTAŞ) 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Tür
kiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun ge
reğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla il
gili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, 
Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından 
sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

Türkiye ve Irak Cumhuriyetleri arasında 27.08.1973 tarihinde imzalanmış bulunan "Petrol 
Boru Hattı Anlaşması" gereğince 07.03.1974 tarih ve 14820 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
7/7871 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, sermayesinin en az % 99'una TPAO'nın sahip olacağı bir 
Anonim Şirket kurulmasının öngörülmesi üzerine BOTAŞ, 15.08.1974 tarihinde TPAO tarafından 
kurulmuştur. 

BOTAŞ, TPAO'nun bağlı ortaklığı olarak faaliyetlerini sürdürmekte iken, Bakanlar Kuru-
lu'nun 08.02.1995 gün ve 95/6526 sayılı, Yüksek Planlama Kurulu'nun 13.03.1995 gün ve 95/T-
20 sayılı kararıyla TPAO'nun bağlı ortaklığı statüsünden çıkarılarak, teşekkül haline dönüştürül
müş, yeni Ana statüsü 17.04.1995 tarih ve 22261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Böylece BOTAŞ, bir İktisadi Devlet Teşekkülü haline gelmiş ve o tarihten beri Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak hizmetine devam etmiştir. 

Yeni Ana statüsünde, Şirket'in amaç ve faaliyet konuları; 
"Türkiye içinde ve dışında her türlü petrol ve petrol ürünleriyle doğalgaz boru hatları inşa et

mek, ettirmek, inşa edilmiş boru hatlarını devralmak, satın almak veya kiralamak, boru hatlarıyla 
petrol, petrol ürünleri ve doğalgaz nakliyatında bulunmak ve boru hatlarında nakledilecek hampet-
rol ve doğalgazı satınalmak ve satmak, yurtdışında petrol ve doğalgazın teminine yönelik arama, 
sondaj, üretim, taşıma, depolama ve rafinaj gibi tüm petrol ameliyelerini yapmak" 

olarak ifade edilmiştir. 
Ayrıca, Bakanlar Kurulu'nun 06.06.1996 tarih ve 96/8293 sayılı Kararıyla da, BOTAŞ'a Tür

kiye'nin hampetrol, doğalgaz, LNG (Sıvılaştırılmış doğalgaz) ihtiyacını sağlamak, uluslararası ti
caret alanında konuları ile ilgili olarak faaliyette bulunmayı teminen yurtdışında şirket kurmak, ku
rulmuş şirketlere ortak olmak ve yatırım yapmak yetkisi verilmiş, bu yetkiye istinaden merkezi 
yurtdışında bulunan (Jersey Adaları) ve kuruluşu yabancı mevzuata göre gerçekleştirilen BOTAŞ 
INTERNATIONAL LIMITED (BİL) Şirketi 03.07.1996 tarihinde kurulmuştur. BOTAŞ'ın sermayesi 
1999 yılı içinde 1,5 trilyon liradan 150 trilyon liraya, 2002 yılında ise 1,3 katrilyon liraya yükseltilmiştir. 

Kuruluşun, son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler 

Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Finansman giderleri 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 

Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) 

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye 

İştiraklere ödenen sermaye 

İştirakler temettü gelirleri 
Başlıca alım miktarı (Doğal Gaz) 
Tüm alım tutarı 

HPBHlarındakl taşımalar toplamı 

Irak-Türkiye HPBH kapasitesi 

Irak-Türkiye HPBH kapasitesinden yarartanma oranı 

Irak-Türkiye boru hattı hizmet satış maliyeti 

Batman-Dörtyol HPBH kapasitesi 

Batman-Dörtyol HPBH kapasitesi, yararlanma oranı 

Batman-Dörtyol boru hattı hizmet satış maliyeti 

Ceyhan-Kmkkale HPBH kapasitesi 

Ceyhan-Kınkkale HPBH kapasltes. yarartanma oranı 

Ceyhan-Kınkkale boru hattı hizmet satış maliyeti 

Tüm doğal gaz boru hattı satış maliyeti 

Başlıca satış miktarı (doğal gaz) 

Net satış tutarı 

Stoklar 
-İlk madde ve malzeme 
-Mamuller 
-Ticari mallar 
-Diğer stoklar 

İşçi (ortalama) (8TC HPBH PO hariç) 

Personel İçin yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin; 

-İşçiler için yapılan giderler 

-İsçi başına aylık ortalama gider 

Dönem karına ilişkin vergi ve diğer yasal yüküm. 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİHVa katkı (üretici fiyatlarıyla) 

GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

GSMtfya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

Faaliyet karlılığı (öz kaynak yönünden) 

Mali karlılık (öz Kaynak yönünden) 

İktisadi kadılık 

Faaliyet kan 

Dönem karı 

Bilanço karı 

Ölçü 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

% 
MKyarTL 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon SM3 

Milyar TL 

Milyon Varil 

Milyonton/Yrl 

% 
Milyar TL 

Milyon Ton/Yıl 

% 
Milyar TL 

Milyon Ton/Yıl 

% 
Milyar TL 

Milyar TL 

Milyon SM3 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 

Bin TL 

MUyarTL 

MUyarTL 

Milyar TL 

MiryarTL 

Milyar TL 

% 
% 
% 

MUyarTL 

MUyarTL 

MUyarTL 

2000 

150.000 

129.026 

432.113 

1.348.187 

88.578 

1.411.817 

525.999 

757.005 

94,0 

47 

10 

2.823 
14.975 

1.316.126 

329 

70,9 

55,0 

14.656 

4,3 

60.0 

5.605 

5,0 

67,0 

3.209 

1.337.522 

14.590 

1.462.708 

2.722 
9 

13.536 
11.921 

2.402 

39.934 

39.769 

1.076 

28.859 

113.679 

196.348 

258.989 

254.846 

20 

25 

13 

85.945 

110.297 
81.438 

2001 

150.000 

150.000 

582.806 

2.602.971 

655.623 

2.351.196 

878.277 

787.965 

57,0 

47 

10 

5.670 
15.866 

2.806.148 

281 

70,9 

44,0 

18.150 

4,3 

63,0 

9.776 

5,0 

67,0 

5.923 

3.092.592 

15.525 

3.644.525 

6.745 
9 

53.435 
104.054 

2.480 

77.995 

56.423 

1.896 

28.790 

443.917 

1.410.152 

1.810.894 

1.151.771 

88 

15 

14 

511.882 

89.654 
60.864 | 

2002 

1.300.000 

1.277.857 

2.261.414 

2.475.920 

231.605 

3.365.278 

1.580.077 

337.929 

39,0 

57 

10 

17.369 
17.339 

3.286.022 

222 

70,9 

34,0 

15.091 

4,3 

59,0 

13.724 

5,0 

72,0 

12.251 

3.795.305 

17.079 

4.596.552 

9.869 
21 

65.215 
160.777 

2.593 

92.377 

91.390 

2.531 

210.359 

471.666 

34 

34 

22 

767.763 

775.581 
565.222 

2003 

1.300.000 

1.613.929 

2.707.893 

2.668.527 

46.388 

3.725.194 

2.057.699 

382.587 

73,0 

47 

94 

14.413 
20.884 

4.469.574 

99 

70.9 

11.7 

6.452 

4,3 

36,0 

14.589 

5,0 

71,0 

15.774 

5.050.615 

20.574 

5.906.917 

10.366 
179.790 
87.387 

269 

2.968 

124.538 

118.896 

3.541 

212.768 

899.615 

1.366.903 

1.787.591 

1.741.203 

3,8 

35,3 

19,6 

795.052 

955.524 
742.757 

2004 

1300.000 

1.837.301 

3.116.784 

1.851.274 
39.908 

4.398.146 

2.789.747 

251.555 

60,0 

671 

117 

6.139 
21.777 

4.586.021 

80 

70,9 

7,3 

1.956 

4,3 

30,0 

15.994 

5.0 

67,0 

12.893 

5.175.996 

21.766 

5 365.761 

11.578 
344 

52.894 
264 

2.882 

174.383 

159.149 

3.682 

206 

591 

622.860 

1.047.285 

1.007.377 

29.4 

0,2 

0,9 

119.278 

5.886 
5.680 

Son İki yıl 
farkı 

223.371 

408.891 

(817.253) 

(6.480) 

672.952 

732.048 

(131.032) 

(13) 

624 

23 

(8.274) 
893 

116.447 

(19) 

(4) 

(4.496) 

(6) 

1.405 

(4) 

(2.881) 

125.381 

1.192 

(541.156) 

1.213 
(179.446) 
(34.493) 

(5) 

(86) 

49.845 

40.253 

141 

(212.562) 

(899.024) 

(744.043) 

(740.305) 

(733.826) 

26 

(35) 

(19) 

(675.774) 

(949.638) 
(737.077) 

Artış 
veya 

azalış % 

13,8 

15.1 

(30,6) 
(14,0) 

18,1 
35,6 

(34,2) 

(17.8) 

1.327,9 

24,8 

(57,4) 
4,3 
2,6 

(19.2) 

(37,6) 

(69,7) 

(16J) 

9,6 

(5,6) 

(18,3) 

2,5 

5,8 

(9,2) 

11,7 
(99,8) 
(39,5) 
(2,0) 

(2,9) 

40,0 

33,9 

4,0 

(99,9) 

(99,9) 

(54,4) 

(41.4) 

(42,1) 

673,7 

(99,4) 

(95,4) 

(85,0) 

(99.4) 

(99,2) 

'Şirketin 31.12.2003 tarihi bilançosu 01.01.2004 tarihi itibariyle enflasyon düzeltmesine tabi tutulduğundan yukarıdaki çizelgede yer alan 
2003 yılı rakamlar düzeltilmiş verilere göre yapılmıştır. 
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Uluslararası anlaşmalara dayanarak boru hatlarıyla transit ham petrol taşımacılığı ile Türk 
ekonomisinde yer alan, daha sonraları yine uluslararası anlaşmalarla doğalgazın satın alınması, ta
şınması ve pazarlanması konularında da görevlendirilen BOTAŞ, özellikle enerji ve ulaştırma sek
töründe, çok önemli bir konuma gelmiştir. 

II- İDARİ BÜNYE 

BOTAŞ'ın merkez teşkilatı; Genel Müdür ve 5 Genel Müdür Yardımcısından oluşan Genel 
Müdürlük ile Teftiş Kurulu Başkanlığı, 15 daire başkanlığı, hukuk, basın ve halkla ilişkiler müşavir
liği, savunma sekreterliği, BTC HPBH Proje Direktörlüğü ve başkanlıklara bağlı 61 müdürlükten 
oluşmaktadır. Taşra teşkilatı ise; Doğal Gaz İşletmeleri ve Petrol İşletmeleri Müdürlükleri, LNG 
Terminal İşletme Müdürlüğü, Dörtyol, İstanbul ve Kayseri İşletme Müdürlükleri ile Arazi Etüt ve 
Kamulaştırma Daire Başkanlığına bağlı kısım şefliklerinden oluşmaktadır. 

BOTAŞ, yönetim bakımından 233 sayılı KHK ile Türk Ticaret Kanunu ve Kuruluş anastatü-
sü; denetim bakımından ise, 3346 sayılı Kanun ile 72 sayılı KHK hükümlerine tabidir. Personelle 
ilgili olarak, 1475, 506, 2821, 2822 sayılı kanunlar hükümleri uygulanmaktadır. Kapsamdışı per
sonel ise ücret ve özlük hakları bakımından 527 sayılı KHK'ye tabi bulunmaktadır.22.05.2003 ta
rihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi dışındaki 
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

2004 yılı sonu itibari ile BOTAŞ'da 688'i kapsam dışı, 2.033'ü de kapsam içi olmak üzere 
2.721 daimi, 27'si de geçici olmak üzere toplam 2.748 personel istihdam edilmektedir. 

Kuruluşça 2004 yılında personele yapılan tüm giderler toplamı 174.382 milyar lira olmuştur. 
Geçen yıla göre personel giderlerindeki % 40 oranında artış, Toplu İş Sözleşmesi ile verilen zam 
ve sosyal haklar nedeniyle meydana gelen artıştan kaynaklanmıştır. 

III- MALİ BÜNYE: 
Şirketin Enflasyon Düzeltme Uygulaması ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununda belirtilen ya

sal düzenlemelere göre 31.12.2003 ve 2004 yılı bilançoları düzeltilmiş olarak muhasebe kayıtları
na alınmış bulunmaktadır. Bu nedenle, mali tabloların karşılaştırmalı olarak enflasyon düzeltme 
sonucu elde edilen veriler esas alınarak mali analize ilişkin değerlendirme yapılmıştır. 

2004 yılında Kuruluşun varlık ve kaynakları önceki yıla göre % 7,5 oranında 408,3 trilyon li
ra azalarak yıl sonu itibariyle 4,9 katrilyon lira olmuştur. 

Kaynakların % 62,7 oranında 3.116.784 milyar lirası öz, % 37,3 oranında 1.851.274 milyar li
rası yabancı kaynak olup, yabancı kaynakların 1.377.604 milyar lirası kısa süreli, 473.670 milyar 
lirası ise uzun süreli kaynaklardan oluşmuştur. 

Kuruluşun yıl içinde öz kaynaklan % 15 oranında artmış olmasına karşılık yabancı kaynaklan % 30 
oranında azalmış, sermaye artışı nedeniyle kuruluşun mali yeterliliğinde belirgin bir iyileşme olmuştur. 

Vergi Usul Kanununda değişiklik yapan 5024 sayılı Kanunda yapılan düzenlemelere göre; ma
li tabloların enflasyon düzeltmesine ilişkin, işlemlerde öz kaynaklar hesap grubunda yarattığı 
olumlu farkların etkisiyle % 15 oranında 408.8 trilyon lira artmıştır. 

Öz kaynakların bünyesinde zahiri bir kaynak olan 1.084,8 trilyon lira tutarındaki enflasyon 
düzeltmesi olumlu farklarının dikkate alınmadığı takdirde % 109.7 olarak ortaya çıkan finansman 
rasyosunun ortaya koyduğu çarpıcı durum işletme faaliyetleri ile ilgili tasarruf tedbirlerinin alın
masını gerekli kılmaktadır. 

Dönem sonunda öz kaynaklarda meydana gelen 408.8 trilyon lira artışın büyük bölümü enf
lasyon düzeltilmesi işlemleri sonucu oluşan zahiri bir fondan meydana gelmiştir. 2004 yılı faaliyet
leri sonucunda dönem kârı 5.8 trilyon lira olmuştur. 
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Mali bünyesi ciddi biçimde bozulan Kuruluş, halihazırda yapmakta olduğu ve müteakip yıl
larda yapmayı öngördüğü yatırım projeleri dikkate alındığında, alacakların zamanında tahsil edile
memesi nedeniyle finansman açığını kapatmak için muhtemelen daha fazla yabancı kaynaklara 
başvuracaktır. 

BOTAŞ varlıklarının % 63 oranında 3.132.722 milyar lirasını dönen, % 37 oranında 1.835.336 
milyar lirasını duran varlıklar oluşturmaktadır. Duran varlıkların % 88 oranındaki bölümünün bağ
lı değerlerde bulunması ve varlıkların edinilmesinde öz kaynaklardan çok yabancı kaynaklara baş
vurulması zorunluluğu mali yeterliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan ticari alacakların tahsil süresinin çok uzaması BO-
TAŞ'ın bütçe ve finansal çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi açısından işletme politikalarını 
(fınans, personel, alım, üretim, satım, yatırım) önemli ölçüde olumsuz yönde etkilemiştir. 

Bir fikir vermek açısından şirketin 31.10.2005 tarihi itibariyle birikmiş; 

EÜAŞ-HEAŞ'dan 6.527 trilyon lira 

EGO'dan 319 trilyon lira 

İZGAZ'dan 105 trilyon lira 

TÜGSAŞ'tan 22 trilyon lira 

BOT'lardan 8 trilyon lira 

DİĞER 68 trilyon lira 

olmak üzere toplam 7.0 katrilyon lira vadesi geçmiş ana para ve gecikme zammı alacağı bu
lunmaktadır. Şirketin girişimlerine rağmen tahsil edilmemiş bu alacaklar kuruluşun finansman dar
boğazına girmesine neden olmuştur. Bu yüzden varlık edinilmesinde kullanılan kaynakların büyük 
bölümü dış kaynaklı kredilerden oluşmaktadır. 

Ticari alacakların zamanında tahsil edilememesi sonucunda, şirketin nakit akışındaki düzen
sizliğin sürmesi nedeniyle, cari harcamalar, muhtelif yurtiçi bankalardan temin edilen yüksek ma
liyetli krediler ile karşılanmak suretiyle yapılmıştır. 

2001-2004 yıllarında yurtiçi bankalara ödenen 933,6 trilyon lira kur farkı, faiz gideri ve aynı 
dönemde vergi borçları için ödenen toplam 176,6 trilyon lira gecikme cezası ve tecil faizi, toplamı 
1.1 katrilyon lira Teşekkülün kaynak kullanımını olumsuz etkilemiştir. 

Gerek dönen varlıklar, gerekse duran varlıklar içinde alacak payının (Kamu Kurum ve Kuru
luşlarından) giderek artması ve büyük boyutlara ulaşması, Kuruluşun likidite yapısını ve kârlılığı
nı olumsuz olarak etkileyecek nitelikte görülmüş, bu durumun devamı halinde ileriki yıllarda Ku
ruluşun mali bünyesindeki olumsuzlukların artabileceği anlaşılmıştır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Ham petrol taşımacılığı, doğalgaz alım, taşıma ve pazarlaması hizmetleri yanında bunlarla il
gili yan hizmetleri yürüten BOTAŞ'ın 2004 yılı faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir. 

BOTAŞ, 2004 yılında 4.586.021 milyar liralık alım yapmıştır. Alım tutarı geçen yıla göre % 2 
oranında 116.767 milyar lira fazla gerçekleşmiştir. Bu tutarın % 99 oranında 950.387 milyar lirası 
LNG'de dahil olmak üzere toplam doğalgaz alımlarına ait bulunmaktadır. 2004 yılında LNG dahil 
toplam 21.776 milyon kontrat m3 (cm5) doğalgaz alımı gerçekleştirilmiş olup, öngörülen yatırım
ların zamanında tamamlanamaması nedeniyle bu gerçekleşme doğalgaz alım programından % 6 
oranında daha düşük, geçen yıla göre % 2 oranında daha fazla olmuştur. 
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Alımlar tutarı 4.586.021 milyar liranın % 99 oranında 4.544.255 milyar liralık bölümü dış 
alımlardan, % 1 oranında 41.766 milyar liralık bölümü ise iç alımlardan meydana gelmiştir. Dış 
alımların % 99 oranındaki 4.544.255 milyar liralık bölümü dışarıdan alınan doğalgaz ve LNG'ye ait
tir. Yıl içinde alınan doğalgazın 9.1 milyar cm3'ü Rusya Federasyonu'ndan, 1.7 milyar cm3 TURUS-
GAZ'dan, 3.6 milyar cm3 İran'dan, 3.1 milyar cm3 Rusya Mavi Akım'dan, 1.1 milyar cm3 Nijer
ya'dan, 3.1 milyar cm3'ü sıvılaştırılmış olarak Cezayir'den dış alım olarak gerçekleştirilmiştir. 

Kuruluşun faaliyetleri; hampetrol ve doğalgazın boru hatlarıyla taşınması, LNG tesislerinde 
sıvı doğalgazın depolanması ve gazlaştırılarak sisteme verilmesi ve doğalgazın pazarlanması şek
linde tanımlanabilen hizmet üretimi türündendir. Bu hizmet türlerindeki faaliyetler başlıklar halin
de aşağıda belirtilmiştir. 

Hampetrol taşımaları: 
- Güneydoğu Anadolu'da üretilen yerli hampetrol Batman-Dörtyol boru hattıyla taşınıp Dört

yol'daki depolara alınarak rafinerilere, 

- Ceyhan-Kırıkkale boru hattıyla yerli ve yabancı hampetrolün Kırıkkale rafinerisine, 
- Irak-Türkiye boru hattıyla da İrak petrolünün Akdeniz pazarlarına ulaştığı Ceyhan'a taşıma

sı yapılmaktadır. Ceyhan terminalinde verilen hizmetlerle Irak petrolünün alıcı ülkelere şevki sağ
lanmaktadır. 

Faaliyet döneminde 1,4 milyon tonu Batman-Dörtyol, 3,4 milyon tonu Ceyhan-Kırıkkale, am
bargo nedeniyle Birleşmiş Milletler izni olan 5,1 milyon tonu Irak-Türkiye Boru Hatları olmak 
üzere toplam 9,9 milyon ton olup, 71 milyon varil ham petrol taşıması gerçekleştirilmiştir. 

Doğalgaz taşımaları: 
Doğalgazın taşıma ve pazarlama hizmetleri, Malkoçlar- Ankara doğalgaz ana iletim hattı ve 

yan iletim hatlarıyla yürütüîmektedir.Ana iletim hattına, Samsun-Ankara ve Doğu Anadolu doğal
gaz iletim hatları bağlanmıştır. 

Rusya Federasyonu'ndan alınan düzgün rejimli doğalgazın kış aylarında artan ihtiyacı karşı
layamaması nedeniyle ve ayrıca doğalgaz arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla Marmara 
Ereğlisi'nde LNG (Sıvılaştırılmış doğalgaz) alım, depolama ve gazlaştırma tesisleri (LNG ithal 
terminali) yapılmıştır. 

BOTAŞ'ın 2004 yıl sonu itibariyle gerçekleşen hizmetlerine ait üretim maliyeti toplamı 5,2 
katrilyon lira olmuştur. 

D.G. Hizmet maliyetleri: 
- Doğalgaz hizmet maliyetlerinin toplamı 5,1 katrilyon lira, 
Ham petrol taşımalarında hizmet maliyetleri: 

- Irak-Türkiye HPBH taşıma hizmetinde 2,2 trilyon lira, 

- Ceyhan-Kırıkkale HPBH hizmetlerinde 14,9 trilyon lira, 
- Batman-Dörtyol HPBH hizmetlerinde 16,1 trilyon lira, 
- Şelmo-Batman HPBH hizmetlerinde 142,7 milyar lira, 
- Diğer HPBH hizmetlerinde 544 milyar lira, olmuştur. 
BOTAŞ'ın pazarlama faaliyetleri başlıca, doğalgaz satışları, hampetrol taşıma ve liman hiz

met satışları ile arıtım hampetrol satışlarından oluşmaktadır. 
2004 yılındaki satış gelirleri, geçen yıldan % 9 oranında 541 trilyon lira azalarak 5.365 trilyon 

lira olarak gerçekleşmiştir. 
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Satış gelirlerinin 5.351 trilyon lirası yurtiçi, 14 trilyon lirası yurtdışı hizmet satışlarından elde 
edilmiştir. 

2004 yılı satış gelirlerinin; 
31 trilyon lirası hampetrol taşıma hizmetlerinden, 5.315 trilyon lirası doğalgaz satışlarından, 

19,3 trilyon lirası da liman hizmet satışlarından elde edilmiştir. 
Satış miktarlarındaki gerçekleşme rakamları doğalgazda 21,7 milyar cm3, ham petrol taşıma 

işlerinde de 7.1 milyon varil olmuştur. 
2004 yılı satış gerçekleşmesi tutar olarak programın ilk durumunun % 11, son durumunun % 1.2 

oranında altında olmuştur. 
V- YATIRIMLAR: 
BOTAŞ'ın program kararnamesine göre mevcut 32 adet projesinin ödenekleri toplamı 420 

trilyon liradır. Yıl içerisinde 7 program revizyonu yapılmış, ancak ödenek toplamı değiştirilmemiş-
tir.Yıl içinde programda yer alan projelerde % 60 oranında 251.5 trilyon liralık nakdi harcama ger
çekleştirilmiş, ancak önemli projelerin halen tamamlanmadığı görülmüştür. 

Ülkenin son yıllarda doğalgaza her alanda artan ihtiyacı, BOTAŞ'ın yatırım programlarında, 
yeni ikmal kaynaklarına ve tüketim taleplerine göre de çok sayıda iletim ve dağıtım hatlarıyla, bun
lara bağlı diğer yatırım projelerinin yer almasını gerektirmiştir. 

Ancak, programlara bağlanmış bu projeler yanında BOTAŞ'ın ön hazırlıklarım yapmadığı ve 
sonradan talep edilmiş bazı projelerin BOTAŞ önceliklerine uyulmadan öncelik kazanması, yatı
rımların gerçekleşme oranındaki düşüklüğün başlıca nedeni olmuştur. Ayrıca, yatırım projelerinin 
sözleşmede öngörülen sürede bitirilmemesi nedeniyle işletmeye geç alınması kaynak açığının bü
yümesine ve kârın azalmasına yol açmaktadır. 

Bakü-Tiflis-Ceyhan Projesinde BOTAŞ'ın anahtar teslimi müteahhidi olması nedeniyle proje 
hakkında aşağıda bilgi verilmiştir. 

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi, Azerbaycan'da çıkarılan ham petrolün bo
ru hattı ile Gürcistan üzerinden Ceyhan'daki deniz terminaline, buradan da tankerlerle dünya pa
zarlarına ulaştırılmasını amaçlamaktadır. Söz konusu hattın yıllık kapasitesi 50 milyon ton (1 mil
yon varil/gün) olacaktır. Boru hattının uzunluğu 1776 km olup, Türkiye bölümü 1076 km.'dir. 
Anahtar Teslim Müteahhitlik Anlaşması ile BOTAŞ, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı 
Projesi Türkiye kesiminin tüm mühendislik, tasarım ve inşaat çalışmalarını yürütecek ana müteah
hit olarak görevlendirilmiştir. Anahtar Teslim Müteahhitlik Anlaşması hükümleri uyarınca çalış
malar üç aşamaya bölünmüştür. Bu aşamalar sırasıyla 6, 12 ve 32 ay sürmesi öngörülen " Temel 
Mühendislik", "Detay Mühendislik", "Arazi Temin ve İnşaat" aşamalarıdır. Temel Mühendislik ça
lışması, 15.05.2001 tarihinde Detay Mühendislik aşaması iş tamamlama belgesi 28.08.2002 tari
hinde alınmış olup, Arazi temin ve inşaat aşaması halihazırda planlanan süreçlerin uzamasına rağ
men projenin inşaat aşaması sona yaklaşmış olup, çalışmalar büyük oranda tamamlanmış ve boru 
hattı petrol almaya hazır hale getirilmiştir. 

Ekim 2005 ayı sonu itibariyle projenin finansman açısından içinde bulunduğu son durum özet 
olarak; Anahtar Teslim Müteahhitlik Anlaşması bedeli olan (Arazi temini bedeli dahil) 
1.406.610.000 ABD Doları, BTC Co.dan Anahtar Teslim Müteahhitlik Anlaşması tadili kapsamın
da alınan toplam 192.350.000 ABD Doları tutarındaki avans, BOTAŞ'a yapılan sabit varlık devri 
gelirleri karşılığı olan 19.409.429 ABD Doları ve BOTAŞ International Ltd. için yapılacak harca
malar için 8.000.000 ABD Doları ve ihtiyaç duyulan BOTAŞ Genel Müdürlüğünden alman 
27.000.000 ABD Dolar tutarındaki finansman desteği dahil olarak 1.675.588.175 ABD Doları tu
tarında kesinleşmiş bir girdi söz konusudur. Ancak, üzerinde durulması gereken nokta, proje büt-
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çesinde girdi kalemleri olarak gösterilmiş olmalarına rağmen BTC Co.'dan alınan toplam 
192.350.000 ABD Doları tutarındaki avansın kesinleşmiş gelir miktarı olmadığı hususudur. Keza 
BOTAŞ'tan alınan 27 milyon ABD Doları avans, bütçe üzerindeki mali yükün etkisi nedeniyle 
ödenmiştir. 

VI- BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 

1- Bağlı Ortaklıklar: 

BOTAŞ'ın, Bakanlar Kurulu'nun 06.06.1996 tarih ve 96/8293 sayılı Kararına istinaden mer
kezi yurtdışında olarak kurduğu, yarıdan fazlası BOTAŞ'a ait 500 bin US Dolar sermayeli, BOTAŞ 
International Ltd. (BİL) kurulmuştur. 

2002 yılı içinde BİL ile olan iştirak ilişkisi devam etmiş olup, adı geçen Şirket'e, BOTAŞ'ın 
kendi faaliyet konularında görev verilmiştir. 

BOTAŞ Yönetim Kurulu'nun 23.05.2002 tarih ve 23-220 sayılı kararında; BOTAŞ Internati
onal Limited'in, faaliyetlerini Bakü-Tiflis-Ceyhan HPBH'nın Türkiye kesiminin işletmeciliğiyle 
sınırlı tutarak, gerekli organizasyon ve yapısal değişiklikleri gerçekleştirmek durumunda olduğu, 
MEP (Main Export Pipeline) iştirakçilerinin de beklediği bu çalışmaların başlatılması gerekti
ğinden söz edilerek, BİL Yönetim kuruluna atama yapılmıştır. Yönetim Kurulunun 15.08.2002 ta
rih 36/358 ve 23.10.2002 tarih 48/471 sayılı kararları ile de MEP katılımcıları ile İşletme Anlaş
ması imzalanması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. 

Bakü-Tiflis-Ceyhan HPBH'nın Türkiye kesiminin işletmesine ilişkin İşletme Anlaşması 
25.10.2002 tarihinde imzalanmış olup, BİL bu anlaşma doğrultusunda, söz konusu hattın inşasının 
bitmesini takiben işletmesini devralmak üzere, hazırlık çalışmalarını sürdürmektedir. 

2-İştirakler: 

BOTAŞ'ın 1997 yılında gerçekleşen bir diğer iştirak ilişkisi; YPK'nın 25.11.1996 tarih, 96/T-
53 sayılı kararı gereğince BOTAŞ'ın bir Türk - Rus ortak şirketi olan ve merkezi Ankara'da bu
lunan 80 milyar TL. sermayeli Gama - Gazprom Taahhüt Pazarlama ve Ticaret A.Ş'ye % 35 ora
nında iştirak etmesi ile TURUSGAS A.Ş.'nin kurulması sağlanmıştır. 2002 yılında bu iştirakten 
14,4 trilyon lira temettü geliri elde edilmiştir. 

Diğer taraftan, TURUSGAZ Yönetim Kurulu'nun 07.12.2003 tarih ve 234 sayılı kararı ile Ga-
ma'ya ait olan hisselerin; % 15'ini BOTAŞ'a satması oybirliği ile kabul edilmiş ve bu karar Yük
sek Planlama Kurulu'nun 16.04.2004 tarih ve 2004/T-II sayılı kararı ile de onaylanmış ve böylece 
BOTAŞ'ın hisse payının % 50'ye çıkarılması kabul edilmiştir. 2005 yılında devir işlemlerinin de
vam ettiği görülmüştür. 

Ayrıca BOTAŞ; Türkiye-Avusturya ( NABUCCO) ve Türkiye - Yunanistan projelerini gün
deme koymuş ve çalışmalarını başlatmıştır. 

Avrupa'ya doğal gaz arzı ile ilgili en önemli proje "Nabucco" projesi olup, bu proje ile ;Bul-
garistan'dan başlayıp Romanya, Macaristan güzergahını izleyerek Avusturya'ya ulaşması planlan
maktadır. Bu projenin gerçekleştirilmesi için güzergah üzerindeki bu 5 ülke biraraya gelerek bir şir
ket kurulmasına karar vermiştir. Şirketin kurulması hususu Yönetim Kurulu'nun 25.12.2003 tarih 
ve 2003/61-547 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'nın 30.12.2004 tarihli ve 1658 sayılı yazısı üzerine, 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 24.02.2004 
tarih ve 2004/6929 sayılı kararı ile yurt dışında bir şirket kurulması kararlaştırılmıştır. Anılan bu 
kararda; 
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1- BOTAŞ'ın; Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan ve Avusturya Doğal Gaz Boru Hat
tı (NABUCCO) Projesi kapsamında yurt dışında yabancı devlet mevzuatına göre, proje katılımcı
sı ülkeler için doğal gaz ticareti, yatırımı, işletilmesi konularında faaliyet gösterecek bir şirketin ku
rulabileceği, 

2- Şirket merkezinin Viyana-Avusturya olması, nominal sermayesinin 35.000 Euro ve % 20'si-
nin (7.000 Euro) BOTAŞ'a ait olması, 

hususları belirlenmiştir. 

Yukarıdaki Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, merkezi Viyana'da bulunan "NABUCCO 
Company Pipeline GmbH" şirketi kurulmuştur. Şirketin kuruluşuna ait kuruluş sözleşmesi 
26.02.2004 tarihinde Viyana'da imzalanmış olup, şirket çalışmalarına devam etmektedir. 

VII- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı
rakılmıştır 

1- 2004 yılında iş akdi feshedilen birkısım BOTAŞ kapsam dışı personeline süreler artırılmak 
suretiyle ödenen ihbar önelleri tutarı konusunda düzenlenen ve Yüksek Denetleme Kurulu Üyeler 
Kurulunun 13.01.2005 tarihli toplantısında kabul edilen ve 2003 yılı denetim raporuna ekli özel 
inceleme raporunda istenen soruşturmanın ilgili Bakanlıkça bir an önce yerine getirilmesi, 

2 BOTAŞ ve Ülke ekonomisine önemli seviyede zarar veren ham petrol boru hatlarından hırsız
lık olaylarının önlenmesi ve azaltılması konusunda BOTAŞ'ca yapılan girişimlerin sürdürülmesi, 

3- BTC Projesi, Lot A yapımını üstlenen Tepe/Nacap Konsorsiyumuna, esasen ihale kapsa
mında bulunan birkısım işler için ek ödemeler ve oluşturulan acil durum ekibi dolayısı ile Fernas 
Şirketi'ne yapılan ödemeler konusunda düzenlenen ve Üyeler Kurulu'na 08.02.2005 tarihli top
lantısında kabul edilen "Özel İnceleme Raporu"nda yer verilen önerilerle ilgili olarak başlatılan 
girişimlerin etkinlikle sürdürülmesi, 

4- BOTAŞ International Limited Şirketi'ne 1997-2002 yıllarında aktarılan 1.039.916,88 Ame
rikan Doları avansın, kurumun yatırım harcamalarına aktarılması suretiyle kapatılması, yatırım 
harcama ilişkisinin araştırılması yönünde, anılan şirketin muhasebe kayıtları üzerinde bilgi ve bel
gelere göre işlemlerin bir bütünlük içerisinde yeniden BOTAŞ Teftiş Kurulu'nca incelenmesi ko
nusunda yapılan çalışmanın bir an önce sonuçlandırılması, 

5- Doğalgaz Boru Hattı SCADA Sisteminin Yenilenmesi Projesi kapsamında yapılan ihaleyle 
ilgili olarak taraflarca kabul edilen ihale genel şartnamesine aykırı sözleşme yapılması nedeniyle fir
manın ilk ihale teklif fiyatına ayrıca dahil edilen damga vergisi 35.000 USD, noter masrafları 
45.000 USD, ödeme planı için 90.000 USD olmak üzere toplam 170.000 USD tutarındaki ek öde
meler konusunda düzenlenen ve Üyeler Kurulu'nun 07.01.2005 tarihli toplantısında kabul edilen 
Özel İnceleme Raporu'nda istenen soruşturmanın ilgili Bakanlıkça bir an önce yerine getirilmesi, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır : 

1- Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde uygun görüldüğü üzere; BOTAŞ'ın doğal gaz ile
tim hatlarının, her ile doğal gaz verilmesi projeleri kapsamında 6700 km.'ye ulaştığı, 2009 yılı iti
barıyla bir gaz ve ham petrol iletim şirketine dönüşeceği, uluslararası doğal gaz alım sözleşmele
rinin yerine getirilmesi ve gaz arzının önümüzdeki yıllarda artacak elektrik enerjisi üretimini özel
likle kış aylarındaki pik dönemde karşılayacak şekilde planlanarak, Türkiye genelinde kesintisiz 
sürdürülmesi gerektiği ayrıca doğal gaz işletmelerinin faaliyetlerinin yanıcı, patlayıcı özelliği olan 
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tehlikeli işler niteliğinde olduğu dikkate alınarak BOTAŞ'ın tüm işletmelerindeki kalifiye teknik 
personel gereksiniminin belirlenerek, yeterli sayı ve kalitede personel alınabilmesi için, ilgili mer
ciler nezdinde gerekli girişimlerin yapılması ve personel eğitiminin ağırlıklı olarak sürdürülmesi, 

2-Yatırımlar ile ilgili olarak, Projelerin ihale sürecinin uzamaması, alınan tekliflerin hızla de
ğerlendirilerek sözleşme imzalanması açısından; 

- Beş yıldır ihalesi yapılamayan Bilgisayar Sistemleri Projesinde görüldüğü gibi ihale hazırlık 
ve şartname hazırlanması süreçlerinde başlangıçta belirlenen ilkelerin değiştirilmemesi, 

- Yatırımlarını en kısa sürede gerçekleştirerek Türkiye çapında yeterli gaz arzı sağlamak zo
runda olan BOTAŞ'ın Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında tutulması için ilgili mercilere yapılan 
başvuruların sürdürülmesi, 

- Sözleşmelerin uygulanmasında görülen gecikmelerin önüne geçilmesi açısından, ihalelerde 
ve özel teknolojik uygulama gerektiren projelerde, firma ve taşeron seçimine özen gösterilmesi, fir
ma referanslarının, iş yapma yeteneklerinin ve finansman durumlarının dikkate alınması, 

3- BOTAŞ'ın içinde bulunduğu mali krizin aşılması ve sözleşmeden doğan hak ve vecibele
rin korunması bakımından; 

- Şirket tarafından EÜAŞ ve HEAŞ'a satılan doğalgaz bedelinden olan alacağı ile ilgili gecik
me zammı konusunda Yüksek Denetleme Kurulu'nun 2000 Yılı Denetim Raporuna ekli Özel İn
celeme Raporu'nda yer alan öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi, 

- BOTAŞ'ın öngörülen projelerinin realizesi için mali yeterliliğini olumsuz yönden etkileyen 
kamu kurum ve kuruluşlarından olan 31.10.2005 tarihine göre 7.201 trilyon liraya ulaşan temerrü
de düşmüş büyük boyutlardaki ticari alacakların tahsil edilmesi konusunda önlemlerin alınması, 

- Ticari ilişkilerden dolayı alacakların vadesinde ödenmemesi halinde hesaplanan gecikme 
zammı, faiz gibi alacakların da usulüne uygun şekilde izlenmesi, 

4- Yüksek Denetleme Kurulu Raporunun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiye
lerin de yerine getirilmesi, 

C) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1- BOTAŞ'ın önemli gelir kaynağı olan Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattının uzun süreden 
beri düşük kapasite ile çalışmasından kaynaklanan kaybın telafisi için; 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki iyi komşuluk ve 
dostluk ilişkileri de dikkate alınarak her iki ülkenin ekonomisine önemli katkıda bulunduğu göz 
önünde bulundurulması bilinci ile Irak- Türkiye Ham Petrol Boru Hattının yeniden devreye alın
ması ve bahse konu taşıma gelirlerine ilişkin belirsizliklerin çözüme ulaştırılması için ilgili merci
ler nezdinde girişimlerin sürdürülmesi, 

- Irak- Türkiye Ham Petrol Boru Hattı ile taşınan petrolün miktar ve fiyatının belirlenmesine iliş
kin olarak imzalanan taşıma protokolüne göre tanzim edilmesi gereken faturaların, düzenlenip gelir 
tahakkuku yapılıncaya kadar geçen sürede taşınan petrol miktarlarının nazım hesaplarda izlenmesi, 

SONUÇ 

BOTAŞ-Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin 2004 yılı bilançosu ve 5.886.346 milyon lira 
dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Tasvip edilmiştir. 
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BOTAŞ 
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞMA A.Ş. 

2004 YILI BİLANÇOSU 
(Milyar TL) 

AKTİF (Varlıklar) 

I- DONEN VARLIKLAR 
A. Hazır değerler 
B. Menkul kıymetler 

1. Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C. Ticari alacaklar 

1. Alacak senetleri reeskontu (-) 
2. Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D. Diğer alacaklar 
1. Alacak senetleri reeskontu (-) 
2. Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E. Stoklar 
1. Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2. Verilen sipariş avansları 

F. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
G. Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları 
H. Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II. DURAN VARLIKLAR 

A. Ticari alacaklar 
1. Alacak senetleri reeskontu (-) 
2. Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B. Diğer alacaklar 
1. Alacak senetleri reeskontu (-) 
2. Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C. Mali duran varlıklar 
1. Bağlı menkul kıymetler 
2. Bağlı menkul kıymetler değer dûşük.karşılığı (-) 
3. İştirakler 
4. İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5. İştiraklere serm.pay.değer düş.karş. (-) 
6. Bağlı ortaklıklar 
7. Bağlı ortaklılar sermaye taahhütleri 
8. Bağlı ortaklıklar serm.pay.değer düş.karş. (-) 
9. Diğer mali duran varlıklar 

10. Diğer mali duran varlıklar değ.düş.karş. (-) 
D. Maddi duran varlıklar 

1. Maddi duran varlıklar (brüt) 
2. Birikmiş amortismanlar (-) 
3. Yapılmakta olan yatırımlar 
4. Verilen avanslar 

E. Maddi olmayan duran varlıklar 
1. Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2. Birikmiş amortismanlar (-) 
3. Verilen avanslar 

F. Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1. Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2. Birikmiş Amortismanlar (-) 
3. Verilen avanslar 

G. Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuktan 
H. Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 

-

-
(286.496) 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

94 
-
-

47 
-
-
. 
-

3.394.429 
(2.057.699) 

296.729 
34.036 

9.809 
(2.950) 

. 

-
-
. 

Milyar TL 

486.199 
271.013 

2.464.486 

23.736 

310.104 

882.426 
11.842 

380 

104 

167 

141 

1.667.495 

6.859 

. 

93 
133.898 

4.450.186 

4.450.186 
1.808.756 

1.808.756 
6.258.942 

-
33.976.509 

-
3.410.578 

-
12.112.055 

-

-
-

-
-

-
-

117 
-
-

671 
-
-
. 
-

3.786.055 
(2.789.747) 

576.588 
35.503 

11.219 
(5.201) 

. 

-
-
. 

Cari dönem 
Milyar TL 

210.575 
264.492 

2.548.400 

7.366 

77.192 

2.094.955 
19.416 

175 

58.074 

6.173 

788 

1.608.398 

6.018 

. 

. 
155.885 

5.222.571 

5.222.571 
1.835.336 

1.835.336 
7.057.907 
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BOTAŞ 
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 

2004 YELİ BİLANÇOSU 
(Milyar TL) 

PASİF (Kaynaklar) 

I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A. Mali borçlar 
B. Ticari borçlar 

1. Borç senetleri reeskontu (-) 
C. Diğer borçlar 

1. Borç senetleri reeskontu (-) 
D. Alınan avanslar 
E. Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F. Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G. Borç ve gider karşılıkları 

1. Dönem kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 
2. Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yük.(-) 
3. Kıdem tazminatı karşılığı 
4. Diğer borç ve gider karşılıkları 

H. Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları 
I. Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A. Mali borçlar 
B. Ticari borçlar 

1. Borç senetleri reeskontu (-) 
C. Diğer borçlar 

1. Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D. Alman avanslar 
E. Borç ve gider karşılıkları 

I. Kıdem tazminatı karşılıkları 
2. Diğer borç ve gider karşılıkları 

F. Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 
G. Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

III. ÖZ KAYNAKLAR 
A. Ödenmiş sermaye 

1. Sermaye 
2. Ödenmemiş sermaye (-) 

B. Sermaye yedekleri 
1. Hisse senetleri ihraç primleri 
2. Hisse senetleri ihraç karlarları 
3. M.D.V. yeniden değerleme artışları 
4. İştirakler yeniden değerleme artışları 
5. Maliyet artış fonu 
6. Diğer sermaye yedekleri 

C. Kar yedekleri 
1. Yasal yedekler 
2. Statü yedekleri 
3. Olağanüstü yedekler 
4. Diğer kar yedekleri 
5. Özel fonlar 

D. Geçmiş yıl karları 
E. Geçmiş yıl zararları (-) 
F. Dönem net kan (zaran) 

OZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyar TL 

-

-

-
212.767 
(25.206) 

-

-

• 

42.471 
14.293 

1.625.267 
(11.337) 

-
-
-
-
-
-

1.035.269 
58.695 

-
-
. 

339.004 
493.787 

807.158 

176.434 
1.148.791 

26.831 
201.299 

140.239 
98 

412.135 
-

3.996 

-
56.763 

25 
2.541 

1.613.929 

. 

1.093.964 

. 
(258.051) 

-

3.333.004 

3.333.640 
475.460 

475.460 
2.449.842 

2.449.842 
6.258.942 

Cari dönem 
Milyar TL 

-

-

• 
206 

(11.162) 

-

-

-

-
55.103 

-
1.300.000 

548.637.964 
-
-
-
-
-

-
-
-

1.500.749.59 
66.818.762 

179.952 
700.783 

297.236 

80.017 
2.089.751 

96.841 
(5.590) 

28.367 
97 

343.647 
50.927 

3.996 

-
72.841 

-
2.259 

1.837.301 

. 

1.567.568 

-
(293.765) 

5.680 

3.467.453 

3.467.453 
473.670 

473.670 
3.116.784 

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

3.116.784 
7.057.907 
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BOTAŞ 
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 

2004 YILI GELİR TABLOSU 
(Milyar TL) 

Gelir ve Giderler 

A. BRÜT SATIŞLAR 

B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C. NET SATIŞLAR 

D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 

E. FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 

F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 

H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 

I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

DONEM KARI VEYA ZARARI 

K.DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK 
KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET KARI | 

Önceki Dönem 
Milyar TL. 

5.909.990 

(3.073) 

5.906.917 

(5.105.444) 

801.473 

(6.421) 

795.052 

397.163 

(191.526) 

(25.872) 

974.817 

29.053 

955.524 

(212.767) 

742.757 

Cari Dönem 
Milyar TL. 

5.368.420 

(2.659) 

5365.761 

(5.224.127) 

141.634 

(22.356) 

119.278 

198.838 

(251.456) 

(32.018) 

34.642 

20.808 

5.886 

(206) 

5.680 
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SAYI: 112 

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2004 YILINA AİT 

HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 04.05.2006 tarihli 19 uncu Birleşiminde, Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü'nün 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türki
ye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gere
ğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla il
gili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, 
Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından 
sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

MTA Genel Müdürlüğü, yeraltı doğal kaynaklarının aranıp bulunarak ekonomiye kazandırıl
ması, enerji ve sanayi hammadde talebinin güvenli ve ekonomik olarak karşılanması, arz kaynak
larının çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, üretilen hammaddelerin yurt içerisinde işlenerek nihai 
ürünlere dönüştürülmesini hedefleyen madencilik politikasının gerçekleştirilmesi ve ülkemizin je
olojisinin aydınlatılması için 1935 yılından bu yana çalışmalarını yoğun olarak sürdürmektedir. 

Yeraltı doğal kaynaklarının aranıp bulunması ve değerlendirilmesi amacıyla 1933 yılında İk
tisat Vekaleti bünyesinde öncelikle "Petrol Arama ve İşletme Dairesi" ile "Altın Arama ve İşletme 
Dairesi" kurulmuş, daha sonra ülkemizin jeolojik yapısını araştırmak, bu jeolojik yapıya bağlı ola
rak oluşan maden ve enerji kaynaklarını araştırıp ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla 
22.06.1935 tarihinde 2804 sayılı Kanunla "Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü" kurulmuştur. 

Türkiye'de petrol ilk kez 1940 yılında Raman'da, MTA Genel Müdürlüğü tarafından bulun
muş ve petrol arama faaliyetleri 1954 yılında TPAO'nun kuruluşuna kadar sürdürülmüştür. Petro
lün yanısıra Tunçbilek, Seyitömer, Soma, Çan, Elbistan, Yatağan ve Çayırhan gibi kömüre dayalı 
elektrik santrallarının tükettiği kömürler ile, Zonguldak taşkömürü havzasında bilinen ve TTK ta
rafından işletilen rezervlerin önemli bir bölümü MTA tarafından ülkemiz ekonomisine kazandırıl
mıştır. Ayrıca Keban'daki simli kurşun, Murgul-Çakmakkaya ve Çayeü-Madenköy'deki bakır, Gu-
leman'daki krom, Seydişehir'deki alüminyum, Divriği, Hekimhan ve Hasançelebi'deki demir, Bey
pazarı trona, Mardin-Mazıdağı'ndaki fosfat vb. çok sayıda maden yatağı MTA tarafından ortaya çı
karılmıştır. Bor yataklarının önemli bir bölümü yine MTA tarafından bulunmuş ve geliştirilmiş, son 
birkaç yıl içerisinde yapmış olduğu çalışmalarla da ülkemiz bor rezervi 2 milyar tondan, 3 milyar 
tona çıkarılmıştır. Türkiye'deki jeotermal enerji sahalarının tamamı da 1962 yılından bu yana 
MTA'nın yapmış olduğu çalışmalarla tespit edilmiş ve çok sayıda kaplıca sahası geliştirilmiştir. 

Maden arama faaliyetlerinin yanı sıra, ülke jelojisini ve jeodinamik evrimini ortaya koymak 
amacıyla gerçekleştirilen temel jeoloji projeleri ile; yeraltı doğal kaynakların aranması, deprem ve 
diğer doğal afetlerin araştırılması, çevre ile mühendislik ve benzeri her türlü alt yapıya temel oluş
turan değişik ölçekteki jeoloji haritaları hazırlanmıştır. Maden aramacılığı ve her türlü jeolojik ça
lışmanın vazgeçilmez unsuru olan 1/25 000 ölçekli jeoloji haritaları tamamlanmış, bunların % 90'ı 
sayısallaştırılarak "Jeoloji Veri Bankası"na aktarılmıştır. 
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MTA'nın temel görevi, kuruluş kanununun 2 nci maddesinde; "işletmeye elverişli maden ve 
taş ocağı sahaları bulunup bulunmadığını, işletilen maden ve taşocaklarının daha faydalı şekilde iş
letilme koşullarını araştırmak ve buna yönelik arama işlemleri, bilimsel, jeolojik ve teknolojik tet
kikleri yapmak, harita, plan ve kesitler hazırlamak, proje hazırlamak ve kârlılık hesapları yapmak 
ve madencilik sektörüne kalifiye eleman yetiştirmek" olarak belirlenmiştir. 

2804 sayılı MTA Kuruluş Kanununda, 3.12.1997 tarihinde 4309 sayılı Kanunla yapılan deği
şiklikle, MTA Genel Müdürlüğüne, görev kapsamına giren jeolojik etütler ve maden arama faali
yetleri ile ilgili iş ve hizmet konularında, bağlı bulunduğu Bakanlık onayıyla yurt dışında işin ge
reği olarak yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak suretiyle veya tek başına üc
ret karşılığı arama ve araştırma yapabilmesi imkânı sağlanmıştır. 

Türkiye oldukça karmaşık, fakat cevherleşme potansiyeli açısından ilginç bir jeolojiye sahip
tir. Jeolojisinin karmaşıklığı ve buna bağlı olarak maden çeşitliliğine sahip olan ülkemizin daha de
taylı incelenmesine ihtiyaç vardır. Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilen madencilik faaliyetle
rinin yaklaşık 500 m. derinlikle sınırlı kalması, birçok ülkede ise bu derinliğin 1.500 ile 3.500 met
reye varan büyüklüklere ulaşmış olması, Türkiye'nin maden potansiyelinin henüz yeterli miktarda 
araştırılmadığının ifadesidir. 

Türkiye'nin doğal kaynak potansiyelinin sağlıklı bir şekilde belirlenmesi, günün teknik ve 
ekonomik koşullarına uygun arama ve araştırma çalışmaları ile mümkündür. MTA'yı dünyadaki 
benzeri jeoloji araştırma kuruluşlarından ayıran en önemli husus, yatırım projelerine ayrılan öde
neklerin yetersizliğidir. Halihazırda MTA sadece çalışanlarının ücretlerini ödeyen, araştırmalara 
çok kısıtlı bir bütçe ayıran bir kuruluş şeklindedir. 121,3 trilyon liralık 2004 yılı bütçesinde yatı
rımlara ayrılan pay yalnızca 20,2 trilyon lira olup bunun da sadece 8,2 trilyon lirası araştırma pro
jelerine ayrılmıştır. Dünyadaki MTA benzeri kurumlarda bütçenin yaklaşık % 50'si personel gider
lerine harcanmakta iken MTA'da bu oran % 77 civarındadır. 

MTA Genel Müdürlüğü gelişmiş ülkelerdeki benzeri kuruluşlarla kıyaslandığında; kurumun or
ganizasyon ve personel kapasitesi yönüyle hantal bir yapıya sahip olduğu, enerjisini jeolojik araştır
malar, maden arama ve araştırmaları gibi temel görevleri yerine, hizmet alımıyla karşılanabilecek iş
lere yoğunlaştırdığı görülmektedir. MTA Genel Müdürlüğü'nün idari ve mali yapılanması, kurulu
şundan bu güne, 70 yıllık süreçte önemli bir değişim göstermemiştir. Avrupa Birliği'ne katılım süre
cinde, MTA Genel Müdürlüğü'nün hem çalışma prensipleri, hem de organizasyon yapısı nedeni ile 
daha verimli çalışabilmesi ve değişimlere uyum gösterebilmesinde önemli güçlükler bulunmaktadır. 

Bilgi birikimi ve teknik eleman kapasitesinden verimli ve sağlıklı bir biçimde yararlanmak 
üzere, MTA'nın yeniden yapılanarak daha dinamik, bilim ve gelişmelere açık, teknolojik kapasite
si yüksek bir örgüt yapısına kavuşturulması zorunlu hale gelmiştir. 

Avrupa Birliği'ndeki madencilik sektörünü düzenleyen mevzuatın ayrıntılı olarak incelenme
si ve Türkiye'deki madencilik sektörünün bu mevzuata intibakının sağlanabilmesini mümkün kı
lacak çalışmaların ivedilikle neticelendirilmesi gerekmektedir. 

Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir 
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Toplu bilgiler 

Oz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Yatırım için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 
Tüm alım tutarı 
Yapılan sondaj 
Yapılan yarma 
Stoklar: 
İlk madde ve malzeme 

Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
Memurlar için yapılan giderler 
Memur basma aylık ortalama gider 
Sözleşmeliler için yapılan giderler 
Sözleşmeliler basma aylık ortalama gider 
İşçiler için yapılan giderler 
İşçi başına aylık ortalama gider 

Tahakkuk eden vergiler 
Faaliyet kan veya zararı 
Dönem kan veya zararı 
Bilanço kan 

Ölçü 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 
% 

Milyon TL 
Metre 

m 

Milyon TL 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

2000 

4.867.210 
5.808.255 
5.334.735 

6.865.229 
94 

3.811.951 
30.134 
5.553 

2.498.479 

2.342 

1.588 
31.518.269 

12.476.677 
444 

15.603.518 
819 

413.919 
2.145.843 
2.542.827 
3.636.185 

2001 

9.089.908 
9.544.461 

11.082.875 

11.042.786 
87 

4.770.163 
32.140 
4.335 

2.865.660 

2.292 

1.524 
44.701.731 

18.332.912 
667 

20.852.011 
1.140 

372.328 
2.948.879 
3.145.253 
6.781.438 

2002 

17.289.332 
11.201.695 
16.640.197 

18.574.429 
96 

10.447.898 
40.338 

5.627 

4.623.220 

2.238 

1.456 
62.337.159 

26.842.532 
1.000 

26.275.130 
1.504 

1.059.988 
5.893.184 
5.754.753 

12.536.191 

2003 

20.155.236 
13.224.550 
18.710.328 

9.743.472 
57 

6.326.613 
32.187 
10.932 

4.858.047 

2.153 

1.305 
72.463.798 

32.015.453 
1.239 

30.562.987 
1.952 

729.319 
(4.912.562) 
(4.433.180) 

8.103.011 

2004 

89.741.654 
14.273.242 
87.019.034 

10.161.393 
50 

8.839.764 
37.960 
4.042 

6.798.405 

2080 

1231 
76.900.213 

40.831.520 
1.636 

36.068.693 
2.442 

1.425.283 
(9.036.832) 
(5.380.792) 

2.722.220 

Son İki Yıl 
farkı 

69.586.418 
1.048.692 

68.308.706 

417.921 

2.513.151 
5.773 

(6.890) 

1.940.358 

(73) 

(74) 
4.436.415 

8.816.067 
397 

5.505.706 
490 

695.964 
(4.124.278) 

(947.611) 
(5.380.791) 

Artış ve 
azalış 
% 

345 
8 

365 

4 

40 
18 

(63) 

40 

(3) 

(5) 
6 

28 
32 

18 
25 

95 
(83) 
(21) 
(66) 



MTA, esas itibariyle faaliyetlerini yıllık iş programlarında yer alan projelere göre Mali Yıl 
Bütçe Kanunlarının mali transferler tertibinden alınan hazine yardımları çerçevesinde madencilik 
sektörünün gelişmesi için gerekli bilgiyi üretmekte, alt yapı hizmetleri sunmakta ve bilimsel araş
tırmalarda bulunmaktadır. Kuruluşun verimlilik, kârlılık ilkelerine dayalı ticari gereklere uygun iş
letmecilik faaliyetleri ve tahsis edilmiş bir sermayesi bulunmamaktadır. 

70 yıldan beri 2804 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunan MTA Genel Mü
dürlüğünün VIII. beş yıllık kalkınma planında yeniden yapılandırılması öngörülerek; 

-MTA Genel Müdürlüğü'nün fiziki bakımdan küçük ancak teknik kapasitesi yüksek bir kuru
luş haline dönüştürülmesini sağlamak için 2804 sayılı Kanunun değiştirilmesine yönelik yasa tasa
rısının tamamlanacağı, 

-MTA Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Sondaj Karot Bilgi Bankasına ilgili kuruluş
lardan düzenli bilgi akışının sağlanmasına yönelik hukuki ve kurumsal düzenlemelerin gerçekleş
tirileceği kararlaştırılmış, ancak yeniden yapılanma çalışmaları henüz sonuçlandırılamamıştır. 

MTA Genel müdürlüğünün fiziki bakımdan küçük ancak teknik kapasitesi yüksek bir kuruluş 
haline dönüştürülmesi gerekmekte olup, bunun için 2804 sayılı MTA Kuruluş Yasasının değiştiril
mesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi gerekmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 
MTA; 22.06.1935 tarihinde yürürlüğe giren 2804 sayılı Kanunla, Maden Tetkik ve Arama 

Enstitüsü adıyla kurulmuştur. 

2804 sayılı Kanunun bazı maddeleri zaman içinde kaldırılmış veya değiştirilmiştir. 7 nci mad
de 6309 sayılı Maden Kanunu ile, 17 ve 18 inci maddeleri 468 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırıl
mış, ayrıca 5 inci maddesi 3612 sayılı Kanunla, 11 inci maddesi de 3016 sayılı Kanunla değiştiril
miştir. Kurumun unvanı, 31.12.1983 tarih ve 186 sayılı KHK ile "Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir. 

05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanu
nu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5177 sayılı Kanunun ve bu Kanuna bağ
lı 03.02.2005 tarih ve 25716 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maden Kanunu Uygulama yönet
meliği ile; MTA Genel Müdürlüğü hizmetleri, arama faaliyetleri, buluculuk hakkı ve diğer haklar 
hususunda düzenlemeler yapılmıştır. 

MTA, tüzel kişiliği haiz bir kamu kurumu olup, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 
2886 sayılı İhale Kanunu ve Sayıştay denetimine tabi değildir. Kuruluş, TBMM Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Komisyonu Başkanlığı'nın 13.07.1987 tarih ve 1485/30 sayılı, Başbakanlığın 
29.07.1987 tarih ve 2099 sayılı talimatları ile TBMM adına Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulu tarafından denetlenmektedir. 

Kuruluşun teşkilat yapısına ilişkin esas düzenleme, 2804 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ve 
bu Kanunun 23 üncü maddesine göre yürürlüğe konulan Yönetmelik ile yapılmıştır. Bu düzenle
melerde Kuruluşun teşkilat yapısı; ilmi, teknik ve idari kısımlar olarak ve şube müdürlüğü şeklin
de belirlenmiştir. Ancak zaman içinde, 1976 yılından itibaren, Bakanlar Kurulu Kararları ile şube 
müdürlükleri daire başkanlıklarına dönüştürülmüş, 190 sayılı KHK ile kadro unvanlarının derece
lendirilmesi yapılmıştır. 

Kuruluşun merkez teşkilatında; genel müdür, 4 genel müdür yardımcısı, 13 daire başkanlığı, 
teftiş kurulu başkanlığı, hukuk müşavirliği, müdürler encümeni şube müdürlüğü ve sivil savunma 
uzmanlığı bulunmaktadır. 

Taşra teşkilatı; Adana, İzmir, Çorlu, Zonguldak, Trabzon, Diyarbakır, Van, Malatya, Kızılca
hamam, Konya, Sivas, Balıkesir, Kocaeli'nde bulunan 12 bölge müdürlüğünden oluşmaktadır. 
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Bakanlar Kurulunun 12.01.2002 tarihli 2002/3849 sayılı kararı ile 7 bölge müdürlüğünün kal
dırılmasına karar verilmiştir. Bu bölge müdürlüklerinden 5'inin 31.5.2002, l'inin 31.5.2003, l'inin 
de 31.5.2004 tarihinde kaldırılması öngörülmüş, 4.4.2002 tarihli 2002/3894 sayılı Bakanlar Kuru
lu kararıyla 31.5.2003 tarihi 31.12.2002, 31.5.2004 tarihi de 31.5.2003 olarak değiştirilmiştir. 

Kararnamenin geçici maddesi gereği; kaldırılacak bölge müdürlüklerini belirten kuruluşun 
30.4.2002 tarihli 4092 sayılı yazısı, bağlı Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. 2002 ve 2003 yılın
da bölge müdürlüklerinin faaliyetlerine son verilmediği görülmüştür. Bakanlar Kurulu'nun 
16.05.2003 tarihli 2003/5552 sayılı kararıyla, bölge müdürlüklerinin kapatılması ile ilgili kararlar 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

2004 yılında kuruluşun 4.610 memur kadrosuna karşın, ortalama 2.080 kişi çalışmış olup, yıl 
sonu itibarı ile 2.174 kişi görev yapmaktadır. Yıl sonu memur sayısının 1.462'si merkez, 712'si 
de bölge müdürlüklerinde çalışmaktadır. Yine 2004 yılında 2.751 işçi kadrosuna karşın, 
ortalama 1.232 kişi çalışmış olup, yıl sonu çalışan işçi sayısı ise 1.200 kişi olmuştur. Yıl sonu iş
çi sayısının 602'si merkezde, 598'si de bölge müdürlüklerinde bulunmaktadır. Yıl sonu personel 
sayısında geçen yıla göre önemli bir değişiklik olmamıştır. 

2004 yılında Kurumda çalışan ortalama 3.312 personel için 83,2 trilyon lira harcama yapılmış
tır. Personel giderleri geçen yıla göre % 15 oranında artmıştır. Giderlerin % 53'ü memur, % 47'si 
de işçi statüsündeki personele aittir. 

III- MALİ BÜNYE 

MTA; tahsis edilmiş ve ödenmiş sermayesi bulunmayan, faaliyetlerini yıllık iş programında 
belirlenen projeler itibariyle ve genel bütçeden verilen ödeneklerle sınırlı bir şekilde yürüten, ger
çek anlamda işletmecilik faaliyeti ve maliyet esasına dayalı üretimi olmayan bir kuruluş olduğun
dan, mali bünye incelemesine yer verilmemiştir. 

Kuruluşun 104 trilyon lira tutarındaki toplam kaynaklarının % 86,3 oranında 89,7 trilyon lira
sını öz kaynaklar, % 13,7 oranında 14,3 trilyon lirasını da yabancı kaynaklar teşkil etmiştir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

MTA Genel Müdürlüğü, ekonomik değer taşıyan, işletmeye elverişli maden ve taşocağı saha
larına aramak, mevcut ekonomik tabiî kaynak potansiyelini bularak ortaya çıkarmak, bunların de
ğerlendirilmesine ve verimli bir şekilde işletilmesine ışık tutmak; başka bir ifadeyle Türkiye ma
dencilik sektörüne hizmet vermek ve bu suretle ekonomide katma değer yaratmak ve madencilik 
sektörü için gerekli uzman personeli yetiştirmek; özetle madencilik sektörünün gelişmesi amacıy
la gerekli her türlü bilgiyi üreten ve altyapı hizmetleri sunan araştırmacı bilimsel bir kuruluş yapı
sında bulunmaktadır. 

Türkiye'nin maden ve hammadde kaynaklarını 2804 sayılı Kuruluş Kanununa uygun olarak 
araştırma görevini yürüten MTA; bu faaliyetlerini 3213 sayılı Maden Kanunu ve Maden Kanunu
nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile Maden Ruhsat İşleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesin
de kendi ruhsat sahalarında ve talep edilmesi halinde bedeli mukabili özel ve kamuya ait ruhsatlı 
sahalar yerine getirmektedir. 

MTA ayrıca, Maden Kanunu'nun 18 inci ve 47 nci maddelerine göre ruhsat sahaları civarında 
ve madencilik faaliyeti yapılabilecek alanlarda prospeksiyon yapmakta, ekonomik ve teknik yeter
sizlik nedeniyle gerekli arama ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilememiş özel mülkiyete ait sa-
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halarda ise ilgili bakanlık oluru ile her türlü harcaması MTA tarafından karşılanmak üzere maden 
arama, rezerv artırma ve maden jeolojisi sorunlarının çözümüne yönelik olarak Tip Mukaveleli 
etütler gerçekleştirmektedir. 

V- YATIRIMLAR 

MTA'nın 2004 yılı yatırım programı 21.10.2003 gün ve 25266 (mükerrer) sayılı Resmi Gaze-
te'de yayımlanan 13.10.2003 gün ve 2003/6286 sayılı 2004 yılı programının uygulanması, koordi
nasyonu ve izlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararı eki olarak 11.01.2004 tarih ve 25343 sayılı 
mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak, 4,5 trilyon lirası kuruluş öz kaynaklarından ve 18,1 tril
yon lirası da genel bütçeden karşılanmak üzere toplam 22,6 trilyon lira olarak kabul edilmiştir. 

2004 yılı 11.03.2004 tarih ve 25399 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu ile Bağlı cetvellerde ve 2004 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu'na Bağlı cet
vellerde değişiklik yapılmasına dair 5103 sayılı Kanun gereği ödeneklerin % 13'ü iptal edilmiştir. 

Bu bağlamda 4.500 milyar lirası kuruluş öz kaynak gelirlerinden, 15.682 milyar lirası genel 
bütçeden olmak üzere toplam yatırım tutarı 20.182 milyar lira olarak uygulamaya konulmuştur. 

2004 yılında gerçekleştirilen yatırım harcamaları ve projeleri, son ödenekleri ile birlikte aşa
ğıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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(Milyon TL) 

P r o j 

1-MadencHJk Sektörü 
B) Davam Edan Projalar 

Toplamı 

1997B400060 

200OB4O0100 

OYanlProialarToplaım 

20O4B4OOO90 

2004B400100 

20048400110 

2004B4OO120 

2004B400130 

20046400140 

20048400150 

MTA Gerıel Müdürlüğü Toplamı I 

a 1 a r 

b) 2004*dan Sonraya Kalanlar 
Danlz Jaolojial va Jeoflzijl 
Araştırma Gamlal 
Tabiat Tarihi va Madencilik 
Müzesi Tanzimi 

Toplam (b) 

a) zOOfds Bitenler 
Madan va Jaotarmal Kaynak 
Aramalan 
Jeolojik ve Jeofizik 
Araştırma lalar 
Yerbilimleri Data Markazi va 
Harita Haz. Basım 

BMImssI Teknolojik Araştırmalar 
Maklna-Taçhlzat va Hahama 
AhrmP) 

inşaat İşleri (1) 

Bilgisayar Sistemleri (1) 

Toplam (a) 

Toplam (C) 

Projanin 

Sûresi 

(Yıl) 

1997-2004 

2000-2004 

2004-2004 

2004-2004 

2004-2004 

2004-2004 

2004-2004 

2004-2004 

2004-2004 

Son 

Tutan 

42.385.000 

6.945.000 

49.330.000 

6.854.000 

1.344.000 

675.540 

3451.000 

3.790.590 

1.148.000 

761.000 

18.024.130 

18.024.130 

67.354.130 

Başlangıçtın 2004 

Yılı Sonuna Kadar 

Nakit 

Odama 

0 

4482404 

4482.404 

5.065438 

745.891 

197.682 

1.024.852 

2.196.077 

574435 

356.718 

10.161.493 

10.161493 

14.643.897 

Fiziki Yahnin 

Tutan 

0 

4.482.404 

4482404 

5.065438 

745.891 

197.682 

1.024.852 

2.196.077 

574435 

356.718 

10.161.493 

10.161493 

14.643.897 

2004 Yılı 

Ödeneğinin 

ilk 

Tutan 

1.000 

2.157.000 

2.156.000 

7.790.000 

1.500.000 

772.000 

3.880.000 

4400400 

1.200.000 

800.000 

20442.000 

20442400 

22.600.000 

Son 

Tutan 

870 

2.157.000 

2.157.870 

6.854.000 

1444.000 

675.540 

3451.000 

3.790.590 

1.148.000 

761.000 

18424.130 

18.024.130 

20.182.000 

2004Yılmda 

Nakit 

Ödame 

0 

0 

0 

5465438 

745491 

197.682 

1424452 

2.196.077 

574.835 

356.718 

10.161.493 

10.161.493 

10.161.493 

Fiziki Yatıran 

Tutan 

0 

0 

0 

5465438 

745491 

197.682 

1424.852 

2.196.077 

574435 

356.718 

10.161.493 

10.161.493 

10.161.493 | 

Gerçekleşme* 

Nakdi 

Tümünde 

0 

0 

0 

74 

55 

29 

30 

58 

50 

47 

56 

56 

15 

2004 

Yılında 

0 

0 

0 

74 

55 

29 

30 

58 

50 

47 

56 

56 

50 

Fiziki 

Tümünda 

0 

0 

0 

74 

55 

29 

30 

58 

50 

47 

56 

56 

15 

2004 

Yılında 

0 

0 

0 

74 

55 

29 

30 

58 

50 

47 

56 

56 

50 

Madan va Jaotarmal Kaynak Aramalan 590, Jaoloji va Jeofizik Araştırmalar 300, Yerbilimleri D.M va Hartta H-B 30, BİRmsal va Teknolojik Araştırmalar 580, inşaat isleri 800, 

Makine-Teçhizat va Malzeme Alım 1.200 va Bilgisayar Sistemleri projesinde 500 müyar TL ödanak, 2004 Yıb Kuruluş Ozkaynak gelirlerinden karşılanacaktır. 



VI- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1- Kuruluşun yeniden yapılandırılması çalışmalarında sekizinci beş yıllık kalkınma planı, 

2004/2 sayılı Başbakanlık genelgesi ve yıllık programlar dikkate alınarak; 

- MTA'nın fiziki bakımdan küçük ancak teknik kapasitesi yüksek bir kuruluş haline dönüştü
rülmesini sağlamak için yaygınlaşmış merkez ve taşra birimleri yerine, yine merkezden yönetilen, 
kolaylıkla mevcut duruma uyum sağlayabilen, sevk ve idaresi basitleştirilmiş, araştırma, planlama, 
koordinasyon, oto kontrol, denetim ve teknik iş programı esasına dayalı olarak yeniden organize 
edilmesi, 

- Arazi çalışmalarını desteklemek için kurulan ancak zamanla sayıları artarak büyük bir taşra 
teşkilatı haline gelen bölge müdürlüklerinin lojistik destek görevi görme özellikleri de kayboldu
ğundan bölge müdürlüklerinin kaldırılması veya personeliyle birlikte 505 sayılı KHK ile kurulmuş 
bulunan ve kuruluş kanununda taşra teşkilatlarının oluşturulacağı belirtilmiş ancak taşra teşkilatla
rı henüz oluşturulamamış olan Maden İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi hususlarının araştı
rılıp değerlendirilmesi, 

- Türkiye genelinde yer bilimleriyle uğraşan kuruluşların, kendi kanunlarında yer alan çalış
malar sonucunda elde ettikleri her türlü karot, kırıntı, el örneği vb. numunelerin saklanması ve bu 
numunelere ait bilgilerin istenildiğinde kullanıma sunulması amacıyla kurum bünyesinde oluşturu
lan Sondaj Karot Bilgi Bankasına ilgili kuruluşlardan düzenli bilgi akışının sağlanması, 

hususlarında 2804 sayılı MTA Kuruluş Kanunu'nun değiştirilmesi için başlatılan çalışmaların 
bir an önce sonuçlandırılması. 

2- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 

SONUÇ 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün 2004 yılı bilançosu ve 5.380.792 milyon lira 

dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2004 yılı Bilançosu 

Aktif (varlıklar) 

I-DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır Değerler 

1-Verilen çek ve ödeme emirleri (-) 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıy. değer düş. karş. (-) 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Personelden alacaklar 
2-Diğer çeşitli alacaklar 
3- Şüpheli diğer alacaklar karş. (-) 

E-Stoklar 
1-Stoklar (ver. sip. avans.hariç) 
2-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
3-Verilen sipariş avanslan 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım mal. 
G-Gelecek aylara ait gid. ve gel. t ah. 
H-Diğer dönen varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II-DURAN VARLIKLAR 
A-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli tic. alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
3-İştirakler 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortak, sermaye taahhüt.(-) 
8-Bağlı ort. ser. payl. değ.dûşk. karş(-) 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 

4-Verilen avanslar 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 

1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
2- Birikmiş tükenme paylan (-) 

G-Gelecek yıllara ait gid.ve gel. tah. 
H-Diğer duran varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

216.802 

436.377 

75.887 
32 

(194.971) 

3.971.040 
0 

887.007 

12.052.225 

6.658.103 

C 

5.563.083 

0 

1.740.783 

75.919 

4.858.047 

0 
1.326.469 

536.773 

1.361 

0 

0 

18.710.328 

C 

C 

567.02: 

14.101.074 

\ 

19.278.712 
33.379.78( 

Cari dönem 
Milyon TL 

1 
126.252 

0 

652.092 

41.548 
25.511 

(317.079) 

6.386.469 
0 

411.936 

80.360.931 

6.658.103 

C 

5.853.566 

0 

1.850.723 

67.059 

6.798.405 

0 
1.427.028 

621.607 

1.361 

0 

0 

87.019.034 

C 

( 

375.711 
402 

16.618.388 

87.396.508 
104.014.896 
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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2004 yılı Bilançosu 

Pasif (kaynaklar) 

[.Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak. 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem kan vergi ve diğ. yas. yük. karş. 
2-Dönem kan peş. öd. ver. ve yük. (-) 
3- Maliyet giderleri karşılığı 
4-Kıdem tazminatı karşılığı 
5-Diğer borç ve gider karşılığı 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gid. tah. 
1-Diğer kısa vadeli yabancı kay. 
KİSA VADELİ YABANCI KAY. TOP. 
II. Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Ticari Borçlar 
2-Borç senetleri reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 
1-Diğer borçlar 
2-Diğer borç senetleri reesk(-) 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıktan 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider karşılık. 

F-Gelecek yıllara ait gel. ve gid. tah. 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCİ KAY. TOP. 
III. Öz kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 

B-Sermaye yedekleri 
3-M.D.V. yeniden değerleme artış 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar Yedekleri 
1 -Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlan 
E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F-Dönem net zaran 
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMİ 

Önceki dönem 
Milyon TL 

8.000.0(X 
0 

C 
C 
0 

171.334 
638.621 

1.142.526 

845.710 
0 

865.499 
0 

772.396 
226.798 

561.339 
326 

0 

0 
8.000.000 

0 
0 

0 

0 

12.052.225 

12.536.191 

4.433.18C 

4.662.884 

8.561.665 

20.155.23* 
33.379.785 

Cari dönem 
Milyon TL 

0 

0 

0 

-

0 

8.000.000 

0 

164.745 
495.415 

1.957.786 

714.313 
0 

1.297.650 
0 

907.234 
361.108 

374991 
0 

0 

8.000.000 

0 

0 

87.019.435 

8.103.011 

5.380.792 

5.898.251 

8.374.991 

89.741.654 
104.014.896 
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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2004 yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri 
C - Net satışlar 
D - Satışlann maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan veya zaran 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan veya zaran 
F - Diğer faalden olağan gelir ve karlar 
G - Diğer faalden olağan gider ve zar.(-) 
H - Finansman giderlari (-) 

Olağan kar veya zarar 
I - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan veya zaran 

K. - Dönem kan vergi ve d.yasal yük. karş. 
Dönem net kan veya zaran 

Önceki dönem 
Milyon TL 

96.405.434 
0 

96.405.434 
3.177.606 

98.140.390 

640.679 
381.025 

0 

682.131 
462.403 

0 

93.227.828 

(4.912.562) 

(4.652.908) 

(4.433.180) 

(4.433.180) 

Cari dönem 
Milyon TL 

98.714.906 
0 

98.714.906 
5.081.297 

102.670.441 

707.914 
598.849 

0 

3.976.073 
429.098 

93.633.609 

(9.036.832) 

(8.927.767) 

(5.380.792) 

(5.380.792) 
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SAYI: 113 
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 

2003 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 
KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 14.06.2006 tarihli 34 üncü Birleşiminde Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumu Genel Müdürlüğünün 2003 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fon
ların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı 
Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında 
kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komis
yon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyeleri
miz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
31.5.1957 gün ve 6974 sayılı Kanunla kurularak çalışmalarına başlayan Türkiye Kömür İşlet

meleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ)'nün teşkilat yapısı 10.10.1983 gün ve 94 sayılı KHK ile 
yeniden düzenlenmiştir. Daha sonra 08.06.1984 gün 233 sayılı KHK ile bu KHK yürürlükten kal
dırılmış ve kurum bir iktisadi devlet teşekkülü olarak 233 sayılı KHK'nin eki listede yer almıştır. 

Teşekkül, 1984 yılında yayınlanan "Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ana Statüsü" hüküm
leri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. 

Devletin Genel Enerji ve Yakıt Politikasına uygun olarak linyit, turp, bitümlü şist, asfaltit gibi 
enerji hammaddelerini değerlendirmek, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamak, ekonomiye azami kat
kıda bulunmak, plan ve programlar tanzim etmek, takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek 
ve gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile teşkil olunan TKİ'nin faaliyet konuları ana statüsünde; 

- Faaliyetlerle ilgili yukarıdaki her türlü madenleri işletmek veya işlettirmek ve bu amaçla aramak, 
- 10.06.1983 tarih ve 2840 sayılı Kanunun 2'nci maddesi gereğince asfaltit madenini işletmek 

ve bu amaçla aramak, 
- İştigal konusuna giren hususlarda gerekli sanayi tesisleri kurmak ve işletmek, 
- İşletme çalışmalarında yan ürün ve artıkları değerlendirmek, 
- İştigal faaliyetleri için gerekli etüt, arama ve araştırma yapmak veya yaptırmak, 
- Konu ile ilgili her türlü nakliye, tahmil, tahliye işleri yapmak veya yaptırmak, 

- İthalat, ihracat ve sigorta acenteliği dahil her türlü ticari faaliyette bulunmak, ayni ve fikri 
haklar almak veya satmak, 

- Faaliyetlerini yürütmek için gerektiğinde istimlak işlemlerini yapmak, 
- Bu hizmetlerin görülmesi ve geliştirilmesi için kaynaklar sağlamak ve artırmak, 
- Gerektiğinde yurt içinde veya yurt dışında ortaklıklar kurmak veya tasfiye etmek, kurulmuş 

veya kurulacak ortaklıklara iştirak etmek veya ayrılmak, 
- Müesseseler ve bağlı ortaklıklar arasında koordinasyonu sağlamak, 
- Müesseseler ve bağlı ortaklıkların bütçeleri ile fiyat tarife ve yatırımlarının genel ekonomi 

ve madencilik, enerji ve yakıt politikalarına uyumunu sağlamak, 
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- Gerçek ve tüzel kişilerin istihsal ettiği linyit, turb, bitümlü şist gibi enerji hammaddelerini ve 
Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun FOB ve FOVV olarak sattığı kömürler dışındaki taşkömürü ile 
Özel İdareler ve Belediyelerin ve bunlara bağlı işletmelerin İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Mües
seselerin gerçek ve tüzel kişilerin ürettiği kok, briket kömürleri ile koklaşma esnasında elde edilen 
tali maddeleri Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'nca onaylanacak teknik şartname ve Yönetme
lik esasları dahilinde alıp satmak, 

- Üretilen kömürlerden hangi cinslerin hangi bölgelerde kullanılacağının tespiti ile programı
nı hazırlamak ve Bakanlığın onayını müteakip uygulamak, 

- Üretilen kömürlerin kullanımı, stoklama ve yakılması konularında halka öğretici bilgiler ver
mek ve yardımcı olmak, 

- Bu amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak gayrimenkul almak, satmak, kiraya vermek, leh 
ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak haklan, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair hakları tesis etmek, 

- İstihdamı geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programının uy
gulamasını sağlamak, 

- Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara, idari ve teknik alanlar
da rehberlik etmek, 

Biçiminde belirlenmiştir. 

TKİ bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık, iştirak, banka şu
beleri ve diğer birimleri eliyle yerine getirebilmekte; bu amaç ve faaliyet konuları Yüksek Planla
ma Kurulu karan ile değiştirilebilmektedir. 

Türkiye'deki 9,6 milyar ton toplam kömür rezervinin 8,3 milyar tonu linyit olup, 2003 yılı sonu 
itiban ile bu linyit rezervinin 2,4 milyar tonu TKİ Kurumunun ruhsatlı sahalannda, 3,8 milyar tonu 
EÜAŞ sahalarında ve 2 milyar tonu da özel sektör sahalarında bulunmaktadır. TKİ Kurumu uhdesin
deki rezervin, % 87'si olan 2,1 milyar tonluk kısmı, görünür rezerv kategorisinde yer almaktadır. 

1973 ve 1979 yıllarında yaşanan petrol krizlerine bağlı olarak Türkiye ekonomisi önemli sar
sıntılar geçirmiş ve II. Dünya Savaşından sonra ilk defa enflasyon oranları % 100'ü aşmış ve yıl
lık GSMH değişim oranı negatife dönmüştür. 1970 yılında Türkiye'nin enerji arzında petrolün pa
yı % 32 iken, 1973 ve 1979'da bu oran % 40'a yükselmiştir. İthal bir kaynağa bu denli bağlanışın 
ana nedeni, krizler öncesindeki uzun dönemlerde petrol fiyatının duraylı bir şekilde 2-2,5 $/varil 
aralığında seyretmesidir. Ancak, yaşanan petrol krizleri sonrasında petrol fiyatları 1979 yılında 26 
$/varil seviyesine yükselmiş ve neticede Türkiye gibi ithal petrole bağımlı ülkelerin tüm ihracat ge
lirleri petrol faturalarını karşılayamaz hale gelmiştir. 

Bu ani fiyat yükselişlerinin neticesinde petrolün sürdürülebilir şekilde kullanım olanağının 
kalmaması, Türkiye'nin en önemli yerli enerji kaynağı olan linyite yönelişinin esas nedenidir. 
1973-1979 yılları arasında madenlerin devletleştirilmesi ile havza madenciliğine geçiş mümkün 
hale gelmiş ve bu noktadan hareketle, 1980 ile 1985 yılları arasında bir seri halinde, Orhaneli, Ke
leş, Tunçbilek, Ömerler, Seyitömer, Işıklar, Eynez, Darkale, Tınaz, Çayırhan, Elbistan, Bingöl -
Karlıova, Beyşehir projeleri santral ve ısınma ile sanayi sektörlerine hizmet vermek üzere hazırlanmış 
ve 1985'e kadar büyük bir kısmı realize edilmiştir. 1970-1985 yılları arasında linyit madenciliği 
sektörünün toplam yatırımlar içerisindeki payı % 1 'den % 5'e yükselmiştir. Tüm bu yatırımlar ne
ticesinde Türkiye'nin 1970 yılında 5,8 milyon ton olan toplam satılabilir linyit üretimi, 1985'te 
35,9 milyon tona ve 1990'da ise 44,4 milyon tona yükselmiştir. Ancak, özellikle 1985'ten sonra 
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başlayan ve özellikle 1990'dan sonra artan oranlarda sektöre ithal kaynakların girişinin tekrar baş
laması ve özelleştirme planlarının gündeme gelmesi ile kamu sektörü yatırımları azalmış ve bu dö
nemde Kangal 3 ve Çayırhan 3-4 ile bazı tevsii projeleri dışında yeni bir proje işletmeye alınama
mıştır. 2004 yılında ise, Çan ve Elbistan B santrallerinin devreye girmesi beklenmektedir. Linyit 
madenciliği sektöründeki tüm bu olumsuz gelişmelerin neticesinde 1985 yılında Türkiye'nin elek
trik üretiminin % 42'sini karşılayan linyit santrallerinin payı 2001 yılında % 28'e gerilemiştir. 

Türkiye'nin kalkınması, hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve sosyal gelişiminin doğal sonucu ola
rak enerji talebi hızla artmakta olup, bu talebi karşılamada ana hedef, gereksinimimiz olan enerji
nin, zamanında, ucuz ve kaliteli olarak sağlanmasıdır. Bu çerçevede, iç talebin mümkün olabildi
ği ölçüde yerli kaynakların değerlendirilmesi ile karşılanmasının yanı sıra, arz güvenliğinin sağlan
ması için, ithal etmek zorunda kaldığımız enerjide ülke ve kaynak çeşitlendirilmesi esasları doğ
rultusunda politika oluşturulması önem arz etmektedir. 

Kurumun genel durumuna ait verilerin son beş yıl üzerinden seyrini gösteren toplu bilgiler 
tablosu aşağıdadır. 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 

Finansman giderleri 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödeme 

Yatınmlann gerçekleşme oranı (nakdi) 

İştiraklere ödenen sermaye 

Tüm alım tutan 

Linyit kömürü üretimi 

Dışanya ürettirilen kömür 

Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) 
Kömür satış miktarı 

Net satış tutan 
Stoklar: 

• İlk madde ve malzeme 
-Yan mamuller 

-Mamuller 
-Ticari mallar 
-Diğer stoklar | 

Ölçü 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 

Milyon TL 

Milyon TL 

Bin Ton 

Bin Ton 

Milyon TL 
Bin Ton 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

1999 

15.000.000 

4.190.354 

67.139.718 

97.432.417 

12.758.229 

68.712.886 

29.665.109 

2.817.471 

38 

22.420 

79.338.545 

36.338 

2.306 

174.333.620 
38.242 

280.167.891 

12.628.014 

11.763.229 
210.605 

1.324.492 

2000 

50.000.000 

38.670.773 

93.120.281 

101.928.797 

5.660.773 

98.050.982 

48.369.509 

4.296.856 

36 

53.200 

86.358.946 

37.638 

1.560 

307.896.857 
39.310 

401.388.942 

19.677.469 

18.792.908 
1.330.178 
1.268.046 

2001 

50.000.000 

38.670.773 

116.269.488 

130.267.651 

17.604.625 

148.957.080 

83.044.210 

5.800.415 

44 

53.200 

79.422.348 

33.609 

418.864.414 
33.743 

514.218.804 

26.944.695 

27.079.634 

1.337.304 

2002 

120.000.000 

107.665.275 

206.498.767 

212.801.009 

3.900.563 

225.694.804 

133.117.036 

9.603.881 

50 

53.200 

128.227.124 

30.661 

562.523.720 
30.864 

791.655.185 

36.347.262 

46.609.609 

3.047.884 

2003 

180.000.000 

180.000.000 

254.794.296 

316.901.715 

1.082.800 

281.139.070 

163.330.835 

14.628.849 

73 

152.000 

156.284.933 

25.685 

595.930.878 
25.397 

868.009.182 

44.331.212 

57.010.988 

11.564.988 

Son iki 
yıl 

farkı 

60.000.000 

72.334.725 

48.295.529 

104.100.706 

(2.817.763) 

55.444.266 

30.213.799 

5.024.968 

23 

98.800 

28.057.809 

(4.976) 

33.407.158 
(5.467) 

76.353.997 

7.983.950 

10.401.379 

8.517.104 

Artış veya 
azalış 

% 

50 

67 

23 

49 

(72) 

25 

23 

52 

46 

186 

22 

(16) 

6 
(18) 

10 

22 

22 

279 



Toplu bilgiler 

Memur (ortalama) 

Sözleşmeli (ortalama) 

İşçi (ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 

-Memurlar için yapılan giderler 

-Memur başına aylık ortalama gider 

-Sözleşmeliler için yapılan giderler 

-Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 

-işçiler için yapılan giderler 

-İşçi başına aylık ortalama gider 
Dönem karına ilişkin vergi ve diğer 
yasal yükümlülükler 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİH' ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 

GSYİH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

GSMH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

Faaliyet karlılığı (öz kaynaklar yönünden) 

Mali karlılık (öz kaynaklar yönünden) 

Ekonomik karlılık 

Zararlılık 

Faaliyet kan 

Dönem kan 

Bilanço kan veya zaran 

Ölçü 

Kişi 

Kişi 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Bin Ton 

Bin Ton 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
% 
% 
% 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

1999 

314 

2.715 

16.276 

130.814.890 

1.897.127 

503 

13.470.036 

413 

108.993.266 

558 

16.449.629 

46.906.381 

180.142.561 

210.599.313 

209.319.888 

72 

36 

23 

48.060.072 

24.436.896 

7.987.267 

2000 

305 

2.630 

15.261 

205.422.421 

2.493.835 

681 

18.120.965 

574 

179.807.872 

982 

8.971.013 

47.659.359 

240.432.696 

279.224.604 

277.909.076 

26 

12 

9 

24.202.426 

10.978.103 

2.007.090 

2001 

293 

2.523 

14.052 

276.226.193 

3.457.409 

983 

24.954.363 

824 

229.666.980 

1.362 

6.092.133 

56.438.101 

307.761.762 

358.107.330 

356.434.107 

28 

4 

9 

33.290.953 

4.515.606 

(1.576.527) 

2002 

270 

2.467 

13.311 

361.552.138 

4.697.255 

1450 

35.565.347 

1.201 

283.152.039 

1.773 

60.482.884 

150.844.506 

496.744.176 

587.105.798 

585.527.557 

75 

61 

31 

154.294.600 

125.091.925 

64.609.041 

2003 

259 

2.392 

11.667 

389.936.379 

5.525.313 

1.777 

41.398.485 

1.442 

295.073.034 

2.107 

42.624.691 

137.146.077 

866.845.189 

962.383.388 

961.313.852 

54 

34 

16 

136.823.967 

87.766.440 

45.141.749 

Son iki 
yıl 

farkı 

OD 
(75) 

(1.644) 

28.384.241 

828.058 

327 

5.833.138 

241 

11.920.995 

334 

(17.858.193) 

(13.698.429) 

370.101.013 

375.277.590 

375.786.295 

(21) 

(27) 

(15) 

(17.470.633) 

(37.325.485) 

(19.467.292) 

Artış veya 
azalış 

% 

(4) 

(3) 

(12) 

7 

17 

22 

16 

20 

4 

18 

(30) 

(9) 

75 

64 

64 

(28) 

(44) 

(48) 

(11) 

(30) 

(30) 



Kuruluşun 2002 yıl sonu itibariyle 107,6 trilyon lirası ödenmiş 120 trilyon liralık esas serma
yesi, Yüksek Planlama Kurulu'nun 4.7.2003 tarih ve 2003/T-12 sayılı kararıyla sermaye ve kâr ye
deklerinin eklenmesi suretiyle 180 trilyon liraya yükseltilmiştir. 

25,8 milyon ton olarak planlanan satılabilir kömür üretimi 25,7 milyon ton olarak gerçekleş
miş, 25,4 milyon ton kömür satışından ise 868,0 trilyon liralık net satış hasılatı elde edilmiştir. 

TKİ, linyit kömürleri satışında yurtiçi piyasaya yönelik bir politika izlemekte ve satışlarını baş
ta termik santraller olmak üzere sanayi ve teshin amaçlı satışlar olarak üç grupta toplamakta; satış
larında peşin satış uygulamasının yanında teminat mektubu mukabili 6 ay vadeli, Türkiye Elektrik 
Üretim A.Ş.'ye bağlı termik santrallere ise protokollü ve sözleşmeli satış yöntemleri uygulamakta
dır. Yıl içinde satışı yapılan 25,4 milyon ton kömürün % 75 oranında 19,0 milyon tonu termik sant
rallere, % 25 oranında 6,4 milyon tonu da sanayi ve teshin amaçlı olarak piyasaya verilmiştir. 

Sanayi ve teshin amaçlı kömür satışlarında satış programında öngörülen hedeflere ulaşılırken, 
termik santrallere yapılan satışlarda program hedeflerinin 1,5 milyon ton gerisinde kalınmıştır. 

Esasen kurum tarafından üretimi yapılan linyit kömürü daha çok elektrik enerjisi üretiminde 
kullanılmaktadır. Bu nedenle satışların en önemli bölümü EÜAŞ'a bağlı (Çan, Kemerköy, Orha
neli, Seyitömer, Soma, Tunçbilek, Yatağan ve Yeniköy Termik Santralleri) toplam 8 termik santra
lin kömür ihtiyacını karşılamak üzere yapılmaktadır. Bu santrallerin kurulu kapasite değerlerine 
göre tüketmeleri gereken kömür miktarının 35 milyon ton/yıl düzeyinde olduğu bilinmektedir. An
cak, son yıllarda elektrik enerjisi üretme amacıyla doğalgaz kullanımının giderek artması; doğal-
gaz üreten ülkelerle uzun vadeli ve yüksek miktarlarda alım anlaşmalarının yapılarak bu çerçeve
de yaygın olarak doğalgaz çevrim santrallerinin tesis edilmesi; doğalgaz santrallerini kuran firma
larla da miktar ve fiyat garantisi verilerek uzun vadeli elektrik enerjisi alım sözleşmelerinin imza
lanması; öte yandan son yıllarda Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle elektrik enerjisi ta
lebinin artmaması, elektrik enerjisi arz fazlalığına neden olduğundan, uluslararası anlaşmalar ve 
firmalarla yapılan sözleşmeler gereği doğal gaz çevrim santrallerinden sağlanan enerji alımında kı
sıntıya gidilmemesi; kamuya ait hidroelektrik ve termik santrallerde üretilen elektrik enerjisinden 
kısıntı yapılması sonucunu doğurmuştur. Bu gelişmeler, kaçınılmaz şekilde TKİ'nin üretim ve sa
tış programlarını ve gerçekleşmesini olumsuz bir şekilde etkilemiş bulunmaktadır. 

Kurum yıl içinde 868,0 trilyon liralık net satış hasılatı, 731,2 trilyon liralık maliyet ve faaliyet 
gideri gerçekleştirirken 136,8 trilyon lira tutarında faaliyet kârı elde etmiş; bu meblağa faaliyet dı
şı unsurların da eklenmesiyle 2003 yılını 87,7 trilyon liralık dönem kârı ile kapatmıştır. 

II- İDARİ BÜNYE 

Ana statüsü ile teşkil olunan TKİ tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu 
sermayesiyle sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülüdür. Kurum merkezi Ankara'dadır. İlgili olduğu 
bakanlık ise Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığıdır. 

Kurum, 72 ve 233 sayılı KHK'ler gereğince mali, idari, teknik ve hukuki yönlerden Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun sürekli denetimine ve TBMM'nin denetim biçimini göste
ren 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Denet
lenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi olup, 233 sayılı KHK ile Ana statü 
hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

TKİ'nin organları; Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. Yönetim kurulu 233 sayılı 
KHK'nın 6 inci maddesine göre bir başkan ve beş üyeden oluşmaktadır. Genel müdür yönetim ku
rulu başkanıdır ve ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır. Yönetim kurulu üyelerinden; 
ikisi ilgili bakanın, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanın, ikisi teşebbüs genel müdür 
yardımcıları arasından ilgili bakanının teklifi üzerine ortak karar ile atanmaktadır. 
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233 sayılı KHK'nin 5/3 üncü maddesine göre TKl'nin yetkili ve sorumlu yürütme organı genel 
müdürlük olup; genel müdür ile dört genel müdür yardımcısı ve bağlı alt birimlerden oluşmaktadır. 

Yönetim kurulunun 24.06.2003 tarih ve 20/172 sayılı kararıyla; 2000/1658 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı uyarınca Millî Prodüktivite Merkezinin danışmanlığında sürdürülen norm kadro ça
lışmaları sonucunda hizmet ve görevlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini teminen 
bazı daire başkanlarının kurularak bazılarının kaldırılmasının yanı sıra Ege Linyitleri (E.L.İ), Se-
yitömer Linyitleri (S.L.İ), Garp Linyitleri (G.L.İ), Güney Ege Linyitleri (G.E.L.İ) İşletme Müdür
lüklerinin 01.04.2004 tarihi itibariyle müessese statüsünde faaliyette bulunmak üzere Ticaret Sici
linde tescilleri yapılarak Ticaret Sicili Gazetesinin sırasıyla 2, 4, 12 ve 16 Mart 2004 tarihli nüs
halarında ilan edilmiştir. 

Bu gelişmelerden sonra kurumun taşra teşkilatı; dört müessese ve bunlara bağlı sekiz işletme 
müdürlüğü biçiminde yeniden organize edilmiştir. 

TKİ'de yevmiyeli, kadrolu ve sözleşmeli olmak üzere üç ayrı statüde personel istihdam edilmek
tedir. Kurumun personel kadro ve pozisyonları; 3771 sayılı Kanunla değişik 399 sayılı KHK gereği 
Bakanlar Kurulunca hazırlanan kararname eki I ve II sayılı cetveller doğrultusunda 335 memur kad
rosu, 2.854 sözleşmeli pozisyonu olarak belirlenmiş ayrıca 12.986 işçi prevüsü olmak üzere 2003 yı
lında toplam 16.175 kişinin istihdam edileceği TKİ Yönetim Kurulu kararıyla programlanmıştır. 

335 memur kadrosunda, ortalama 259 kişi istihdam edilirken, yıl sonunda bu sayı 245 kişi ol
muştur. Yıl sonu itibariyle memurların 147'si genel müdürlük merkezine, 98'i ise taşra teşkilatın
da bulunmaktadır. 

2.854 sözleşmeli pozisyonunda, ortalama 2.392 kişi istihdam edilirken, yıl 
sonunda bu sayı 2.334 kişi olmuştur. Yıl sonu itibariyle sözleşmeli personelin 802'si genel müdür
lük merkezinde 1.532'si de taşra teşkilatında bulunmaktadır. 

12.986 işçi prevüsünde, ortalama 11.667 işçi istihdam edilirken, yıl sonunda bu sayı 10.407 
kişi olmuştur. Yıl sonu itibariyle işçilerin 226'sı genel müdürlük merkezinde 10.181'i ise taşra teş
kilatında bulunmaktadır. 

Kurumun cari yıl personel giderleri geçen yıla göre % 6 oranında 18,6 trilyon lira artarak 
342,0 trilyon liraya, personele ilişkin tüm giderler ise % 8 oranında 28,4 trilyon lira artarak 389,9 
trilyon liraya yükselmiştir. 

Toplam personel giderlerinin % 87'si oranında 340,6 trilyon lirası işçiler, % 11 'i oranında 43,5 
trilyon lirası sözleşmeli personel ve % 2'si oranında 5,8 trilyon lirası da memurlar için yapılmıştır. 

Toplam harcama tutarı 389,9 trilyon liranın; % 39'u oranında 153,4 trilyon lirası esas ücretle
ri, % 25'i oranında 99,1 trilyon lirası ek ödemeleri, % 23'ü oranında 89,5 trilyon lirası sosyal gi
derleri ve % 13'ü oranında 47,9 trilyon lirası da geçmiş yıllarla ilgili harcamaları göstermektedir. 

Ücretleri Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenen kurum dışından atanan Yönetim Ku
rulu Üyelerine 2003 yılında 29,1 milyar lira ödenmiştir. 

2003 yılında memurlar için yapılan harcama, geçen yıla göre % 20 oranında artarak 5,8 tril
yon lira, kişi başına ayda düşen ortalama gider ise ücret artışlarının etkisiyle % 22 oranında artış
la 1.777 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 

Sözleşmeli personele 2003 yılında yapılan harcamalar, bir önceki yıla göre % 19 oranında ar
tarak 43,5 trilyon liraya, kişi başına ayda düşen ortalama gider de % 20 oranında artarak 1.442 mil
yon liraya yükselmiştir. 

- 1608 - II. CİLT 



Memur ve sözleşmeli ücret artışları 29.3.2003 tarih ve 25065 sayılı (mükerrer) Resmi Gaze-
te'de yayınlanan 2003 yılı Bütçe Kanunu ile % 5, ve 14.7.2003 tarih ve 2003/5884 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararı gereği 1.7.2003 tarihinde geçerli olmak üzere ücretlerine brüt 66 milyon lira ar
tış sağlanmıştır. 

İşçi statüsündeki personele 2003 yılında yapılan harcamalar geçen yıla göre % 7 oranında ar
tarak 340,6 trilyon liraya, kişi başına aylık gider ise IX uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile yapı
lan ücret artışlarından dolayı % 19 oranında artarak 2.107 milyon liraya yükselmiştir. 

III- MALİ BÜNYE: 

TKİ'nin varlık ve kaynakları geçen yıla göre % 36 oranında 152,4 trilyon lira artarak 571,7 
trilyon liraya yükselmiştir. Toplam kaynakların % 75 oranında 427,0 trilyon lirası dönen varlıkla
ra, % 25 oranında 144,7 trilyon lirası da duran varlıklara bağlanmış durumdadır. 

Toplam kaynakların % 55 oranında 316,9 trilyon lirasını yabancı kaynaklar, % 45 oranında 
254.8 trilyon lirasını da öz kaynaklar teşkil etmektedir. Yabancı kaynakların % 93 oranında 294,8 
trilyon lirası kısa süreli, % 7 oranında 22,1 trilyon lirası da uzun süreli yabancı kaynaklardır. Kısa 
süreli yabancı kaynakların sadece % 1,8 oranında 5,4 trilyon liralık dış kredi borçları faize tabi 
olup, diğer kısmının faize tabi nitelikleri bulunmamakta, ancak zamanında ödenmediği takdirde 
ilave fınansal yükler getirecek türden kaynaklar olup, kuruluş kısa vadeli yabancı kaynaklarını za
manında ödeme gücüne sahip bulunmaktadır. 

Uzun vadeli yabancı kaynakların 3,6 trilyon lirası yurt dışı kredilere, 1,0 trilyon lirası dahili si
gorta fonu risk karşılıklarına, 17,5 trilyon lirası da kıdem tazminatı karşılıklarına ait bulunmaktadır. 

Kuruluş, öz kaynaklarıyla yabancı kaynakların % 80,4'ünü karşılayabilmektedir. Kuruluşun 
faaliyet gösterdiği sektör itibariyle kaynak yapısı normal kabul edilen değerler olan % 40-60 öz-
kaynak-yabancı kaynak oranına yaklaşık değerlerde olup, önemli finansman darboğazının bulun
madığını göstermektedir. 

254.8 trilyon liralık öz kaynakların; 180,0 trilyon lirasını tamamı ödenmiş esas sermaye, 25,3 
trilyon lirasını sermaye yedekleri, 26,4 trilyon lirasını yedek akçeler, 23,1 trilyon lirasını da 2003 
yılı dönem kârının öz kaynaklarda kalacak kısmı teşkil etmektedir. 

Kuruluşa 2003 yılı faaliyet döneminde tahsis olunan her 100 liralık öz kaynağa karşılık 53,7 
lira faaliyet kârı, 34,4 lira dönem kârı sağlandığı görülmüştür. Ayrıca tahsis olunan her 100 liralık 
ödenmiş sermayeye karşılık ise 48,8 liralık dönem kârı elde edilmiştir. 

Öte yandan kuruluş, 2003 yılı faaliyet döneminde kullandığı her 100 liralık kaynağa karşılık 
154.9 lira net satış hasılatı elde etmiş, ancak bu sonuç sermaye devir hızının yüksek olmadığına 
işaret etmektedir. Başka bir ifadeyle kuruluş kendisine tahsis olunan her 100 liralık kaynağın ta
mamını yaklaşık 8 ayda net satış hasılatı olarak geriye döndürebilmektedir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

9.10.2002 tarih ve 2002/4809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kesinleşen Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına ilişkin 2003 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı 
esasları ile TKİ Ana Statüsü ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanan 2003 yılı TKİ 
Konsolide İşletme Bütçesi çerçevesinde; 

Toplam 14.082 personel istihdam edilerek 399,9 trilyon liralık harcama yapılacağı, 
25,8 milyon ton linyit üretimi karşılığında, 643,2 trilyon liralık maliyet gideri oluşacağı, 
Satışa sunulacak 26 milyon ton linyit karşılığında 887,8 trilyon liralık hasılat elde edileceği, 

219.9 trilyon liralık alım ve 20 trilyon liralık nakdi yatırım harcaması yapılacağı, 
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Yukarıdaki programların uygulamaya konulmasıyla 30 trilyon liralık finansman ihtiyacının 
gerekeceği, buna karşılık 42,0 trilyon liralık dönem kârının oluşacağı, 

Öngörülmüştür. 
TKİ'nin 2003 yılı konsolide bütçe uygulamalarına göre; 
Yıl sonu itibariyle istihdam edilen 12.986 personel için 389,9 trilyon liralık harcama yapıldığı, 
595,9 trilyon liralık maliyet giderine karşılık 25,7 milyon ton linyit üretiminin gerçekleştirildiği, 
154,9 trilyon lirası iç piyasa alımları, 1,3 trilyon lirası dış piyasa alımları olmak üzere toplam 

156,2 trilyon liralık tedarik gerçekleştiği, 
Satışa sunulan 25,4 milyon ton linyit kömüründen, 868,0 trilyon lira brüt satış hasılatı sağlandığı, 
Brüt satış hasılatının % 53 oranında 461,7 trilyon lirası termik santrallere yapılan linyit (19,0 

milyon ton) satışlarından, % 47 oranında 406,3 trilyon lirası da teshin amaçlı satışlardan (6,4 mil
yon ton) elde edilmiştir. 

Satışların ticari maliyet toplamı 731,2 trilyon lira olup, bu maliyet/hasılat ilişkisi neticesinde 
136,8 trilyon lira tutarında faaliyet kârı sağlandığı görülmüştür. Bu ilişkiye faaliyet dışı unsurların 
da ilave edilmesi neticesinde Kuruluş, 2003 yılı faaliyet dönemini 87,7 trilyon lira tutarında dönem 
kârı ile kapatmış bulunmaktadır. 

V- YATIRIMLAR 
08.10.2002 gün ve 2002/4810 sayılı "2003 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 

İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı" eki olarak 10.04.2003 tarih ve 25075 mükerrer sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan TKİ Genel Müdürlüğü'nün 2003 yılı yatırım programı 9,2 trilyon li
rası dış para karşılığı olmak üzere toplam 20,0 trilyon lira olarak öngörülmüştür. Bahse konu ya
tırım programında; 

Linyit Sahaları Geliştirme Etütlerinin yanı sıra Eynez Açık İşletme Projesi, Çan Tevsii Proje
si, Makina-Teçhizat Alımı, İnşaat İşleri, İdame-Yenileme, ve Bilgisayar Sistemleri olmak üzere al
tı adet projeye yer verilmiştir. 

2003 yılına ilişkin toplam 20,0 trilyon liralık proje ödeneği çerçevesinde 14,6 trilyon liralık 
nakdi harcama, 4,2 trilyon liralık fiziki yatırım gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. 

VI- İŞTİRAKLER 
Kömür üretimi ve ticareti yapmak üzere 1957 yılında Ankara'da kurulmuş bulunan Kömür İş

letmeleri A.Ş'nin 400 milyar liralık tamamı ödenmiş esas sermayesine TKİ'nin % 38 oranında iş
tiraki bulunmaktadır. 

Ayrıca anılan şirket sermayesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın % 10 oranında, Kütah
ya Şeker Fabrikası (Baha Tekand) A.Ş'nin % 1,55, Adapazarı Şeker Fab. A.Ş'nin % 0,9 dolaylı 
olmak üzere toplam % 49,64 oranında kamu payı bulunmakta, şirketin diğer ortakları arasında 27 
adet Pancar İstihsal Kooperatifi, Şekerbank A.Ş„ Yeni Çeltek Kömür ve Mad. A.Ş., Konya Şeker 
Fab. A.Ş. ile diğer gerçek kişiler bulunmaktadır. 

Şirket halen kendine bağlı Gediz, Mihallıççık, Ermenek İşletmeleriyle ve ayrıca TKİ'ye ait 
açık sahalarda rodövans karşılığı kömür üretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. 

Şirket tarafından 2003 yılında 92,4 bin ton kömür üretimi, 106,6 bin ton kömür satışı gerçek
leştirilerek 1,4 trilyon liralık dönem kârı elde edilmiştir. 

Şirketin 2003 yılı faaliyet dönemine ilişkin yapılan 30.03.2004 tarihli genel kurulunda 1,4 tril
yon liralık dönem kârından vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan 847,2 mil
yar liralık dağıtılabilir kârın fevkalade yedek olarak ayrılarak işletme bünyesinde bırakılmasına ka
rar verildiği anlaşılmıştır. 
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VII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır : 

1-Eynez Açık Ocak Projesi uygulama alanı içerisinde 2002 yılında başlatılan 900 bin ton/yıl 
kapasiteli Eynez Yeraltı İşletme Projesine ilişkin olarak; 176 $/ton seviyesindeki satılabilir üretim 
maliyetinin kurum ortalama maliyeti olan 15 $/ton'dan çok yüksek olması ve söz konusu alanın 
açık işletmeye elverişli olması nedeni ile anılan projenin işletmecilik ilkeleri ve maliyet kavramı 
çerçevesinde tekrar gözden geçirilerek; yapılacak değerlendirme neticesinde atıl duruma gelebile
cek makine ve teçhizatın tamamının GLİ Ömerler Yeraltı İşletme Projesi kapsamında kullanımının 
etüt edilmesi, ayrıca 2003 yılı itibarıyla 27 $/ton tuvönan üretim maliyeti olan ve 1 mekanize ayak
tan üretim yapılan Ömerler yeraltı ocağında üretimde sürekliliğin sağlanması ve maliyetlerin pro
je seviyelerine çekilebilmesi için ilave tam mekanize teçhizat ile tevsii edilerek üretim kapasitesi
nin artırılması yönünde gerekli tüm hazırlık ve girişimlerin ivedilikle tamamlanması, 

2- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 

B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 
1- İmbat Madencilik ve Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş'ye ait üzerinde ipotek ve haciz bulunan kö

mür sahasının TKİ'ye devri karşılığında ihalesiz rodövans ve kömür alımı ile ilgili sözleşme yapıl
ması konusunda düzenlenen ve Yüksek Denetleme Kurulu Üyeler Kurulu'nun 10.02.2005 tarihli top
lantısında kabul edilen ekli (Ek:l) özel inceleme raporunda istenen soruşturmanın yerine getirilmesi, 

2- İR. 2579 ve İR. 2600 ruhsat no.lu maden kömürü sahasının rodövans karşılığı işletilmesi
ne ilişkin Çelikler Tah. İnş. ve San. A.Ş. ile imzalanan 20.11.2002 tarihli rodövans sözleşmesinin 
6 ncı ve 18/e maddelerinde yapılan değişikliklerle haksız rekabet durumu yaratılması konusunda 
düzenlenen ve Yüksek Denetleme Kurulu Üyeler Kurulu'nun 10.02.2005 tarihli toplantısında ka
bul edilen ekli (Ek:2) özel inceleme raporunda istenen soruşturmanın yerine getirilmesi. 

SONUÇ 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun 2003 yılı bilançosu ve 87.766.440 milyon lira dönem 

kârı ile kapanan gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2003 Yüı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

I- Dönen varlıklar 
A- Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1- Menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
C- Ticari alacaklar 

1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 
1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E- Stoklar 
1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H- Diğer dönen varlıklar 

1 - Diğer dönen varlıklar karşılığı (-) 
Dönen varlıklar toplamı 

11 - Duran varlıklar 
A- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (•) 

C- Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
3- İştirakler 
4- İştirakler sermaye taahhütleri (-) 
5- İştirakler sermaye pay. değ. düş. karşılığı (-) 
6- Bağlı ortaklıklar - Müesseseler -
7- Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 
8- Bağlı ort. ser. pay. değer düşüklüğü karş. (-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali durun var. değ. düş. karşılığı (-) 
D- Maddi duran varlıklar 

1- Maddi duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avanstan 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1 - Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan (-) 
3- Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H- Diğer duran varlıklar 

Birikmiş amortismanlar ( - ) 
Duran varlıklar toplamı 
Aktif (Varlıklar) toplamı 

Önceki dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

89.841.836 

396.866 
590.520 

12.118 
83.310.498 

2.694.257 

179.101 
623 

53.200 

225.147.741 
133.117.036 

547.063 

239.407 
52.005 

769.850.854 
755.900.762 

235 
181 

Tümü 
Milyon TL 

134.292.796 

89.444.970 

578.402 

86.004.755 

1.879.303 
178.478 

312.378.704 

185.886 

53.200 

92.577.768 

187.402 

13.950.092 

30.851 
54 

106.985.253 
419.363.9571 

Cari dönem 
Aynntısı 

Milyon TL 

188.622.925 

396.866 
1.539.765 

5.990 
101.538.830 

11.368.348 

152.000 

2 

269.661.620 
163.330.835 

1.492.216 
9.985.234 

251.832 
101.370 

1.074.438.556 
1.049.403.074 

33.009 

191 
181 

" 

Tümü 
Milyon TL 

121.165.976 

188.226.059 

1.533.775 

112.907.178 

3.174.702 
76.345 

427.084.035 

339.164 

152.002 

117.808.235 

150.462 

25.068.491 

1.149.369 
10 

144.667.733 
571.751.768 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2003 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

I - Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alman avanslar 
E - Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G - Borç ve gider karşılıkları 

1- Dönem kan vergi ve diğer yasal yük. karş. 
2- Dönem karının peşin öde. vergi ve diğer yük.(-) 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Maliyet gider karşılıkları 
5- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahkkuklan 
I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar 

1- Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D • Alınan avanslar 
£ • Borç ve gider karşılıkları 

1 - Kıdem tazminatı karşılıkları 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 

F - Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukian 
G - Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 

Yabancı kaynaklar toplamı (I+II) 
III- Özkaynaklar 

A - Ödenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye ( - ) 

B - Sermaye yedekleri 
1- Hisse senetleri ihraç primi 
2- Hisse senetleri iptal karları 
3- M.D.V yeniden değerleme artışları 
4- İştirakler yeniden değerleme artışları 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C - Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 

D - Geçmiş yıllar karları 
E - Geçmiş yıllar zararları (-) 
F - Dönem net kan 

Özkaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

Önceki dönem 

Ayrıntısı 
Milyon TL 

60.482.884 
11.516.546 

-
43.768.607 

391.471 

-
695.041 

120.000.000 
12.334.725 

35.806.735 
52.630 

1.595.848 

28.756.089 

979 

Tümü 
Milyon TL 

8.586.031 
14.613.633 

3.843.906 

23.930.923 

-
17.537.128 
93.126.416 

9.652.383 

171.290.420 

10.436.524 

-

-

-
695.041 

31.902 

. 
11.163.467 

182.453.887 

107.665.275 

37.455.213 

28.757.068 

-
(1.576.527) 
64.609.041 

236.910.070 
419.363.957 

Cari dönem 

Ayrıntısı 
Milyon TL 

42.624.691 
5.845.183 

37.220.055 
51.405.778 

535.016 

17.455.852 
1.086.512 

180.000.000 

-

25.054.131 
151.430 
71.617 

26.445.159 
979 

Tümü 
Milyon TL 

35.806.967 
20.959.298 

5.049.831 

43.902.531 

-
28.540.239 

125.940.357 

12.540.894 

272.740.117 

3.604.222 

-

-

-
18.542.364 

-
-
22.146.586 

294.886.703 

180.000.000 

25.277.178 

26.446.138 

-
45.141.749 

276.865.065 
571.751.768 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
2003 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

A-Briit satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış kan 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan 

F-Diğer faaliyetlerden olağan 
gelir ve karlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan 
gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 

I-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Donem kan 

K-Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıktan (-) 

Dönem net kan 

Önceki dönem 
Milyon TL 

791.655.185 

791.655.185 

536.177.574 

101.183.011 

15.446.803 

1.606.218 

3.900.563 

5.027.875 

44.170.572 

255.477.611 

154.294.600 

164.234.622 

125.091.925 

60.482.884 

64.609.041 

Cari dönem 
Milyon TL 

868.009.182 

868.009.182 

580.265.683 

150.919.532 

42.253.517 

1.778.206 

1.082.800 

15.644.347 

104.094.385 

287.743.499 

136.823.967 

176.216.478 

87.766.440 

42.624.691 

45.141.749 | 
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SAYI: 114 
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE 

MÜESSESELERİNİN 2004 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 
KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 14.06.2006 tarihli 34 üncü Birleşiminde, Türkiye Kömür İşletmeleri Ku

rumu Genel Müdürlüğü ve Müesseselerinin 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkın
daki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu de
netim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, 
KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sıra
sında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
31.5.1957 gün ve 6974 sayılı Kanunla kurularak çalışmalarına başlayan Türkiye Kömür İşlet

meleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ)'nün teşkilat yapısı 10.10.1983 gün ve 94 sayılı KHK ile 
yeniden düzenlenmiştir. Daha sonra 08.06.1984 gün 233 sayılı KHK ile bu KHK yürürlükten kal
dırılmış ve Kurum bir iktisadi devlet teşekkülü olarak 233 sayılı KHK'nin eki listede yer almıştır. 

Teşekkül 1984 yılında yayınlanan "Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ana Statüsü" hüküm
leri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Buna göre kurumun amacı; 

Devletin genel enerji ve yakıt politikasına uygun olarak linyit, turp, bitümlü şist ve asfaltit gi
bi enerji hammaddelerini değerlendirmek, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamak, ekonomiye azami 
katkıda bulunmak, plan ve programlar tanzim etmek, takip etmek, uygulama stratejilerini tespit et
mek ve gerçekleştirilmesini sağlamak; 

Biçiminde belirlenmiştir. 
TKİ bu amaç ve faaliyetlerini yurt sathına yayılmış dört müessese ve bunlara bağlı dört işlet

me müdürlüğü ile bir kontrol müdürlüğü ve üç kontrol başmühendisliği vasıtasıyla yürütmektedir. 
TKİ Kurumunun resmi kayıtlarına göre toplam 56 maden ruhsat sahasında hesaplanmış linyit 

rezervi 2.389 milyon ton, asfaltit rezervi ise 79 milyon ton düzeyindedir. 
Kurumun uhdesindeki 56 maden ruhsat sahasının 19 adedi geçici tatil talepli olup, üretim ya

pılmamaktadır. 
Toplam 2.389 milyon ton linyit rezervinin 1.816 milyon tonu, müesseselerin imtiyaz sahala

rında, 518 milyon tonu diğer sahalarda (Bingöl - Karlıova, Adana - Tufanbeyli, Konya - Beyşehir, 
Çankırı - Orta ve diğer küçük sahalar) 55 milyon tonu da Göynük ve Dodurga Kontrol Başmühen
disliği imtiyaz alanlarında bulunmaktadır. 

Toplam 79 milyon ton düzeyindeki asfaltit rezervi ise Silopi Kontrol Müdürlüğü imtiyaz ala
nında bulunmaktadır. 

Silopi Kontrol Müdürlüğü ile Göynük ve Dodurga Kontrol Başmühendislikleri, doğrudan Ge
nel Müdürlük İşletme Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Açık işletme yönteminin uygulandığı Silopi sahasında 49 milyon ton asfaltit rezervi bulun
makta olup, saha rödovans karşılığı üretim yapılmak üzere özel sektöre verilmiştir. Yine açık işlet
me yönteminin uygulandığı Şırnak sahasında ise 30 milyon ton asfaltit rezervi bulunmakta olup, 
sahada halen İl Özel İdaresince rödovans karşılığı üretim yapılmaktadır. 
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Açık işletme yönteminin uygulandığı Göynük Kontrol Başmühendisliği imtiyaz alanında ise 
39 milyon ton linyit rezervi bulunmaktadır. 

Yeraltı işletmeciliği yapılan Dodurga Kontrol Başmühendisliği imtiyaz alanında 16 milyon 
ton linyit rezervi bulunmakta olup, halen rödovans karşılığı özel sektöre üretim yaptırılmakta; üre
tilen kömür ile sanayi ve ısınma sektörünün talebi karşılanmaktadır. İşletmede 250 ton/h kapasi
teli lavvar ile 180 ton/h kapasiteli torbalama tesisi mevcuttur. 

Öte yandan, TKİ Kurumunun mevcut projeleri ile pazar yapısına göre biçimlenmiş üretim ka
pasitesi 41,2 milyon ton / yıl satılabilir kömür olarak kabul edilmektedir. 

Müesseseler ile bunlara bağlı işletmelere ilişkin ayrıntılı incelemelere ise raporun ilgili bölü
münde yer verilmiştir. 

1973 ve 1979 yıllarında yaşanan petrol krizlerine bağlı olarak Türkiye ekonomisi önemli sar
sıntılar geçirmiş ve II. Dünya Savaşından sonra ilk defa enflasyon oranları % 100'ü aşarak yıllık 
GSMH değişim oranı negatife dönmüştür. 

1970 yılında Türkiye'nin enerji arzında petrolün payı % 32 iken 1973 ve 1979'da bu oran % 40'a 
yükselmiştir. İthal bir kaynağa bu denli bağlanışın ana nedeni, krizler öncesindeki uzun dönemler
de petrol fiyatının duraylı bir şekilde 2-2,5 $/varil aralığında seyretmesidir. 

En önemlisi, yaşanan petrol krizleri sonrasında petrol fiyatları 1979 yılında 26 $/varil seviye
sine yükselmiş ve neticede Türkiye gibi ithal petrole bağımlı ülkelerin tüm ihracat gelirleri petrol 
faturalarını karşılayamaz hale gelmiştir. Söz konusu aşırı fiyat yükselişlerinin neticesinde petrolün 
sürdürülebilir şekilde kullanım olanağının kalmaması, Türkiye'nin en önemli yerli enerji kayna
ğı olan linyite yönelişinin esas nedenini teşkil etmiştir. 

1973-1979 yılları arasında madenlerin devletleştirilmesi ile havza madenciliğine geçiş müm
kün hale gelmiş ve bu noktadan hareketle, 1980 ila 1985 yılları arasında bir seri halinde, Orhane
li, Keleş, Tunçbilek, Ömerler, Seyitömer, Işıklar, Eynez, Darkale, Tınaz, Çayırhan, Elbistan, Bin
göl- Karlıova, Beyşehir projeleri santral ve ısınma ile sanayi sektörlerine hizmet vermek üzere ha
zırlanarak, 1985 yılına kadar büyük bir kısmı realize edilmiş; böylece 1970-1985 yılları arasında 
linyit madenciliği sektörünün toplam yatırımlar içerisindeki payı % I 'den % 5'e yükselmiştir. 

Tüm bu yatırımlar neticesinde Türkiye'nin 1970 yılında 5,8 milyon ton olan toplam satılabi
lir linyit üretimi, 1985'te 35,9 milyon tona ve 1990'da ise 44,4 milyon tona yükselmiştir. 

Ancak, 1985 yılından itibaren ve özellikle 1990'dan sonra artan oranlarda sektöre ithal kay
nakların girişinin tekrar başlaması yanında, özelleştirme uygulamalarının gündeme gelmesi ile ka
mu sektörü yatırımları giderek azalmış ve bu dönemde Kangal 3, Çayırhan 3-4 ile bazı tevsii pro
jeleri ve Şubat 2005'ten itibaren fiili üretime başlayan, Çan ve Elbistan B santralleri dışında yeni 
bir proje işletmeye alınamamıştır. 

Linyit madenciliği sektöründeki tüm bu olumsuz gelişmelerin neticesinde 1985 yılında Türki
ye'nin elektrik üretiminin % 42'sini karşılayan linyit santrallerinin payı 2004 yılı sonu itibari ile 
% 17,9'a gerilemiştir. 

Türkiye'nin kalkınması, hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve sosyal gelişiminin doğal sonucu ola
rak enerji talebi hızla artmakta olup, bu talebi karşılamada ana hedef, enerjinin zamanında, ucuz ve 
kaliteli olarak sağlanmasıdır. Esas itibariyle, iç talebin mümkün olduğu ölçüde yerli kaynaklardan 
karşılanmasının yanı sıra, arz güvenliğinin sağlanması için, ithal etmek zorunda kalınan enerjide ül
ke ve kaynak çeşitlendirilmesi esasları doğrultusunda politika oluşturulması önem arz etmektedir. 
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Bu çerçevede TKİ Kurumu, Türkiye'deki genel enerji dengesi ve elektrik enerjisi üretimine 
sağladığı katkı ile önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Türkiye'nin yaklaşık 8,3 milyar tonluk lin
yit rezervinin % 29'u oranında 2,4 milyar tonu TKİ uhdesinde olmasına rağmen, 2004 yılı Türki
ye linyit üretiminin yaklaşık % 62'si Kurum tarafından sağlanmıştır. 

Enerji arz güvenliği ve enerji kaynaklarında yerli üretime ağırlık verilmesi ilkeleri çerçevesin
de; enerji üretimine uygun önemli miktardaki linyit rezervlerinin üretiminin ekonomik ve verim
lilik esasına dayalı olarak azami şekilde artırılması doğrultusunda; başta elektrik üretimi olmak 
üzere ısınma sektörü ile sanayinin ihtiyacı olan kömürün üretilmesini sağlamak, diğer yandan lin
yit sahalarının değerlendirilerek yaratılacak katma değere ve ekonomiye katkı sağlamak TKİ Ku
rumunun temel hedeflerini oluşturmaktadır. 

Kurumun genel durumuna ait verilerin son beş yıl üzerinden seyrini gösteren toplu bilgiler 
tablosu aşağıdadır. 
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Toplu bilgiler (Konsolide) 

Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Finansman giderleri 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödeme 

Yatırımların gerçekleşme oram (nakdi) 

İştiraklere ödenen sermaye 

Tüm alım tutan 

Linyit kömürü üretimi 

Dışarıya ürettirilen kömür 
Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) 
Kömür satış miktan 
Net satış tutan 
Stoklar: 

- İlk madde ve malzeme 
-Yan mamuller 
-Mamuller 
-Ticari mallar 
-Diğer stoklar 

Ölçü 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 

Milyon TL 

Milyon TL 

Bin Ton 

Bin Ton 
Milyon TL 

Bin Ton 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

2000 

50.000.000 

38.670.773 

93.120.281 

101.928.797 

5.660.773 

98.050.982 

48.369.509 

4.296.856 

36 

53.200 

86.358.946 

37.638 

1.560 
307.896.857 

39.310 
401.388.942 

19.677.469 

18.792.908 
1.330.178 
1.268.046 

2001 

50.000.000 

38.670.773 

116.269.488 

130.267.651 

17.604.625 

148.957.080 

83.044.210 

5.800.415 

44 

53.200 

79.422.348 

33.609 

418.864.414 
33.743 

514.218.804 

26.944.695 

27.079.634 

1.337.304 

2002 

120.000.000 

107.665.275 

206.498.767 

212.801.009 

3.900.563 

225.694.804 

133.117.036 

9.603.881 

50 

53.200 

128.227.124 

30.661 

562.523.720 
30.864 

791.655.185 

36.347.262 

46.609.609 

3.047.884 

2003 

180.000.000 

180.000.000 
2.898.553.109 

385.635.597 

294.830.946 

1.082.800 

381.244.763 

183.474.136 

14.631.841 

73 

1.641.201 

156.284.933 

25.685 

595.930.878 
25.397 

868.009.182 

44.966.679 

57.829.096 

11.567.219 

2004 

180.000.000 

180.000.000 
3.310.503.312 

438.018.069 

358.953.387 

1.003.701 

425.443.935 

209.730.983 

21.142.474 

80 

1.868.346 

191.729.855 

24.349 

447 
718.968.781 

25.303 
1.125.508.434 

67.321.888 

42.461.674 

10.521.523 

Son iki 
yü 

farkı 

411.950.203 

52.382.472 

64.122.441 

(79.099) 

44.199.172 

26.256.847 

6.510.633 

7 

227.145 

35.444.922 

(1.336) 

123.037.903 
(94) 

257.499.252 

22.355.209 

(15.367.422) 

(1.045.696) 

Artış 
veya 
azalış 

% 

14 

14 

22 

(7) 

12 

14 

44 

14 

23 

(5) 

21 

30 

50 

(27) 

(9) 



Toplu bilgiler (konsolide) 

Memur ( ortalama ) 

Sözleşmeli ( ortalama ) 

İşçi ( ortalama ) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin : 

-Memurlar için yapılan giderler 

-Memur başına aylık ortalama gider 

-Sözleşmeliler için yapılan giderler 

-Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 

-işçiler için yapılan giderler 

-İşçi başına aylık ortalama gider 
Dönem karına ilişkin vergi ve diğer 
yasal yükümlülükler 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİH' ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 

GSYİH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

GSMH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

Faaliyet karlılığı (öz kaynaklar yönünden) 

Mali karlılık (öz kaynaklar yönünden) 

Ekonomik karlılık 

Zararlılık 

Faaliyet kan 

Dönem karı 

Bilanço kan veya zararı 

Füzyon 

Faaliyet kan 

Dönem kan 

Bilanço kan 

Ölçü 

Kişi 

Kişi 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Bin Ton 

Bin Ton 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
% 
% 
% 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

2000 

305 

2.630 

15.261 

205.422.421 

2.493.835 

681 

18.120.965 

574 

179.807.872 

982 

8.971.013 

47.659.359 

240.432.696 

279.224.604 

277.909.076 

26 

12 

9 

24.202.426 

10.978.103 

2.007.090 

" 

2001 

293 

2.523 

14.052 

276.226.193 

3.457.409 

983 

24.954.363 

824 

229.666.980 

1.362 

6.092.133 

56.438.101 

307.761.762 

358.107.330 

356.434.107 

28 

4 

9 

33.290.953 

4.515.606 

(1.576.527) 

-

2002 

270 

2.467 

13.311 

361.552.138 

4.697.255 

1.450 

35.565.347 

1.201 

283.152.039 

1.773 

60.482.884 

150.844.506 

496.744.176 

587.105.798 

585.527.557 

75 

61 

31 

154.294.600 

125.091.925 

64.609.041 

-

2003 

259 

2.392 

11.667 

389.936.379 

5.525.313 

1.777 

41.398.485 

1.442 

295.073.034 

2.107 

42.624.691 

137.146.077 

866.845.189 

962.383.388 

961.313.852 

38 

24 

13 

136.823.967 

87.766.440 

45.141.749 

-

2004 

241 

2.283 

10.275 

383.572.224 

6.611.898 

2.286 

48.505.807 

1.771 

321.569.090 

2.608 

58.695.338 

121.353.267 

1.049.007.906 

1.155.029.381 

1.154.034.592 

40 

27 

15 

174.761.327 

118.796.725 

60.101.387 

21.108.645 

5.468.543 

2.079.299 

Son iki 
yıl 

farkı 

(18) 

(109) 

(1.392) 

(6.364.155) 

1.086.585 

509 

7.107.322 

329 

26.496.056 

501 

16.070.647 

(15.792.810) 

182.162.717 

192.645.993 

192.720.740 

2 

3 

2 

37.937.360 

31.030.285 

14.959.638 

-

Artış veya 
azalış 

% 
(7) 

(5) 

(12) 

(2) 

20 

29 

17 

23 

9 

24 

38 

(12) 

21 

20 

20 

28 

35 

33 

-

Not: 2003 ve 2004 yılına ilişkin veriler enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değerlere göre alınmıştır. 



Kuruluşun 2004 yıl sonu itibariyle tamamı ödenmiş 180 trilyon liralık esas sermayesi, Yük
sek Planlama Kurulu'nun 11.07.2005 tarih ve 2005/T-4 sayılı kararıyla mevcut kâr yedeklerinin 
ilavesiyle 360 milyon YTL'ye yükseltilmiştir. 

25,9 milyon ton olarak planlanan satılabilir kömür üretimi 24,3 milyon ton olarak gerçekleşmiş; 
25,3 milyon ton kömür satışlarından ise toplam 1.125,5 trilyon liralık net satış hasılatı elde edilmiştir. 

TKİ, linyit kömürleri satışında yurtiçi piyasaya yönelik bir politika izlemekte ve satışlarını 
başta termik santraller olmak üzere sanayi ve teshin amaçlı satışlar olarak üç grupta toplamaktadır. 

Kurum tarafından üretilen, ürettirilen, satın alınan (kira karşılığı, rüçhan hakkı kullanılarak) 
kömürler, piyasa koşulları ile Çevre ve Orman Bakanlığı yönetmelik ve genelgeleri dikkate alına
rak satış yönetmeliğinde belirlenen satış usulleri ile piyasaya arz edilmektedir. 

Satışlarda; peşin satış uygulamasının yanında teminat mektubu mukabili 6 ay vadeli; kamu 
kurum ve kuruluşlarına protokollü satış, sanayi kuruluşlarına sözleşmeli satış, pazarlanmasında 
zorluk çekilen kömürler için ihale yoluyla satış yöntemlerinin uygulanmasının yanı sıra üretilen 
kömürlerin her yerde piyasaya arz edilmesi için bayilik yoluyla satış sistemi oluşturulmuştur. Ay
rıca satış esasları ve hangi kuruluşlara ne şekilde yapılacağı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen 
kömür satışları da yapılmaktadır. 

Yıl içinde satışı yapılan 25,3 milyon ton kömürün % 75 oranında 19,0 milyon tonu EÜAŞ'a 
bağlı termik santraller ( Çan, Orhaneli, Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santralleri) ile Soma, Ke-
merköy ve Yeniköy Elektrik Üretim A,Ş.Merine; % 25 oranında 6,3 milyon tonu da diğer sanayi 
ve teshin amaçlı olarak piyasaya verilmiştir. Piyasaya verilen kömürlerin 1.046.931 tonu 
10.05.2004 tarih ve 2004/7298 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca toplam 1.503.899 muhtaç 
aileye bedelsiz dağıtılmak üzere ilgili valiliklere gönderilen kömürlere ait bulunmaktadır. 

İlk madde ve malzeme, işçilik ve genel üretim giderlerinden oluşan dolaysız giderlerle, tamir 
bakım, umumi nakliyat, sosyal ve diğer servisler olarak nitelenen üretimle ilgili dolaylı giderler
den oluşan toplam üretim maliyeti 718,9 trilyon lira; toplam kömür üretim miktarı 24.349 bin ton; 
satılabilir kömür birim üretim maliyeti ise 29.527 bin TL/ton olarak gerçekleşmiştir. 

Yaratılan katma değer unsurları itibariyle TKİ Topluluğunun alıcı fiyatlarıyla Gayri Safı Yurt 
İçi Hasıla (GSYİH)'ya katkısı ise 1.155,0 trilyon lira düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Kurum yıl içinde 1.125,5 trilyon liralık net satış hasılatı, 950,7 trilyon liralık maliyet ve faali
yet gideri gerçekleştirirken, 174,8 trilyon lira faaliyet kârı elde etmiş; bu meblağa faaliyet dışı un
surların da eklenmesiyle 2004 yılını 118,8 trilyon liralık konsolide dönem kân ile kapatmıştır. 

II- İDARİ BÜNYE 
Ana statüsü ile teşkil olunan TKİ tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu 

sermayesiyle sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülüdür. Kurum merkezi Ankara'dadır. İlgili olduğu 
bakanlık ise Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığıdır. 

Kurum, 72 ve 233 sayılı KHK'ler gereğince mali, idari, teknik ve hukuki yönlerden Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun sürekli denetimine ve TBMM'nin denetim biçimini göste
ren 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Denet
lenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi olup, 233 sayılı KHK ile Ana statü 
hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

TKİ'nin organları; Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. Yönetim kurulu 233 sayılı 
KHK'nın 6 ncı maddesine göre bir başkan ve beş üyeden oluşmaktadır. Genel müdür yönetim ku
rulu başkanıdır ve ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır. Yönetim kurulu üyelerinden; 
ikisi ilgili bakanın, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanın, ikisi teşebbüs genel müdür 
yardımcıları arasından ilgili bakanının teklifi üzerine ortak karar ile atanmaktadır. 
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233 sayılı KHK'nın 5/3 üncü maddesine göre TKİ'nin yetkili ve sorumlu yürütme organı genel 
müdürlük olup; genel müdür ile beş genel müdür yardımcısı ve bağlı alt birimlerden oluşmaktadır. 

Yönetim kurulunun 24.06.2003 tarih ve 20/172 sayılı kararıyla; 2000/1658 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı uyarınca Millî Prodüktivite Merkezinin danışmanlığında sürdürülen norm kadro ça
lışmaları sonucunda hizmet ve görevlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini teminen 
bazı daire başkanlıklarının kurularak bazılarının kaldırılmasının yanı sıra Ege Linyitleri (E.L.İ), 
Seyitömer Linyitleri (S.L.İ), Garp Linyitleri (G.L.İ), Güney Ege Linyitleri (G.E.L.İ) İşletme Mü
dürlüklerinin 01.04.2004 tarihi itibariyle müessese statüsünde faaliyette bulunmak üzere Ticaret 
Sicilinde tescilleri yapılarak Ticaret Sicili Gazetesinin sırasıyla 2, 4, 12 ve 16 Mart 2004 tarihli 
nüshalarında ilan edilmiştir. 

Bu gelişmelerden sonra kurumun taşra teşkilatı; dört müessese ve bunlara bağlı dört işletme 
müdürlüğü biçiminde yeniden organize edilmiştir. 

TKİ'de yevmiyeli, kadrolu ve sözleşmeli olmak üzere üç ayrı statüde personel istihdam edilmek
tedir. Kurumun personel kadro ve pozisyonları; 3771 sayılı Kanunla değişik 399 sayılı KHK gereği 
Bakanlar Kurulunca hazırlanan kararname eki I ve II sayılı cetveller doğrultusunda 316 memur kad
rosu, 2.754 sözleşmeli pozisyonu olarak belirlenmiş ayrıca 10.939 işçi prevüsü olmak üzere 2004 yı
lında toplam 14.009 kişinin istihdam edileceği TKİ Yönetim Kurulu kararıyla programlanmıştır. 

316 memur kadrosunda, ortalama 241 kişi istihdam edilirken, yıl sonunda bu sayı 238 kişi ol
muştur. Yıl sonu itibariyle memurların 145'i genel müdürlük merkezinde, 93'ü de taşra teşkilatın
da bulunmaktadır. 

2.754 sözleşmeli pozisyonunda, ortalama 2.283 kişi istihdam edilirken, yıl sonunda bu sayı 
2.253 kişi olmuştur. Yıl sonu itibariyle sözleşmeli personelin 711'i genel müdürlük merkezinde 
1.542'si de taşra teşkilatında bulunmaktadır. 

10.939 işçi prevüsünde, ortalama 10.275 işçi istihdam edilirken, yıl sonunda bu sayı 10.152 
kişi olmuştur. Yıl sonu itibariyle işçilerin 228'i genel müdürlük merkezinde, 9.924'ü ise taşra teş
kilatında bulunmaktadır. 

Kurumun cari yıl personel giderleri geçen yıla göre % 10,1 oranında 34,7 trilyon lira artarak 
376,7 trilyon liraya, personele ilişkin tüm giderler ise emekli olan 1.187 personelin etkisiyle % 1,6 
oranında 6,3 trilyon lira azalarak 383,6 trilyon liraya gerilemiştir. 

Toplam personel giderlerinin % 87'si oranında 340,6 trilyon lirası işçiler, % 11 'i oranında 43,5 
trilyon lirası sözleşmeli personel ve % 2'si oranında 5,8 trilyon lirası da memurlar için yapılmıştır. 

Toplam harcama tutarı 383,6 trilyon liranın; % 42 oranında 159,6 trilyon lirası esas ücretleri, 
% 31 oranında 119,1 trilyon lirası ek ödemeleri, % 26 oranında 98,2 trilyon lirası sosyal giderleri 
ve % 1 oranında 6,8 trilyon lirası da geçmiş yıllarla ilgili harcamaları göstermektedir. 

Ücretleri Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenen kurum dışından atanan Yönetim Ku
rulu Üyelerine 2004 yılında 38,7 milyar lira ödenmiştir. 

2004 yılında memurlar için yapılan harcama, geçen yıla göre % 19 oranında artarak 6,9 tril
yon lira, kişi başına ayda düşen ortalama gider ise ücret artışlarının etkisiyle % 28 oranında artış
la 2.286 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 

Sözleşmeli personele 2004 yılında yapılan harcamalar, bir önceki yıla göre % 16 oranında ar
tarak 50,4 trilyon liraya, kişi başına ayda düşen ortalama gider de % 23 oranında artarak 1.771 mil
yon liraya yükselmiştir. 

İşçi statüsündeki personele 2004 yılında yapılan harcamalar geçen yıla göre % 71,5 oranında 
artarak 326,3 trilyon liraya, kişi başına aylık gider ise IX uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile ya
pılan ücret artışlarından dolayı % 24 oranında artarak 2.608 milyon liraya yükselmiştir. 
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III- MALI BÜNYE 
TKİ'nin varlık ve kaynakları geçen yıla göre % 17 oranında 116,5 trilyon lira artarak 796,6 

trilyon liraya yükselmiştir. Toplam kaynakların % 65 oranında 521,0 trilyon lirası dönen varlıkla
ra, % 35 oranında 275,9 trilyon lirası da duran varlıklara bağlanmış durumdadır. 

Toplam kaynakların % 45 oranında 358,9 trilyon lirasını yabancı kaynaklar, % 55 oranında 
438,0 trilyon lirasını da öz kaynaklar teşkil etmektedir. Yabancı kaynakların % 79 oranında 282,7 
trilyon lirası kısa süreli, % 21 oranında 76,2 trilyon lirası da uzun süreli yabancı kaynaklardır. 

Kısa süreli yabancı kaynakların sadece % 2,2 oranında 6,2 trilyon liralık kısmı faize tabi olup, yıl 
içinde ödenen 1.004 milyar liralık finansman giderinin 550,0 milyar lirası dış kredi faizlerine, 445,0 
milyar lirası kur farklarına, 9,0 milyar lirası da iç borç faiz ve komisyon giderlerine ait bulunmaktadır. 

Mali bünye üzerinde yapılan inceleme, araştırma ve değerlendirme çalışmaları neticesinde, 
kurumun içinde bulunduğu fınansal darboğazlar ile mali sonuçların oluşumunda etkisi olan faktör
ler 2004 yılı konsolide mali tablolarına göre aşağıda özetle belirtilmiştir. 

2004 yılı verilerine göre kurumun likiditesi yeterli durumdadır. Varlıkların % 55'ini öz kay
naklarıyla, % 45'ini de yabancı kaynaklarla karşılamıştır. Buna göre kurumun faaliyet gösterdiği 
madencilik sektöründe dengeli bir mali yapı gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Aktif toplamı içinde duran varlıkların payı yaklaşık % 35 düzeyindedir. Bu oran net maddi 
duran varlıkların payı olarak ifade edildiğinde % 27 olmaktadır ki aktifin genel yapısının dönen 
varlıklardan oluştuğu görülmektedir. Kurumun bir maden işletmesi olduğu göz önüne alındığında 
bağlı değerlerin varlıklar içindeki payının düşük kaldığını kabul etmek gerekir. 

Kurumun genişletilmiş likidite rasyosu 1,8 dir. Bu oranın 2 veya daha fazla olması ve hiçbir 
zaman 1 'den aşağı düşmemesi gerekir. Kurum yönetimi; kasa, alacaklar, stoklar ve duran varlık
lar arasında uygun bir denge sağlamayı amaç edinerek, daima uygun bir likiditeyi de muhafaza et
meye zorunludur. Bu nedenle stokların artmasına ve malzeme tedariki için aşırı tutarlarda borçlan
malara meydan vermemek üzere stokların net işletme sermayesine; kısa vadeli borçların da stokla
ra olan oranı, daima genişletilmiş likidite rasyosu ile birlikte izlenmelidir. 

Kurumun toplam net varlıklarının genel devir hızı oranı 1,4 tür. Bu oran toplam değerlerin 
kullanılma yeteneğini gösteren önemli bir indeks olarak normal kabul edilmelidir. Zira her 100 li
ralık aktife karşılık bir faaliyet döneminde 140 liralık net satış hasılatı sağlanabilmiştir. 

Aktif toplamının % 35'ini teşkil eden net duran varlıkların devir hızı ise 4,1 dir. Normal ola
rak büyük sanayi işletmelerinde 5 civarında olması gereken bu oran kurumun uzun vadeli değerle
rinin yeterince verimli kullanılmadığına işaret etmektedir. 

Ortalama mamul stok devir hızı 13,4 tür. Buna göre kurum tarafından üretilen kömürler yaklaşık 
27 günde satış maliyetlerine dönüştürülebilmektedir. Diğer bir ifadeyle mamul stoklan yaklaşık 1 ay
lık sürelerle devretmektedir. Ortalama mamul stok devir hızını yüksek olarak kabul etmek gerekir. 

Net işletme sermayesi devir hızı ise 4,7 dir. Yani net işletme sermayesi yaklaşık 2,5 ayda bir 
devretmektedir. Genel olarak net işletme sermayesi devir hızının yüksek olması işletme sermaye
sinin verimli kullanıldığını ortaya koymaktadır. 

Net işletme sermayesi ve ortalama mamul stokları açısından bu olumlu devir hızları ticari ala
caklar açısından farklı çıkmaktadır. Nitekim bu oran 3,4 olup, önceki yıla göre 1,2 puanlık azalma 
göstermiştir. Bunun en önemli sebebi, toplam 325,8 trilyon lira tutarındaki ticari alacakların % 59,4 
oranında 193,4 trilyon lirasını teşkil eden ve muhtaç ailelere verilmek üzere valiliklere dağıtılan kö
mür bedellerinin hazineden; yine ticari alacakların % 33,8 oranında 110,1 trilyon lirasını teşkil 
eden EÜAŞ'a bağlı termik santrallar ile Soma, Kemerköy ve Yeniköy Elektrik Üretim Tic. ve 
A.Ş.lerine satılan kömürlerin bedellerinin ilgili kuruluşlardan zamanında tahsil edilmemesinden 
kaynaklanmıştır. 
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2003 yılında başlatılan uygulama ile fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin 
22.09.2003 tarih ve 2003/6154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde toplam 662.720 ton kö
mürün 1.098.411 aileye dağıtılmak üzere TKİ tarafından ilgili Valiliklere gönderildiği, 

2004 yılında 10.05.2004 tarih ve 2004/7298 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 1.046.931 
ton kömürün yine TKİ tarafından ilgili valiliklere gönderilerek toplam 1.503.899 aileye dağıtımı
nın yapıldığı, 

2005 yılında da benzer şekilde 18.03.2005 tarih ve 2005/8770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
uyarınca toplam 1.318.590 ton kömürün TKİ tarafından ilgili Valiliklere gönderilerek yine toplam 
1.875.247 aileye dağıtımının yapıldığı anlaşılmıştır. 

Anılan Bakanlar Kurulu Kararlarında; 
"Valiliklerce belirlenecek fakir ailelere, müracatları üzerine asgari 500 kg kömür verileceği, 
CİF Satış Esasına göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlükleri üretim yerlerinden Valiliklere gönderilecek kömürlerin, 
üretim yerlerinin konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla adı geçen kuruluşlar tarafından 
nakledileceği, 

Valiliklerce yapılan kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil)'in adı geçen ku
ruluşlar tarafından ödeneceği, 

CİF Satış Esasına göre Valiliklere teslim edilecek kömür bedelleri ile görev zararlarının Ha
zine Müsteşarlığı tarafından yukarıdaki kuruluşlara ödeneceği" 

düzenlemelerine yer verilmiştir. 
Kurumun yukarıda ayrıntısı verilen Bakanlar Kurulu Kararları muvacehesinde 2003 ve 2004 

yılları içinde ilgili valiliklere göndermiş olduğu toplam 1.709.651 ton kömür bedellerinin 2005 yı
lı içerisinde tahsil edildiği; ancak 2005 yılında tahakkuk etmiş 229,3 milyon YTL tutarındaki kö
mür bedellerinden Aralık/2005 tarihi itibariyle henüz Hazine Müsteşarlığı'ndan tahsil edilmemiş 
209,3 milyon YTL tutarında kurum alacağının bulunduğu, (Şubat/2006 itibariyle Hazineden ala
cak 84,3 milyon YTL'dir.) 

Öte yandan benzer şekilde Elektrik Üretim A,Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı termik santraller 
(Tunçbilek, Seyitömer, Orhaneli ve Çan Termik Santralleri) ile Soma, Kemerköy ve Yeniköy Elek
trik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketlerine satışı yapılan kömür bedellerinden 2005 yıl sonu itiba
riyle henüz tahsil edilmemiş yaklaşık 100 milyon YTL tutarında kurum alacaklarının bulunduğu, 
(Şubat/2006 itibariyle 144.4 milyon YTL'ye yükselmiştir.) 

Kurumun yukarıda bahsolunan ticari alacaklarının 2005 yılında yeterli düzeyde tahsil edilmeme
si nedeniyle yıl içinde ödenmesi gereken KDV, Gelir ve Damga Vergisi, Geçici Vergi, Devlet Hakkı 
Belediye Hissesi, Orman İrtifak Hakkı gibi kanuni yükümlülükler ve POAŞ gibi kesin takvime bağ
lı ödemeler ile müteahhit ve satıcılara borçların ödenmesinde finansman darboğazına girildiği, 

Kurumun söz konusu ticari alacaklarının tahsilinde yeterli iyileşme olmaması neticesinde yu
karıda bahsedilen kanuni yükümlülükler ile müteahhit ve satıcılara olan borçların finansmanında 
kullanılmak üzere Vakıflar Bankasından 25.04.2005 tarihinde yıllık % 17 faizli 1 gün vadeli 7,5 mil
yon YTL; iki ay vadeli olmak üzere, 25.05.2005 tarihinde yılık % 17 faizli 30 milyon YTL, 24.06.2005 
tarihinde yıllık % 17 faizli 17 milyon YTL, 31.10.2005 tarihinde % 17 faizli 4 milyon YTL, 23.11.2005 
tarihinde yıllık % 16 faizli 20 milyon YTL olmak üzere 2005 yılında toplam 78,5 milyon YTL kısa va
deli banka kredisi kullanıldığı; 5.1.2006 tarihinde alınan yıllık % 16 faizli, 2 ay vadeli 7 milyon YTL 
tutarındaki kredi ile birlikte kısa vadeli banka kredisi kullanımının sürdürüldüğü; 

Böylece kurumun, ticari alacaklarını zamanında tahsil edememesi nedeniyle kısa vadeli yabancı 
kaynak kullanımına yönelmek suretiyle ilave fınansal yükler altına girmek zorunda kaldığı anlaşılmıştır. 
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IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

13.10.2003 tarih ve 2003/6287 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kesinleşip 21.10.2003 
tarih ve 25266 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkla
rına ilişkin 2004 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı esasları ile TKİ Ana Statüsü ve İşlet
me Bütçesi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre oluşturulan bir komisyon tarafından hazırla
nan 2004 yılı TKİ Konsolide İşletme Bütçesi çerçevesinde; 

İşletme bütçesinin ilk durum verilerine göre istihdam edilecek 13.530 personel için 413,2 tril
yon liralık harcama yapılacağı; ihtiyaç, stok ve geçmiş yıl harcamaları ile yıl içinde meydana ge
lebilecek artışlar da dikkate alınarak tedarik planı çerçevesinde 264,7 trilyon liralık satınalma ya
pılacağı; 797,6 trilyon liralık harcama ile 28,7 milyon ton kömür üretimi gerçekleştirileceği; 26,5 
milyon ton kömür satışı karşılığında 1.155 trilyon liralık gelir sağlanacağı; 26,3 trilyon liralık nak
di yatırım harcaması yapılacağı; 

Böylece 2004 yılında 121,7 trilyon liralık dönem kârı oluşacağı; planlanmıştır. 

TKİ Yönetim Kurulu'nun 08.06.2004 tarih 23/298 sayılı kararı ile kabul edilerek uygulamaya ko
nulan revize işletme bütçesi verilerine göre; 12.910 personel istihdam edilerek, 417,9 trilyon liralık 
harcama yapılacağı; 27,5 milyon ton kömür üretimi karşılığında, 747 trilyon liralık maliyet gideri ola
cağı; 1,138 trilyon liralık hasılat elde edileceği; 26,3 trilyon liralık nakdi yatırım harcaması yapılaca
ğı; 2004 yılı faaliyetleri sonucunda ise; 44,1 trilyon liralık dönem kârı oluşacağı, öngörülmüştür. 

Yıl sonundaki gerçekleşmelere göre ise istihdam edilen 12.643 personel için 369,5 trilyon li
ralık harcama yapıldığı, 719 trilyon lira maliyet gideri yapılarak, 24.3 milyon ton kömür üretimi 
sağlandığı, 212,4 trilyon liralık alım, 21,1 trilyon liralık nakdi yatırım harcaması gerçekleştirildiği, 
31,5 milyon ton kömür satışı karşılığında 1.126 trilyon liralık gelir elde edilmesiyle 2004 yılı faali
yetlerinin 118,8 trilyon liralık konsolide dönem kârı ile kapandığı görülmüştür. 

V- YATIRIMLAR 

TKİ Genel Müdürlüğünün 2004 yılı yatırım programı 21.10.2003 tarih ve 25266 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 13.10.2003 tarih ve 2003/6286 sayılı 2004 yılı programının uygulanması, 
koordinasyonu ve izlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararı eki olarak yayımlanan 11.01.2004 tarih 
ve 25343 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de 9,2 trilyon lirası dış para karşılığı olmak üzere toplam 
26,3 trilyon lira olarak yer almıştır. Kurum yatırım programı, 09.02.2004 tarihinde de bağlı bulun
duğu Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından detay onayı yapılarak yürürlüğe girmiştir. 
Bahse konu yatırım programında; 

2000 yılından bu yana devam etmekte olan Eynez Açık İşletme Projesi, Çan Tevsii Projesi ile 
yıl içinde tamamlanan Makine-Teçhizat Alımı, İnşaat İşleri, İdame-Yenileme ve Bilgisayar Sistem
leri olmak üzere altı adet projeye yer verilmiştir. 

Anılan proje yatırımlarına yıl içinde tahsis olunan 26,3 trilyon liralık ödenek çerçevesinde 
663,8 milyar lirası enflasyon farkı olmak üzere toplam 21,1 trilyon lira tutarında nakdi harcama ya
pılırken 27,4 trilyon liralık fiziki yatırım gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. 

VI- MÜESSESE ve İŞTİRAKLER 
A- MÜESSESELER 
233 sayılı KHK'nin 15 inci maddesine göre sermayesinin tamamı devlete ait teşebbüsler, iş

letmelerini müessese halinde teşkilatlandırabilmektedirler. Müesseseler, teşebbüs genel müdürü
nün teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile kurulmakta; statülerinin ticaret sicillerine kayıt ve ilanı 
ile tüzel kişilik kazanmaktadır. Müesseseler 233 sayılı KHK'de saklı tutulan hususlar dışında özel 
hukuk hükümlerine tabi olup, sorumlulukları sermayeleri ile sınırlıdır. Müesseselerin organları, yö-
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netim komitesi ve müessese müdürlüğüdür. Yönetim komitesi, müessesenin en yüksek seviyede ka
rar organıdır. Müessese müdürlüğü ise müessesenin yetkili ve sorumlu yürütme organıdır. 

Yönetim komitesi bir başkan ve dört üyeden oluşmaktadır. Yönetim komitesinin başkanı mü
essese müdürüdür. Yönetim komitesinin üyeleri müessesenin üst seviyedeki yöneticileri arasından, 
teşebbüs genel müdürünün teklifi üzerine yönetim kurulunca atanmaktadır. Yönetim komitesi; te
şebbüsçe tespit edilen esaslara, işletme bütçesi ve programlara uygun olarak, verimlilik ve kârlılık 
ilkeleri doğrultusunda müessesenin yönetimini sağlayacak kararları almakla görevli ve yetkilidir. 

Müessese müdürü, teşebbüs genel müdürünün teklifi üzerine yönetim kurulunca atanmaktadır. 
Müessese müdürü olarak atanabilmek için en az dört yıl kamu kurum ve kuruluşlarında olmak üze
re toplam asgari sekiz yıl başarı ile çalışmış olmak ve genel müdürde aranan diğer niteliklere sa
hip bulunmak gerekmektedir. 

Müessese müdürü; müesseseyi, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu ve 
yönetim komitesi kararları doğrultusunda yönetmekte; idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü ki
şilere karşı müesseseyi temsil etmektedir. 

Kurumun yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerine göre 2004 yılı içinde tüzel kişilik kazana
rak 01.04.2004 tarihinde faaliyetlerine başlayan dört ayrı müessesesinin kuruluş amaçları; 

Devletin ve TKİ Genel Müdürlüğü'nün genel enerji ve yakıt politikasına uygun olarak linyit, 
turp, bitümlü şist, asfaltit gibi enerji hammaddelerini değerlendirmek, ülkenin ihtiyaçlarını karşıla
mak, yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak, plan, proje ve programlar tanzim ve takip etmek, 
uygulama stratejilerinin tespit ve gerçekleştirilmesini sağlamak olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu dört ayrı müessesenin tarihçeleri, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimleri ile 
dokuz aylık faaliyetleri ve Gayri Safı Yurt İçi Hasılaya katkıları özetle aşağıda incelenmiştir. 

1- TKİ KURUMU SINIRLI SORUMLU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 

1960 yılında TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi'nin bir işletmesi olarak linyit kömürü 
üretimine başlayan Seyitömer İşletmesi Müdürlüğü, TKİ Yönetim Kurulu'nun; 3.5.1990 tarih ve 
3330/227 sayılı kararı ile önce Müessese statüsüne, daha sonra 28.8.1995 tarih ve 3501/314 sayılı 
kararı ile TKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Müdürlüğü'ne, son olarak da 24.6.2003 tarih 
20/172 sayılı ve 12.2.2004 tarih 2/139 sayılı kararları ile de 1.4.2004 tarihi itibarıyla tekrar Mües
sese statüsüne dönüştürülmüş; Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nün Seyitömer Linyitleri İş
letmesi Müessesesi'ne bağlanması aynı karar ile kabul edilmiştir. 

Seyitömer Linyitleri İşletmesi (SLİ) Müessesesi'nin kuruluşu ve ana statüsü Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi'nin 3.3.2004 tarih-5999 ve 16.3.2004 tarih-6008 sayılı nüshalarında yayınlanmış ve 
müessese 1.4.2004 tarihinden itibaren hükmi şahsiyet kazanarak faaliyetlerine başlamıştır. 

Müessese merkezi Kütahya iline 26 km uzaklıktaki Seyitömer mevkiinde; Bursa Linyitleri İş
letmesi Müdürlüğü'nün merkezi ise Bursa İline 60 km uzaklıktaki Orhaneli ilçesindedir. 

Seyitömer havzasında müessese merkezine ait sahada alt ısıl değeri (AID) 1600-2080 kcal/kg 
olan 167 milyon ton rezerv bulunmaktadır. Üretilen kömür ile 4x150 MW gücündeki Seyitömer 
Termik Santralına yakıt temin edilmekte ayrıca sanayi ve ısınma sektörünün talebi karşılanmakta
dır. Yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 7,7 milyon tondur. 
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Dekapaj çalışmalarında "ekskavatör - kamyon - dragline" yönteminin uygulandığı açık ocak
larda üretim yapılmaktadır. 

Müessese müdürlüğünde 60 ton/h kapasiteli torbalama tesisi mevcuttur. 

• Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü: 

Keleş Başmühendisliği bu işletme müdürlüğünün bünyesindedir. Orhaneli ve Keleş havzala
rında işletme müdürlüğüne ait sahalarda alt ısıl değeri (AID) 1900 - 2500 kcal/kg olan 106 milyon 
ton rezerv bulunmaktadır. 

Üretilen kömür ile 1x210 M W gücündeki Orhaneli Termik Santralına yakıt temin edilmekte, 
ayrıca ısınma sektörünün de talebi karşılanmaktadır. Yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 2,3 milyon 
tondur. 

Dekapaj çalışmalarında; Orhaneli'de "ekskavatör - kamyon - dragline", Keleş'te ise "ekska
vatör - kamyon" yöntemlerinin uygulandığı açık ocaklarda üretim yapılmaktadır. 

İşletme müdürlüğünde 60 ton/h kapasiteli torbalama tesisi mevcuttur. 

Müessesenin 1.4-31.12.2004 dönemine ilişkin genel durumunu gösteren toplu bilgiler tablosu 
aşağıdadır. 
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Toplu Bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar (-) 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatınmlann gerçekleşme oranı (nakdi) 
Tüm alım tutan 
Üretim miktan (tuvönan) 
Üretim miktan (satılabilir) 
Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) 
Üretim birim maliyeti 
Üretim verimliliği (İşletme-B) 
Satış miktan 
Net satış tutan 
Stoklar: 
- ilk madde ve malzeme 
- Yan mamuller 
- Mamuller 
- Ticari mallar 
- Diğer stoklar 

Memur (Ortalama) 
Sözleşmeli (Ortalama) 
İşçi (Ortalama) 
Personel için yapılan giderler 
- Memurlar için yapılan giderler 
- Memur başına aylık ortalama gider 
- Sözleşmeliler için yapılan giderler 
- Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
- İşçiler için yapılan tüm giderler 
- İşçi basma aylık ortalama gider 

Dönemine ilişkin kurumlar vergisi 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH' ya katkı (üretici fiyatlanyla) 
GSYİH' ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 
GSMH' ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 
Faaliyet karlılığı (Öz kaynak yönünden) 
Mali karlılık (Öz kaynak yönünden) 
Ekonomik karlılık 
Faaliyet kan 
Dönem kan 
Bilanço kan 

Ölçü 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

% 
Milyon TL 

Bin ton 
Bin ton 

Milyon TL 
TL/s.bilir-ton 
ton/yevmiye 

Bin ton 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

% 
% 
% 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

01.04-31.12.2004 

9.173.070 
39.173.070 
84.706.098 
40.791.835 

53.917 
61.823.547 
17.054.098 
4.230.486 

108 
21.644.414 

4.162 
4.025 

68.986.746 
17.138.197 

12,6 
4.557 

173.070.692 

12.086.965 

37.571.576 

49.670 
14 

327 
1.583 

52.799.965 
285.341 

2.439 
5.128.467 

1.743 
38.301.562 

2.688 
25.874.586 
57.365.613 

217.364.051 
248.822.245 
248.768.328 

128,2 
119,7 
57,0 

76.535.318 
71.437.614 
45.563.028 
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Müessese tarafından 1.4-31.12.2004 faaliyet dönemi içinde, kurumca üretilen satılabilir baz
da toplam linyit üretiminin % 21'i oranında 4.025.321 ton satılabilir üretim gerçekleştirilmiş; bu
nun 12.102 tonu iç tüketime verilmiş, bakiyesi 4.013.218 ton kömür satışa sunulmuştur. Satışı ger
çekleştirilen 4.556.961 ton kömürün % 90'ı oranında 4.103.888 tonunu Seyitömer ve Orhaneli 
Termik Santralı'na satılan kömürler oluşturmuştur. 

İlk madde ve malzeme, işçilik ve genel üretim giderlerinden gelen 'üretimle doğrudan ilgili 
giderler' ile tamir-bakım, nakliyat, sosyal servis ve diğer giderlerden gelen 'üretimle ilgili dolaylı 
giderler'den oluşan toplam üretim maliyeti tutarı 69,0 trilyon lira, satılabilir kömür üretim birim 
maliyeti ise 17.138 bin TL/ton olarak gerçekleşmiştir. 

Faaliyet dönemi içinde ortalama olarak 14 memur, 327 sözleşmeli ve 1.583 işçi olmak üzere top
lam 1.924 kişi istihdam edilmiştir. Yaratılan katma değer unsurları itibarıyla müessesenin alıcı fiyat
larıyla Gayrı Safı Yurt İçi Hasıla (GSYİH)'ya katkısı ise 248,8 trilyon lira düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Müessese üretim miktarını, piyasa ve termik santralın kömür talebine göre programlamakta
dır. Son yıllarda termik santralın kömür talebi ile birlikte piyasaya yönelik satışlarda görülen da
ralma sonucu, 9 aylık faaliyet dönemi için satılabilir kömür miktarı, 10 milyon ton-satılabilir/yıl 
olan proje kapasitesinin % 55'i düzeyinde 4,1 milyon ton olarak programlanmış ve 4 milyon ton 
satılabilir kömür üretimi gerçekleştirilmiştir. Müessese 173,0 trilyon liralık satış hasılatı, 96,5 trilyon 
liralık ticari maliyet gideri gerçekleştirirken 76,5 trilyon lira tutarında faaliyet kârı elde etmiş; bu 
meblağa faaliyet dışı unsurların da eklenmesiyle 9 aylık dönemi 71,4 trilyon liralık kârla kapatmıştır. 

2- TKİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 

Rezerv varlığı 1950 yılından beri bilinen Eskihisar linyit rezervlerinin işletmeye alınması ça
lışmalarına 1978 yılında başlanılmış, ocaklardaki üretim faaliyetleri 1979-1984 yılları arasında, 
merkezi İzmir'de bulunan Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müessesesi'ne bağlı olarak kurulan Yata
ğan Bölge Müdürlüğü adı altında yürütülmüş, daha sonra TKİ Yönetim Kurulunun 29.9.1983 ta
rih ve 2980-1294 sayılı kararı ile merkezi Muğla olmak üzere Güney Ege Linyitleri İşletmesi (GE-
Lİ) Müessesesi kurulmuş ve müessese 1.1.1984 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Eskihisar, Tı-
naz-Bağyaka ve Milas-Sekköy-İkizköy üretim bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren ve 3 ayrı bölge 
müdürlüğünü bünyesinde içeren müessesenin merkezi 1993 yılında Yatağan'a nakledilmiş ve Mi
las-Sekköy-İkizköy Bölge Müdürlüğü 1.1.1994 tarihinde müesseseden ayrılarak "Yeniköy İşletme 
Müdürlüğü" adı altında doğrudan Genel Müdürlüğe bağlanmıştır. 

TKİ Yönetim Kurulu'nun 16.12.1994 tarih ve 3478/419 sayılı kararı ile müessesenin hükmi 
şahsiyeti kaldırılarak 1.9.1995 tarihinden geçerli olmak üzere TKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı İş
letme Müdürlüğü'ne, son olarak da 24.6.2003 tarih 20/172 sayılı ve 12.2.2004 tarih 2/139 sayılı 
kararları ile de 1.4.2004 tarihi itibarıyla tekrar Müessese statüsüne dönüştürülmüş; Genel Müdür
lüğe bağlı olarak faaliyet gösteren Yeniköy Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nün Güney Ege Linyit
leri İşletmesi Müessesesine bağlanması aynı karar ile kabul edilmiştir. 

Güney Ege Linyitleri İşletmesi (GELİ) Müessesesi'nin kuruluşu ve ana statüsü Türkiye Tica
ret Sicili Gazetesi'nin 4.3.2004 tarih-6000 sayılı nüshasında yayınlanmış ve müessese 1.4.2004 ta
rihinden itibaren hükmi şahsiyet kazanarak çalışmalarına başlamıştır. 

Müessese merkezi Muğla iline bağlı Yatağan ilçesine 8 km uzaklıkta Yatağan-Milas karayolu 
üzerinde; Yeniköy Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nün merkezi ise yine Muğla iline bağlı Milas il
çesine 23 km uzaklıkta Milas-Ören karayolu üzerindedir. 
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Yatağan havzasında müessese merkezine ait sahalarda alt ısıl değeri (AID) 1750-2670 kcal/kg 
olan 164 milyon ton rezerv bulunmaktadır. Üretilen kömür ile 3x210 MW gücündeki Yatağan Ter
mik Santralına yakıt temin edilmektedir. Yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 5,3 milyon tondur. 

Dekapaj çalışmalarında "ekskavatör - kamyon - dragline" yönteminin uygulandığı açık ocak
larda üretim yapılmaktadır. 

Müessese müdürlüğünde 50 ton/h kapasiteli torbalama tesisi mevcuttur. 

• Yeniköy Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü: 

İşletme müdürlüğüne ait sahalarda alt ısıl değeri (AID) 1650 - 2260 kcal/kg olan 267 milyon 
ton rezerv bulunmaktadır. Üretilen kömür ile Yeniköy'de 2x210 MW ve Kemerköy'de 3x210 MW 
gücündeki termik santrallara yakıt temin edilmektedir. Yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 7,4 mil
yon tondur. 

Dekapaj çalışmalarında " ekskavatör - kamyon - dragline" yönteminin uygulandığı açık ocak
larda üretim yapılmaktadır. 

Müessesenin 1.4-31.12.2004 dönemine ilişkin genel durumunu gösteren toplu bilgiler tablosu 
aşağıdadır. 
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Toplu Bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar (-) 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oram (nakdi) 
Tüm alım tutan 
Üretim miktarı (tuvönan) 
Üretim miktarı (satılabilir) 
Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) 
Üretim birim maliyeti 
Üretim verimliliği (İşletme-B) 
Satış miktan 
Net satış tutan 
Stoklar: 
- İlk madde ve malzeme 
- Yan mamuller 
- Mamuller 
- Ticari mallar 
- Diğer stoklar 

Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (ortalama) 
Personel için yapılan giderler 
Cari yıla ilişkin: 
- Memurlar için yapılan giderler 
- Memur başına aylık ortalama gider 
- Sözleşmeliler için yapılan giderler 
- Sözleşmeli basma aylık ortalama gider 
- İşçiler için yapılan tüm giderler 
- İşçi başına aylık ortalama gider 
Dönemine ilişkin kurumlar vergisi 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH' ya katkı (üretici fıyatlanyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fıyatlanyla) 
GSMH 'ya katkı (alıcı fıyatlanyla) 
Faaliyet karlılığı (Oz kaynak yönünden) 
Mali karlılık (Öz kaynak yönünden) 
Ekonomik karlılık 
Faaliyet kan 
Dönem kan 
Bilanço kan 

Ölçü 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

% 
Milyon TL 

Bin ton 
Bin ton 

Milyon TL 
TL/s.bilir-ton 
ton/yevmiye 

Bin ton 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

% 
% 
% 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

01.04-31.12.2004 
23.949.839 
23.949.839 
57.527.541 
53.020.691 

67.941 
32.347.502 
12.853.692 
4.095.670 

119 
20.284.305 

6.281 
6.281 

86.170.677 
13.718.158 

13,9 
6.312 

165.101.663 

11.940.284 

389.721 

8.611.151 

19 
276 

1.519 
50.206.552 

349.360 
1.848 

4.647.415 
1.796 

45.209.777 
2.579 

20.741.195 
42.447.955 

174.915.230 
196.621.990 
196.621.990 

147,9 
138,0 
50,1 

58.202.986 
54.318.897 
33.577.702 
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Müessese tarafından 1.4-31.12.2004 faaliyet dönemi içinde, kurumca üretilen satılabilir bazda 
linyit üretiminin % 32'si oranında 6.281.505 ton satılabilir üretim gerçekleştirilmiş; bunun 9.065 
tonu iç tüketime verilmiş, bakiyesi 6.275.440 ton kömür satışa sunulmuştur. Satışı gerçekleştirilen 
6.311.878 ton kömürün % 99'u oranında 6.255.454 tonunu Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik 
Santrallerine, % 1 'i oranında 56.424 tonunu ise teshine satılan kömürler oluşturmuştur. 

İlk madde ve malzeme, işçilik ve genel üretim giderlerinden gelen 'üretimle doğrudan ilgili 
giderler' ile tamir-bakım, nakliyat, sosyal servis ve diğer giderlerden gelen 'üretimle ilgili dolaylı 
giderler'den oluşan toplam üretim maliyeti tutarı 89,2 trilyon lira, satılabilir kömür üretim birim 
maliyeti ise 13,7 milyon TL/ton olarak gerçekleştirilmiştir. Termik santrale satılan kömürün tica
ri maliyeti 46,9 milyon TL/ton, teshin ve sanayiye satılan kömürün ticari maliyeti ise 93,5 milyon 
TL/ton olmuştur. 

Faaliyet dönemi içinde ortalama olarak 19 memur, 276 sözleşmeli ve 1.519 işçi olmak üzere 
toplam 1.814 kişi istihdam edilmiştir. Yaratılan katma değer unsurları itibarıyla müessesenin alıcı 
fiyatlarıyla Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)'ya katkısı ise yaklaşık 174,9 trilyon lira düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

Müessese üretim miktarını termik santralın kömür talebine göre programlamaktadır. Son yıl
larda termik santrallerin kömür talebinde görülen azalma sonucu, satılabilir üretim miktarı 9 aylık 
faaliyet dönemi için, 12,8 milyon ton-satılabilir/yıl olan proje kapasitenin % 61'i düzeyinde 5,9 
milyon ton olarak programlanmış ve 6,3 milyon ton satılabilir kömür üretimi gerçekleştirilmiştir. 
Müessese 165,1 trilyon liralık satış hasılatı, 106,9 trilyon liralık ticari maliyet gideri gerçekleştirir
ken 58,2 trilyon lira tutarında faaliyet kârı elde etmiş; bu meblağa faaliyet dışı unsurların da eklen
mesiyle 9 aylık dönemi 54,3 trilyon liralık kârla kapatmıştır. 

3- TKİ KURUMU SINIRLI SORUMLU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 

Soma linyit ocakları 1.1.1940-15.9.1957 döneminde Etibank'a bağlı Garp Linyitleri İşletmesi 
(GLİ) Müessesesi'nin bir işletmesi olarak çalıştırılmış, daha sonra 15.9.1957 tarihinde 6974 sayılı 
Kanunla kurulan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. So
ma Linyitleri İşletmesi ise, TKİ Yönetim Kurulu'nun 29.6.1978 gün ve 2475/957 sayılı kararı ile 
kurulan ve çalışmalarına 1.8.1978 tarihinde başlayan Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müessesesine 
devredilmiştir. 

TKİ Yönetim Kurulu'nun 28.8.1995 tarih ve 3501/314 sayılı kararı ile müessese, 1.9.1995 ta
rihinden geçerli olmak üzere TKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Müdürlüğü'ne, son olarak da 
24.6.2003 tarih 20/172 sayılı ve 12.2.2004 tarih 2/139 sayılı kararları ile de 1.4.2004 tarihi itiba
rıyla tekrar müessese statüsüne dönüştürülmüş; Genel Müdürlüğe bağlı olarak faaliyet gösteren 
Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nün Ege Linyitleri İşletme Müessesesine bağlanması aynı ka
rar ile kabul edilmiştir. 

Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müessesesi'nin kuruluşu ve ana statüsü Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi'nin 2.3.2004 tarih-5998 sayılı nüshasında yayınlanmış ve müessese 1.4.2004 tarihinden 
itibaren hükmi şahsiyet kazanarak faaliyetlerine başlamıştır. 

Müessese merkezi Manisa iline 90 km. uzaklıktaki Soma ilçesinde; Çan Linyitleri İşletmesi 
Müdürlüğü'nün merkezi ise Çanakkale iline 75 km. uzaklıktaki Çan ilçesindedir. 

Soma havzasında müessese merkezine ait sahalarda alt ısıl değeri (AID) 1550-3150 kcal/kg 
olan 572 milyon ton rezerv bulunmaktadır. Üretilen kömür ile toplam 1.034 MW gücündeki So
ma Termik Santrallarına yakıt temin edilmekte ayrıca sanayi ve ısınma sektörünün talebi karşılan
maktadır. Yıllık üretim kapasitesi 11,5 milyon tondur. 
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Dekapaj çalışmalarında "ekskavatör - kamyon" yönteminin uygulandığı açık ocak ile tam me-
kanize üretim sisteminin uygulandığı yeraltı ocaklarından üretim yapılmaktadır. 

Müessese müdürlüğünde; 600 ton/h kapasiteli mobil lavvar, 190 ton/h kapasiteli torbalama te
sisleri ile 35 ton/h kapasiteli briketleme tesisleri mevcuttur. 

• Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü: 

İşletme müdürlüğüne ait sahalarda alt ısıl değeri (AID) 2600 kcal/kg olan 89 milyon ton re
zerv bulunmaktadır. Üretilen kömür ile 2x160 MW gücündeki Çan Termik Santralına yakıt temin 
edilmekte ayrıca sanayi ve ısınma sektörünün talebi karşılanmaktadır. Yıllık üretim kapasitesi yak
laşık 2,3 milyon tondur. 

Dekapaj çalışmalarında " ekskavatör - kamyon" yönteminin uygulandığı açık ocaklarda üre
tim yapılmaktadır. 

Saray Kontrol Başmühendisliği bu işletme müdürlüğünün bünyesinde olup, kendine ait saha
larda ise alt ısıl değeri (AID) 2080 kcal/kg olan 129 milyon ton rezerv bulunmaktadır. 

Müessesenin 1.4-31.12.2004 dönemine ilişkin genel durumunu gösteren toplu bilgiler tablosu 
aşağıdadır. 
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Toplu Bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar (-) 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oram (nakdi) 
Tüm alım tutan 
Üretim miktarı (tuvönan) 
Üretim miktarı (satılabilir) 
Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) 
Üretim birim maliyeti 
Üretim verimliliği (İşletme-B) 
Satış miktan 
Net satış tutan 
Stoklar: 
- İlk madde ve malzeme 
- Yan mamuller 
- Mamuller 
- Ticari mallar 
- Diğer stoklar 
Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (ortalama) 
Personel için yapılan giderler 
Cari yıla ilişkin: 
- Memurlar için yapılan giderler 
- Memur basma aylık ortalama gider 
- Sözleşmeliler için yapılan giderler 
- Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
- İşçiler için yapılan tüm giderler 
- İşçi basma aylık ortalama gider 
Dönemine ilişkin kurumlar vergisi 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH' ya katkı (üretici fıyatlanyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fıyatlanyla) 
GSMH 'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 
Faaliyet karlılığı (Öz kaynak yönünden) 
Mali karlılık (Öz kaynak yönünden) 
Ekonomik karlılık 
Faaliyet kan 
Dönem kan 
Bilanço kan 

Ölçü 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

% 
Milyon TL 

Bin ton 
Bin ton 

Milyon TL 
TL/s.bilir-ton 
ton/yevmiye 

Bin ton 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

% 
% 
% 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

01.04-31.12.2004 

59.353.360 
59.353.360 
61.053.176 

173.473.032 

275.029 
125.670.144 
69.760.190 
11.403.539 

96 
75.806.101 

7.380 
5.964 

251.100.643 
42.101.036 

8,7 
6.053 

343.223.605 

28.883.909 

18.243.741 

527.732 
35 

539 
3.541 

114.773.259 

627.023 
1.876 

9.053.881 
1.716 

105.092.355 
2.746 

8.534.118 
30.515.334 

337.924.312 
359.905.528 
359.905.528 

28,7 
16,8 
4,5 

17.547.312 
10.233.934 
1.699.816 
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Müessese tarafından 1.4-31.12.2004 faaliyet dönemi içinde, kurumca üretilen satılabilir bazda lin
yit üretiminin % 30'u oranında 5.964.240 ton satılabilir üretim gerçekleştirilmiş; bunun 23.945 tonu iç 
tüketime verilmiş, bakiyesi 5.959.258 ton kömür satışa sunulmuştur. Satışı gerçekleştirilen 6.052.797 
ton kömürün % 67'si oranında 4.038.713 tonunu Soma ve Çan Termik Santrallerine, % 26'sı oranın
da 1.601.517 tonunu sanayiye ve % 7'si oranında 412.567 tonunu ise teshine satılan kömürler 
oluşturmuştur. 

İlk madde ve malzeme, işçilik ve genel üretim giderlerinden gelen 'üretimle doğrudan ilgili 
giderler' ile tamir-bakım, nakliyat, sosyal servis ve diğer giderlerden gelen 'üretimle ilgili dolaylı 
giderler'den oluşan toplam üretim maliyeti tutarı 251,1 trilyon lira, satılabilir kömür üretim birim 
maliyeti ise 42,1 milyon TL/ton olarak gerçekleşmiştir. Termik santrale satılan kömürün ticari ma
liyeti 47,8 milyon TL/ton, teshin ve sanayiye satılan kömürün ise 69,5 milyon TL/ton olmuştur. 

Faaliyet dönemi içinde ortalama olarak 35 memur, 539 sözleşmeli ve 3.541 işçi olmak üzere 
toplam 4.115 kişi istihdam edilmiştir. Yaratılan katma değer unsurları itibarıyla müessesenin alıcı 
fiyatlarıyla Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)'ya katkısı ise yaklaşık 360 trilyon lira düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

Müessese üretim miktarını piyasa ve termik santralın kömür talebine göre programlamaktadır. 
Satılabilir üretim miktarı, 9 aylık faaliyet dönemi için, 12,3 milyon ton-satılabilir/yıl olan proje ka
pasitenin % 64'ü düzeyinde 5,9 milyon ton olarak programlanmış ve 6,0 milyon ton satılabilir kö
mür üretimi gerçekleştirilmiştir. Müessese 343,2 trilyon liralık satış hasılatı, 325,7 trilyon liralık 
ticari maliyet gideri gerçekleştirirken 17,5 trilyon lira tutarında faaliyet kârı elde etmiş; bu mebla
ğa faaliyet dışı unsurların da eklenmesiyle 9 aylık dönemi 10,2 trilyon liralık kârla kapatmıştır. 

4- TKİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 

Batı Anadolu'daki Değirmisaz, Tunçbilek ve Soma linyit ocaklarının işletilmesi amacıyla 
1.1.1940 tarihinde Etibank'a bağlı olarak kurulan Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Müessesesi, 
15.9.1957 tarihinde 6974 Sayılı Kanunla kurulan Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel 
Müdürlüğüne bağlanmıştır. Başlangıçta Balıkesir'de bulunan müessese merkezi 7.7.1941 tarihin
de Tavşanlı'ya nakledilmiştir. 

Kütahya il sınırları içinde bulunan Seyitömer linyit havzası ise müessesenin bir üretim bölge
si olarak 1.6.1960 tarihinde işletmeye açılmış, 1966 senesinde rezervi tükenen Değirmisaz Linyit
leri İşletmesi kapatılmış, Soma Linyitleri İşletmesi ise 1978 yılında kurulan Ege Linyitleri İşletme
si (ELİ) Müessesesine devredilmiştir. 

1990 yılına kadar Tunçbilek ve Seyitömer olmak üzere iki bölgesi bulunan GLİ Müessesesi, 
TKİ Yönetim Kurulu'nun 3.5.1990 tarih ve 3330/227 sayılı kararı ile 1.7.1990 tarihinde Seyitömer 
bölgesinin ayrı bir müessese "SLİ" olarak hükmi şahsiyet kazanması nedeniyle sadece Tunçbilek 
havzasında faaliyetlerini sürdürmüştür. 

TKİ Yönetim Kurulu'nun 28.8.1995 tarih ve 3501/314 sayılı kararı ile GLİ Müessesesi, 
1.9.1995 tarihinden geçerli olmak üzere TKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Müdürlüğü'ne, son 
olarak da 24.6.2003 tarih 20/172 sayılı ve 12.2.2004 tarih 2/139 sayılı kararları ile de 1.4.2004 ta
rihi itibarıyla tekrar Müessese statüsüne dönüştürülmüş; Ilgın Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nün 
Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi'ne bağlanması aynı karar ile kabul edilmiştir. 

Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Müessesesi'nin kuruluşu ve ana statüsü Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi'nin 12.3.2004 tarih-6006 sayılı nüshasında yayınlanmış ve müessese 1.4.2004 tarihinden 
itibaren hükmi şahsiyet kazanarak faaliyetlerine başlamıştır. 
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Müessese merkezi Kütahya iline 45 km uzaklıktaki Tavşanlı ilçesinde; Ilgın Linyitleri İşlet
mesi Müdürlüğü'nün merkezi ise Konya iline 60 km uzaklıktaki Ilgın ilçesindedir. 

Tunçbilek havzasında müessese merkezine ait sahalarda alt ısıl değeri (AID) 2100 - 2560 
kcal/kg olan 305 milyon ton rezerv bulunmaktadır. Üretilen kömür ile 429 MW gücündeki Tunç
bilek Termik Santralına yakıt temin edilmekte; ayrıca sanayi ve ısınma sektörünün talebi karşılan
maktadır. Yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 5,5 milyon tondur. 

Dekapaj çalışmalarında "ekskavatör - kamyon - dragline" yönteminin uygulandığı açık ocak 
ile tam mekanize üretim sisteminin uygulandığı yeraltı ocaklarında üretim yapılmaktadır. 

Müessese müdürlüğünde 1.300 ton/h kapasiteli iki lavvar, 130 ton/h kapasiteli torbalama tesi
si mevcuttur. 

• Ilgın Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü: 

İşletme müdürlüğüne ait sahada alt ısıl değeri (AID) 2180 kcal/kg olan 17 milyon ton rezerv 
bulunmaktadır. Üretilen kömür ile sanayi ve ısınma sektörünün talebi karşılanmaktadır. Yıllık üre
tim kapasitesi yaklaşık 610 bin tondur. 

Dekapaj çalışmalarında "yükleyici - kamyon" yönteminin uygulandığı açık ocaktan üretim ya
pılmaktadır. 

İşletme müdürlüğünde 30 ton/h kapasiteli torbalama tesisi mevcuttur. 
Müessesenin 1.4-31.12.2004 dönemine ilişkin genel durumunu gösteren toplu bilgiler tablosu 

aşağıdadır. 
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Toplu Bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar (-) 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oram (nakdi) 
Tüm alım tutan 
Üretim miktarı (tuvönan) 
Üretim miktarı (satılabilir) 
Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) 
Üretim birim maliyeti 
Üretim verimliliği (İşletme-B) 
Satış miktan 
Net satış tutan 
Stoklar 
- İlk madde ve malzeme 
- Yan mamuller 
- Mamuller 
- Ticari mallar 
- Diğer stoklar 
Memur (Ortalama) 
Sözleşmeli (Ortalama) 
İşçi (Ortalama) 
Personel için yapılan giderler 
Cari yıla ilişkin: 
- Memurlar için yapılan giderler 
- Memur başına aylık ortalama gider 
- Sözleşmeliler için yapılan giderler 
- Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
- İşçiler için yapılan tüm giderler 
- İşçi başına aylık ortalama gider 
Dönemine ilişkin kurumlar vergisi 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH' ya katkı (üretici fıyatlanyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 
GSMH 'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 
Faaliyet karlılığı (Öz kaynak yönünden) 
Zararlılık 
Faaliyet kan veya zaran 
Dönem kan veya zaran 
Bilanço kan veya zaran | 

Ölçü 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

% 
Milyon TL 

Bin ton 
Bin ton 

Milyon TL 
TL/s.bilir-ton 
ton/yevmiye 

Bin ton 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

% 
% 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

01.04-31.12.2004 

43.734.500 
43.734.500 
20.916.042 
81.601.709 

148.269 
134.157.788 
97.588.874 
7.159.561 

111 
36.929.040 

4.414 
3.312 

181.537.443 
54.803.376 

5,0 
3.337 

216.201.565 

14.382.188 

430.371 

857.942 
27 

387 
3.397 

123.322.117 

472.452 
1.514 

6.426.189 
1.510 

88.161.009 
2.886 

156.196 
18.993.731 

219.406.067 
227.620.290 
227.474.344 

6,5 
6,0 

1.367.067 
(22.662.262) 
(22.818.458) 
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Müessese tarafından 1.4-31.12.2004 faaliyet dönemi içinde, kurumca üretilen satılabilir baz
da linyit üretiminin % 17'si oranında 3.312.523 ton satılabilir üretim gerçekleştirilmiş; bunun 
24.527 tonu iç tüketime verilmiş, bakiyesi 3.287.996 ton kömür satışa sunulmuştur. 

Satışı gerçekleştirilen 3.336.601 ton kömürün; % 33'ü oranında 1.107.866 tonunu Tunçbilek 
Termik Santralına verilen kömürler, % 67'si oranında 2.228.735 tonunu ise teshin ve sanayiye sa
tılan kömürler oluşturmuştur. 

İlk madde ve malzeme, işçilik ve genel üretim giderlerinden gelen 'üretimle doğrudan ilgili 
giderler' ile tamir-bakım, nakliyat, sosyal servis ve diğer giderlerden gelen 'üretimle ilgili dolaylı 
giderler'den oluşan toplam üretim maliyeti tutarı 181,5 trilyon lira, satılabilir kömür üretim birim 
maliyeti ise 54,6 milyon TL/ton olarak gerçekleştirilmiştir. Termik santrale satılan kömürün ticari 
maliyeti 59,4 milyon TL/ton, teshin ve sanayiye satılan kömürün ise 77,6 milyon TL/ton olmuştur. 

Faaliyet dönemi içinde ortalama olarak 27 memur, 387 sözleşmeli ve 3.397 işçi olmak üzere 
toplam 3.811 kişi istihdam edilmiştir. Yaratılan katma değer unsurları itibarıyla müessesenin alıcı 
fiyatlarıyla Gayrı Safı Yurt İçi Hasıla (GSYİH)'ya katkısı ise yaklaşık 227,6 trilyon lira düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

Müessese üretim miktarını piyasa ve termik santralın kömür talebine göre programlamaktadır. 
Satılabilir üretim miktarı 9 aylık faaliyet dönemi için, 6,1 milyon ton-satılabilir/yıl olan proje ka
pasitenin % 68'i düzeyinde 3,1 milyon ton olarak programlanmış ve 3,3 milyon ton satılabilir kö
mür üretimi gerçekleştirilmiştir. Müessese 216,2 trilyon liralık satış hasılatı, 214,8 trilyon liralık 
ticari maliyet gideri gerçekleştirirken 1,4 trilyon lira tutarında faaliyet kârı elde etmiş; bu meblağa 
faaliyet dışı unsurların da eklenmesiyle 9 aylık dönemi 22,7 trilyon liralık zararla kapatmıştır. 

B- İŞTİRAKLER 

233 sayılı KHK'nın 27 nci maddesine göre Teşebbüslerin bir anonim şirkete iştiraki ilgili te
şebbüsün önerisi üzerine Yüksek Planlama Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Bir anonim şirkete iş
tirak için teşebbüsün şirket sermayesine katılma payının en az % 15 olması gerekir ve bu oran or
taklığın sermaye artırması halinde de % 15'den aşağı düşürülemez. Teşebbüs iştiraklerine ait his
se senetlerinin mülkiyeti teşebbüse aittir. 

Teşebbüse ait iştiraklerin yönetim kurullarında teşebbüsü temsilen her % 15 hisse için en az 
bir üye bulundurulur. Teşebbüs temsilcileri, teşebbüsün kendi mensupları arasından ve imkân da
hilinde iştirakin bulunduğu yere yakın teşebbüs birimi içinden veya dışardan teşebbüs yönetim ku
rulunun göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. 

Teşebbüs temsilcileri, yönetim kurulu üyesi oldukları anonim şirketin faaliyetleri ve mali du
rumu hakkında, tüzükte belirtilen esaslara göre teşebbüse bilgi vermekle yükümlüdürler. Teşeb
büs, Türk Ticaret Kanunu gereğince ortakların haiz oldukları bütün haklara sahiptir. 

Yukarıda özetle bahsolunan mevzuat hükümleri çerçevesinde 2004 yılına ilişkin olarak 
TKİ'nin bir anonim şirkette iştiraki bulunmaktadır. 

Kömür cevheri aramak, bulmak ve bu mevzu ile ilgili sair işlerle uğraşmak amacıyla 1957 yı
lında Ankara'da kurulmuş bulunan Kömür İşletmeleri A.Ş'nin (KİAŞ) tamamı ödenmiş 400 Mil
yar liralık esas sermayesine TKİ'nin % 38 oranında iştiraki bulunmaktadır. Ayrıca şirketin % 10 
oranındaki sermayesi özelleştirme kapsamındaki Türkşeker'e, % 2,78'i de Kütahya Şeker Fabrika
ları A.Ş'ye ait olup, böylece şirket sermayesinin % 50,78'i kamuya ait iken, Kütahya Şeker Fab
rikaları A.Ş'deki kamu hissesinin 30.09.2004 tarih ve 2004/93 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu 
Kararı çerçevesinde 08.10.2004 tarihinde düzenlenen hisse satış sözleşmesi ile alıcıya devredilme
si sonucu şirketteki kamu payı oranı % 48'e düşmüştür. 
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Öte yandan Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)'nun 20.12.2000 tarih ve 2000/92 sayılı kara
rı ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş (Türkşeker)'in özelleştirme kapsamına alınmasının ardından 
Türkşeker'in iştiraklerinden olan Kömür İşletmeleri A.Ş. (KİAŞ) sermayesindeki % 10 ve Yeni 
Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş. (Yeni Çeltek) sermayesindeki % 16 oranındaki Türkşeker işti
rak hisselerinin de ÖYK'nın 27.06.2003 tarih ve 2003/40 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve 
programına alındığı; 

Ancak, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İDARE)'na ait KİAŞ sermayesinde bu
lunan % 10 oranında ve 40 milyar liralık hisse ile Yeni Çeltek sermayesinde bulunan % 16 oranın
da 8,8 milyar liralık İDARE hisselerinin; ÖYK'nın 26.12.2005 tarih ve 2005/148 sayılı kararı uya
rınca 4046 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (i) bendi çerçevesinde Türkiye Kömür İşletmeleri Ku-
rumu'na bütün hak ve borçları ile birlikte 29.12.2005 tarihinde bilabedel devredildiği; 

Buna göre TKİ'nin KİAŞ'taki iştirak hissesinin % 48 oranına yükseldiği, ayrıca Yeni Çeltek 
sermayesine de % 16 oranında iştirak tesis edildiği anlaşılmıştır. 

KİAŞ'ın halen kendisine bağlı Gediz, Mihalıççık, Ermenek, Mancılık İşletmeleri ve ayrıca 
TKİ'ye ait açık sahalarda rodövans karşılığı kömür üretim faaliyetlerinin yanı sıra Eskikışla Kaya 
Tuzu Ocağında da tuz üretimi ve pazarlaması yaptığı anlaşılmıştır. 

KİAŞ tarafından 2004 yılında kendi işletmelerince 93.717 ton, işletme sahaları içerisinde yer 
alan bazı alanların rodövansla çalıştırılması suretiyle de 146.666 ton olmak üzere toplam 240.383 
ton kömür üretimi elde edilirken, ayrıca 7.175 ton tuz üretimi gerçekleştirilmiştir. 

103.948 ton kömür satışlarından 7,1 trilyon lira, diğer satış ve gelirlerden 57,1 milyar lira ol
mak üzere toplam 7,2 trilyon liralık brüt satış hasılatından 108,9 milyar lira dönem kârı elde edil
miş; kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisiyle yükselen mali kâr üzerinden tahakkuk eden 
164,5 milyar liralık dönem kân vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları dolayısıyla 55,6 mil
yar liralık dönem net zararı oluştuğundan ortaklara kâr tevzii yapılmadığı anlaşılmıştır. 

KİAŞ'ın yönetim kurulunda TKİ'yi temsilen iki üye bulunurken, denetim kurulunda ise TKİ 
bir üye ile temsil edilmektedir. 

VII- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı
rakılmıştır. 

1- Komisyonumuzca yapılan görüşmeler sırasında uygun görüldüğü üzere; 

İR.2579 ve İR.2600 ruhsat numaralı maden kömürü sahasının rodövans karşılığı işletilmesine 
ilişkin Çelikler Taah. İnş. ve San. A.Ş. ile imzalanan 20.11.2002 tarihli rodövans sözleşmesinin 6 
ncı ve 18/e maddelerinde yapılan değişikliklerle haksız rekabet durumu yaratılmasına ilişkin 
BYDK Üyeler Kurulu'nun 10.02.2005 tarihli toplantısında kabul edilen Özel İnceleme Raporu ge
reğince, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu'nca hazırlanan ve 10.11.2005 tarih, 162 
sayılı Bakanlık Oluru'na bağlanan İnceleme Raporu'nda ulaşılan sonuçlar hakkında 72 sayılı 
KHK'nın 30 uncu maddesi çerçevesinde Başbakanlığa iletilen konularda ilgili mevzuat çerçeve
sinde işlem tesis edilmesi, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi 
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C) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1- Komisyonumuzca yapılan görüşmeler sırasında uygun görüldüğü üzere; 

- Kurumun 2001 yıl sonu itibariyle 110,1 trilyon liraya ulaşan EÜAŞ ve Soma, Kemerköy, Ye-
niköy Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.Merinden olan ticari alacakları ile ilgili Bakanlar Kurulu Karar
ları uyarınca valiliklere gönderilen kömür bedellerinden tahakkuk etmiş 193,4 trilyon lira tutarın
daki Hazineden alacakların zamanında tahsil edilemediği; enerji sektöründe faaliyet gösteren diğer 
birkısım kamu kurum ve kuruluşları arasında da benzer ilişkilerin görüldüğü, dolayısıyla bu ku
rumların birbirlerine olan alacak ve borçlarının büyüyerek devam ettiği; bunun sonucu olarak ala
caklarını tahsil edemeyen kurumların finansman darboğazına girerek ilave fınansal yükler getire
cek türden kısa vadeli yabancı kaynak kullanımına yönelmek zorunda kaldıkları anlaşıldığından, 

- Bahse konu kurum ve kuruluşlar arasındaki alacak-borç ilişkilerinin Hazine Müsteşarlığının 
koordinatörlüğünde ilgili kurum ve bağlı oldukları bakanlık temsilcilerinden oluşacak bir komis
yon tarafından ele alınarak bir an önce çözüme kavuşturulması, 

- Muhtaç ailelere dağıtılmak üzere ilgili valiliklere gönderilen kömür bedellerine ilişkin tahak
kuk eden alacakların ise gecikmeye meydan verilmeden yılı içerisinde tahsili hususunda Hazine 
Müsteşarlığı'nca gerekli her türlü önlemin alınması. 

SONUÇ 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 2004 yılı bilançosu ve 5.468.543 

milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Sınırlı Sorumlu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessese-
si'nin 01.04/31.12.2004 dönemi bilançosu ve 71.437.614 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir 
tablosu, 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Sınırlı Sorumlu Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müesse-
sesi'nin 01.04/31.12.2004 dönemi bilançosu ve 54.318.897 milyon lira dönem kârı ile kapanan ge
lir tablosu, 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Sınırlı Sorumlu Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi'nin 
01.04/31.12.2004 dönemi bilançosu ve 10.233.934 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Sınırlı Sorumlu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi'nin 
01.04/31.12.2004 dönemi bilançosu ve 22.662.262 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Tasvip edilmiştir. 
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TKİ Kurumu 2004 yılı ffizyon bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

I - DONEN VARLIKLAR 
A- Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1- Menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
C- Ticari alacaklar 

1-Alıcılar 
2- Alacak senetleri reeskontu (-) 
3- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 
1-Bağlı Ortaklardan Alacaklar 
2- Alacak senetleri reeskontu (-) 
3- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E- Stoklar 
1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2- Verilen sipariş avansları 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 
H- Diğer dönen varlıklar 

1- Diğer dönem varlık karşılıkları 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II - DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
3- İştirakler 
4- İştirakler sermaye taahhütleri (-) 
5- İştirakler sermaye pay. değ. düş. karşılığı (-) 
6-Bağlı ortaklıklar - Müesseseler 
7- Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 
8- Bağlı ort. ser. pay. değer düşüklüğü karş. (-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali durun var. değ. düş. karşılığı (-) 
D- Maddi duran varlıklar 

1- Maddi duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avansları 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1- Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan 
3- Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 
H- Diğer duran varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Cari dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

140.897.827 

615 
89.015.472 

2.315 
765.406 

5.732 

1.868.346 

166.607.572 

71.444.955 
12.504.130 

420.556 
242.805 

Tümü 
Milyon TL 

63.886.116 

140.897.212 

89.013.157 

771.138 

640.514 
952.993 

296.161.130 

197.346 

168.475.918 

58.940.825 

177.751 

227.791.840 
523.952.970 
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TKİ Kurumu 2004 yılı füzyon bilançosu 

Pasif (kaynaklar) 

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alman avanslar 
E - Yıllara yaygın inşaat ve onanın hakedişleri 
F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G - Borç ve gider karşılıkları 

1- Dönem kan vergi ve diğer yasal yük. karş. 
2- Dönem karının peşin öde. vergi ve diğer yük.(-) 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Maliyet gider karşılıkları 
5- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 
I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1- Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alman avanslar 
E - Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıkları 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 

F - Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 
G - Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (I+II) 
III- ÖZ KAYNAKLAR 

A - Ödenmiş sermaye 
1- Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye ( - ) 
3- Sermaye düzeltme olumlu farkı 

B - Sermaye yedekleri 
1- Hisse senetleri ihraç primi 
2- Hisse senetleri iptal karları 
3- M.D.V yeniden değerleme artışları 
4- İştirakler yeniden değerleme artışları 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C - Kar yedekleri 
1- Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 

D - Geçmiş yıllar karları 
E - Geçmiş yıllar zararları (-) 
F - Dönem net kan 
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Cari donem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

3.389.244 
3.389.244 

972.965 
1.294.071 

1.892.147 
37.950 

180.000.000 

3.310.930.115 

172.212.392 

162.898 

Tümü 
TL 

55.804.835 
7.105.840 

53.587.067 

33.765 

1.193.791 
2.267.036 

266.196 

120.258.530 

180.003 

1.930.097 

2.110.100 
122.368.630 

3.490.930.115 

172.375.290 

3.263.800.364 
2.079.299 

401.584.340 
523.952.970 

- 1641 - II. CİLT 



TKİ Kurumu 2004 yılı füzyon gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülükler 
karşılığı (-) 

Dönem net kan 

Cari dönem 
Milyon TL 

245.457.751 

245.457.751 

182.691.277 

41.657.829 

23.818.465 

37.142.957 

458.546 

8.051.522 

9.908.586 

62.766.474 

21.108.645 

7.325.607 

5.468.543 

3.389.244 

2.079.2991 
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Seyitömer Linyitleri işletmesi Müessesesi 
01.04-31.12.2004 Donemi Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

1-DONEN VARLIKLAR 
A- Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1- Menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
C- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E- Stoklar 
1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2- Verilen sipariş avansları 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H- Diğer dönen varlıklar 

1- Diğer dönen varlık karşılıklan 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II - DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
3- İştirakler 
4- İştirakler sermaye taahhütleri (-) 
5- İştirakler sermaye pay. değ. düş. karşılığı (-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 
8- Bağlı ort. ser. pay. değer düşüklüğü karş. (-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali durun var. değ. düş. karşılığı (-) 
D- Maddi duran varlıklar 

1- Maddi duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avanstan 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1- Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan(-) 
3- Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H- Diğer duran varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

01.04-31.12.2004 dönemi 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

2.754 

14.862.087 
420.773 

61.728.608 
17.054.098 

94.939 

6.584 
4.688 

183.529.491 
181.728.393 

22.165 

Tümü 
Milyon TL 

572.538 

1.495.021 

41.238.129 

35.266.898 

299.020 
1.992 

78.873.598 

28.099 

44.769.449 

1.896 

1.823.263 

1.628 

46.624.335 
125.497.933 

- 1643 - II. CİLT 



Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
01.04-31.12.2004 Dönemi Bilançosu 

Pasif (kaynaklar) 

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan avanslar 
E - Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G - Borç ve gider karşılıkları 

1- Dönem kan vergi ve diğer yasal yük. karş. 
2- Dönem karının peşin öde. vergi ve diğer yük.(-) 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Maliyet gider karşılıkları 
5- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklan 
I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar 

1- Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alman avanslar 
E - Borç ve gider karşılıktan 

1- Kıdem tazminatı karşılıktan 
2- Diğer borç ve gider karşılıktan 

F - Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuklan 
G - Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (I+II) 
III- ÖZ KAYNAKLAR 

A - Ödenmiş sermaye 
1- Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye (- ) 
3- Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 

B - Sermaye yedekleri 
C - Kar yedekleri 
D - Geçmiş yıllar karlan 
E - Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F - Dönem net kan 
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

01.04-31.12.2004 dönemi 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

25.874.586 
16.492.053 
18.469.276 
4.757.061 

229.504 

38.000.000 

1.143.070 

Tümü 
TL 

1.982.752 

112.292 

74.003 

4.042.263 
32.608.870 

1.733.471 

40.553.651 

8.680 

229.504 

238.184 
40.791.835 

39.143.070 

45.563.028 
84.706.098 

125.497.933 

- 1 6 4 4 - H. CİLT 



Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
01.04-31.12.2004 Donemi Gelir Tablosu 

G e l i r ve g i d e r l e r 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( -) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( -) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri ( -) 

Faaliyet kan 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıklan (-) 

Dönem net kan 

01.04-31.12.2004 dönemi 
Milyon TL 

173.070.692 

173.070.692 

76.664.795 

19.870.579 

5.146.195 

1.363.998 

53.917 

341.013 

9.166.997 

96.405.897 

76.535.318 

80.263.598 

71.437.614 

25.874.586 

45.563.028 

II. CİLT 



Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
01.04-31.12.2004 Dönemi Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

I - DONEN VARLIKLAR 
A- Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1 - Menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
C- Ticari alacaklar 

1-Alıcılar 
2- Şüpheli Ticari alacaklar 
3- Şüpheli Ticari alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 
1- Personelden Alacaklar 
2- Diğer Çeşitli Alacaklar 
3- Şüpheli Diğer Alacaklar 
4- Şüpheli Diğer Alacaklar karşılığı (•) 

E- Stoklar 
1- İlk Madde ve Malzeme 
2- Mamuller 
3- Diğer stoklar 
4- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
5- Verilen sipariş avansları 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyetleri 
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H- Diğer dönen varlıklar 

1- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 
2- Personel Avanslan 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II - DURAN VARLIKLAR 

A- Ticari alacaklar 
1- Verilen Depozito ve teminatlar 

B- Diğer alacaklar 
C- Mali duran varlıklar 

D- Maddi duran varlıklar 
I-Arazi ve Arsalar 
2- Yer altı ve Yerüstü düzenleri 
3- Binalar 
4- Tesis Makine ve Cihazlar 
5- Taşıtlar 
6- Demirbaşlar 
7- Maddi duran varlıklar 
8- Birikmiş amortismanlar (-) 
9- Yapılmakta olan yaönmlar 
10- Verilen sipariş avanslan 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Haklar 
2- Kuruluş ve örgütlenme giderleri 
3- Diğer Maddi olmayan duran varlıklar 
4-Lisanslar 
5- Birikmiş Amortismanlar (-) 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Arama Giderleri 
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 
3- Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
4- Birikmiş tükenme paylan(-) 
5- Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler 

H- Diğer duran varlıklar 
1- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 
2- Gelecek Yıllara İhtiyaç Stoklar 
3- Birikmiş Amortismanlar (-) 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

01.04-31.12.2004 dönemi 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

41.511.103 

35.197 
422.534 

11.940.284 
389.721 

27.790 

8.583.361 

91.154 

68.215 

2.952.393 
1.089.024 

19.906.103 
5.626.445 

447.916 
51.961 

362.133 
12.853.692 
1.911.527 

12.893 
11.504 
11.812 

601.941 
193.961.769 

168.105.681 

66.413 

II 

Tümü 
Milyon TL 

609.260 

41.511.103 

457.731 

20.941.156 

838.765 
91.154 

64.449.169 

68.215 

19.493.810 

12.585 

26.458.029 

66.413 

11 

46.099.063 
110.548.232 

II. CİLT 



Güney Ege Linyitleri İletmesi Müessesesi 
01.04-31.12.2004 Dönemi Bilançosu 

Pasif (kaynaklar) 

1 - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1- Satıcılar 
2- Alınan Depozito ve Teminatlar 
3- Diğer Ticari Borçlar 

C - Diğer borçlar 
1-Personele Borçlar 
2- Diğer Çeşitli Borçlar 
3- Müessese ve Ana Teş. Borçlar (C/H) 

D - Alınan avanslar 
E - Yıllara yaygın inşaat ve onanm hakedişleri 
F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 

1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar 
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 
3-Ödenecek Diğer Yük. 

G - Borç ve gider karşılıkları 
1- Dönem kan vergi ve diğer yasal yük. karş. 
2- Dönem karının peşin öde. vergi ve diğer yük.(-) 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Maliyet gider karşılıkları 
5- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 
2- Gider Tahakkuktan 

1 - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

11- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar 

1- Diğer çeşitli borçlar 
D - Alınan avanslar 
E - Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıkları 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 

F - Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 
G - Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (l+II) 
III- ÖZ KAYNAKLAR 

A - Ödenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye ( - ) 
3- Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 

B - Sermaye yedekleri 
1- Hisse senetleri ihraç primi 
2- Hisse senetleri iptal karları 
3- M.D.V yeniden değerleme artışları 
4- İştirakler yeniden değerleme artıştan 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C - Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
S- Özel fonlar 

D - Geçmiş yıllar karları 
E - Geçmiş yıllar zararları (-) 
F- Dönem Net Kan 
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

01.04-31.12.2004 dönemi 
Aynntısı 

Milyon TL 

3.594.624 
61.548 

8.471 
72.467 

12.685.210 

4.319.580 
3.789 

911.375 

20.741.195 
14.791.936 
2.938.643 
5.178.050 

290.329 

275 
1.443.365 

14.847.279 
552.759; 

23.000.000 

949.839 

Tümü 
Milyon TL 

3.656.172 

12.766.148 

163.668 

5.234.744 

14.356.281 

1.443.640 

37.620.653 

15.400.038 

15.400.038 
53.020.691 

23.949.839 

33.577.702 
57.527.541 

110.548.232 

502- Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 949.839 milyon liradır. 

- 1 6 4 7 - ıı. CILT 



Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi 

01.04-31.12.2004 Dönemi Gelir Tablosu 

G e l i r v e g i d e r l e r 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 
Faaliyet karı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan 
gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan 
gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kan 

01.04-31.12.2004 dönemi 
Milyon TL 

165.101.663 

165.101.663 

88.777.121 

18.121.556 

5.956.594 

49.365 

67.941 

528.431 

10.251.808 

20.741.195 

76.324.542 

58.202.986 

64.042.274 

54.318.897 

33.577.702 

- 1 6 4 8 - II. CİLT 



Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
01.04-31.12.2004 Dönemi Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

I-DÖNEN VARLIKLAR 
A- Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1- Menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
C- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli Ticari alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli Diğer Alacaklar karşılığı (-) 

E- Stoklar 
1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2- Verilen sipariş avansları 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H- Diğer dönen varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II - DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari alacaklar 

1- Verilen Depozito ve teminatlar 
B- Diğer alacaklar 
C- Mali duran varlıklar 

D- Maddi duran varlıklar 
1- Maddi duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatınmlar 
4- Verilen sipariş avanslan 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Haklar 
2- Kuruluş ve örgütlenme giderleri 
3- Diğer Maddi olmayan duran varlıklar 
4- Birikmiş Amortismanlar (-) 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Arama Giderleri 
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 
3- Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
4- Birikmiş tükenme paylan(-) 
5- Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 

H- Diğer duran varlıklar 
1- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 
2- Birikmiş Amortismanlar (-) 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

01.04-31.12.2004 dönemi 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

33.896 

773 

136.967 
507.422 

228.376 

124.839.620 
69.760.190 

91.993 
738.531 

1.211 

10.876 
8.602 

2.409.209 
909.649.330 

73.159 
888.704.758 

201.156 

1.296.823 

52 
52 

Tümü 
Milyon TL 

2.300.925 

101.387.316 

217.428 

47.655.382 

1.491.846 
406.577 

153.459.474 

228.376 

55.909.954 

3.485 

23.628.096 

1.296.823 

81.066.734 
234.526.208 

- 1 6 4 9 - II. CİLT 



Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
01.04-31.12.2004 Dönemi Bilançosu 

Pasif {kaynaklar) 

1 - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan avanslar 
E - Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 

1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 

G - Borç ve gider karşılıkları 
1- Dönem kan vergi ve diğer yasal yük. karş. 
2- Dönem karının peşin öde. vergi ve diğer yük.(-) 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Maliyet gider karşılıkları 
5- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 
I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar 
D - Alınan avanslar 
E - Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıkları 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 

F - Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 
G - Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (I+II) 
III-ÖZ KAYNAKLAR 

A - Ödenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye (-) 
3- Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 

B - Sermaye yedekleri 
C - Kar yedekleri 
D - Geçmiş yıllar karlan 
E - Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F - Dönem Net Kan 
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

01.04-31.12.2004 dönemi 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

5.121.838 
2.210.438 

8.534.118 
8.534.118 

14.049.081 

12.620.948 

26.733.361 
699.334 

57.000.000 

2.353.360 

Tümü 
Milyon TL 

23.865.849 

76.215.693 

8.013.080 

7.332.276 

26.670.029 

3.932.021 

146.028.948 

11.389 

27.432.695 

27.444.084 
173.473.032 

59.353.360 

1.699.816 
61.053.176 

234.526.208 | 

502- Sermaye düzeltmesi olumlu farklan .2.353.360 milyon liradır. 

- 1650 - II. CİLT 



Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
01.04-31.12.2004 Dönemi Gelir Tablosu 

G e l i r ve g i d e r l e r 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan 

F - Diğer faaliyetlerden olağan 
gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan 
gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan 
K - Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan (-) 

Dönem net kan 

01.04-31.12.2004 dönemi 
Milyon TL 

343.223.605 

343.223.605 

258.367.105 

67.309.188 

13.515.025 

358.207 

275.029 

2.068.108 

22.263.275 

8.534.118 

84.856.500 

17.547.312 

30.429.101 

10.233.934 

1.699.816 

- 1 6 5 1 - ıı. CİLT 



Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
01.04-31.12.2004 Donemi Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

I - DÖNEN VARLIKLAR 
A- Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1- Menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
C- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E- Stoklar 
1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2- Verilen sipariş avansları 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyetleri 
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H- Diğer dönen varlıklar 

1- Diğer dönen varlık karşılıkları 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II - DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar 
D- Maddi duran varlıklar 

1- Maddi duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avansları 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1- Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan(-) 
3- Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H- Diğer duran varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

01.04-31.12.2004 dönemi 
Ayrıntısı 

MUyon TL 

393.133 

833.713 

130.604.710 
97.558.874 

168.238 
3.384.840 

2 

5.119.569 
691.693 

Tümü 
Milyon TL 

1.631.244 

43.371.208 

80.596 

15.670.501 

374.667 
250.260 

61.378.476 

112.483 

36.598.914 

2 

4.427.876 

41.139.275 
102.517.751 

- 1652 - II. CİLT 



Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
01.04-31.12.2004 Donemi Bilançosu 

Pasif (kaynaklar) 

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan avanslar 
E - Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G - Borç ve gider karşılıkları 

1- Dönem karı vergi ve diğer yasal yük. karş. 
2- Dönem karının peşin öde. vergi ve diğer yük.(-) 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Maliyet gider karşılıkları 
5- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklan 
I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar 

1- Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan avanslar 
E - Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıktan 
2- Diğer borç ve gider karşılıklan 

F - Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuklan 
G - Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (I+H) 
III-ÖZ KAYNAKLAR 

A - Ödenmiş sermaye 
1- Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye (- ) 

B - Sermaye yedekleri 
C - Kar yedekleri 
D - Geçmiş yıllar karları 
E - Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F-Dönem net zaran(-) 
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

01.04-31.12.2004 dönemi 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

156.196 
156.196 

13.097.500 
9.904.564 

24.175 

30.955.366 
83.062 

43.734.500 

Tümü 
TL 

10.217.477 

1.567.136 

3.837.702 

7.724.983 
23.026.239 

4.029.809 

50.403.346 

159.935 

31.038.428 

31.198.363 
81.601.709 

43.734.500 

22.818.458 
20.916.042 

102.517.751 
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Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
01.04-31.12.2004 Dönemi Gelir Tablosu 

G e l i r ve g i d e r l e r 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 

F - Diğer faaliyetlerden olağan 
gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan 
gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan 

K. - Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kan 

01.04-31.12.2004 dönemi 
Müyon TL 

216.201.565 

216.201.565 

182.285.674 

32.548.824 

4.616.861 

475.046 

148.269 

539.979 

28.562.854 

33.915.891 

1.367.067 

5.360.613 

(22.662.262) 

156.196 

(22.818.458) 
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SAYI: 115 

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜESSESELERİNİN 
2004 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 14.06.2006 tarihli 34 üncü Birleşiminde Türkiye Taşkömürü Kurumu Ge
nel Müdürlüğü ve Müesseselerinin 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 
sayılı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sıra
sında kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt 
Komisyon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında 
Üyelerimiz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

Taşkömürü rezervi Türkiye'de, Antalya ve Diyarbakır yörelerindeki çok az miktarda rezerv 
hariç tutulursa, Zonguldak havzasında toplanmış olup bu havza, Ereğli'den İnebolu'ya doğru 1 ve 
2 no'lu sahalar olarak, 3.000 kırr'si karada olmak üzere toplam 6.882 kırr'lik bir alanı kapsamak
tadır. Bölgedeki taşkömürü, Uzun Mehmet tarafından 1829 yılında Karadeniz Ereğlisi'nin Köse-
ağzı köyünde bulunmuştur. İlk üretim 1848'de "Hazineyi Hassa İdaresi" tarafından başlatılmış, 
1854 yılında üretim işleri "Muvakkat İngiliz İdaresi"ne verilmiştir. 1865 yılında ise havzanın ida
resi ve denetimi Bahriye Nezareti'ne devredilmiştir. 1908 yılına kadar süren Bahriye Nezareti yö
netimi sırasında havzaya yabancı firmaların da girmesi ile hem üretim artışı sağlanmış, hem de üre
tim teknikleri geliştirilmiştir. 1908 - 1914 yılları arasında havzayı "Havza-i Fehmiye İdaresi" yö
netmiştir. 1914 - 1918 yılları arası havza "Harp Kömürü Merkezi" haline dönüştürülmüş ve başı
na da bir Alman subayı getirilmiştir. Harpten sonra havzaya Fransızlar hakim olmuş ve 1923'te 
kurulan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yabancı firmaları yatırım yapmaya teşvik etmişse de ba
şarılı olamayınca 1926 yılında İş Bankası'na yetki verilerek bankanın kurduğu "Türk-İş Şirketi" ile 
havzaya millî yönetim girmiştir. 14.06.1935 tarih ve 2818 sayılı Yasa ile de yabancı firmaların mil-
lileştireceği öngörülmüştür. Bu kanuna dayanılarak havzada faaliyet gösteren en büyük yabancı 
kuruluş olan Ereğli Şirketi ile anlaşmaya varılarak, şirketin bütün varlığı 14.06.1935'te kurulan 
Etibank'a devredilmiştir. 11.06.1937 tarih ve 3241 sayılı yasa ile de Etibank, havzayı 03.01.1938 
tarihinde kurduğu Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi (EKİ) eliyle işletmeye başlamış ve 
30.05.1940 tarihinde çıkarılan 3867 sayılı Kanunla da havzanın tümünün EKİ tarafından devletleş
tirilmesi sağlanmıştır. 1957 yılında EKİ Müessesesi Etibank'tan ayrılarak yeni oluşturulan Türki
ye Taşkömürü İşletmeleri Kurumu'na bağlanmış ve 10.10.1983 tarihinde de "Türkiye Taşkömürü 
Kurumu" adı altında TKİ'den ayrılarak ayrı bir kurum haline dönüştürülmüştür. Havza'da 1,3 mil
yar ton jeolojik rezerv mevcut olup, bugünkü şartlarda işletilemeyecek özellikteki rezerv düşünül
düğünde jeolojik rezerv 700 milyon ton civarındadır. Havzada uzun yıllardır edinilen tecrübelerin 
ışığında, bu rezervin % 50'sinin işletme zayiatı, topuk bırakma zorunluluğu, damar kalınlığının ye
tersizliği ve jeolojik arızalar nedeniyle üretilmesinin mümkün olmadığından, havzanın ömrü, 2004 
yılı tüvenan üretimi esas alındığında 120 yıl civarında olmaktadır. Türkiye toplam görünür taşkö
mürü rezervi, dünya görünür taşkömürü rezervinin % 0,1'i oranındadır. 
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233 sayılı KHK'ye göre hazırlanan ve 11.12.1984 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Türki
ye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü'ne göre kurumun amacı özetle; Devletin genel sanayi ve ener
ji politikasına uygun olarak taşkömürü rezervlerini en iyi şekilde değerlendirmek ve ülkenin taşkö
mürü üretiminin gerçekleşmesi için gerekli her türlü yeraltı ve yerüstü sosyal ve sanayi tesislerini 
kurmak, işletmek ve ürünlerini değerlendirmek, konu ile ilgili kara ve deniz dahil her türlü nakli
ye, tahmil ve tahliye yapmak veya yaptırmak, aynı ve fikir haklar almak ve satmak, ithalat ve ih
racat dahil türlü ticarette bulunmak, bu hizmetlerin görülmesi ve geliştirilmesi için kaynaklar sağ
lamak ve artırmak, genel sanayi ve enerji politikası içinde üretilen taşkömürü ve tali maddelerin ne
relerde ve ne miktarda kullanılacağı tespit edip bakanlığın onayının alınması olarak ifade edilmiştir. 

TTK bu amaç ve faaliyetlerini, taşkömürü havzası sathına yayılmış beş müessese ve bunlara 
bağlı işletme müdürlükleri vasıtasıyla yürütmektedir. 

Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Konsolide Toplu Bilgiler 

Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar) 

Finansman giderleri 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar (birikmiş amortisma) 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 

Tüm alım tutarı 

Satın alınan tüvenandan üretim miktarı 

Üretim miktarı (satılabilir) 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) 

Üretim verimliliği 

Satış miktarı 

Net satış tutan 

Stoklar: 

İlk madde ve malzeme 

Yan mamuller 

Mamuller 

Ticari mallar 

Diğer stoklar 

Memur (Ortalama) 

Sözleşmeli (Ortalama) 

İşçi (Ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 

Memurlar için yapılan giderler 

Memur başına aylık ortalama gider 

Sözleşmeliler için yapılan giderler 

Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 

İşçiler için yapılan giderler 

İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönemine ilişkin vergi ve diğer 

yasal yükümlülükler 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİh" yakada (üretici fiyatlarıyla) 

GSYİrT ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

GSMfT ya katkı (atıcı fiyatlarıyla) 

Faaliyet karlılığı (Öz kaynaklar yönünden) 

Mali karlılık (Öz kaynaklar yönünden) 

Ekonomik karlılık 

Zararlılık 

Konsolide faaliyet zarın 

Konsolide dönem zaran 

Konsolide bilanço zaran 

Füzyon dönem zaran 

Füzyon bilanço zaran | 

Ölçü 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
Milyon TL 

Bin ton 

Bin ton 

Milyon TL 

Kg/Yev 

Bin ton 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Kişi 

Kişi 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
% 
•/. 
% 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

2000 

500.000.000 

500.000.000 

156.645.620 

12.974.951 

39.096.369 

267.784.913 

169.808.706 

4.292.298 

59 

14.656.883 

2.259 

200.707.366 

611 

2.170 

65.954.550 

7.062.925 

241.560 

9.594.865 

6.072 

1.290.889 

256 

2.172 

18.232 

222.554.842 

2.029.845 

661 

14.753.133 

566 

187.003.158 

855 

6.119.571 

56.491.746 

62.611.317 

58.842.335 

164.230.075 

226.277.359 

546.265.546 

1.018.407 

1.702.213 

2001 

900.000.000 

793.702.391 

39.043.436 

175.952.488 

37.595.805 

405.459.265 

254.173.281 

9.872.964 

91 

22.505.538 

2.357 

294.845.264 

643 

2.292 

116.753.612 

9.494.643 

600.428 

9.559.184 

949 

1.593.852 

269 

2.125 

18.025 

310.458.635 

3.259.520 

1.010 

21.313.738 

742 

261.723.649 

1.210 

12.265.536 

71.203.347 

81.468.883 

75.309.835 

218.532.687 

289.259.053 

835.524.599 

1.702.213 

2002 

900.000.000 

900.000.000 

453.659.465 

183.464.343 

21.761.798 

411.372.435 

253.884.263 

11.532.045 

77 

27.306.438 

2.244 

390.443.255 

703 

2.103 

156.440.537 

11.083.1)2 

600.428 

22.305.294 

1.412.955 

273 

2.096 

15.761 

413.561.819 

5.127.443 

1.636 

31.850.728 

1.277 

320.661.299 

1.810 

12.552.298 

95.089.455 

107.641.753 

104.119.367 

272.750.630 

334.148.928 

1.169.673.527 

466.464 

1.702.213 

2003 

1.600.000.000 

1.592.986.317 

4.337.905.049 

20.019.307 

232.832.807 

75.441.492 

430.291.276 

268.659.617 

11.716.302 

76 

31.552.906 

2.012 

426.743.101 

732 

2.050 

175.451.065 

11.466.912 

737.295 

11.749.105 

1.934.177 

279 

2.047 

14.433 

464.266.298 

6.118.520 

1.901 

38.313.544 

1.559 

349.755.945 

2.019 

18.499.053 

79.235.946 

97.723.999 

87.681.331 

328.055.427 

493.688.370 

1.663.361.897 

525.889 

2.694.567 

2004 

2.20O.OO0.O00 

1.975.286.317 

106.379.974 

59.336.394 

222.569.916 

39.972.602 

471.698.864 

295.188.163 

11.308.723 

78 

39.443.388 

1.881 

419.632.063 

790 

1.878 

195.824.888 

17.348.581 

965.768 

3.638.402 

826.632 

260 

1.979 

12.326 

435.836.744 

7.357.798 

2.666 

42.220.129 

2.001 

386.228.195 

2.388 

17.108.754 

125.078.416 

142.187.754 

141.645.500 

297.429.090 

388.456.686 

2.051.818.583 

4.173.721 

6.868.288 

Son İki 

Yıl Farkı 

600.000.000 

382.300.000 

•4.231.525.075 

22.312.879 

-10.262.891 

-35.468.890 

41.407.588 

26.528.546 

-407.579 

2 

7.890.482 

-131 

-7.111.038 

58 

-172 

20.373.823 

5.881.669 

228.473 

-8.110.703 

-1.107.545 

-19 

-68 

-2.107 

-28.429.554 

1.239.278 

765 

3.906.585 

442 

36.472.250 

369 

-1.390.299 

45.842.470 

44.463.755 

53.964.169 

-30.626.337 

-105.231.684 

388.456.686 

3.647.832 

4.173.721 

Artış 
veya 

Azalış 
% 
38 
24 

-98 

60 

4 

47 

10 

10 

-3 

3 

25 

-7 

-2 

8 

-8 

12 

51 

31 

-69 

-57 

-7 

-3 

15 

-6 

20 

40 

10 

28 

10 

18 

-8 

58 

45 

62 

-9 

-21 

23 

694 

155 

Not: 2003 ve 2004 yılına ilişkin veriler enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değerlere göre alınmıştır. 
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TTK Genel Müdürlüğü 2004 yılı verilerine göre kurumun likiditesi yetersiz, kaynak yapısı ise çok 
bozuktur. Kurum varlıklarının % 79'unu yabancı kaynaklarla, % 21 'ini de öz kaynaklarla karşılanmıştır. 

Satış hasılatı ile maliyet ve faaliyet giderlerinin ancak % 39,7'si karşılanabilmektedir. Söz ko
nusu ilişkiye faaliyet dışı unsurlar ile fınansal yükler de ilave edildiğinde, kurum dönemi 388,4 tril
yon lira zararla kapatmıştır. Kurumun bu maliyet/hasılat kombinasyonu çerçevesinde kâra geçme
si imkânsız durumdadır. Ayrıca geçmiş yıllar zararları toplamı 1.663,4 trilyon liradır. En önemli
si zarar kronikleşmiştir. 

Sermaye arttırmaları ise zararla etkisini yitirmektedir. Nitekim yıl içinde 1.600 trilyon liradan 
2.200 trilyon liraya (1.975,3 trilyon lirası ödenmiştir) arttırılan sermayenin tamamı toplam 2.051,8 
trilyon lira tutarındaki geçmiş yıllar ve dönem zararıyla tüketilmiş durumdadır. Kaybedilen kay-

' naklar ise, esas itibariyle kısa vadeli olarak yeniden sağlanan borçlarla karşılanmıştır. Ancak kısa 
vadeli borçların tamamı çok kısa vadeli ve ödenmediği takdirde ilave fınansal yükler getirecek tür
den kaynaklardandır. Nitekim kurumun 2004 yılında tahakkuk eden 39,9 trilyon liralık fınansal gi
derinin 39,4 trilyon lirasını gecikme zammı ve gecikme faizleri teşkil etmiştir. Başka bir ifadeyle 
kurum ödenmesi gecikmiş vergi ve pirim borçlarının mali baskısı altında bulunmaktadır. 

Yeni sermaye sağlanması, kronikleşen bu durumu iyileştirme yerine sonuçlan erteleme etkisi 
göstermektedir. Başka bir ifade ile Kurumun kronikleşen fınansal yapısı düzeltilmedikçe yeniden 
sağlanan kaynakların da bu yolla tüketileceği açıktır. Bu nedenle TTK topluluğuna ilişkin yeni ya
tırımların finansmanının planlanması sırasında, kurumun kaynak tüketme özelliğinin daima göz 
önünde bulundurulması gerekmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 
Ana statüsü ile teşkil olan TTK, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu ser

mayesiyle sınırlı olan bir iktisadi devlet teşekkülüdür. Kurum merkezi Zonguldak'tadır. İlgili ol
duğu bakanlık ise Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığıdır. 

Kurum, 72 ve 233 sayılı KHK'lar gereğince mali, idari, teknik ve hukuki yönlerden Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun sürekli denetimine ve TBMM'nin denetim biçimini göste
ren 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Denet
lenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi olup, 233 sayılı KHK ile Ana Statü
sü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

TTK'nın organları; yönetim kurulu ve genel müdürlüktür. Yönetim kurulu 233 sayılı 
KHK'nın 6 ncı maddesine göre bir başkan ve beş üyeden oluşmaktadır. Genel müdür yönetim ku
rulu başkanıdır ve ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır. 233 sayılı KHK'nin 5/3 ün
cü maddesine göre TTK'nın yetkili ve sorumlu yürütme organı genel müdürlük olup, genel müdür 
ile üç genel müdür yardımcısı ve bağlı alt birimlerden oluşmaktadır. 

TTK'da yevmiyeli, kadrolu ve sözleşmeli olmak üzere üç ayrı statüde personel istihdam edil
mektedir. Kurumun personel kadro ve pozisyonları; 399 sayılı KHK gereği Bakanlar Kurulunca 
hazırlanan kararname eki I ve II sayılı cetveller doğrultusunda 309 memur kadrosu, 2.228 sözleş
meli personel pozisyonu olarak belirlenmiş ayrıca 14.000 işçi prevüsü olmak üzere 2004 yılında 
16.637 kişinin istihdam edileceği TTK yönetim kurlu kararıyla programlanmıştır. 

309 memur kadrosunda, ortalama 260 kişi istihdam edilirken, yıl sonunda bu sayı 254 kişi ol
muştur. 2.228 sözleşmeli personel pozisyonunda, ortalama 1.979 kişi istihdam edilirken, yıl so
nunda bu sayı 1.949 kişi olmuştur. 14.000 işçi prevüsünde ise, ortalama 12.326 kişi istihdam edi
lirken, yıl sonunda bu sayı 11.999 kişi olmuştur. 

Kurumun 2004 yılı personel giderleri önceki döneme göre % 3 oranında 13,2 trilyon lira ar
tarak 407,4 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Personele yapılan toplam harcamalar ise emekli 
olan personelin etkisiyle % 6 oranında 28,4 trilyon lira azalarak 434,8 trilyon liraya gerilemiştir. 
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Toplam personel giderlerinin % 88,6 oranında 386,3 trilyon lirası işçiler, % 9,7 oranında 42,2 
trilyon lirası sözleşmeli personel ve % 1,7 oranında 7,3 trilyon lirası da memurlar için yapılmıştır. 

III- MALİ BÜNYE 

TTK'nın varlık ve kaynakları önceki döneme göre % 4,5 oranında 12,0 trilyon lira artarak 
281,9 trilyon liraya yükselmiştir. Toplam kaynakların % 36 oranında 101,4 trilyon lirası dönen var
lıklara bağlanmış durumdadır. 

Toplam kaynakların % 79 oranında 222,6 trilyon lirasını yabancı kaynaklar, % 21 oranında 
59,3 trilyon lirasını da öz kaynaklar teşkil etmiştir. Yabancı kaynakların 222,3 trilyon lirası kısa 
süreli, 0,3 trilyon lirası da uzun süreli yabancı kaynaklardır. 

Mali bünye üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirme çalışmaları neticesinde, kurumun 
içinde bulunduğu fînansal darboğazlar ile mali sonuçların oluşumunda etkisi olan faktörler 2004 
yılı konsolide mali tablolarına göre aşağıda özetle belirtilmiştir. 

2004 yılı verilerine göre kurumun likiditesi yetersiz, kaynak yapısı ise çok bozuktur. Varlık
larının % 79'unu yabancı kaynaklarla, % 21'ini de öz kaynaklarla karşılamıştır. Toplam aktiflerin 
% 64'ünü teşkil eden net duran varlıkların devir hızı çok düşüktür. Böylece duran varlıkların ve
rimli çalışmaması aktifin genel devir hızının da düşük olmaması sonucunu doğurmaktadır. 

Satış hasılatı ile maliyet ve faaliyet giderlerinin ancak % 39,7'si karşılanabilmektedir. Söz ko
nusu ilişkiye faaliyet dışı unsurlar ile finansal yüklerin de ilave edilmesiyle, kurum dönemi 388,4 
trilyon lira zararla kapatmıştır. Kurumun bu maliyet/hasılat kombinasyonu çerçevesinde kâra geç
mesi imkânsız durumdadır. Ayrıca geçmiş yıllar zararları toplamı 1.663,4 trilyon liradır. En önem
lisi zarar kronikleşmiştir. 

Sermaye artırımları ise, biriken zararlarla etkisini yitirmektedir. Nitekim yıl içinde 1.600 tril
yon liradan 2.200 trilyon liraya (1.975,3 trilyon lirası ödenmiştir.) artırılan sermayenin büyük bir 
kısmı, toplam 2.051,8 trilyon lira tutarındaki geçmiş yıllar ve dönem zararlarıyla tüketilmiş durum
dadır. Kaybedilen kaynaklar ise, esas itibariyle kısa vadeli olarak yeniden sağlanan borçlarla karşı
lanmıştır. Ancak kısa vadeli borçların tamamı çok kısa vadeli ve ödenmediği taktirde ilave finansal 
yükler getirecek türden kaynaklardır. Nitekim kurumun 2004 yılında tahakkuk eden 39,9 trilyon li
ralık finansman giderinin, 39,4 trilyon lirasını gecikme zammı ve gecikme faizleri teşkil etmiştir. 
Başka bir ifadeyle kurum, ödenmesi gecikmiş vergi ve prim borçlarının mali baskısı altındadır. 

Zararın yapısal bir durum olması kurumun mali yapısını daima olumsuz biçimde etkilemekte
dir. Yeni sermaye sağlanması ise, kronikleşen bu durumu iyileştirme yerine sonuçlarını erteleme 
etkisi göstermektedir. Başka bir ifadeyle kurumun kronikleşmiş mali yapısı düzeltilmedikçe Hazi-
ne'den sağlanan yeni kaynakların da bu yolla tüketileceği açıktır. ' 

Özetle, kurumun bu duruma neden olan yapısal zaafları mevcu/tur. Aşırı istihdam, istihdamın 
dağılımındaki çarpıklık, işgücü verimliliğinin (randıman) istenen düzeylerde arttırılamaması, yatı
rımlardaki yetersizlik, mevcut ocakların jeolojik yapılarından kaynaklanan vs. sorunlar nedeniyle 
her geçen yıl zarar edilmekte olup; Kurum, zararlarını mümkün olduğunca azaltıp, Hazine'ye olan 
yükünü kabul edilebilir düzeylere indirerek madencilik faaliyetlerine odaklanmalı, piyasanın iste
diği nitelikte ve mümkün olan en düşük maliyette üretim yapmalı, ekonomik ömrünü tamamlamış 
bina, tesis, makine ve donanımı elden çıkarmalı veya yenilemeli, tüm üretim ve hizmet süreçlerini 
sürekli gözden geçirerek, kurumun performansını etkileyen maliyet, kalite ve hizmetlerin hızı gibi 
etmenler de sürekli iyileştirmeler yapmalıdır. 
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IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
13.10.2003 tarih ve 2003/6287 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kesinleşip 21.10.2003 tarih 

ve 25266 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına 
ilişkin 2004 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı esasları ile TTK Ana Statüsü ve İşletme 
Bütçesi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre oluşturulan bir komisyon tarafından hazırlanan 
2004 yılı TTK Konsolide İşletme Bütçesi, Yönetim Kurulu'nun 31.12.2003 tarih ve 824 sayılı ka
rarıyla kabul edilerek uygulamaya konulmuştur. 

2004 yılı konsolide işletme bütçesinin tümü üzerinde yapılan incelemede; 

-Bütçenin Yıllık Genel Yatırım ve Finansman Programındaki hedefler esas alınarak hazırlandığı, 
-Yıl içinde 266 kişisi memur, 1.990 kişisi sözleşmeli, 12.500 kişisi daimi işçi olmak üzere top

lam 14.756 kişinin istihdam edileceği; bunlara maaş, ücret, ek ödeme ve sosyal gider vs. şeklinde 
455,4 trilyon liralık harcama yapılacağı, 

-İhtiyaç, stok ve geçmiş yıl harcamaları ile yıl içinde meydana gelebilecek artışlar da dikkate 
alınarak tedarik planı çerçevesinde 57,4 trilyon liralık satmalma yapılacağı, 

-2.070 bin ton satılabilir taşkömürü üretiminin 51 bin tonu iç tüketimde kullanıldıktan sonra 
bakiye 2.019 bin ton kömürün satışa arz edileceği, 

-Taşkömürü üretim maliyet giderlerinin 417,4 trilyon lira, birim sanayi maliyetin 201,7 mil
yon TL/Ton, birim ticari maliyetin ise 257,6 milyon TL/Ton olacağı, 

-2.019 bin ton olarak satışa arz edilecek taşkömüründen 160,2 trilyon lira hasılat elde edilece
ği, taşkömürü ortalama satış fiyatının 79,4 milyon TL/Ton olacağı; hizmet satışlarından da 30,7 
trilyon lira olmak üzere toplam 190,9 trilyon liralık net satış hasılatı sağlanacağı, 

-Yatırım programı kapsamında 14,5 trilyon liralık nakdi yatırım harcaması yapılacağı, 
-Yukarıdaki programların uygulamaya konulmasıyla 436 trilyon liralık finansman ihtiyacının 

gerekeceği, buna karşılık 2004 yılı faaliyetleri sonucunda 448 trilyon liralık dönem zararının olu
şacağı, öngörülmüştür. 

Yıl sonundaki gerçekleşmelere göre ise istihdam edilen 14.565 personel için 435,8 trilyon li
ralık harcama yapıldığı, 419,6 trilyon lira maliyet gideri yapılarak, 1,9 milyon ton kömür üretimi 
sağlandığı, 39,4 trilyon liralık alım, 11,3 trilyon liralık nakdi yatırım harcaması gerçekleştirildiği, 
1,9 milyon ton kömür satışı karşılığında 195,8 trilyon liralık gelir elde edilmesiyle 2004 yılı faali
yetlerinin 388,4 trilyon liralık konsolide dönem zararı ile kapandığı görülmüştür. 

V- YATIRIMLAR 
Kurumun 2004 yılı yatırım programı, 21.10.2003 tarih ve 25266 sayılı Resmi Gazete'de yayım

lanan 13.10.2003 tarih ve 2003/6286 sayılı 2004 Yılı Programının Uygulanmasının, Koordinasyo
nu ve İzlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararının eki olarak 11.01.2004 tarih ve 25343 mükerrer 
sayılı Resmi Gazete'de, 8,5 trilyon lirası dış para karşılığı olmak üzere toplam 14,5 trilyon lira öde
nek kapsamında 1 adet etüt proje ve 4 adet de yeni proje olmak üzere toplam 5 adet proje olarak yer 
almıştır. Bu projelerden 1. revizede sadece karakteristik değişikliğine gidilmiştir. 2. revizede Ma
kine- Teçhizat Alımı Projesinin 771 milyar lira olan dış para ödeneği acil talepler ve iç para ihtiya
cı nedeni ile 697 milyar liraya düşülmüş ancak, toplam ödenek 14,5 trilyon lira olarak korunmuş 
olup, diğer proje ödeneklerinde herhangi bir değişikliğe gidilememiştir. Bu ödenek revizesi 
27.05.2004 tarihinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Temmuz 2004 
tarihinde yapılan 3. revize ile 2004 yılı kurum yatırım programı kapsamında bulunan projelerden 
Arama-İhrazat Makine Teçhizat Projelerinin ödenekleri ilk 6 aylık yatırım uygulama ve gerçekleş
meleri dikkate alınarak proje ve proje alt kalemleri arası ödenek aktarımları 14,5 trilyon lira 
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olan toplam yatırım ödeneği korunarak gerçekleştirilmiş olup, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğı kanalı ile DPT Müsteşarlığı uygun görüşü sağlanan söz konusu proje ödenek revizeleri 
08.11.2005 tarihinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 4. revizede de 
2004 yılı kurum yatırım programı kapsamında bulunan projelerden Arama İhrazat ve Makine Teç
hizat Alımı projelerinin ödenekleri 11 aylık yatırım uygulama ve gerçekleşmeleri dikkate alınarak 
proje ve proje alt kalemleri arası ödenek aktarımları 14,5 trilyon lira olan yatırım ödeneği koruna
rak gerçekleştirilmiş olup, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı kanalı ile DPT Müsteşarlığı uygun 
görüşü sağlanan söz konusu proje ödenek revizeleri 17.12.2004 tarihinde Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 

14,5 trilyon liralık 2004 yılı yatırım projesi ödeneğine karşılık 3,9 trilyon lirası dış para karşı
lığı olmak üzere toplam 11,3 trilyon lira nakdi harcama yapılarak % 78'lik gerçekleşme ve 1,7 tril
yon lirası dış para karşılığı olmak üzere 8,9 trilyon lira fiziki yatırım yapılarak % 61,3'lük fiziki 
gerçekleşme sağlanmıştır. 

VI- MÜESSESELER 

233 sayılı KHK'nin 15 inci maddesine göre, sermayesinin tamamı Devlete ait teşebbüsler iş
letmelerini Müessese halinde teşkilatlandırabilmektedirler. Müesseseler Teşebbüs Genel Müdürü
nün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile kurulmakta, ana statülerinin ticaret sicillerine kayıt ve 
ilanı ile tüzel kişilik kazanmaktadır. Müesseseler, 233 sayılı KHK'da saklı tutulan hususlar dışın
da özel hukuk hükümlerine tâbi olup, sorumlulukları sermayeleri ile sınırlıdır. Müesseselerin organ
ları, yönetim komitesi ve Müessese müdürlüğüdür. Yönetim komitesi, Müessesenin en yüksek sevi
yede karar organıdır. Müessese müdürlüğü ise müessesenin yetkili ve sorumlu yürütme organıdır. 

Yönetim komitesi bir başkan ve dört üyeden oluşmaktadır. Yönetim komitesinin başkanı mü
essese müdürüdür. Yönetim komitesinin üyeleri müessesenin üst seviyedeki yöneticileri arasından 
teşebbüs genel müdürünün teklifi üzerine yönetim kurulunca atanmaktadır. Yönetim komitesi; te
şebbüsçe tespit edilen esaslara, işletme bütçesi ve programlara uygun olarak, verimlilik ve kârlılık 
ilkeleri doğrultusunda müessesenin yönetimi sağlanacak kararları almakla görevli ve yetkilidir. 

Müessese müdürü, teşebbüs genel müdürünün teklifi üzerine yönetim kurulunca atanmaktadır. 
Müessese müdürü olarak atanabilmek için en az dört yıl kamu kurum ve kuruluşlarında olmak üze
re toplam asgari sekiz yıl başarı ile çalışmış olmak ve genel müdürde aranan diğer niteliklere sa
hip bulunmak gerekmektedir. 

Müessese müdürü müesseseyi kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu ve 
yönetim komitesi kararları doğrultusunda yönetmekte; idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişi
lere karşı müesseseyi temsil etmektedir. 

Kurumun yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerine göre faaliyette bulunan beş ayrı müesse
senin kuruluş amaçları; 

Devletin genel sanayi ve enerji politikasına uygun olarak taşkömürü rezervlerini en iyi şekil
de değerlendirmek ve ülkenin taşkömürü ihtiyacını karşılayarak yurt ekonomisine azami katkıda 
bulunmak olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu beş ayrı müessesenin genel durumuna ait verilerinin son beş yıl üzerinden seyri
ni gösteren toplu bilgiler tabloları aşağıda gösterilmiştir. 

/ 
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Toplu Bilgiler 

Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 

Finansman giderleri 

Maddi duran varlıklar edinme değeri 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 

Tüm alım tutan 

Üretim miktarı (satılabilir) 

Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) 

Üretim verimliliği 

Satış miktan 

Net satış tutan 

Stoklar 

İlk madde ve malzeme 

Yan mamuller 

Mamuller 

Ticari mallar 

Diğer stoklar 

Memur (Ortalama) 

Sözleşmeli (Ortalama) 

İşçi (Ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Memurlar için yapılan giderler 

Memur başına aylık ortalama gider 

Sözleşmeliler için yapılan giderler 

Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 

İşçiler için yapılan tüm giderler 

İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönemine ilişkin kurumlar vergisi 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİrT ya katkı (üretici fiyatlanyla) 

GSYİh"ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 

GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 

Faaliyet karlılığı (Öz kaynaklar) 

Mali karlılık (Öz kaynaklar yönünden) 

Ekonomik karlılık 

Zararlılık (Öz kaynaklar yönünden) 

Faaliyet zaran 

Dönem zaran 

Bilanço zaran 

Ölçü 

Milyon TL 

Milyon Tl 

Milyon Tl 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
Milyon TL 

Bin ton 

Milyon TL 

Kg/Yev 

Bin ton 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Kişi 

Kişi 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

VtiryonTL 

vlilyon TL 

% 
% 
% 
% 

vlilyon TL 

vlilyon TL 

vlilyon TL 

2000 

45.000.0<X 

45.000.00C 

8.734.332 

9.658.525 

1.959.663 

36.068.860 

23.359718 

427.595 

63 
1.348252 

224 
21.967.667 

547 
187 

5272.401 

810.666 

3.915.478 

113.421 

10 
160 

2.021 

23.305272 

76.532 

637 
1.015.918 

529 
20.337.768 

839 
-

559278 

4.435283 

4.714.796 

4.526.374 

-

16.912.496 

2001 

90.000.00t 

8O.O0O.OCK 

20.099.51. 

7.396.933 

1.486.444 

53.112.249 

34.070.180 

417.688 

83 
2.144.182 

254 
32.120.525 

631 
241 

13.028.442 

778.407 

1.121.645 

126.662 

10 
159 

1.973 

33.223.020 

105.966 

883 
1.744.236 

914 
29.495.417 

1245 

1.403.965 

7.881.868 

9285.833 

9.066.188 

-

22.354.056 

20.521.613 29.813.934 

40.554.9981 70.368.933 

2002 

) 90.000.00( 

90.000.00C 

-5286.07C 

31.646.032 

5286.070 

2.041.323 

53.363.019 

34.132.868 

648.198 

71 
2.686.364 

264 
40.833.793 

702 
223 

17.206.569 

909.926 

4.588.575 

142.402 

10 
160 

1.780 

44.797.587 

182213 

1.518 

2260.135 

1.177 

35.689.728 

1.670 

1.304.040 

13.614.363 

14.918.403 

14.742.274 

-

24.887.145 

35.495.084 

2003 

I70.000.0CK 

170.000.00C 

124.609.59 

28.530.505 

8241.815 

1.680.748 

54.686.794 

35.203281 

442.614 

63 
3.599.070 

240 
47.022268 

751 
234 

18.579.270 

1.368.087 

5.683.670 

76.950 

12 
160 

1.600 

52.206.9% 

256204 

1.779 

2.877.664 

1.498 

40.819.028 

2.125 

390.898 

8.429.439 

8.820.337 

8J70.972 

36285.393 

46.601.398 

2004 

250.000.00C 

219.700.00C 

14.009.79. 

41.868.97C 

6.872.522 

900.173 

55.571.007 

35.962.969 

743.392 

72 
4.156.516 

255 
44.577.883 

902 
269 

26.384.413 

1.118.447 

1287.997 

60.317 

11 
159 

1.456 

45.105.648 

273.340 

1.998 

3.372.184 

1.756 

41.460.124 

2.384 

555.143 

14.988.139 

15.543.282 

15.516200 

28.880J50 

43.375.186 

105.864.0171 269.592.607 195.840.6011 

Son İki 

Yıl Farkı 

80.000.00C 

49.700.00C 

-110.599.79S 

13.338.465 

-1.369293 

-780.575 

884.213 

759.688 

300.778 

9 
557.446 

15 
-2.444.385 

151 
35 

7.805.143 

-249.640 

•4.395.673 

-16.633 

-1 
-1 

-144 

-7.101.348 

17.136 

219 
494.520 

258 
641.096 

259 

164245 

6.558.700 

6.722.945 

7.145.228 

-7.405.043 

3226212 

-73.752.0061 

Artış veya 

Azalış % 

47 
29 
-89 

-17 

-46 
2 
2 

68 
14 

15 
6 
-5 
20 
15 
42 

-18 

-77 

-22 
-8 

•9 
-14 
7 
12 
17 
17 
2 
12 

42 
78 
76 
85 

-20 
-6 

-27 
Not: 2003 ve 2004 yılına ilişkin veriler enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değerlere göre alınmıştır. 
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Türkiye Taşkfimûrii Kurumu Kozlu Taşlrömûrâ İşitime Müessesesi Toplu Bilgiler 

Toplu Bilgiler 

Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar (-) 

Finansman giderleri 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar (birikmiş amortisman) 

Yatırımlar İçin yapılan nakdi ödemeler 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 

Tüm alım tutarı 

Satın alınan tüvenandan üretim miktarı 

Üretim miktarı (satılabilir) 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) 

Üretim veriminizi (A+B) 

Satış miktarı 

Net satış tutan 

Stoklan 

- İlk madde ve malzeme 

• Yarı mamuller 

- Mamuller 

- Ticari mallar 

• Diğer stoklar 

Memur (Ortalama) 

Sözleşmeli (Ortalama) 

İşçi (Ortalama) 

Personel İçin yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 

Memurlar İçin yapılan tüm giderler 

Memur başına aylık ortalama gider 

Sözleşmeliler için yapılan tüm giderler 

Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 

İşçiler için yapılan tüm giderler 

İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönemine İlişkin kurumlar vergisi 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİH1 ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 

GSYlrfya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

GSMH 'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

Faaliyet karlılığı (öz kaynaklar yönünden) 

Mali kadılık (Öz kaynaklar yönünden) 

Ekonomik karlılık 

Zararlılık ( ö z kaynaklar yönünden) 

Faaliyet zararı 

Dönem zararı 

Bilanço zaran 

ölçü 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
Milyon TL 

Bin ton 

Bin ton 

Milyon TL 

Kg/Yev 

Bin ton 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

MilyonU 

Milyon TL 

Kişi 

Kişi 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

MHyonTL 

Milyon TL 

Milyon TL 

MHyonTL 

MilyonU 

MilyonU 

MilyonU 

% 
% 
% 
% 

MilyonU 

MilyonU 

MilyonU 

2000 

85.000.000 

85.000.000 

31.188.452 

8793.434 

5.749.826 

51.167.260 

32.914.614 

885.062 

56 

233.604 

413 
38.035.608 

612 
392 

10.058.392 

729.984 

1.527.960 

60.570 

19 
273 

2.907 

35.877.020 

152.864 

670 
1.835.100 

560 
33.689.056 

881 

365.752 

542.080 

907.686 

780.568 

31.086.845 

40.375.836 

100.049.292 

2001 

160.000.000 

140.000.000 

39.544.231 

1.863.649 

3.397.861 

81.787.947 

49.936.630 

5.304.415 

89 

3.506.190 

379 
52.584.641 

546 
373 

15.963.085 

1.029.315 

1.689.695 

17 
268 

2.916 

55.347.651 

207.794 

954 
2.660.490 

822 
52.479.367 

1.362 

27.293 

2.850.547 

2.877.654 

2.549.415 

48.203.241 

57.069.632 

157.118.924 

2002 

160.000.000 

160.000.000 

91.595.647 

47.247.231 

3.747.705 

88.718.808 

52.070.646 

6.333.810 

93 

4.457.697 

411 
75.411.651 

701 
392 

23.416.590 

1.259.156 

2.941.758 

22 
264 

2.744 

69.806.411 

413.947 

1.519 

4.018.739 

1.255 

65.373.725 

1.754 

33.097 

6.169.233 

6.202.030 

6.012.492 

59.128.713 

66.984.674 

224.103.596 

2003 

1.132.210.994 

1.132.210.994 

5.114.075 

38.256.627 

11.714.151 

96.431.590 

58.019.975 

3.441.500 

75 

5.832.327 

-
364 

79.970.583 

714 
373 

26.767.753 

2.216.594 

-
876.056 

570.884 

25 
255 

2.458 

85.272.364 

549.090 

1.830 

4.935.286 

1.612 

79.787.988 

2.705 

1.677 

5.225.574 

6.902.026 

6.504.401 

1.951,90 

67.586.031 

99.826.604 

.131.489.650 

2004 

438.930.094 

397.830.094 

3.266.927 

42.677.571 

611.369 

100.661.257 

61.360.760 

3.437.200 

79 

7.727.811 

320 
76.986.311 

744 
314 

27.371.874 

4.085.747 

252.076 

352.045 

25 
249 

2.083 

64.718.047 

646.805 

2.063 

5.485.469 

1.760 

58.585.773 

2.252 

2.731.516 

4.128.275 

4.101.194 

2.315,10 

62.790.011 

75.633.632 

3.995.633.834 

Son İki 

Yıl Farkı 

-693.280.900 

-734.380.900 

-1.847.148 

4.420.944 

•11.102.782 

4.229.667 

3.340.785 

•4.300 

4 

1.895.484 

•44 
-2.984.272 

30 
-59 

584.121 

1.869.153 

-623.980 

-218.839 

0 
-6 

-375 

-20.544.317 

97.715 

233 
550.183 

148 
-21.202.215 

-453 

-1.677 

-2.494.058 

-2.773.751 

-2.403.207 

363 
•4.796.020 

-24.192.972 

2.864.144.184 

Artış 
veya 

Azalış 
% 
•61 
•65 
-36 

12 

-95 
4 
6 

5 

32 

-12 
•4 
4 

-16 
2 

84 

-71 

-38 

-2 
-15 
-24 

18 
13 
11 
9 

-27 
-17 

-100 

-48 
-40 
-37 

19 
-7 

-24 
253 | 

Not 2003 ve 2004 yılına ilişkin veriler enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değerlere göre hazırlanmıştır. 
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Toplu Bilgiler 
Toplu Bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 

Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 
Oz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar edinme değeri 
Maddi duran varlıklar birikmiş 
amortismanı 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 

Yatırımların gerçekleşme oram (nakdi) 

Tüm alım tutan 
Satın alınan tüvenandan üretim miktarı 

Üretim miktarı (satılabilir) 

Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) 
Üretim verimliliği 
Satış miktarı 
Net satış tutarı 
Stoklan 
Dk madde ve malzeme 
Yan mamuller 
Mamuller 

Ticari mallar 
Diğer stoklar 

Sözleşmeli (Ortalama) 
işçi (Ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Memurlar için yapılan giderler 
Memur başına aylık ortalama gider 
Sözleşmeliler için yapılan giderler 
Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 

işçiler için yapılan giderler 
İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönemine ilişkin kurumlar vergisi 
Tahakkuk eden vergiler 

GSYİH' ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYIH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

Faaliyet karlılığı (Öz kaynaklar) 

Mali karlılık (Öz kaynaklar yönünden) 

Ekonomik karlılık 
Zararlılık (Oz kaynaklar yönünden) 
Faaliyet zararı 
Dönem zaran 

Bilanço zararı 

Ölçü 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 

% 
Milyon TL 

Bin ton 

Bin ton 

Milyon TL 
Kg/Yev 
Bin ton 
Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 

Milyon TL 

Kişi 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
Milyon TL 
vlilyon TL 

Milyon TL 
vlilyon TL 
vlilyon TL 

vlilyon TL 

bilyon TL 

% 
% 
% 
% 

vlilyon TL 
vlilyon TL 

vlilyon TL 

2000 

140.000.0(X 
I40.000.00( 

70.529.07C 

38.185.968 
14.658.15' 
75263.38T 
50.144.696 

763.491 

43 
4.011.235 

518 
50.786210 

536 
490 

18.083.746 

2.127.080 

• 
2204.429 

1.706 
386.712 

714 
5265 

64.885.100 
285.398 

527 
3.472.403 

436 
53.111.982 

923 

1.554.662 

10.329.600 
11.884262 
9.811.322 

• 

47.107.879 

71.458.477 

86.935.136 

2001 2002 

) 240.000.000 240.000.0CK 
) 210.000.001 

90.996.89* 
43.617.34 

17.547.333 
113.950.642 
75.952.605 

691.627 

87 
6.097.551 

509 
71.336.672 

560 
499 

29.959.348 

2.974.788 

2.123.385 
949 

187216 

647 
5.242 

88.798.953 

537.832 
915 

6.047.074 
779 

73.687.795 
1.171 

2.829.927 
17.281.443 

20.111.370 
17.695282 

-
• 

62.827.190 
88.388.057 

275.323.193 

) 240.000.CKK 

152.454.61* 

I08.42224S 
9.269.962 

84.694.872 

53.39825* 

738.161 

72 
5236.171 

521 
88.892.850 

663 
496 

30.390.853 

2.193.138 

3.501.162 

239.454 

608 
3.534 

94.790.345 
713.998 

1.322 
7.708252 

1.056 
73.353.558 

1.729 

2.880.681 
9278.165 

12.158.846 

10.397.553 

-

74.393.621 
91.795.851 

67.119.046 

2003 

) 380.O00.OCX 

) 380.OOO.CKX 

1.326.627.65 

139.169.66C 

98.481.13" 
21258.593 

85.938.245 

55.439.333 

459.979 

42 
6.454.519 

465 
97.962.321 

692 
477 

35.082.009 

1.739.163 

1.734.856 

991.813 

613 
3.287 

104.043.757 
873.536 

1.549 
9.391.165 

1277 
74.971.739 

1.901 

-
2.794.580 
2.808.198 

5.602.778 

1.691.349 

-
86.772244 

130.423.718 

.809.468.063 

2004 

) 500.000.00C 

) 456.500.00C 

5.174.10 

150.944.58. 

112.870.638 
12.653.785 

84.842.46S 

55.143.102 

586.752 

92 
7.795.526 

423 
92.893.055 

735 
417 

37.550.870 

2257.751 

139.361 

321.037 

545 
2.609 

87.594.968 
932.574 

1.807 
10.128.811 

1.549 
71.076.798 

2.270 

3.737.843 
9.052211 
12.790.054 

12.524.650 

74.579.059 

83.642.181 
81.184.944 

Son iki 

Yıl Farkı 

Artış veya 
Azalış % 

) 120.000.000 32 

) 76.500.000 20 

-1.321.453.55 

11.774.91 

14.389.50 
-8.604.804 
-1.095.77C 

-296.23 

126.773 

50 
1.341.007 

-42 
-5.069266 

43 
-60 

2.468.861 

518588 

-1.595.495 

-670.776 

-68 
-678 

-16.448.789 

59.038 
258 

737.646 
272 

-3.894.941 
369 

943.263 
6244.013 

7.187276 
10.833.301 

12.193.185 
-46.781.537 

1.228283.119 

-99 

8 
15 

40 
-l 

28 
119 
21 

-9 
-5 
6 

-13 
7 

30 

-92 

-68 
-11 
-21 
-16 

7 
16 
8 

21 
-5 
19 

34 
222 
128 
640 

14 
-35 
-68 

Not: 2003 ve 2004 yıbna ilişkin veriler enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değerlere göre hazırlanmıştır. 
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Toplu Bilgiler 

Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar (•) 

Finansman giderleri 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar (birikmiş amortismanı) 

Yatırımlar İçin yapılan nakdi ödemeler 

Yatınmların gerçekleşme oranı (nakdi) 

Tüm alım tutarı 

Satın alınan tüvenandan üretim miktarı 

Üretim miktarı (satılabilir) 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) 

Üretim verimliliği (A+B) 

Satış miktarı 

Net satış tutan 

Stoklar. 

• İlk madde ve malzeme 

- Yarı mamuller 

• Mamuller 

- Ticari mallar 

- Diğer stoklar 

Memur (Ortalama) 

Sözleşmeli (Ortalama) 

İşçi (Ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla İlişkin: 

Memurlar için yapılan tüm giderler 

Memur başına aylık ortalama gider 

Sözleşmeliler İçin yapılan tüm giderler 

Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 

İşçiler için yapılan tüm giderler 

İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönemine İlişkin kurumlar vergisi 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİK ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 

GSYltfya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

GSMH 'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

Faaliyet karlılığı (öz kaynaklar yönünden) 

Mali karlılık (Öz kaynaklar yönünden) 

Ekonomik karlılık 

Zararlılık (Öz kaynaklar yönünden) 

Faaliyet zararı 

Dönem zararı 

Bilanço zararı 

Türkiye Taşkömürü Kunımu Karadon Taşkömürü İsletme Müessesesi Toplu Bilgiler 

ölçü 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
Milyon TL 

Bin ton 

Bin ton 

Milyon TL 

Kg/Yev 

Bin ton 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Kişi 

Kişi 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

MilyonU 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
% 
% 
% 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

2000 

170.000.000 

170.000.000 

35.639.566 

2.301.801 

14.915.889 

71.602.342 

44.476.983 

1.243.419 

73 

4.588.253 

927 

68.890.098 

701 
895 

23.746.191 

1.754.442 

1.481.482 

726 

248.222 

25 
467 

5.912 

72.069.707 

230.768 

769 
3.141.078 

560 
68.697.707 

895 

2.595.716 

15.589.954 

18.185.670 

16.791.147 

51.998.930 

72.252.098 

181.228.191 

2001 

300.000.000 

270.000.000 

17.945.987 

41.546.059 

1.863.649 

14.083.892 

108.714.150 

67.722.968 

2.702.899 

102 

6.772.907 

1.076 

101.010.547 

805 

1.066 

46.423.891 

2.355.846 

428.626 

86.590 

643.735 

24 
464 

5.963 

94.667.091 

316.174 

1.097 

4.734.763 

850 
89.616.154 

1.252 

5.533.990 

27.973.660 

33.507.650 

29.416.121 

67.773.554 

92.098.491 

273.326.682 

2002 

300.000.000 

300.000.000 

117.781.165 

53.544.475 

5.666.780 

114.025.694 

70.829.377 

3.001.460 

67 

7.419.342 

897 

127.172.256 

768 
823 

50.546.688 

3.412.682 

11.273.799 

87.310 

444.305 

24 
457 

5.199 

114.753.209 

451.708 

1.568 

6.823.618 

1.235 

107.531.352 

1.724 

5.209.509 

35.130.906 

40.340.415 

38.554.248 

82.368.355 

103.885.775 

377.212.457 

2003 

2.140.819.192 

2.140.819.192 

37.442.991 

81.952.215 

39.636.216 

146.570.793 

85.272.411 

3.441.500 

75 

9.955.023 

834 
135.356.182 

710 

856 
60.990.893 

2.918.967 

3.217.958 

276.813 

24 
439 

4.619 

141.127.889 

516.576 

1.794 

7.977.031 

1.514 

132.634.282 

2.392 

12.787.769 

15.137.394 

7.445.876 

19.816.687 

467 
102.606.162 

174.660.249 

2.114.001.913 

2004 

769.823.751 

704.523.751 

21.790.866 

74.866.154 

18.867.812 

155.699.001 

94.869.132 

4.827.430 

83 

11.658.462 

771 

139.278.229 

744 
774 

68.165.481 

4.456.978 

9.951 

22 
420 

4.072 

136.019.767 

530.348 

2.008 

8.862.860 

1.759 

113.155.505 

2.283 

30.928.815 

8.482.354 

39.205.354 

656 
99.495.722 

142.956.447 

694.829.153 | 

Son İki 

Yıl Farkı 

1.370.995.441 

1.436.295.441 

•15.652.125 

-7.086.061 

-20.768.404 

9.128.208 

9.596.721 

1.385.930 

8 

1.703.439 

-63 
3.922.047 

34 

-82 
7.174.588 

1.538.011 

-3.217.958 

-266.862 

-2 
-19 

-547 

-5.108.122 

13.772 

214 
885.829 

245 
-19.478.777 

-109 

-12.787.769 

15.791.421 

1.036.478 

19.388.667 

189 
-3.110.440 

-31.703.802 

1.419.172.760 

Artış 
veya 

Azalış 
% 
•64 

•67 

42 
-9 

-52 
6 

11 

40 

11 

17 

•8 
3 
5 

-10 
12 

53 

-100 

-96 

•8 
-4 
-12 
-4 

3 
12 
11 
16 
-15 

-5 

-100 

104 
14 

98 

40 
-3 
-18 

•67 I 
Not 2003 ve 2004 yılına ilişkin veriler enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değerlere göre hazırlanmıştır. 
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Toplu Bilgiler 

Toplu Bilgiler 

Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 

Finansman giderini 

Maddi duran varlıklar edinme değeri 

Maddi duran varlıklar birikmiş 

Amortismanı 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 

Yatırımlam gerçekleş, oranı (nakdi) 

Tüm alım tutan 

Üretim miktarı (satılabilir) 

Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) 

Üretim verimliliği 

Satış miktarı 

Net satış tutan 

Stoklar: 

İlk madde ve malzeme 

Yan mamuller 

Mamuller 

Ticari mallar 

Diğer stoklar 

Memur (Ortalama) 

Sözleşmeli (Ortalama) 

İşçi (Ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 

Memurlar için yapılan giderler 

Memur başına aylık ortalama gider 

Sözleşmeliler için yapılan giderler 

Sözleşmeli başına aylık ortalama gidr 

İşçiler için yapılan giderler 

İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönemine ilişkin kurumlar vergisi 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİh" ya katkı (üretici fiyatlanyia) 

GSYİH>a katkı (alıcı fiyatlanyia) 

GSMh"ya katkı (alıcı fiyatlanyia) 

Faaliyet karlılığı (Öz kaynaklar) 

Mali karlılık (Öz kaynaklar yönünde) 

Ekonomik karlılık 

Zararlılık (Öz kaynaklar yönünden) 

Faaliyet zararı 

Dönem zaran 

Bilanço zaran 

Ölçü 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
Milyon TL 

Bin ton 

Milyon TL 

Kg/Yev 

Bin ton 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Kişi 

Kişi 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
% 
% 
% 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

2000 

45.000.000 

45.000.000 

12.751.467 

5.698.689 

1.812.835 

24.536.765 

14.149.252 

699.439 

86 
1.413.971 

176 
16.994.386 

546 
205 

5.061.932 

523.921 

465.516 

101 

15 
196 

1.463 

17.842.897 

108.179 

601 
1.231.974 

523 

14.785.665 

840 

289.278 

-510.785 

-400.945 

•439.227 

192 
16.822.417 

20.650.927 

35.795.715 

2001 

80.000.000 

70.000.000 

20.531.828 

6.193.465 

480.275 

33.324.038 

18.974.142 

221.437 

79 

1.963.157 

138 
25.148.847 

426 
113 

5.384.493 

568.794 

4.195.832 

15.399 

15 
195 

1.540 

24.900.809 

152.439 

847 
1.789.264 

765 

20.807.013 

1.126 

8.394 

5.787.115 

5.795.509 

5.675.318 

17.374.646 

21.888.938 

57.684.653 

2002 

80.000.000 

80.000.000 

21.096.389 

4.173.935 

1.036.027 

35.463.147 

20.827.360 

459.300 

69 

2.563.296 

151 
31.281.768 

546 
168 

10.324.753 

857.896 

371 

17 
188 

1.200 

32.277.945 

297.993 

1.461 

2.562.624 

1.136 

24.238.569 

1.683 

81.985 

-1.959.307 

-1.877.322 

-2.015.424 

31.293.247 

35.521.079 

93205.732 

2003 

273.428.729 

273.428.729 

15.041.071 

4.008.983 

1.151.783 

38273.097 

23.455.923 

653.189 

78 

3.329.177 

107 
37.869.397 

448 
99 

7.022.842 

1.427.182 

236.566 

565 

17 
184 

1.049 

85.272.364 

549 
1.830 

4.935.286 

1.612 

79.887.988 

2217 

1.792.478 

1.511.749 

3.304242 

3.065.667 

277 
34.189.000 

41.650.511 

259.926.146 

2004 

212.423.498 

190.623.498 

18.843.504 

4.309.664 

839.459 

39.088.175 

24257.722 

739.300 

52 

4.338.195 

112 
36.307.036 

550 
104 

9.186.195 

1.374.411 

1.958.967 

175.822 

25 
178 

1.020 

64.718.047 

618 
2.063 

5260.911 

1.760 

56.414.700 

2.252 

1.806.407 

-3.148.294 

3.312.045 

205 
31.407.780 

38.675.520 

73.531.763 

Son İki 

Yıl Farkı 

61.005.231 

82.805.231 

3.802.433 

300.681 

-312.324 

815.078 

801.799 

86.111 

-26 

1.009.018 

5 
-1.562.361 

102 
5 

2.163.353 

-52.771 

1.722.401 

175.822 

8 
-6 

-29 

20.554.317 

69 
233 

325.625 

148 

23.473.288 

35 

-1.792.478 

294.658 

-6.452.536 

246.378 

-72 
-2.781220 

-2.974.991 

6.394.383 

Artış 
veya 

Azalış 

% 
-22 

-30 
25 
8 

-27 
2 

3 

13 
-33 

30 
5 

4 
23 
5 

31 

4 

728 

100 
47 
-3 
-3 

-24 

13 
13 
7 
9 

-29 
2 

-100 

19 
-195 

8 

-26 
-8 
-7 

-33 

Not 2003 ve 2004 yılına ilişkin veriler enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değerlere göre hazırlanmıştır. 
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VII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır. 

1 - Kurum genelinde yeraltı ocaklarında üretim, verimlilik, işçilik alt yapısı, kapasite kullanı
mı ve maliyetler bazında değerlendirilmesinin yapılarak, üretim faaliyetlerinde konsantrasyonu 
sağlayacak önlemlerin alınması, 

2- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 2003 yılı denetim raporunda da belirtilen; 

İşçilere ekonomik ve sosyal yardım sağlamak amacıyla "Amele Birliği Biriktirme ve Yardım
laşma Sandığına" işçi brüt ücretlerinin % 1,5'i oranında işveren payı olarak ödenen (Ocak/2006 
dönemi itibariyle 15,7 milyon YTL'ye ulaşan borç tutarının ana parası olan 3,7 milyon YTL'si 
ödenerek, geri kalan gecikme faizine ait kısmı 36 ay üzerinden taksitlendirilen) tutarlar, kurumun 
mali yapısını olumsuz yönde etkilemekte ve kurum zararlarının daha da artmasına sebep olduğun
dan, söz konusu bu uygulamanın yürürlükten kaldırılması için ilgili merciler nezdinde başlatılan 
mevzuat değişikliği girişimlerinin sürdürülmesi, 

3- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 

B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1- Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi ile ilgili olarak; 
İşyeri disiplini, işin tanzimi» üretim programının aksatılmadan yürütülmesi ve işyerinde çalış

ma huzurunun temini için müessesedeki ücretsiz izinlerinin kullandırılma şeklinin gözden geçiril
mesi, mazeretsiz ve izinsiz olarak işe gelmemeyi alışkanlık haline getiren ve bu nedenle yasal sını
rı aşan işçiler hakkında gerekli işlemlerin yapılması, ayrıca kanun ve sözleşme hükümlerinin uygu
lanmasında ihmalleri görülen yetkililer hakkında gerekli idari tedbirlerin alınması hususlarının TTK 
Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelenerek gerekli soruşturmanın yapılması, 

SONUÇ 
Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü'nün 2004 yılı bilançosu ve 4. 173.721 milyon lira dö

nem zararı ile kapanan gelir tablosu, 
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi'nin 2004 yılı bilançosu ve 43.375.186 milyon lira 

dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi'nin 2004 yılı bilançosu ve 75.633.632 milyon lira dö
nem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi'nin 2004 yılı bilançosu ve 83.642.181 milyon lira 
dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi'nin 2004 yılı bilançosu ve 142.956.447 milyon lira 
dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi'nin 2004 bilançosu ve 38.675.520 milyon lira dönem 
zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Tasvip edilmiştir. 
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Türkiye Taşkömürü Kurumu 2004 yılı fuzyon bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

I - DÖNEN VARLIKLAR 
A- Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1- Menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
C- Ticari alacaklar 

1-Alıcılar 
2- Alacak senetleri reeskontu (-) 
3- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 
1-Bağlı Ortaklardan Alacaklar 
2- Alacak senetleri reeskontu (-) 
3- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E- Stoklar 
1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2- Verilen sipariş avansları 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyetleri 
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H- Diğer dönen varlıklar 

1- Diğer dönem varlık karşılıkları 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II - DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
3- İştirakler 
4- İştirakler sermaye taahhütleri (-) 
5- İştirakler sermaye pay. değ. düş. karşılığı (-) 
6- Bağlı ortaklıklar - Müeseseler 
7- Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 
8- Bağlı ort. ser. pay. değer düşüklüğü karş. (-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali durun var. değ. düş. karşılığı (-) 
D- Maddi duran varlıklar 

1- Maddi duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avansları 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
I- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1- Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan 
3- Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H- Diğer duran varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Aynntısı 

Milyon TL 

37.253.323 
667 

3.937.495 
101.519.856 

94.482 
2.472.342 

11.619 

1.550.000.000 

35.458.725 
23.153.577 

380.408 
190.753 

Tümü 
TL 

15.746.408 

37.253.990 

105.362.869 

2.483.961 

684.845 

1.236.013 

162.768.086 

1.550.000.000 

12.305.148 

189.655 

1.562.494.803 
1.725.262.889 

Cari dönem 
Aynntısı 

Milyon TL 

35.476.676 

667 
5.974.694 

128.079.786 

77.640 
5.836.108 

11.258 

1.898.000.000 

35.836.951 
23.594.486 

359.489 
193.400 

Tümü 
Milyon TL 

25.444.238 

35.477.343 

133.976.840 

5.847.366 

609.752 

1.326.573 

202.682.112 

1.898.000.000 

12.242.465 

166.089 

1.910.408.554 
2.113.090.666 
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Türkiye Taşkömürü Kurumu 2004 yılı fiizyon bilançosu 

Pasif (kaynaklar) 

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan avanslar 
E - Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G - Borç ve gider karşılıkları 

1 - Dönem kan vergi ve diğer yasal yük. karş. 
2- Dönem karının peşin öde. vergi ve diğer yük.(-) 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Maliyet gider karşılıkları 
5- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahkkuklan 
I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

11- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar 

1- Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan avanslar 
E - Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıkları 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 

F - Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 
G - Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (I+II) 
III- ÖZ KAYNAKLAR 

A - Ödenmiş sermaye 
1- Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye ( - ) 
3- Sermaye düzeltme olumlu farkı 

B - Sermaye yedekleri 
1- Hisse senetleri ihraç primi 
2- Hisse senetleri iptal karları 
3- M.D.V yeniden değerleme artıştan 
4- İştirakler yeniden değerleme artışları 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C - Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 

D - Geçmiş yıllar karlan 
E - Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F - Dönem net Zaran ( - ) 
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Aynntısı 

Milyon TL 

6.845.588 
938.721 

14.152 

1.600.000.000 
7.013.683 

340.208.889 

Tümü 
Milyon TL 

26.921.813 
2.902.544 

76.233.376 

1.004.772 

8.359.550 
7.784.309 

794.822 
738 

124.001.924 

3.344.479 

14.152 

3.358.631 
127.360.555 

1.933.195.206 

335.292.872 

1.597.902.334 
1.725.262.889 

Cari dönem 
Aynntısı 

Milyon TL 

8.090.664 
1.639.742 

21.559 

2.200.000.000 
224.713.683 

16.018.735 

Tümü 
TL 

24.491.841 
5.120.966 

75.409.139 

247.608 

12.827.468 
9.730.406 

804.915 

128.632.343 

21.559 

21.559 
128.653.902 

1.991.305.052 

2.694.567 
(4.173.721) 

1.984.436.764 
2.113.090.666 
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Türkiye Taşkömürü Kurumu 2004 yılı füzyon gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( -) 

Brüt satış zararı 

E - Faaliyet giderleri ( -) 

Faaliyet zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve kârlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem zararı 

K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 
yükümlülükler karşılığı (-) 

Dönem net zararı 

Önceki dönem 
Milyon TL 

51.941.278 

51.941.278 

52.557.875 

2.588.922 

183.214 

721.506 

3.036.507 

(616.597) 

(616.597) 

1.789.111 

(525.890) 

(525.890) 

Cari dönem 
Milyon TL 

57.254.661 

57.254.661 

57.530.828 

4.043.391 

8.438.317 

4.182.431 

3.685.059 

(276.167) 

(276.167) 

(4.671.093) 

(4.173.721) 

(4.173.721) 
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 2004 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

1 - DONEN VARLIKLAR 
A- Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1 - Menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
C- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E- Stoklar 
1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2- Verilen sipariş avanstan 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyetleri 
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H- Diğer dönen varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II - DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
3- İştirakler 
4- İştirakler sermaye taahhütleri (-) 
5- İştirakler sermaye pay. değ. düş. karşılığı (-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 
8- Bağlı ort. ser. pay. değer düşüklüğü karş. (-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali durun var. değ. düş. karşılığı (-) 
D- Maddi duran varlıklar 

1- Maddi duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatınmlar 
4- Verilen sipariş avanslan 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1 - Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan ( - ) 
3- Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H- Diğer duran varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI | 

Önceki dönem 
Aynntısı 

Milyon TL 

7.052.781 

76.950 

54.460.810 
35.203.281 

225.984 

19.431 
12.456 

Tümü 
Milyon TL 

319.595 

17.852 

8.718.870 

7.129.731 

118.317 
1.080.021 

17.384.386 

1.370 

19.488.513 

6.975 

19.491.858 
36.876.244 

Cari dönem 
Aynntısı 

Milyon TL 

2.407.467 

59.294 

5.454.820.255 
35.962.969 

693.276 
57.476 

21.772 
15.166 

Tümü 
Milyon TL 

294.319 

30.809 

25.492.089 

2.466.761 

133.601 
718.485 

29.136.064 

6.670 

19.608.038 

6.606 

19.621.314 
48.757.378 
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 2004 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

1 - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alman avanslar 
E - Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G - Borç ve gider karşılıkları 

1- Dönem kan vergi ve diğer yasal yük. karş. 
2- Dönem karının peşin öde. vergi ve diğer yük.(-) 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Maliyet gider karşılıkları 
5- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahkkuklan 
I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar 

1 - Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan avanslar 
E - Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıkları 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 

F - Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 
G - Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (I+II) 
III- ÖZ KAYNAKLAR 

A - Ödenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye ( - ) 
3- Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 

B - Sermaye yedekleri 
1- Hisse senetleri ihraç primi 
2- Hisse senetleri iptal karları 
3- M.D.V yeniden değerleme artışları 
4- İştirakler yeniden değerleme artışları 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C - Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 

D - Geçmiş yıllar karları 
E - Geçmiş yıllar zararları (-) 
F - Dönem net Zararı ( - ) 

Önceki dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

3.799.971 
3.230 

8.615 

170.000.000 
-

124.609.591 

3.513.521 

OZKAYNAKLAR TOPLAMİ 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 

Tümü 
Milyon TL 

309.448 

1.159.924 

1.570.658 
3.803.201 

1.051.569 
442.324 

8.337.124 

8.615 

8.615 
8.345.739 

294.609.591 

3.513.521 

269.592.607 

28.530.505 
36.876.244 

Cari dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

3.872.372 
3.221 

11.845 

250.000.000 
30.300.000 
14.009.793 

3.999.778 

Tümü 
Milyon TL 

262.222 

43.024 

1.396.301 
3.875.593 

1.168.348 
131.075 

6.876.563 

11.845 

11.845 
6.888.408 

233.709.793 

3.999.778 

152.465.415 
43.375.186 
41.868.970 
48.757.378 
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 2004 Yılı Gelir Tablosu 

G e l i r ve G i d e r l e r 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( -) 

Brüt satış zararı 

E - Faaliyet giderleri ( -) 

Faaliyet zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri ( -) 

Olağan zarar 

I - Olağan dışı gelir ve karlar 

J - Olağan dışı gider ve zararlar ( - ) 

Dönem zaran 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yüküklülük karşılıktan (-) 

Dönem net zaran 

Önceki dönem 
Milyon TL 

18.579.270 

-

18.579.270 

44.953.889 

9.910.774 

551.423 

856.764 

1.680.748 

128.581 

8.458.497 

(26.374.619) 

(36.285.393) 

(38.271.482) 

(46.601.398) 

(46.601.398) 

Cari dönem 
Milyon TL 

26.384.413 

-

26.384.413 

43.691.393 

11.573.370 

618.581 

8.418.733 

900.173 

522.115 

6.316.626 

(17.306.980) 

(28.880.350) 

(37.580.675) 

(43.375.186) 

(43.375.186) 
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TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 2004 yılı Bilançosu 

Aktif (varlıklar) 

I-DÖNEN VARLIKLAR 

A-Hazır Değerler 

1-Verilen çek ve ödeme emirleri (-) 

B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıy. değer düş. karş. (-) 

C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 

1-Personelden alacaklar 

2-Diğer çeşitli alacaklar 

3- Şüpheli diğer alacaklar karş. (-) 

E-Stoklar 

1-Stoklar (ver. sip. avans.hariç) 

2-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 

3-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onanm mal. 

G-Gelecek aylara ait gid. ve gel. tan. 

H-Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II-DURAN VARLIKLAR 

A-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüpheli tic. alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 

3-İştirakler 

D-Maddi duran varlıklar 

1 -Maddi duran varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 

3-Yaptlmakta olan yatınmlar 

4-Verilen avanslar 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 

1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 

F-Ozel tükenmeye tabi varlıklar 

1-Ozel tükenmeye tabi varlıklar 

2- Birikmiş tükenme paylan (-) 

G-Gelecek yıllara ait gid.ve gel. tah. 

H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 

Milyon TL 

4.399 

485.394 

(19.166) 

3.729.917 

0 
0 

88.763.889 

(58.019.975) 

7.667.356 

345 

0 

281.502 

(116.911) 

147.154 

0 

67.645 

470.627 

3.729.917 

0 
201.212 

1.522.902 

12.500 

0 

0 

38.411.615 

164.591 

6.139.457 

38.588.706 

44.728.163 

Cari dönem 

Milyon TL 

0 

4.328 

474.217 

(27.207) 

4.337.823 

0 
352.045 

90.977.560 

(61.360.760) 

8.595.813 

1.087.884 

0 

448.612 

(158.687) 

181.314 

0 

66.154 

478.545 

4.689.868 

0 
219.661 

1.113.480 

15.000 

0 

0 

39.300.497 

289.925 

6.749.022 

39.605.422 

46.354.444 

NOT: 2004 yılında 2003 dönem sonu bilançosu 5024 sayılı yasa gereği enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş, "NET 
olarak" 96.445 milyon lira ilave edilerek 2004 yılı dönembaşı bilançosu varlıklar toplamı 44.728.163 milyon liraya 
ulaşmıştır.. 
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TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 2004 yılı Bilançosu 

Pasif (kaynaklar) 

I.Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 

C-Diğer borçlar 

D-Alman avanslar 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak. 

F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 

G-Borç ve gider karşılıktan 

4-Diğer borç ve gider karşılığı 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gid. tah. 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kay. 

KISA VADELİ YABANCI KAY. TOP. 

11. Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 

C-Diğer borçlar 

D-Alman avanslar 

E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 

2-Diğer borç ve gider karşılık. 

F-Gelecek yıllara ait gel. ve gid. tah. 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCİ KAY. TOP. 

III. Öz kaynaklar 

A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 

2-Odenmemiş sermaye (-) 

3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 

B-Sermaye yedekleri 

C-Kar Yedekleri 

1-Yasal yedekler 

D-Gecmiş yıllar karları 

E-Geçmiş yıllar zararları (-) 

F-Dönem net zaran 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMİ 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 

Milyon TL 

16.446.087 

35.294 

310.000.000 

0 
822.210.994 

4.392.731 

53.224 

5.302.469 

118 

0 
14.151.129 

16.446.087 

2.225.532 

1.400.235 

0 
0 
0 
0 
35.294 

0 
0 

1.132.210.994 

0 
4.392.731 

1.131.489.650 

0 

39.578.794 

35.294 

5.114.075 

44.728.163 

Cari dönem 

Milyon TL 

18.104.649 

42.015 

420.000.000 

(41.100.000) 

18.930.094 

5.000.667 

0 
28.421 

12.694.281 

301 

0 
10.180.330 

18.104.649 

2.037.520 

0 

42.015 

397.830.094 

0 
5.000.667 

323.930.202 

75.633.632 

43.045.502 

42.015 

3.266.927 

46.354.444 

NOT: 2004 yılında 2003 dönem sonu bilançosu 5024 sayılı yasa gereği enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş, "NET olarak" 
96.445 milyon lira ilave edilerek 2004 yılı dönembaşı bilançosu kaynaklar toplamı 44.728.163 milyon liraya ulaşmıştır.. 
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Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 2004 yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan veya zararı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan veya zaran 

F - Diğer faalden olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faalden olağan gider ve zar. (-) 

H - Finansman giderlari (-) 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan veya zaran 

K - D.kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 

Dönem net kan veya zaran 

Önceki dönem 
Milyon TL 

26.787.754 

26.787.754 

81.819.020 

13.054.764 

441.370 

3.371.887 

11.714.151 

228.778 

17.424.684 

(54.531.266) 

(67.586.030) 

(82.630.698) 

(99.826.604) 

(99.826.604) 

Cari dönem 
Milyon TL 

27.371.874 

27.371.874 

75.515.434 

14.646.451 

885.158 

6.131.698 

6.711.370 

1.718.447 

2.604.158 

(48.143.560) 

(62.790.011) 

(74.747.921) 

(75.633.632) 

(75.633.632) 
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Üzülmez Taşkömürü İşletmesi Müessesesi 
2004 yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

I - DÖNEN VARLIKLAR 
A- Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1- Menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
C- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E- Stoklar 
1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2- Verilen sipariş avansları 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyetleri 
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 

H- Diğer dönen varlıklar 
1 - Diğer dönen varlık karşılıkları 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II - DURAN VARLIKLAR 

A- Ticari alacaklar 
1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (•) 

B- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
3- İştirakler 
4- İştirakler sermaye taahhütleri (-) 
5- İştirakler sermaye pay. değ. düş. karşılığı (-) 
6- Bağlı ortaklıklar 

D- Maddi duran varlıklar 
1- Maddi duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avansları 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1 - Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan (-) 
3- Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 
H- Diğer duran varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

637.085 

44.130 
3.474.020 

991.812 

85.938.245 
55.439.333 

-
. 

4.443.520 
1.931.981 

Tümü 
TL 

70.671 

599.276 

592.955 

4.465.832 

431.807 

3.086.518 

9.247.059 

1.070 

30.498.912 

2.511.539 

33.011.521 
42.258.580 

Cari dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

933.036 

300.895 
2.397.112 

321.037 

84.842.469 
55.143.102 

4.870.525 
2.371.746 

Tümü 
Milyon TL 

-
-

131.896 

632.141 

2.718.149 

357.944 

2.245.563 

6.085.693 

1.070 

26.699.367 

2.498.779 

32.199.216 
38.284.909 
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Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 
2004 yılı Bilançosu 

Pasif (kaynaklar) 

1 - KİSA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan avanslar 
E - Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G - Borç ve gider karşılıkları 

1- Dönem kan vergi ve diğer yasal yük. karş. 
2- Dönem karının peşin öde. vergi ve diğer yük.(-) 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Maliyet gider karşılıktan 
5- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahkkııklan 
1 - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KİSA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar 

1- Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan avanslar 
E - Borç ve gider karşılıklan 

1- Kıdem tazminatı karşılıklan 
2- Diğer borç ve gider karşılıklan 

F - Gelecek yıllara ait geliria ve gider tahakkuklan 
G • Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (l+II) 
m-ÖZ KAYNAKLAR 

A - Ödenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye ( - ) 
3- Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 

B - Sermaye yedekleri 
1 - Hisse senetleri ihraç primi 
2- Hisse senetleri iptal karları 
3- M.D.V yeniden değerleme artıslan 
4- İştirakler yeniden değerleme artıslan 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C - Kar yedekleri 
1- Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 

D - Geçmiş yıllar karları 
E - Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F - Dönem net Zararı ( - ) 
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMİ 

Önceki dönem 

Aynntısı 
Milyon TL 

-
-

19.718.774 
9.426 

73.725 

380.000.000 

-
1.326.627.655 

5.832.947 

Tümü 
Milyon TL 

264.323 

100.689.147 

14.688.200 
19.728.200 

2.112.940 
1.709.506 

139.192.316 

73.725 

73.725 
139.266.041 

1.706.627.655 

. 

5.832.947 

1.809.468.063 

(97.007.461) 
42.258.580 

Cari dönem 
Aynntısı 

Milyon TL 

-
-
-

23.152.014 
9.187 

83.150 

500.000.000 
43.500.000 

5.174.103 

6.640703 

Tümü 
TL 

-
484.397 

115.614.782 

9.509.617 
23.161.201 

2.302.400 

-
151.072.397 

83.150 

83.150 
151.155.547 

461.674.103 

. 

6.640.203 

497.542.763 
83.642.181 

(112.870.638) 
38.284.909 
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Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 
2004 Yılı Gelir Tablosu 

G e l i r ve g i d e r l e r 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C • Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış zaran 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zaran 

F - Diğer faaliyetlerden olağan 
gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan 
gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderlari (-) 

Olağan zarar 

1 - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem zaran 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıklan (-) 

Dönem net zaran 

Önceki dönem 
Milyon TL 

35.082.008 

35.082.008 

100.431.217 

21.423.035 

1.592.110 

5.620.125 

21.258.593 

117.166 

18.482.032 

(65.349.209) 

(86.772.244) 

(112.058.852) 

(130.423.718) 

(130.423.718) 

Cari dönem 
Milyon TL 

37.550.870 

37.550.870 

93.338.584 

18.791.345 

10.758.086 

3.836.221 

12.653.789 

1.942.049 

5.273.247 

(55.787.714) 

(74.579.059) 

(80.310.983) 

(83.642.181) 

(83.642.181) 
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TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 2004 yılı Bilançosu 

Aktif (varlıklar) 

I-DÖNEN VARLIKLAR 
A-Haar Değerler 

1 -Verilen çek ve ödeme emirleri (-) 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıy. değer düş. karş. (-) 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1 -Personelden alacaklar 
2-Diğer çeşitli alacaklar 
3- Şüpheli diğer alacaklar karş. (-) 

E-Stoklar 
I-Stoklar (ver. sip. avans.hariç) 
2-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
3-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım mal. 
G-Gelecek aylara ait gid. ve gel. tah. 
H-Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II-DURAN VARLIKLAR 

A-Ticari alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli tic. alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
C-Mali duran varlıklar 
D-Maddi duran varlıklar 

1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 

4-Verilen avanslar 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 

1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
2- Birikmiş tükenme paylan (-) 

G-Gelecek yıllara ait gid.ve gel. tah. 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 

30.006 
50.998.485 

(145.089) 

6.223.698 
0 

190.040 

137.843.909 
(85.272.411) 

8.726.884 

16.770 
(16.770) 

740.074 
(255.751) 

Önceki dönem 

Milyon TL 

135.753 

0 

407.461 

50.883.402 

6.413.738 

0 
348.948 

2.840.659 

370 

0 
0 

61.298.382 

0 

484.323 

61.029.961 

61.783.075 
122.813.036 

Cari dönem 

Milyon TL 

0 

73.842 
32.541.682 

(1.260.051) 

4.466.929 
0 
0 

143.027.259 
(94.869.132) 

11.563.818 
1.107.925 

16.770 
(16.770) 

809.913 
(261.210) 

14.962 

0 

87.344 

31.355.473 

4.466.929 

0 
358.661 

1.534.295 

1.584 

0 
0 

60.829.870 

0 

548.703 

37.817.664 

61.380.157 
99.197.821 

NOT: 2004 yılında 2003 dönem sonu bilançosu 5024 sayılı yasa gereği enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş, "NET olarak" 
14.906.276 milyon lira ilave edilerek 2004 yılı açılış bilançosu varlıklar toplamı 122.813.036 milyon liraya ulaşmıştır. 
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TK Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 2004 yılı Bilançosu 

Pasif (kaynaklar) 

l.Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 

C-Diğer borçlar 

D-Alınan avanslar 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak. 

F-Odenecek vergi ve diğer yükümlülükler 

G-Borç ve gider karşılıkları 

3- Maliyet giderleri karşılığı 

5-Diğer borç ve gider karşılığı 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gid. tah. 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kay. 

KISA VADELİ YABANCI KAY. TOP. 

II. Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 

C-Diğer borçlar 

D-Alınan avanslar 

E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılıktan 

2-Diğer borç ve gider karşılık. 

F-Gelecek yıllara ait gel. ve gid. tah. 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOP. 

III. Öz kaynaklar 

A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 

2-Ödenmemiş sermaye (-) 

3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 

B-Sermaye yedekleri 

C-Kar Yedekleri 

1-Yasal yedekler 

D-Geçmiş yıllar karları 

E-Geçmiş yıllar zararları (-) 

F-Dönem net zararı 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 

Milyon TL 

39.674.922 

5.000.000 

86.467 

550.000.000 

0 
1.590.819.192 

10.625.712 

0 
176.554 

2.271.638 

0 

0 
34.754.184 

44.674.922 

3.170.806 

235.474 

0 
0 
0 
0 

86.467 

0 
0 

2.140.819.192 

0 
10.625.712 

2.114.001.913 

0 

85.283.578 

86.467 

37.442.991 

122.813.036 

Cari dönem 

Milyon TL 

44.857.642 

3.500.000 

97.746 

730.000.000 

(65.300.000) 

39.823.751 

12.096.268 

0 
153.554 

2.534.123 

0 
0 

23.024.257 

48.357.642 

3.239.633 

0 

97.746 

704.523.751 

0 
12.096.268 

551.872.706 

142.956.447 

77.309.209 

97.746 

21.790.866 

99.197.821 
NOT: 2004 yılında 2003 dönem sonu bilançosu 5024 sayılı yasa gereği enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş, "NET olarak" 14.906.276 
milyon lira ilave edilerek 2004 yılı açılış bilançosu kaynaklar toplamı 122.813.036 milyon liraya ulaşmıştır. 
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TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 2004 yıh Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan veya zararı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan veya zaran 

F - Diğer faal.den olağan gelir ve İcarlar 

G - Diğer faalden olağan gider ve zar.(-) 

H - Finansman giderlari (-) 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan veya zaran 

K - Dönem kan vergi ve d.yasal yük. karş. 

Dönem net kan veya zaran 

Önceki dönem 
Milyon TL 

60.990.893 

60.990.893 

140.591.691 

23.005.364 

2.138.360 

10.845.052 

39.636.216 

2.425.844 

26.137.023 

(79.600.798) 

(102.606.162) 

(150.949.070) 

(174.660.249) 

(174.660.249) 

Cari dönem 
Milyon TL 

68.165.481 

68.165.481 

139.584.689 

28.076.514 

2.836.716 

14.761.949 

18.867.812 

883.177 

13.550.857 

(71.419.208) 

(99.495.722) 

(130.288.767) 

(142.956.447) 

(142.956.447) 
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TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 2004 yılı Bilançosu 

Aktif (varlıklar) 

I-DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır Değerler 

1-Verilen çek ve ödeme emirleri (-) 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıy. değer düş. karş. (-) 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
D-Diğer alacaklar 

1-Personelden alacaklar 
2-Diğer çeşitli alacaklar 

E-Stoklar 
1-Stoklar (ver. Sip. avans.hariç) 
2-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
3-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım mal. 
G-Gelecek aylara ait gid. ve gel. tah. 
H-Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II-DURAN VARLIKLAR 

A-Ticari alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli tic. alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
C-Mali duran varlıklar 

3-İştirakIer 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortak, sermaye taahhüt.(-) 
8-Bağlı ort. ser. payl. değ.düşk. karş(-) 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 

4-Verilen avanslar 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 

1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 

F-Ozel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
2- Birikmiş tükenme paylan (-) 

G-Gelecek yıllara ait gid. ve gel. tah. 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 

Milyon TL 

2.988 
1.604.578 

1.664.312 
0 
0 

38.273.097 
(23.455.923) 

0 

171.448 

0 

9.954 

1.607.566 

1.664.312 

133.154 
1.201.570 

24.636 

0 
0 

14.817.174 

198.851 

10.699 

4.788.004 

15.051.360 
19.839.364 

Cari dönem 

Milyon TL 

0 

4.769 
3.410.872 

3.333.942 
0 

175.259 

39.088.175 
(24.257.712) 

0 

1.214.511 
(824.960) 

43.661 

0 

15.614 

3.415.641 

3.509.201 

0 
149.399 

1.061.888 

24.636 

0 
0 

14.830.463 

389.551 

10.699 

8.195.404 

15.255.349 
23.450.753 

NOT: 2004 yılında 2003 dönem sonu bilançosu 5024 sayılı yasa gereği enflasyon düzeltmesine Ubi tutulmuş, "NET 
olarak" 235.384 milyon lira ilave edilerek 2004 yılı dönembaşı bilançosu varlıklar toplamı 19.839.364 milyon liraya 
ulaşmıştır.. 
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TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 2004 yılı Bilançosu 

Pasif (kaynaklar) 

I.Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onanm hak. 

F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 

G-Borç ve gider karşılıkları 

4-Diğer borç ve gider karşılığı 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gid. Tah. 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kay. 

KİSA VADELİ YABANCI KAY. TOP. 

II. Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 

C-Diğer borçlar 

D-Alınan avanslar 

E-Borç ve gider karşılıkları 

2-Diğer borç ve gider karşılık. 

F-Gelecek yıllara ait gel. ve gid. tah. 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCİ KAY. TOP. 

III. Öz kaynaklar 

A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 

2-Ödenmemiş sermaye (-) 

3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 

B-Sermaye yedekleri 

C-Kar Yedekleri 

1-Yasal yedekler 

D-Geçmiş yıllar karları 

E-Geçmiş yıllar zararları (-) 

F-Dönem net zararı 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 

Milyon TL 

0 

2.213.235 

20.555 

140.000.000 

0 

133.428.729 

1.538.487 

0 

0 

793.604 

742.559 

2.213.235 

771.054 

257.287 

0 

0 

0 

0 

20.555 

0 

0 

273.428.729 

0 

1.538.487 

259.926.146 

0 

4.777.739 

20.555 

15.041.070 

19.839.364 

Cari dönem 

Milyon TL 

0 

0 

2.208.276 

22.794 

200.000.000 

(21.800.000) 

12.423.498 

1.751.769 

0 

24.444 

39.704 

0 

695.530 

2.208.276 

822.575 

793.926 

22.794 

190.623.498 

0 

1.751.769 

134.856.243 

38.675.520 

4.584.455 

22.794 

18.843.504 

23.450.753 

NOT: 2004 yılında 2003 dönem sonu bilançosu 5024 sayılı yasa gereği enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş, "NET olarak" 
235.384 milyon lira ilave edilerek 2004 yılı dönembaşı bilançosu kaynaklar toplamı 19.839.364 milyon liraya ulaşmıştır., 
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Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 2004 yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( -) 

Brüt satış karı veya zaran 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan veya zararı 

F - Diğer faalden olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faalden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderlari (-) 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zaran 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal yük. 
karşılıkları 

Dönem net kan veya zararı 

Önceki dönem 
Milyon TL 

7.022.842 

7.022.842 

34.887.233 

6.324.609 

237.740 

2.460.900 

1.151.783 

2.050.212 

6.136.780 

(27.864.391) 

134.189.000) 

(37.563.944) 

(41.650.511) 

(41.650.511) 

Cari dönem 
Milyon TL 

9.186.195 

9.186.195 

33.689.630 

6.904.345 

370.577 

4.786.398 

839.459 

1.319.833 

3.332.293 

(24.503.435) 

(31.407.780) 

(36.663.060) 

(38.675.520) 

(38.675.520) 
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SAYI: 116 
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU'NUN 2004 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 
Komisyonumuzun 12.04.2006 tarihli 12 nci Birleşiminde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun 

2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiş
tir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırla
nan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafın
dan verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak 
gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Prof. Otto Hahn ve Yardımcısı ilse Meitner 1938 yılında deneyler esnasında tesadüfen uran

yum atomlarının nötron bombardımanı ile parçalandıklarını bularak yeni bir çığır açmışlardır. 
Kontrollü olarak atomların parçalanması 1942 yılında gerçekleştirilmiş aynı yıl faaliyete ge

çirilen CPR-1 (Chicago Pile Reactor) reaktörü ile enerji de elde edilmiştir. Daha sonraları radyo
izotop ve askeri amaçlarla plütonyum üretmeye yönelik araştırmalara devam edilmiş, nükleer ener
jiye dayalı ilk elektrik enerjisi üretimi 1951 yılında EBR-1 (Experimental Breeder Reactor) reak
töründe gerçekleştirilmiş, ticari anlamda ilk nükleer santral (Kaluga'da APS-1 Obnisk Reaktörü 30 
MW th-5 MW"e gücünde Light Water Graphit Moderatörlü) SSCB'de tesis edilerek Haziran/1954 
tarihinde elektrik üretimine başlamıştır. 

Nükleer enerjinin ve teknolojinin uluslar arası İşbirliği çerçevesinde barışçıl amaçlarla kulla
nılmasını desteklemek, nükleer gelişmeleri ve uygulamaları yaymak, nükleer teknoloji tesis ve ma
denlerin barış dışı kullanımını önlemek gibi amaçlarla 29.07.1957 tarihinde Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı bünyesinde ilk uluslar arası kuruluş olan Uluslar arası Atom Enerjisi (AUEA) kurulmuş, 
1961 yılında da OECD bünyesinde Nükleer Enerji Ajansı (NEA) kurulmuştur. 

Türkiye'nin de üyesi bulunduğu Atom Enerjisi Ajansı ve Nükleer Enerji Ajansı ile ilişkiler ida
ri ve politik düzeyde Dışişleri Bakanlığı'nca, teknik düzeyde TAEK tarafından yürütülmektedir. 

Nükleer enerjiden günümüzde endüstri, sağlık, tarım gibi birçok alanda yararlanılmakta ise de 
en önemli kullanım alanlarından biri elektrik enerjisi üretiminde istifade edilmesidir. 

2004 yılı itibariyle başta ABD, Fransa, Japonya, İngiltere, Rusya, Almanya gibi ülkeler olmak 
üzere 32 ülkede toplam 366913 M W (e) gücünde 440 adet nükleer santral da elektrik enerjisi üre
tilmekte ve bu ülkelerin elektrik tüketimlerinin önemli bir kısmı bu üretimlerden karşılanmaktadır. 
Öte yandan Arjantin, Hindistan, Çin, Ukrayna, Rusya, İran, Japonya, Romanya, Tayvan, olmak 
üzere 9 ülkede 19.866 MW (e) gücünde 25 adet nükleer santral inşaat halinde bulunmaktadır. 

Türkiye'nin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında atom enerjisinden yararlanılmasını 
mümkün kılacak araştırma ve geliştirme çalışmaları 1956 yılında 6821 sayılı kanun ile Başbakan
lık bünyesinde oluşturulan Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği marifetiyle yürütülmeye 
başlanmıştır. Çalışmalar sonucu, İstanbul'daki Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezini 
faaliyete geçiren bu komisyon 13.07.1982 tarih ve 2690 sayılı kanun ile Başbakanlığa bağlı kamu 
tüzel kişiliğine haiz "Türkiye Atom Enerjisi kurumu, (TAEK)" haline dönüştürülmüştür. 

Anılan kanun'un 16'ncı maddesinde kurum'un idari ve mali konulardaki denetiminin Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 

Başbakan'a bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz olarak oluşturulan kurum 2002 yılı içinde Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'na bağlanmış olup, işlevini bu Bakanlığa bağlı olarak sürdürmektedir. 

Başkanlık şeklinde teşkilatlandırılmış bulunan kurum karar organını oluşturan Atom Enerjisi 
Komisyonu'nun belirlediği ilke ve politikalar çerçevesinde Başkan tarafından yönetilmektedir. 
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Kurumun Ankara'da bulunan merkez teşkilatı Başkan, üç başkan yardımcılığı, Nükleer Gü
venlik Dairesi, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi, Araştırma-Geliştirme-Koordinasyon Da
iresi, Teknoloji Dairesi ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'ndan ibaret beş ihtisas dairesi ile 
Hukuk Müşavirliği ve bunlara bağlı müdürlüklerden, taşra teşkilatı ise, 

- Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, 
- Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, 
- Ankara Nükleer Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi, 
- Türk Devletleri Nükleer İşbirliği Araştırma ve Eğitim Merkezi, 
müdürlüklerinden oluşma iken, 13.06.2005 tarih ve 2005/9005 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 

ile Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi ile Ankara Nükleer Tarım ve Hayvancılık Eğitim 
Merkezi Müdürlükleri kaldırılarak, Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
kurulmuştur. Böylece kurumun taşra teşkilatı olan Merkez Müdürlüğü sayısı üçe indirilmiştir. 

Kurumun başlıca görevleri arasında; atom enerjisinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanıl
masında izlenecek ulusal politikaların esaslarını ve bu konudaki plan ve programları belirleyip öner
mek; ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında atom enerjisinden yararlanılmasını müm
kün kılarak her türlü araştırma, geliştirme ve çalışmayı yapmak; Radyasyon cihazları ve radyoaktif 
maddelerin kullanımı ile ilgili her türlü kontrol ve lisans işlerini yürütmek; nükleer güç ve araştırma 
reaktörleri ile yakıt çevrimi tesislerine lisans vermek ve bunları denetlemek, Radyoaktif maddelerin 
taşınması işlenmesi, geçici veya sürekli depolanmalan hususunda gerekli önlemleri almak, atom 
enerjisi alanında ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla ilişkiler yürütüp işbirliği yapmak, eleman yetiş
tirmek, kamuoyunu aydınlatmak, nükleer alanda ulusal ve uluslar arası hukukla ilgili çalışmalar ya
pıp gerekli düzenlemeleri önermek, nükleer alanda mevzuat hazırlamak gibi konular bulunmaktadır. 

Kurum bünyesindeki nükleer araştırma çalışmaları, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim 
Merkezi (ÇNAEM), Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM) ile Türk Devlet
leri Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezleri (TÜDNAEM)'nde sürdürülmektedir. 

Anılan merkezlerde; 
- Radyoizotop üretimi, radyofarmasotik üretim, 
- Reaktör işletmesi, reaktör fiziği hesaplamaları, 
- Nötron fiziği, plazma ve füzyon fiziği, Lazer, 
- Nükleer yakıt, 
- Sağlık fiziği, radyasyon dozimetresi, radyoaktif artık yönetimi, 
- Malzeme bilimleri, 
- Nükleer ve Radyasyon Güvenliğine yönelik araştırma, 
- Nükleer fizik, nükleer kimya ve nükleer elektronik alanlarında araştırma, 
- Nükleer tekniklerin tarım ve hayvancılıkta uygulanması, 
gibi konularda temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir. 
Bu çalışmaların yanında; özellikle Çernobil Nükleer Santral Kazası'nın ardından sürekli rad

yasyon kontrolü yapmak üzere kurum tarafından oluşturulan (RESA) Radyasyon Erken Uyarı Ağı 
Projesi çerçevesinde Türkiye'nin kıyı şehirlerinde muhtelif yerlerde 67 noktaya yerleştirilmiş ci
hazlar ile sürekli ölçüm yapıldığı, gümrük yoluyla gelen malzemelerden radyasyon ihtiva edenle
rin önlenmesine yönelik tedbirlere yöneldiği, lisans almamış sağlık merkezlerinin tespiti ve lisans-
lama hizmetinin yaygınlaştırılmasına dönük girişimlerin bulunduğu anlaşılmıştır. 

Kurumun faaliyetleriyle ilgili olarak son beş yıl içinde elde edilen değerler aşağıdaki çizelge
de gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler 

Hazine yardımı 

Diğer Gelirler 

Maddi duran varlık edinme değeri 

Maddi duran varlık karşıtları 

Yatırımlar için yap.nakdi ödeme 

Yatınml. Gerçekl.oranı (Nakid) 

Tüm alım tutan 

İlk madde ve malzeme stokları 

Memur (ortalama) 

Sözleşmeli (ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 

Memurlar için yapılan giderler 

Memur başına aylık ort. Gider 

Sözleşmeliler için yapılan giderler 

Sözl.Başına aylık ortalama gider 

GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 

GSYİH'ya katkı (alıcı flyatlanyla) 

GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

Bilanço sonucu (Gelir. Fazlası) 

Toplu Biletler 

Hazine yardımı 

Diğer Gelirler 

Maddi duran varlık edinme değeri 

Maddi duran varlık karşıtları 

Yatırımlar için yap.nakdi ödeme 

Yatınml. Gerçekl.oranı (Nakid) 

Tüm alım tutan 

İlk madde ve malzeme stoklan 

Memur (ortalama) 

Sözleşmeli (ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 

Memurlar için yapılan giderler 

Memur başına aylık ort. Gider 

Sözleşmeliler için yapılan giderler 

Sözl.Başına aylık ortalama gider 

GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 

GSYİH'ya katkı (alıcı flyatlanyla) 

GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

Bilanço sonucu (Gelir.Fazlası) 

Ölçü 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Kişi 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

ölçü 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 

Milyon TL 

Milyon TL 

Kişi 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

2000 

7.933.397 

1.780.100 

2.211.669 

2.211.669 

1.455.973 

105 

673.672 

6.290 

241 

433 

6.264.545 

1.168.036 

423 

5.030.175 

970 

6.477.422 

(1.314.716) 

(1.314.716) 

12.706 

2000 

7.933.397 

1.780.100 

2.211.669 

2.211.669 

1.455.973 

105 

673.672 

6.290 

241 

433 

6.264.545 

1.168.036 

423 

5.030.175 

970 

6.477.422 

(1.314.716) 

(1.314.716) 

12.706 

2001 

12.142.530 

2.687.196 

2.652.090 

2.652.090 

1.791.027 

91 

1.075.247 

29.872 

296 

460 

9.586.461 

2.097.252 

559 

7.487.193 

1.356 

10.265.468 

(1.749.183) 

(1.749.183) 

620 

2001 

12.142.530 

2.687.196 

2.652.090 

2.652.090 

1.791.027 

91 

1.075.247 

29.872 

296 

460 

9.586.461 

2.097.252 

559 

7.487.193 

1.356 

10.265.468 

(1.749.183) 

(1.749.183) 

620 

2002 

20.349.000 

3.541.869 

2.961.859 

2.961.859 

3.536.885 

80 

535.677 

34.904 

338 

451 

15.350.159 

3.740.349 

922 

11.605.108 

2.144 

20.349.000 

231.942 

493.866 

450 

2002 

20.349.000 

3.541.869 

2.961.859 

2.961.859 

3.536.885 

80 

535.677 

34.904 

338 

451 

15.350.159 

3.740.349 

922 

11.605.108 

2.144 

20.349.000 

231.942 

493.866 

450 

2003 

21.914.107 

5.426.630 

4.404.371 

4.404.371 

2.312.326 

21 

3.291.026 

69.076 

355 

441 

19.117.460 

5.147.899 

1.208 

13.745.356 

2.597 

21.914.107 

632.706 

632.706 

875 

2003 

21.914.107 

5.426.630 

4.404.371 

4.404.371 

2.312.326 

21 

3.291.026 

69.076 

355 

441 

19.117.460 

5.147.899 

1.208 

13.745.356 

2.597 

21.914.107 

632.706 

632.706 

875 

2004 

27.637.500 

7.302.780 

4.868.281 

4.868.281 

3.605.699 

91 

3.968.008 

157.107 

361 

431 

23.136.353 

6.476.119 

1.363 

16.623.827 

3.180 

27.637.500 

835.970 

835.970 

927.068 

2004 

27.637.500 

7.302.780 

4.868.281 

4.868.281 

3.605.699 

91 

3.968.008 

157.107 

361 

431 

23.136.353 

6.476.119 

1.363 

16.623.827 

3.180 

27.637.500 

835.970 

835.970 

927.068 

Son iki yıl 
farkı 

5.723.393 

1.876.150 

463.910 

463.910 

1.293.313 

60 

676.582 

88.031 

6 
(10) 

4.018.893 

1.328.220 

155 

2.878.471 

583 

5.723.393 

203.264 

203.264 

926.193 

Son iki yıl 
farla 

5.723.393 

1.876.150 

463.910 

463.910 

1.293.313 

60 

676.582 

88.031 

6 
(10) 

4.018.893 

1.328.220 

155 

2.878.471 

583 

5.723.393 

203.264 

203.264 

926.193 

Artış veya 
azalış % 

26 

35 

11 

11 

56 

333 

21 

127 

2 

(2) 

21.0 

26 

13 

21 

22 

26 

32 

32 

Artış veya 
azalış % 

26 

35 

11 

11 

56 

333 

21 

127 

2 

(2) 

21.0 

26 

13 

21 

22 

26 

32 

32 
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Türkiye'nin; bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında atom enerjisinden yararlanmasına 
yönelik her türlü araştırma, geliştirme çalışmalarını yapmak üzere 1956 yılında 6821 sayılı yasa ile 
Başbakanlık bünyesinde kurulan Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği, 13.07.1982 tarih ve 
2690 sayılı yasa ile Başbakana bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ha
line dönüştürülmüştür. 

Kurum 2690 sayılı Yasa hükmü gereğince, Başbakan'a bağlı olarak işlevini sürdürmekte iken; 
Başbakanlık makamının teklifi ve Cumhurbaşkanlığı Makamının kabulü ile 26.11.2002 tarihinden 
itibaren Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'na bağlanmış olup, halen bu bağlantı kapsamında faali
yetlerini sürdürmektedir. 

Nükleer teknoloji ihraç eden ülkeler haricinde, bu alana ilk adım atan ülkelerden biri de Türki
ye olmasına rağmen ülkede ilk defa nükleer güç santralı ihalesinin gündeme geldiği 1972 yılından be
ri Türkiye için ulusal nükleer enerji politikalarının ortaya konulamaması nedeniyle ülkede reaktör, ya
kıt zenginleştirme, yeniden arıtma ve radyoaktif teknolojilerinde arzulanan sonuca ulaşılamamıştır. 

Kurum, barışçıl amaçlarla Türkiye'de atom enerjisinin kalkınma planlarına uygun olarak ülke 
yararına kullanılmasını sağlamak, bu alanda uygulanacak ilke ve politikaları belirlemek, nükleer 
alanda ulusal ve uluslararası gerekli düzenlemeleri yaparak önerilerde bulunmak, bilimsel teknik ve 
idari çalışmalar yapmak, düzenlemek, desteklemek, koordine etmek, denetlemek üzere kurulmuştur. 

14.01.1995 tarih ve 22171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 94/6376 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararı ile yürürlüğe giren Milletlerarası Nükleer Güvenlik Sözleşmesi'nin 7'nci maddesinde 
"Her akit taraf nükleer tesislerin güvenliğini kontrol etmek üzere bir çerçeve kuracak ve yürürlükte 
tutacaktır" hükmüne yer verilmiştir. Halen TAEK tarafından 2690 sayılı yasa hükümleri çerçevesin
de, nükleer enerjinin kullanılmasına yönelik yürütülen denetleme ve lisanslama faaliyetleri, Milletle
rarası Sözleşmenin 7'nci madde hükümlerine uyum sağlamamaktadır. Bu nedenle nükleer enerjinin 
kullanımına yönelik lisanslama ve denetleme faaliyetlerinin bir başka özerk kuruluş tarafından yürü
tülmesi için sürdürülen hukuki düzenleme çalışmalarının yoğunlaştırılması gerekli görülmektedir. 

Kurumun 2004 yılı yatırım programında proje tutarları toplamı 223,7 trilyon lirayı bulan 8 
adet asıl 37 adet alt projeler ile birlikte 137 adet faaliyet çalışmalardan oluşan yatırım aktivitele-
riyle ilgili 4.0 trilyon lira ödenek tefrik edilmiş, fiili harcama 3,6 trilyon lira olarak gerçekleştiril
miştir. Merkez birimleri ile bağlı kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanarak projeleri 
bütünleyen faaliyetlerin sistematik bir düzen içinde izlenmesi önem arz etmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun organları Atom Enerjisi Komisyonu, Danışma Kurulu, 
İhtisas Daireleri ve bağlı kuruluşlardan oluşmaktadır. 

Halen Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Kamu Tüzel Kişiliğine haiz olan kurumun 
ita amiri başkan olup, üç başkan yardımcılığı bulunmaktadır. 

2690 sayılı Kanun'un 6'ncı madde hükmüne göre kurumun karar organı fonksiyonunu ifa 
eden Atom Enerjisi Komisyonu; kurum başkanının başkanlığında, üç başkan yardımcısı, Millî Sa
vunma, Dış İşleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'ndan birer üye ile nükleer alanda eğitim, 
öğretim ve araştırma yapan dört öğretim üyesi olmak üzere toplam 11 kişiden oluşmaktadır. 

Bakanlık ve yüksek öğretim kurumları temsilcisi üyeler Başbakan (ilgilendirilen bakan) tara
fından dört yıllık süre için görevlendirilmekte olup, süresi sona erenler yeniden görevlendirilebile
ceği gibi, üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere bir baş
kası da görevlendirilebilmektedir. 
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13.01.1983 tarih ve 17927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "TAEK Atom Enerjisi Komis
yonu Çalışma Esasları Yönetmeliği"'ne göre komisyon, başkanın çağrısı üzerine yılda en az dört de
fa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanmak zorunda olup, kararlarda toplantıya iştirak eden
lerin salt çoğunluğu aranmakta, oyların eşitliği halinde başkanın oyu karara esas teşkil etmektedir. 

Komisyonun görevleri, 
- Kurumun çalışma ilkelerini ve programını saptamak bütçe taslağını onaylayıp, Başbakan'a 

sunmak, 

- Kurumun çalışmalarını izlemek, değerlendirmek, yıllık çalışma programı ve raporu hazırla
yarak Başbakan'a sunmak, 

- Kurumun gelişen ihtiyaçları karşısında organizasyon ve kadrolarını gözden geçirip gerekli 
düzenlemeleri Başbakan'm onayına sunmak, 

- Nükleer alanla ilgili kanun tasarılarını ve tüzüklerini hazırlamak ve Başbakanlığa sunmak ve 
TAEK ile ilgili yönetmelikleri kabul etmek, 

olarak belirlenmiştir. 

Atom Enerjisi Komisyonu 2004 yılında muhtelif tarihlerde yedi kez toplantı yapmış idari, ma
li, ticari ve teknik hususlara yönelik gündeme alınan 49 konuyu, (82, 83, 84,85,86, 87 ve 88 sayı
lı kararla) sonuca bağlamış, komisyon kararı ile veya ilgili bakanlığın onayından sonra uygulama
ya konulmuştur. 

2690 sayılı Yasanın 7'nci madde hükmüne göre Atom Enerjisi Komisyonunun önerisi ve Baş-
bakan'ın (Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı) onayı ile oluşturulan danışma kurulu; Atom Enerjisi 
Komisyonu tarafından havale edilen konuları inceleyip sonuç ve önerilerini bildirmekle yükümlü
dür. Kurum Başkanı'nın çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanması gereken Danışma Kurulu, 
15.12.1986 tarih ve 19312 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "TAEK Danışma Kurulu'nun Teş
kili ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde faaliyet göstermektedir. 

Danışma Kurulu üyeleri; nükleer alanda çalışan öğretim üyeleri ile kamu kurum ve kuruluş
larındaki uzmanlar arasından üç yıllık süre için seçilmektedir. Kurul 25 kişiden oluşmakta, (TAEK 
Başkanı hariç) her hangi bir nedenle boşalma halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle 
görevlendirme yapılmaktadır. 

İlgili yasa ve yönetmelik çerçevesinde yılda en az bir defa toplanması zorunlu olan kurulun 
2003 yılında toplanmamasına karşın; 17.12.2004 tarihinde toplanarak gündemindeki dört konu 
hakkında görüş bildirdiği gözlenmiştir. 

Atom Enerjisi Kurumu'nun merkez teşkilatını; Başkan, başkana bağlı üç başkan yardımcılığı, 
bunlara bağlı Nükleer Güvenlik Dairesi, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi, Araştırma - Ge
liştirme - Koordinasyon Dairesi, Teknoloji Dairesi, İdari ve Mali İşler Dairesi'nden oluşan ihtisas 
daireleri taşra teşkilatını ise; nükleer alanda temel ve uygulamalı araştırmaları yapmak üzere oluş
turulmuş bulunan ve 06.07.1983 tarihinde ilgili bakan onayı ile yürürlüğe konulan Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu Bağlı Kuruluşlar Çalışma Yönetmeliği'ne göre faaliyet gösteren Çekmece Nük
leer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (13.06.2005 ta
rih ve 2005/9005 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur) ile Türk Devletleri Nükleer Araş
tırma ve Eğitim Merkezi oluşturmaktadır. 

Kurumda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur, 2690 sayılı Kuruluş Kanunu
nun 12. maddesinde belirtilen kadro unvanları karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel 
istihdam edilmektedir. Sözleşmeli personele taban ücret ile 4 ikramiye ödenmekte, ayrıca belli şart
larda 2 adet teşvik ikramiyesi verilmektedir. 
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2004 yılında 497'si memur, 457'si sözleşmeli personel olmak üzere 954 kadrosu bulunan ku
rumda faaliyet dönemini 169 taşeron işçisi hariç, 346 memur, 430 sözleşmeli personel olmak üze
re toplam 776 personel mevcudu ile tamamlanmış ve personel harcamaları 23,1 trilyon lira olarak 
gerçekleşmiştir. Taşeron işçilere ödenen 2,1 trilyon liralık harcama tutarıyla beraber istihdamla il
gili harcama toplamı 25,2 trilyon liraya baliğ olmuştur. 

2003 yılı sonunda 356 memur, 434 sözleşmeli olmak üzere 790 olan personel sayısı 2004 yı
lında 46 kişinin emeklilik, nakil, istifa gibi sebeplerle ayrılmalarına karşın 32 kişinin girişi netice
sinde yıl sonu mevcudu 776 kişi olarak gerçekleşmiştir. 

06.11.2000 tarih ve 2000/1658 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu 
Kurumu ve Kuruluşlarınca Yapılacak Norm Kadro Çalışmalarında Uygulanacak Esaslar'"la, 
09.07.2001 tarih ve 2001/39 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nde belirlenen hususlar ve öngörülen ça
lışma takvimi çerçevesinde, kurumun norm kadrolarının tespiti 18.11.2002 tarihinde imzalanan 
sözleşme ile Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ne ihale edilmiştir. 

Yapılan çalışmalar sonunda hazırlanarak kuruma tevdi olunan raporun 01.05.2003 tarih ve 
3822 sayılı yazı ekinde Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi Başkanlığı'na gönderildiği, 
Temmuz/2005 tarihi itibariyle kuruma bir işarda bulunulmadığı görülmüştür. 

Rapor'da; 279'u Başkanlık, 237'si ÇNAEM, 154'ü ANTHAM, 119'u ANAEM, 8'i TÜDNA-
EM olmak üzere 797 kadrolu personele ihtiyaç bulunduğu belirlenmiştir. Bu sayının halen kuruma 
tahsis olunmuş 954 adet kadroya göre 157 kişilik tasarruf sağlandığı görünmekte ise de; raporun 
düzenlendiği tarihlerde kurumda çalışan personel sayısı 800 civarında olduğundan norm kadro tes
pitinin çalışan personel pozisyon ve sayısı esas alınmak suretiyle yapıldığı anlaşılmaktadır. 

III- MALİ BÜNYE 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun tahsis edilmiş sermayesi ve ekonomik amacı bulunma

maktadır. Kurum 2690 sayılı kuruluş kanununda yer alan görevlerini Başbakanlık bütçesine konu
lan ödenekle birlikte Kuruma yapılan bağış, yardım, vasiyetler, mal ve hizmet üretimi ile yayın sa
tışından sağladığı gelirlerle sürdürmektedir. Bu gelirlerden hesap yılı sonuna kadar kullanılmayan 
bakiyeler, hazineye irad kaydedilmektedir. 

TAEK'in mali durumu yıllık yatırım programları için genel bütçeden tahsis edilen ödenekler
le belirlenmektedir. 

Kurumun 2004 yılı gelirleri toplamı, 34,9 trilyon lira olup bunun 27,6 trilyon lirası, Bakanlık 
bütçesine konan ve hazineden tahsil edilen yardımlardan, 7,3 trilyon lirası ise mal ve hizmet satış 
gelirlerinden oluşmuştur. Aynı dönemde yapılan harcamalar toplamının 34,0 trilyon lira olarak ger
çekleşmesi neticesinde, dönem sonunda 927 milyon liralık gelir fazlasının oluştuğu görülmüştür. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun gerçek manada bir işletmecilik faaliyeti bulunmamaktadır. 
TAEK 2690 sayılı Kanun'un 3'üncü madde hükmüne göre Başbakan'a bağlı kamu tüzel kişi

liğine haiz bağımsız bütçeli idarelere yapılacak ödemeler faslında yer alan bir kuruluş olarak faali
yetini sürdürmekte iken Başbakanlıkça yapılan teklifin 27 Kasım 2002 tarih ve 24949 sayılı Res
mi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı'nın 26.11.2002 tarih ve 2002- 792 sayılı tezkeresiyle 
onaylanması üzerine Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'na bağlandığı anlaşılmıştır.. 

Kurumun gelirleri anılan Yasa'nın 14'üncü madde hükmüne göre; 
- Her yıl Başbakanlık bütçesine TAEK adına konan ödeneklerden, 
- Kurumca kabul edilecek, her türlü iç ve dış yardımlar ile bağış ve vasiyetlerden, 
- Mal ve hizmet üretimi ile yayın satış gelirlerinden oluşmaktadır. 
- Bir hesap yılı sonuna kadar harcanamayan tutar, gelir fazlası olarak Hazineye devir etmektedir. 
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Kurumca, her yıl yapılacak işlemin programı ve masraflarına karşılık olmak üzere, genel büt
çeden verilmesi gereken ödenek miktarını belirleyen bütçe taslağı hazırlanarak, karar organı olan 
Türkiye Atom Enerjisi Komisyonun onayından geçirildikten sonra genel bütçe kanunu ile Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi içinde kabul edilen bütçenin ödenek dağılımı Başbakan'ın 
onayına sunulmaktadır. 

2004 yılında 27,6 trilyon lirası Hazine'den aktarılan tutar 7,3 trilyon lirası mal ve hizmet üreti
mi ve yayın satış geliri olmak üzere toplam 34,9 trilyon liralık gelir sağlanmıştır. Söz konusu gelirin; 

22.215 milyar lirası Personel gideri, 
3.606 " 
1.650 " 
2.263 " 
1.318 " 

1.797 " 
278 " 

81 " 
225 " 

418 " 
32 " 
23 " 
49 " 
57 " 

Yatırım gideri, 
" Isıtma ve aydınlatma gideri, 

Muhtelif tüketim ve demirbaş gideri, 
" Transfer gideri, 

" Muhtelif hizmet alımları, 

" Kitap, kırtasiye ve yayın giderleri, 
" Bina onarım giderleri, 
" Haberleşme giderleri, 

Laboratuar malzemesi giderleri, 
Taşıt onarım giderleri, 

" Temsil giderleri, 

Tarifeye bağlı ödeme giderleri, 
" Müşavirlik ödemeleri, 

olmak üzere toplam 34,0 trilyon lirası harcanmış, geri kalan 927 milyon liralık gelir fazlası 
2005 yılı başında Hazine'ye iade edilmiştir. 

Kurumun toplam harcamaları 2003 yılında 27,3 trilyon lira iken, 2004 yılında % 24 oranında 
artmış ve 34 trilyon liraya yükselmiştir. 

Kurum, 2003 yılı başından itibaren yeni ihale yasası hükümlerine tabi olmakla beraber, TA-
EK tarafından yapılan araştırma- geliştirmeye ait mal ve hizmet alımlarının, 4734 sayılı Kanun'un 
3/f maddesine göre istisna kapsamına dahil edilmesi ve bu kapsamdaki alım ihalelerine ilişkin esas
ların uygulamaya konulabilmesi hususunda Kurumca yapılan çalışmalar ile Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı'nın 04.02.2005 tarih ve 1577 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanun'un geçici 4'üncü 
maddesi ve 4964 sayılı Kanun'un geçici 1 'inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15.03.2005 ta
rihinde kararlaştırılan 2005/8630 sayılı Kararnamenin Eki esasları, 15.04.2005 tarih ve 25787 sayı
lı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Kurumca yapılacak araştırma- geliştirme 
projeleriyle ilgili mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak esas ve usuller belirlenmiştir. 

Kurumun 2004 yılında gerçekleştirdiği alım tutarı 3,9 trilyon liradır. 
V- YATIRIMLAR 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun 28 Aralık 2003 tarih ve 25330 mükerrer sayılı Resmi Ga

zete'de yayınlanan Bütçe Kanunu ile 11 Ocak 2004 tarih ve 25343 mükerrer sayılı Resmi Gaze
te'de yayınlanan Yatırım Programı gereğince Kurumun 2004 Mali Yılı için Bütçesi 28.950 milyar 
lira olarak belirlenmiştir. Bunun içinde yatırım giderleri toplamı ise kamulaştırma ile beraber 5.760 
milyar lira'dır. Ancak, ödenekler 11 Mart 2004 tarih ve 25399 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
5103 no'lu Kanun'un "2004 Mali Yılı Bütçe Kanun'u ile Bağlı Cetvellerinde ve 2004 Mali Yılı 
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Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 
gereğince 2004 yılı ödeneklerinin % 13'ü iptal edilmiştir. Buna göre yatırım harcamaları ödeneği 
bütçeden alınanı 3.975 milyar lira, kamulaştırma 0,9 milyar lira, dış proje kredisi ise 8.420 milyar 
lira olmuştur. Yatırım faaliyetleriyle ilgili olarak tahsis edilen ödeneğe karşılık 3,6 trilyon liralık 
harcama yapılmıştır. 

VI- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki öneriler, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere, gündemde bı

rakılmıştır 
1- Kuruluş kanunu ve sözleşmeli statüde çalıştırılan personele yapılan ödemelerle ilgili olarak; 

- Kurumun dinamik bir yapıya kavuşturulmasına yönelik; 2690 sayılı Kuruluş Kanununun 
amacına uygun olarak sürdürülen güncelleştirme çalışmalarının; Kurumda kadro karşılığı sözleş
meli statüde istihdam edilen personele bakan onayı ile ödenmekte olan; özel hizmet tazminatı ve 
yılda dört maaş tutarındaki ikramiye ile ödenebileceği emsaline göre başarılı olma koşuluna bağlı 
iki maaş tutarındaki teşvik ikramiyesi uygulamalarını da kapsayacak şekilde bir an önce tamamla
narak yetkili mercilerin onayına sunulması, 

- Kurumda istihdam edilen sözleşmeli statüdeki personele Başbakan'ın 26.06.2000 tarihli, 
onayını taşıyan "TAEK Sözleşmeli Personel Usul ve Esasları"na ekli listede, kurum başkanı'nın 
brüt maaşına göre belirlenen oranlar da; bütçe yasaları veya Bakanlar Kurulu'nca kamu personeli 
ücretlerindeki artışın kademeli olarak yansıtılmayarak, seyyanen uygulanması sonucu yapılan faz
la ödemelerin bireysel bazda tespit edilerek ilgililerden tahsili, 

2- Nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kalkınma planlarına uygun olarak ülke yararına kulla
nılmasına yönelik, TAEK tarafından yürütülmekte olan lisanslama ve denetleme işlemlerinin; Mil
letlerarası Nükleer Güvenlik Sözleşmesinin 7'nci madde hükmüne uyumlu şekilde bir başka ku
rum tarafından yürütülmesi için TAEK'ça başlatılan yasal düzenleme ön çalışmalarının bir an ön
ce sonuçlandırılarak yetkili mercilere sunulması, 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1 - Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 

yerine getirilmesi 
C) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 
1- Kurum personelinin çalışmalarına esas teşkil edecek; görev, yetki ve sorumluluklarının 

kadro unvanları düzeyinde tanımlanmasına özgü çalışmaların daha fazla gecikmeye sebebiyet ver
meden bir an önce sonuçlandırılarak yürürlüğe konulması, 

SONUÇ 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun 2004 yılı bilançosu ve 927.068 milyon lira gelir fazlası 

ile kapanan gelir ve gider hesabı, 
Tasvip edilmiştir. 
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Türkiye Atom Enerjisi" 
Kurumu 

2004 Yıh Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

1 - Dönen varlıklar 
A - Hazır Değerler 

1 - Kasa 
2 - Bankalar 

B - Diğer alacaklar 

1 - Personelimizden alacaklar 
2 - Verilen depozito ve temi. 

C - Avanslar 
1 - Sipariş avaslan 
2 - Harcirah avansı 
3 - Diğer avanslar 

D - Stoklar 
1 - Diğer stoklar 

Toplam (1) 

2 - Duran varlıklar 
1 - Maddi duran varlıklar 
2 - Yapılmakta olan yat. 

Toplam (2) 
3- Diğer dönen varlıklar 

Genel Toplam 

Önceki / 
Dönem" 

Milyon TL. 

11.062 
367.710 

4 

2.888.845 

298.470 

69.076 

3.635.167 

4.404.371 

4.404.371 

8.039.538 

Cari Dönem 
Milyon TL. 

342 
2.104.744 

5.630 
4 

2.154.298 

34.495 

157.107 

4.456.620 

4.868.281 

4.868.281 
8.071 
9.332.972 

Pasif (Kaynaklar) 

1 - Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A - Borçlar 

1- Ticari borçlar 
2- Alınan dep. ve teminatlar 
3- Alman proje yardımı 
4- Diğer borçlar 

B - Vergi ve diğer yükümlülükler 
1 - Vergi ve fonlar 
2 - Sosyal güvenlik kes. 
3 - Diğer yükümlülükler 

Toplam (1) 
2 - Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A - Karşılıklar 
1 - Gider karşılığı 
2 - Maddi dur.varlık, karşılığı 
3 - yapılmakta olan yat. kar. 

Toplam (2) 
3 - Öz kaynaklar 

A - Gelir fazlası 
Toplam (3) 

Genel Toplam 

Önceki 
Dönem 

Milyon TL. 

22.448 

391.190 

237.794 
1.680 
23.826 

676.938 

2.957.354 
4.404.371 

7.361.725 

875 
875 
8.039.538 

Cari Dönem 
Milyon TL. 

24.511 
12.518 

826.555 

212.446 
602 
115.090 

1.191.722 

2.345.901 
4.868.281 

7.214.182 

927.068 
927.068 
9.332.972 



Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

2004 yılı gelir ve gider hesabı 

Giderler 

1 - Personel giderleri 
2 - Cari giderler 
3 - Yatınm giderleri 
4 - Transfer giderleri 

Toplam 
5 - Gelir fazlası 

Genel toplam 

Tutan 

Milyon TL. 
22.215.098 
6.874.609 
3.605.638 
1.317.867 
34.013.212 
927.068 
34.940.280 

Gelirler 

1 - Hazine yardımı 
2 - Mal ve hizmet gelirleri 

Genel toplam 

Tutan TL. 

Milyon TL. 
27.637.500 
7.302.780 

34.940.280 
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SAYİ: 117 
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE BAĞLI 

ORTAKLIKLARININ 2004 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 
KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 16.05.2006 tarihli 23 üncü Birleşiminde Eti Maden İşletmeleri Genel Mü
dürlüğü ile Bağlı Ortaklıklarının 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile 
Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayı
lı Kanun gereğince denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında 
kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komis
yon Raporu, Kuruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve birleşim sırasında üyelerimiz 
tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Ülkenin, yer altı kaynaklarından olan madenlerin, Devlet eliyle işletilmesine 1924 yılında ku

rulan Ergani Maden Şirketine Maliye Bakanlığının 1/3 payla katılmasıyla başlanmıştır. Bu maden
lerin teknolojik gereklere uygun, verimli bir işletmecilikle işletilmesi ile elektrik üretimi ve dağı
tımını yapmak üzere, 14.06.1935 tarih 2805 sayılı kanunla Etibank Genel Müdürlüğü kurulmuş
tur. Aynı kanunla MTA'nın bulacağı madenlerin işletilmesi görevi Etibank'a verilmiştir. 

Bilahare, Divriği madenleri 1955 yılında 6559 sayılı kanunla T.Demir ve Çelik İşletmelerine, 
kömür madenlerinin işletilmesi 1957 yılında 6947 sayılı kanunla T.Kömür İşletmeleri Kurumuna, 
elektrik üretim ve dağıtımı ise 1970 yılında 1312 sayılı kanunla Türkiye Elektrik Kurumuna dev
redilmiştir. 

10.10.1983 gün 99 sayılı KHK ile ise Etibank yeni bir hukuki yapıya kavuşturulmuş, Devlet 
eliyle aranacak ve işletilecek olan bor tuzlan, trona (tabiî soda), uranyum ve toryum madenlerinin 
işletme ve arama görevi kendisine verilmiş, 2805 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kamu İktisadi Teşekkülleri hakkındaki 233 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesinden sonra, bu 
KHK'nın geçici 5. Maddesi uyarınca düzenlenen Etibank Ana Statüsü Yüksek Planlama Kurulu 
(Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu) tarafından onaylanmış ve 9.11.1984 tarih ve 18570 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bilahare, Yüksek Planlama Kurulu'nun 7.7.1993 tarih ve 93/T-54 sayılı kararı ile Etibank Ana 
Statüsünün bazı maddelerinde değişiklikler yapılmış ve bu değişiklik ile Etibank Bankacılık biri
mi bünyeden ayrılarak önce Bağlı Ortaklık Statüsüne kavuşturulmuş daha sonra KBİ ve Çinkur gi
bi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmiştir. 

Etibank'ın bağlı ortaklığı olan Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi de 1997 yılında özelleş
tirme kapsam ve programına alınarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmiştir. 

1998 yılında, Bakanlar Kurulu'nun 98/10552 sayılı Kararıyla Etibank'ın organizasyonu tama
men değiştirilerek Eti Holding A.Ş. unvanlı yeni bir İktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuş ve kendi
sine bağlı müessese ve işletmeleri ise 7 bağlı ortaklık şeklinde yeniden yapılandırılmıştır. 

2000 yılında, Bakanlar Kurulu'nun 2000/283 sayılı kararıyla Eti Holding A.Ş.'nin iştiraki olan 
Eti Zeolit A.Ş.'deki sermaye payı % 85'e yükseltilmiş ve bu şirket de bağlı ortaklık haline getiril
miş ve böylece Eti Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklık sayısı 8'e çıkmıştır. 
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Yine 2000 yılı içerisinde. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2000/63 sayılı ve 2000/76 sayılı 
kararları ile de Eti Bakır A.Ş., Eti Krom A.Ş., Eti Elcktrometalurji A.Ş. ve Eti Gümüş A.Ş. özel
leştirme kapsam ve programına alınmış olduğundan bu 4 bağlı ortaklık Eti Holding A.Ş. bünyesin
den çıkmış ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmiştir. 

Eti Holding A.Ş.'nin yeniden yapılanması aşamasında, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi 
amacıyla kurulmuş olan Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş., bu konuda beklenen faydanın sağlana
maması üzerine, Yüksek Planlama Kurulu'nun 2001/T.9 sayılı kararıyla tasfiye edilmiş ve böyle
ce şirketin bağlı ortaklık statüsüne son verilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2003/49 sayılı kararıyla Teşekkülün bağlı ortaklıklarından 
Eti Alüminyum A.Ş.'de özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup, bu bağlı ortaklık da 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmiştir. 

Bakanlar Kurulu'nun 2004/6731 sayılı Kararıyla ise Eti Holding A.Ş.'nin unvanı "Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş ve aynı kararnameyle şirketin bağlı ortaklığı 
olan Eti Bor A.Ş.'nin faaliyetine 31.1.2004 tarihi itibariyle son verilmiş olup bu bağlı ortaklığın iş
letmeleri Ana Teşekküle bağlanmıştır. 

Yüksek Planlama Kurulu'nun 2004/T-39 sayılı kararıyla Teşekkül bağlı ortaklıklarından Eti-
zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetine son verilmiş ve bu bağlı ortaklık 31.12.2004 
tarihli bilançosu üzerinden tüm aktif ve pasifleri ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne 
devredilmiş olup, böylece sentetik zeolit projesi son verilmiştir. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgile
re aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir. 

- 1697 - II. CİLT 



Toplu bilgiler (Konsolide) 

Mad.duran varl. (edinme değeri) 
Mad.duran varlıklar bir.amort 
Yatının, için yapılan nakdi ödem. 
Yatırım.gerçekleş.oranı (nakdi) 
Bağlı ortak.övlenen sermaye 
Bağlı ortaklıklar temettü geliri 
iştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü geliri 
Tüm alım tutan 
Başlıca(ma! ve hizmet)üret.mikt: 
Bor: 
Konsantre (toplam) 
-Tinkal 
-Kolemanit 
-Uleksit 
Rafine (toplam) 
-Etibor-48 (Boraks pentahidrat) 
-Boraks dekahidrat 
-Borik asit 
-Sodyum perborat 

Alüminyum 
-Sıvı alüminyum 
-Alümina 
-Döküm ürünleri 
-Hadde ürünleri 

Tüm ürettutar.(tüm üretmaliy) 
Başlıca satış miktarları 
Bor: 
Konsantre (toplam) 
-Tinkal 
-Kolemanit(+öğütkolemanit) 
-Uleksit 
Rafine (toplam) 
-Etibor-48 (Boraks pentahidrat) 
-Boraks dekahidrat 
-Borik asit 
-Sodyum perborat 

Alüminyum 
-Alümina 
-Döküm ürünleri 
-Hadde ürünleri 

Net satış tutan 
Stoklar: 
-ilk madde ve malzeme 
-Yan mamuller 
-Mamuller 
-Ticari mallar 
-Diğer stoklar 
Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (ortalama) 
Personel için yap.tüm giderler 
Cari yıla ilişkin 
-Memurlar için yapılan giderler 
-Memur başına ayl.ort.giderler 
-Sözleşmeliler için yap.giderler 
-Sözleşmeli başına aylık ort. gid. 
-İsçiler için yapılan giderler 
-İşçi başına aylık oıtgiderler 
Dön.kar.iliş.ver.ve diğ.yas.yük. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYH'ya katkı (üretici fiyat) 
GSYHya katkı (alıcı fiyat) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyat) 
Faal.karlılığı (öz kayn.yönün.) 
Mali karlılık (Öz kayn.yönün.) 
Ekonomik karlılık 
Zararlılık 
Faaliyet kan veya zaran 
Dönem kan veya zaran 
Bilanço kan veya zaran 
Fûzyon 
Faaliyet kan veya zaran 
Dönem kan 
Bilanço kan 

Ölçü 

Milyar TL 

" • • 
" » " 
" Milyar TL 

% Milyar TL 

" 
" " Milyar TL 

Bin Ton 

" • " " " " » " 
" " " " Milyar TL 

Bin Ton 

" " • " " " " " 
" " " Milyar TL 

" " " " 
Kişi 

" " Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 

" " " " 
% 
% % % Milyar TL 

" 1 

Milyar TL 

" " 

2000 

100.000 
50.735 

224.321 
69.038 

341 
193.189 
62.092 
26.765 

50 
28.233 
32.073 

3.786 
121 

42.221 

1.401 
749 
480 
172 
422 
284 
30 
76 
32 

62 
155 
64 
24 

147.565 

595 
73 

352 
170 
378 
259 
27 
74 
18 

26 
46 
14 

238.557 

12.589 
16.906 
22.665 

26 

509 
2.178 
6.279 

73.616 

4.111 
678 

12.600 
426 

53.430 
685 

28.174 
41.959 

167.559 
175.169 
175.290 

40 
46 
36 

77.338 
85.912 
57.738 

(2.860) 
8.485 
4.266 

2001 

100.000 
50.735 

364.334 
138.396 

596 
333.665 
92.061 
73.492 

82 
37.333 
42.775 
4.933 
4.407 

71.860 

1.378 
591 
599 
188 
389 
261 
28 
81 
19 

62 
146 
64 
24 

201.930 

532 
39 

354 
139 
388 
263 
27 
85 
13 

37 
50 
11 

440.149 

25.441 
17.189 
25.950 

425 

467 
2.059 
5.146 

129.523 

6.184 
1.103 

23.097 
1.050 

89.194 
1.444 

72.705 
98.423 

339.624 
360.175 
360.175 

86 
105 
58 

192.686 
277.738 
205.580 

17.824 
108.913 
89.513 

2002 

100.000 
89.210 

464.230 
190.943 

572.290 
143.379 
120.355 

77 
63.849 
90.726 
4.933 
3.272 

120.355 

1.370 
636 
640 
95 

392 
266 
34 
83 
9 

63 
153 
64 
26 

300.274 

416 

292 
124 
392 
265 
33 
83 
11 

33 
48 
13 

488.754 

28.057 
26.074 
35.729 
2.385 

499 
2.165 
5.075 

147.079 

9.412 
1.571 

31.668 
1.219 

95.823 
1.573 

43.499 
83.821 

330.335 
356.796 
356.957 

34 
38 
33 

125.397 
228.413 
185.501 

10.593 
120.550 
112.253 

2003 

2.916.870 
2.904.411 

954.538 
88.079 

1.577.762 
772.175 
36.687 

43 
21.333 
91.373 

1.653 
112 

49.335 

1.372 
671 
585 
116 
448 
299 
33 
90 
26 

156.307 

374 
1 

250 
123 
440 
294 
33 
89 
24 

344.953 

9.209 
11.056 
37.839 

39 

429 
1.610 
2.678 

133.380 

9.595 
1.900 

28.924 
1.492 

61.026 
1.953 

28.642 
49.901 

290.082 
311.341 
311.453 

14 
8 

21 

125.371 
158.075 
129.991 

(7037) 
42.859 
42.859 

2004 

3.314.483 
3.303.546 
1.026.815 

97.310 

1.775.160 
971.201 

24.771 

34 
11.989 
78.022 
13.493 
3.531 

94.575 

1.626 
766 
716 
144 
619 
391 
37 

153 
38 

227.182 

416 
1 

291 
124 
572 
396 
41 

135 
23 

390.548 

16.165 
21.505 
50.693 

42 

356 
1.523 
2.535 

104.254 

9.335 
2.430 

30.713 
1.733 

59.273 
1.981 

661 
18.996 

327.973 
343.565 
343.750 

8 
1 
1 

77.849 
89.893 
89.232 

75.715 
99.862 

101.301 

Son 
İki yıl 
farkı 

397.613 
399.135 

72.277 
L 9.231 

197.398 
199.026 

(11.916] 

(9) 
(9.344) 

(13.35!) 
(JJ.8461 

3.419 
45.240 

254 
95 

131 
28 

171 
92 
4 

63 
12 

-
70.875 

42 

41 
1 

132 
102 

8 
46 
(1) 

45.595 

6.956 
10.449 
12.854 

3 

(73) 
(87) 

(143) 
(29.126) 

(200) 
530 

1.789 
241 

(1.753) 
28 

(27.981) 
(30.905) 

37.891 
32.224 
32.297 

(6) 
(7) 

(20) 

(47.522) 
(68.182) 
(40.759) 

82.752 
57.003 
58.442 

Artış veya 
Azal. % 

L ' 4 

14 
7 

10 
• 

12 
26 

(32) 
(21) 
(44) 
(15) 
716 

3.052 
95 

18 
14 
22 
24 
38 
31 
12 
70 
46 

--
45 

11 

16 
1 

30 
35 
24 
52 
(4) 

13 

75 
94 
34 
8 

(17) 
(5) 
(6) 

(22) 

(2) 
27 
6 

16 
(3) 

1 
(98) 
(62) 

13 
10 
10 

(43) 
(87) 
(95) 

(38) 
(43) 
(31) 

1.176 
133 
136 

NOT: 2003 yılt değerleri enflasyon düzeltmesine göre değiştirilmiştir. 
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1935 yılında Etibank Genel Müdürlüğü unvanı ile kurulan Teşekkül, 26.1.1998 tarih ve 
98/10552 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 1.5.1998 tarihi itibariyle Eti Holding A.Ş. unvanlı bir 
İktisadi Devlet Teşekkülüne dönüştürülmüş, aynı karar ile bağlı müessese ve işletmeleri ise Eti Bor 
A.Ş., Eti Alüminyum A.Ş., Eti Krom A.Ş., Eti Gümüş A.Ş., Eti Bakır A.Ş., Eti Elektrometalurji 
A.Ş. unvanı ile kurulan bağlı ortaklıklar bünyesinde toplanmış, ayrıca Eti Pazarlama ve Dış Tica
ret A.Ş. adı altında bir pazarlama şirketinin kurulmasıyla Teşekkül, 7 adet bağlı ortaklık ile faali
yetlerini sürdürmeye başlamıştır. 

Bakanlar Kurulu'nun 8.2.2000 tarih ve 2000/283 sayılı kararıyla Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü'nün (Eti Holding A.Ş.) bir iştiraki olan Etizeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki ser
maye payı % 85'e çıkarılmasıyla bu şirket bağlı ortaklık haline dönüştürülmüş, böylece Teşekkülün 
bağlı ortaklık sayısı 8'e yükselmiştir. 2004 yılında ise Bakanlar Kurulu'nun 2.8.2004 tarih ve 
2004/22 sayılı kararıyla bu şirketteki diğer ortakların % 15'lik hissesi Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü'nce satın alınarak kuruluşun şirketteki sermaye payı % 100'e çıkarılmıştır. 

Bilahare Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 28.7.2000 tarih ve 2000/63 sayılı kararıyla Eti Ba
kır A.Ş., 10.10.2000 tarih ve 2000/76 sayılı kararıyla da Eti Gümüş A.Ş., Eti Krom A.Ş. ve Eti 
Elektrometalurji A.Ş. özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup, bu 4 bağlı ortaklık Özel
leştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmiştir. 

Teşekkül'ün, 98/10552 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yeniden yapılanması aşa
masında pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulan Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş., 
bu bağlı ortaklıktan beklenen faydanın sağlanamaması üzerine, 26.4.2001 tarih ve 2001/T-9 sayılı 
Yüksek Planlama Kurulu kararıyla kapatılmış ve 22.5.2001 tarihli bilançosu üzerinden tüm aktif 
ve pasifleriyle Ana Teşekkül'e devredilmiştir. 

2003 yılında ise, 13.8.2003 tarih ve 2003/49 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararıyla bağ
lı ortaklıklardan Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar ve
rilmiş olup, bu bağlı ortaklık da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmiş ve böylece bağlı 
ortaklık statüsünde sadece Eti Bor A.Ş. ile Etizeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. kalmıştır. 

Teşekkül, Eti Holding A.Ş. unvanı ile faaliyetini sürdürmekte iken 21.1.2004 tarih ve 25353 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/6731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, unvanı, Eti Ma
den İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiş, aynı kararname ile kuruluşun bağlı ortaklı
ğı olan ve 2840 sayılı yasa hükümlerine aykırı olarak kurulmuş bulunan Eti Bor A.Ş.'nin faaliye
tine 31.1.2004 tarihinde son verilmiş ve bu bağlı ortaklığın işletmeleri aynı tarih itibariyle Teşek
küle bağlanmıştır. 

Son olarak, Yüksek Planlama Kurulu'nun 30.12.2004 tarih ve 2004/T-39 sayılı kararıyla Te
şekkülün kalan tek bağlı ortaklığı olan Etizeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetine son 
verilmiş ve aynı karar gereği bu bağlı ortaklık 31.12.2004 tarihli bilançosu üzerinden tüm aktif ve 
pasifleriyle Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne devredilmiş ve böylece sentetik zeolit pro
jesi de sona erdirilmiştir. 

Bütün bu gelişmeler sonucu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün herhangi bir bağlı 
ortaklığı kalmamış, Teşekkül, iştigal konuları bor ve bor türevlerinin üretim ve pazarlaması olan 5 
işletme ile faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. 

Dünya bor rezervinin % 70 gibi önemli bölümünün Ülkemizde bulunduğu gözönünde bulun
durularak, Teşekküle bağlı bor işletmelerinin tüm sorunlarının gecikmeye mahal vermeden çözül
mesi, yatırımların hızla tamamlanması, ham bor ihracatı yanında katma değeri yüksek uç ürün üre
timine geçilmesi ve bunların yanında Ülkede, ham maddesi bora dayalı sanayi tesislerinin kurul
ması önem arzetmektedir. 
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II- İDARİ BÜNYE 
1998 yılında Bakanlar Kurulu'nun 98/10552 sayılı karanyla Etibank Genel Müdürlüğü Eti Hol

ding A.Ş. unvanlı bir iktisadi Devlet Teşekkülüne dönüştürülmüş, müessese ve işletmeleri ise işti
gal konularına göre anonim şirket şeklinde kurulan 6 bağlı ortaklık bünyesinde toplanmış, ayrıca Eti 
Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. adı altında bir pazarlama şirketinin kurulmasıyla 7 adet bağlı ortak
lık oluşturulmuştur. Bu bağlı ortaklıklardan Eti Krom A.Ş., Eti Elektrometalurji A.Ş., Eti Gümüş 
A.Ş. ve Eti Bakır A.Ş. özelleştirme kapsam ve programına alınmış Eti Pazarlama ve Dış Ticaret 
A.Ş.'nin ise 2001 yılında Yüksek Planlama Kurulu'nun 26.4.2001 tarih ve 2001/T.9 sayılı kararıy
la bağlı ortaklık statüsü kaldırılmış tüm aktif ve pasifiyle Eti Holding A.Ş.'ye devredilmiştir. 

2003 yılında Teşekkülün bağlı ortaklığı olan Eti Alüminyum A.Ş. 13.8.2003 tarih ve 2003/49 sa
yılı Özelleştirme Yüksek Kurulu karanyla özelleştirme kapsam ve programına alınarak Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı'na bağlanmış ve bağlı ortaklık statüsü sona ermiştir. 2004 yılında ise 21.1.2004 ta
rih ve 2004/6731 sayılı Bakanlar Kurulu Karanyla Teşekkülün bağlı ortaklığı olan Eti Bor A.Ş. kapatıl
mış ve bağlı ortaklık statüsü son bulmuştur. Eti Bor A.Ş.'nin 5 işletmesi ise Ana Teşekküle bağlanmıştır. 

Yine 2004 yılında YPK'nın 30.12.2004 tarih ve 2004/T-39 sayılı kararıyla, kuruluşun bağlı or
taklığı olan Etizeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kapatılmasına, tüm aktif ve pasifleri, kul
lanımındaki tüm menkul ve gayrimenkulleri, araç gereç ve malzemeleri ile birlikte 31.12.2004 ta
rihli bilançosu üzerinden Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne devredilmesine karar veril
miş olup, böylece şirketin faaliyetine son verilmiştir. 

Böylece Eti Holding A.Ş.'nin bünyesinde üretim faaliyetinde bulunan hiçbir bağlı ortaklığı 
kalmamış ve Teşekkül bor işletmeleriyle faaliyetini sürdürür hale gelmiştir. 

Teşekkül ve bağlı birimleri, 233 sayılı KHK ve ana statü ile özel hukuk hükümlerine tabi ola
rak faaliyetlerini yürütmekte olup, denetimleri 233 sayılı KHK ile 3346 sayılı kanun ve 72 sayılı 
KHK esaslarına göre yapılmaktadır. 

Teşekkülün merkez ve bağlı tüm birimlerinde 2004 yıl sonu itibariyle 1.852 memur ve söz
leşmeli personel, 2.509 işçi olmak üzere toplam 4.361 kişi istihdam edilmiştir. Bu personelin 4.356 
kişisi Teşekkül merkezi ile merkeze bağlı birimlerde, 5 kişisi de 2004 yılı sonu itibariyle bağlı or
taklık statüsünde olan Etizeolit A.Ş.'de çalışmaktadır. Önceki döneme göre Teşekkülün konsolide 
olarak memur ve sözleşmeli personel sayısı % 7 oranında 131 kişi, işçi sayısı ise % 2 oranında 52 
kişi azalmıştır. 

Toplam çalışan personel sayısında, önceki döneme göre, Teşekkül merkezi ve merkeze bağlı birim
lerde meydana gelen artış ile bağlı ortaklıklarda meydana gelen azalış, 2004 yılı içerisinde bağlı ortaklık 
statüsü sona eren Eti Bor A.Ş. personelinin, bu bağlı ortaklığın işletmelerinin Ana Teşekküle bağlanmış 
olması nedeniyle, dönem sonu itibariyle Teşekkül merkezinde yer almasından kaynaklanmıştır. 

Teşekkülün tüm personeli için 2004 yılında 104,2 trilyon lira tutarında harcama yapılmış olup, 
bu harcamaların % 40,4 oranında 42,1 trilyon lirası memur ve sözleşmeli personele, % 59,6 ora
nında 62,1 trilyon lirası ise işçilere aittir. Geçen döneme göre memur ve sözleşmeli personel har-
camalan % 6 oranında artmış, işçi harcamaları ise % 16 oranında azalmıştır. 

III- MALİ BÜNYE 
Teşekkülün 2004 yıl sonu itibariyle nominal sermayesi 100 trilyon lira, ödenmiş sermayesi ise 

89,1 trilyon liradır. Bunun dışında 2004 yılı içerisinde yapılan enflasyon düzeltmesi sonucunda, 
sermaye hesabında 3.214,5 trilyon liralık enflasyon düzeltmesi olumlu farkı oluşmuştur. 2004 yılı 
sonu itibariyle Teşekkülün tek bağlı ortaklığı olan Etizeolit A.Ş.'ye tahsis etmiş olduğu sermaye 
22,1 trilyon lira olup, bunun 11,9 trilyon lirası ödenmiştir. Bu bağlı ortaklığa tahsis edilmiş olan 
sermayenin 11 trilyon liralık kısmı enflasyon düzeltmesine aittir. Aynı dönem itibariyle teşekkülün 
öz kaynakları 1.026,8 trilyon liraya yükselmiş, yabancı kaynakları ise önceki döneme göre % 10 
oranında artarak 97,3 trilyon liraya ulaşmıştır. 
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Teşekkül öz kaynaklarında önceki döneme göre meydana gelen % 103 oranındaki 521,7 tril
yon liralık artış 2003 ve 2004 yılında uygulanan enflasyon düzeltmesinden, yabancı kaynaklarda
ki artış ise Hazine'ye ödenecek olan temettü tutarındaki artıştan kaynaklanmıştır. Teşekkülün dö
nen değerleri, cari borçlarını rahatlıkla karşılayacak düzeyde olup, likitide yönünden herhangi bir 
sıkıntı bulunmamaktadır. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü dönem kârının, önceki döneme göre % 133 oranında ar
tarak 99,8 trilyon lira olarak teşekkül etmesi, 2004 yılında kapatılan Eti Bor A.Ş.'nin dönem kârları, 
daha önce, bir sonraki yılda temettü olarak Ana Teşekküle intikal etmekte olmasına karşın, bağlı or
taklığın kapatılması neticesinde, bu bağlı ortaklığın işletmelerinin Ana Teşekküle devredilmesi sonu
cu dönem kârlarının da aynı dönemde Ana Teşekkül gelir tablosunda yer almasından kaynaklanmıştır. 

Teşekkül, 2004 yıl sonu itibariyle güçlü bir mali yapıya sahip olmakla birlikte, devam eden ve 
başlanılacak olan yatırımların finansmanının sağlanabilmesi için üretim ve satışların artırılması ve 
yatırımların biran önce devreye alınması gereklidir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

2004 yılında Teşekkülün bağlı ortaklıkları tarafından üretilen başlıca ürün miktarları aşağıda 
gösterilmiştir. 

Konsantre kolemanit 716 Bin ton 

Konsantre üleksit 144 " " 

Konsantre tinkal 766 " " 

Bor türevi 466 " " 

Asitborik 153 " 

Teşekkülün bağlı ortaklıkları tarafından üretilen ürünlerin pazarlanması amacıyla kurulun Eti 
Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 2001 yılında Yüksek Planlama Kararıyla kapatılması neticesin
de, pazarlama faaliyetleri Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yeniden oluşturulan 
Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığınca yürütülmeye başlanmıştır. 

2004 yılında Teşekkülce üretilen ürünlerin tüm satışlarından 390,5 trilyon liralık hasılat elde 
edilmiş olup, bunun 389,3 trilyon liralık kısmı ham ve rafine bor, 1,2 trilyon liralık kısmı da diğer sa
tışlardan sağlanmıştır. Satış gelirlerinin % 91 oranında 353,6 trilyon lirası ihracattan elde edilmiştir. 

Üretilen ürünlerden özellikle, ham ve rafine bor, ürünlerinin yurtdışı satış fiyatları dünya pi
yasa şartlarına göre oluşmaktadır. Bu fiyatlardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler 
Teşekkülün satış fiyatlarını direkt olarak etkilemektedir. 

V- YATIRIMLAR 

Teşekkülün 2004 yılı yatırım ödeneği 73,5 trilyon lira olarak belirlenmiş olup, dönem içinde 
bu ödeneğin % 34'ü oranında 24,7 trilyon liralık nakdi harcama yapılmıştır. 

Teşekkülün 2004 yılı yatırımlarını, Bandırma ihraç stok sahası, Nusrat İstasyonundan trenle 
cevher nakli, tek kademe penta üretimi, Emet Borik Asit Tesisi ve Bandırma Sülfürik Asit Fabri
kası ile makine ve teçhizat proje harcamaları oluşturmaktadır. Emet Borik Asit Tesisi 2003 yılı so
nunda tamamlanarak devreye alınmış, Nusrat İstasyonundan trenle cevher nakli yatırımı tamam
lanmış ve nakliyata başlanmıştır. Bandırma Sülfürik Asit Fabrikası Tesisinde 2004 Mayıs ayında 
deneme üretimine geçilmiştir. 
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VI- BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLER 

- Bağlı Ortaklıklar 

Teşekkülün bağlı ortaklıklarından 4'ü 2000 yılında, Eti Alüminyum A.Ş. ise 2003 yılında 
özelleştirme kapsam ve programına alınmış, Eti Bor A.Ş. Bakanlar Kurulu kararı ile 31.1.2004 ta
rihi, Eti Zeolit A.Ş. ise Yüksek Planlama Kurulu kararıyla 31.12.2004 tarihi itibariyle kapatılmış 
olduğundan Teşekkül bünyesinde herhangi bir bağlı ortaklık kalmamıştır. 

Eti Bor A.Ş.: 

Eti Bor Anonim Şirketi, Etibank Genel Müdürlüğü'nün Eti Holding A.Ş. unvanlı bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü'ne dönüştürülmesi, işletme ve müesseselerinin de anonim şirket şeklinde oluştu
rulan 7 bağlı ortaklık bünyesinde toplanmasını öngören 98/10552 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 
istinaden kurulmuş ve 01.05.1998 tarihinden itibaren iştigal konuları kapsamındaki faaliyetlerini 
bu unvan altında yürütmeye başlamıştır. 

Eti Bor A.Ş., 2840 sayılı yasaya aykırı olarak kurulmuş olması nedeniyle, Bakanlar Kuru-
lu'nun 9.1.2004 tarih ve 2004/6731 sayılı kararı uyarınca 31.1.2004 tarihi itibariyle kapatılmış, tüm 
aktif ve pasifleri ile işletmeleri Teşekkül merkezine devredilmiştir. 

Eti Bor A.Ş. 31.1.2004 tarihi itibariyle düzenlenen gelir tablosuna göre, 2004 yılının 1 aylık 
faaliyet döneminde, tüm satışlardan 18,2 trilyon liralık satış hasılatı elde etmiş ve bu 1 aylık dö
nem sonunda 2,1 trilyon lira brüt, 1,4 trilyon lira net dönem kârı teşekkül etmiştir. 

Şirketin 2000-2003 yıllarına ait 4 yıllık ve 2004 yılının 1 aylık dönemine ait toplu bilgilere 
aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir. 

Eti Zeolit A.Ş.: 

Seydişehir Alüminyum Tesislerinde üretilen alümina çözeltisinden sentetik zeolit üretilmesi 
amacıyla, 1996 yılında Bosna-Hersek'li ortaklarla kurulan Etizeolit Kimya Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'ne Eti Holding A.Ş. % 48,5 sermaye payı ile iştirak etmiştir. Ancak, Bosna-Hersekli ortakla
rın öz kaynak temin edemeyeceğinin anlaşılması üzerine Yüksek Planlama Kurulu'nun 03.10.2000 
tarih ve 2000/T.32 sayılı kararıyla, şirketteki yabancı ortakların 365 hissesinin Eti Holding A.Ş. ta
rafından satın alınmasıyla şirketteki sermaye hissesi % 85'e yükseltilmiş ve böylece şirket 233 sa
yılı KHK hükümlerine tabi bir bağlı ortaklık haline getirilmiştir. 

Şirketin kuruluş aşamasında hazırlanan ilk fizibilite etüdünde; şirketin yatırım maliyetinin 
22,5 milyon US Dolar olacağı, yılda üretilecek 50.000 ton zeolit 4 A maddesinin 35.000 tonunun 
yurtiçi piyasada satılacağı, 15.000 tonunun da ihraç edileceği ve şirketin kârlı bir kuruluş olacağı 
öngörülmüştür. 

Ancak, şirketin bağlı ortaklık haline getirilmesinden sonra, şirket sermayesinin % 85'ine sa
hip bulunan Eti Holding A.Ş. tarafından, 50.000 ton/yıl kapasiteli "Sentetik Zeolit Projesi" ile il
gili olarak hazırlanan Kasım 2000 tarihli ikinci "Fizibilite Etüdü" raporunda; 

- Projeye göre üretilecek olan 50.000 ton/yıl zeolit 4 A maddesinin 35.000 tonunun yurtiçine, 
15.000 tonunun da yurtdışına satılmasının öngörüldüğü, ancak yurtiçinde deterjan üreten firmala
rın zeolit 4 A maddesini kullanmadıkları gibi bu maddenin gelecekte kullanılmasına yönelik bir 
projeksiyonlarının bulunmadığı, 

- Yurtiçinde deterjan üreten firmaların katkı maddesi olarak Sodyum Tripolifosfat (STPP) kul
landıkları ve bu maddenin kullanılmasını kısıtlayan veya yasaklayan yasal bir engel bulunmadığı 
gibi % 50 oranına kadar kullanılmasının serbest olduğu, 
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- Dünyada deterjan tipi zeolit üretim kapasitesinin 1.9 milyon ton/yıl olduğu, % 59'luk kapa
site kullanımı ile yapılan 1.1 milyon ton/yıl üretimle dünyadaki mevcut talep karşılanabildiği gi
bi, aşırı bir arz durumu dahi yarattığı, Dünyadaki talebin 2005 yılında % 4 oranında artarak 1.5 
milyon tona ulaşabileceği, bunun da halihazır üretim kapasitesinin altında kalacağı, bu durum kar
şısında, sentetik zeolit üretmek amacıyla herhangi bir yatırıma başlanmadan önce yurtdışı pazarla
rının ciddi bir şekilde araştırılarak pazar hedeflerinin belirlenmesinin gerekli olduğu, 

-Gelecek yıllarda ülkemizde üretilen deterjanlarda Sodyum Tripolifosfatın kullanılmasını ön
leyecek yasal düzenlemelere gidilebileceği düşünülse dahi, böyle bir düzenlemenin kaç yıl sonra 
yapılacağı ve deterjan üretim tesislerinde proses değişikliği için firmalara kaç yıllık bir geçiş süre
sinin tanınacağının bilinmediği, 

-Sentetik zeolit üretimi için yapılacak yatırım maliyetinin 21.6 milyon $ dış, 19.8 milyon $ iç 
kaynaklardan temin edilmek üzere 41.4 milyon US dolar olacağı, 

hususları belirlenmiş olup, söz konusu fizibilite raporunda sonuç olarak; yukarıdaki hususlar 
dikkate alındığında bu aşamada ve şu andaki belirsizlikler nedeniyle "Sentetik Zeolit Üretimi Pro
jesinin uygulamaya geçilmesinin risk oluşturacağı görüşüne varılmıştır. 

Şirketin 2000 yılı denetim raporunda yukarıda sözü edilen aksaklıklar dile getirilmiş ve böy
le bir yatırıma başlanılmadan, şirketin durumunun yeniden değerlendirilmesi konusunda hazırla
nan 22.05.2001 tarihli "İvedi Durum Raporu" ilgili mercilere intikal ettirilmiştir. Şirket, sermaye
sindeki % 15'lik özel şahıs hisseleri Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından satın alın
makla sermayesindeki Teşekkül payı % 100'e çıkarıldıktan sonra Yüksek Planlama Kurulu'nun 
30.12.2004 tarih ve 2004/T-39 sayılı kararı uyarınca aktif ve pasifiyle tüm varlıkları 31.12.2004 ta
rihli bilançosu üzerinden Ana Teşekküle devredilmek suretiyle kapatılmış ve sentetik zeolit proje
sinden vazgeçilmiştir. 

31.12.2004 tarihi itibariyle faaliyetine son verilen Etizeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
son 5 yıllık faaliyetlerine ait toplu bilgilere aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir. 
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EtiBorA.Ş. 
Toplu bakış 
Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Oz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Mad.duran varl.(edin.değ.) 
Mad.duran var.(bir. amor.) 
Yatır.için yap.nak. ödem. 
Yatır.gerçek.oranı (nakdi) 
Başlıca alım miktarı: 
Tüm alım tutarı 
Baş.(mal ve hizm.)üre.mik: 
Tuvönan kolemanit 
Tüvönan tinkal 
Tüvönan üleksit 
Konsantre kolemanit 
Konsantre tinkal 
Konsantre üleksit 
Boraks dekahidrat 
Boraks pentahidrat (Kırka) 
Boraks pent.(Bandırma) 
Borik asit 
Sülfürik asit 
Sodyum Perborat (tetra) 
Sodyum Perborat (mono) 
Tüm üret.tutar.(üreLmal.) 
Üretim kapasitesi 
Kapasiteden yarar.oranı: 
Borik asit 
Sülfürik asit 
Boraks dekahidrat 
Boraks pentahidrat (Kırka) 
Boraks pentah. (Band.) 
Sodyum perborat (tetra) 
Sodyum perborat (mono) 
Ure. verim .(kons.işçi ver.): 
-Kırka İşletmesi 
-Emet İşletmesi (Hisarcık) 
-Emet İşletmesi (Espey) 
-Bigadiç işletmesi 
-Kestelek İşletmesi 
Net satış tutarı 
Stoklar: 
-ilk madde ve malzeme 
-Yarı mamuller 
-Mamuller 
-Ticari mallar 
-Diğer stoklar 
Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (ortalama) 
Pers.için yap.tüm giderler 
Cari yıla ilişkin 
-Memurlar için yap.gider. 
-Memur baş.aylık ort. gid. 
-Sözleşme.için yap.gid. 
-Sözleş.başına ayl.ort. gid. 
-İşçiler için yapılan giderler 
-İşçi başına aylık ort.gider 
Don.kar.iliş.ver.diğ. yas.yük. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYlH'ya kat.(üreLfiyat.) 
GSYlH'ya katkı (alıcı fiyat) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyat.) 
Faaliyet kari. (öz kayn. yön.) 
Mali karlılık (Öz kayn.yön.) 
İktisadi karlılık 
Faaliyet karı 
Dönem kan 
Bilanço kan 

Ölçü 
Milyon TL 

Milyon TL 

% 
Milyon TL 

Ton 

Milyon TL 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

Ton/yev 
• 

• 
• 

" 
Milyon TL 

Milyon TL 

• 
• 

" 
• 

Kişi 
• 

" 
Milyon TL 

• 

" 
• 
* 
" 
* 

Milyon TL 

" 
• 

• 
" 
% 
% 
% 

Milyon TL 

• 
" 

2000 
11.500.000 

400.000 
56.728.356 
69.371.228 

101.576.785 
27.527.599 
24.514.939 

58 

15.839.521 

977.532 
1.104.527 

268.459 
444.791 
749.360 
169.430 
30.200 

269.155 
14.450 
76.000 
77.213 
25.000 
6.660 

65.723.901 

80 
64 
86 
84 

120 
114 
74 

27,690 
8,130 
6,909 
7,514 
2,600 

141.467.068 

3.732.629 
7.626.046 

15.189.376 
18.921 

384.338 
97 

643 
2.586 

33.036.199 

880.861 
796 

4.229.994 
553 

26.810.298 
897 

22.289.818 
26.660.902 

121.946.472 
122.031.453 
122.031.453 

134 
128 
79 

76.033.605 
72.607.767 
50.317.949 

2001 
11.500.000 
11.500.000 
98.939.804 

137.711.797 
199.156.749 
42.612.766 
68.097.031 

86 

27.731.132 

1.065.022 
1.018.570 

287.581 
598.364 
591.600 
190.314 
27.650 

250.607 
10.564 
81.450 
76.487 
16.152 
3.105 

80.394.313 

96 
63 
79 
78 
88 
74 
35 

23,108 
8,526 
5,603 
8,182 
3,540 

273.333.433 

8.016.500 
5.857.436 

19.305.607 
33.955 

115.188 
111 
654 

2.560 
49.961.966 

1.382.534 
1.038 

6.555.097 
835 

38.946.300 
1.268 

47.350.838 
59.813.954 

231.351.242 
239.097.385 
239.097.385 

161 
154 
102 

159.229.296 
152.931.657 
105.580.819 

2002 
20.500.000 
20.500.000 

148.911.924 
242.447.765 
371.739.077 
69.333.986 

114.509.885 
83 

36.932.813 

1.062.136 
1.052.060 

133.611 
615.895 
635.000 
107.664 
34.300 

235.565 
12.604 
83.350 
78.569 
8.670 

249 
118.072.442 

98 
65 
99 
53 

105 
39 
3 

25,119 
8,686 
4,743 
8,201 
3,108 

299.501.715 

7.219.274 
9.282.303 

28.800.319 
30.748 

2.019.988 
105 
647 

2.487 
62.020.868 

1.953.082 
1.550 

9.572.122 
1.233 

46.717.503 
1.565 

35.201.630 
62.199.795 

243.321.695 
258.970.458 
258.970.458 

95 
92 
69 

141.320.595 
136.613.859 
101.412.229 

2003 
20.500.000 
20.500.000 

187.149.836 
262.376.778 
449.103.199 
101.879.868 
34.558.875 

43 

47.724.257 

1.181.685 
1.110.000 

141.500 
557.443 
671.000 
115.500 
33.030 

283.662 
15.380 
89.600 
73.531 
26.300 
7.115 

156.307.972 

105 
66 
94 
59 

103 
120 
79 

27,354 
6,612 
7,383 

10,702 
3,611 

337.564.093 

7.973.283 
10.785.834 
37.103.458 

36.543 
666.097 

100 
638 

2.405 
81.519.173 

2.394.202 
1.995 

11.276.500 
1.473 

55.697.725 
1.930 

28.642.091 
17.785.187 

249.490.342 
264.306.142 
265.169.133 

71 
62 
36 

132.438.747 
115.218.912 
86.576.821 

31.01.2004 
20.500.000 
20.500.000 

188.588.420 
265.695.395 
449.342.159 
101.879.868 

1.201.807 
2 

5.438.596 

42.090 
78.210 

1.000 
45.736 
47.500 
7.098 
1.201 

25.725 
1.656 
6.911 
2.660 
2.329 

810 
15.995.647 

90 
49 
39 
64 
93 

113 
154 

22.047 
6.581 
5.665 

11.756 
2.482 

18.161.313 

8.704.938 
10.535.099 
40.260.402 

53.077 
1.259.581 

111 
693 

2.389 
6.223.175 

232.287 
2.093 

1.255.167 
1.811 

4.681.603 
1.950 

661.055 
809.933 

11.138.613 
11.287.491 
11.287.491 

2.300.269 
2.099.639 

88.015.405 
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Etizeolit A.Ş. 

Toplu bakış 
Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Oz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Maddi duran varlıklar 
(edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar 
(birikmiş amortisman) 
Yatırımlar için yapılan nakdi 
ödemeler 
Yatırımlann gerçekleşme 
oranı (nakdi) 
Memur (ortalama) 
Sözleşmeli (ortalama) 
İşçi (ortalama) 
Personel için yapılan tüm 
giderler 
Cari yıla ilişkin 
-Memurlar için yapılan 
giderler 
-Memur başına aylık 
ortalama gider 
-Sözleşmeliler için yapılan 
giderler 
-Sözleşmeli başına aylık 
ortalama gider 
-İşçiler için yapılan giderler 
-İşçi başına aylık ortalama 
gider 
Dönem karına İlişkin vergi ve 
diğer yasal yükümlülükler 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH'ya katkı (üretici 
fiyatlarıyla) 
GSYİH'ya katkı (alıcı 
fiyatlarıyla) 
GSMH'ya katkı (alıcı 
fiyatlarıyla) 
Faaliyet karlılığı (öz 
kaynaklar yönünden) 
Mali karlılık (Ûz kaynaklar 
yönünden) 
İktisadi karlılık 
Faaliyet karı veya zararı 
Dönem karı veya zararı 
Bilanço karı veya zararı 

Ölçü 
Milyon TL 

" 
• 
" 
" 

Milyon TL 

% 
Kişi 

• 

" 
Milyon TL 

Milyon TL 

* 

% 
% 
% 

Milyon TL 

" 
* 

2000 
11.120.000 

980.000 
1.601.692 

91.835 
717.736 

1.383 

53.888 

1 

751 

751 

118.564 

155,695 

(43.366) 
270.637 
589.951 

2001 
11.120.000 

980.000 
1.608.579 

365.370 
1.473.369 

5.293 

742.434 

2.3 

4 

32.299 

32.299 

12.775 

151.686 

(14.577) 
38.041 

571.350 

2002 
11.120.000 

980.000 
1.589.001 

510.272 
1.913.618 

14.847 

1.617.136 

2.3 

5 
1 

164.998 

119.438 

1.990 

12.373 

1.031 

11.689 

(29.981) 
(28.389) 

(558.040) 

2003 
11.120.000 

980.000 
10.119.317 

856.727 
10.774.820 

27.591 

323.127 

65 

4 
1 

205.957 

114.535 

2.386 

18.492 

1.541 

747 
(137.846) 

(137.099) 

(137.099) 

(31.431) 
(3.279) 

(551.751) 

2004 
11.120.000 

980.000 
(472.903) 
1.586.633 

128.089 

40.924 

309.359 

62 

4 
1 

252.747 

130.050 

2.709 

20.742 

1.728 

1.073 
81.044 

82.117 

82.117 

(166.025) 
(12.069.096) 
(12.620.847) 

Son iki 
yıl farkı 

110.592.220) 
729.906 

(10.646.731) 

13.333 

(13.768) 

(3) 

46.790 

15.515 

323 

2.250 

187 

326 
218.890 

219.216 

219.216 

(134.594) 
(12.065.817) 
(12.069.096) 

Artış veya 
azalış % 

(105) 
85 

(99) 

48 

(4) 

(5) 

22 

13 

13 

12 

12 

44 
159 

160 

160 

(428) 
(367.972) 

(2.187) 

Not: 2003 yılı rakamlarından enflasyon düzeltmesine tabi olanlar düzeltilmiş şekliyle alınmıştır. 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün, bakır, krom, gümüş ve alüminyum işletmeleri
nin özelleştirilmesi sonucu Teşekkülün iştigal konusu bor ve bor türevlerinin üretim ve pazarlan-
ması ile sınırlı hale gelmiştir. 

Dünya bor rezervinin % 70 gibi önemli bir bölümünün Ülkemizde bulunduğu ve yapılacak 
aramalarla bunun daha da artacağı gözönünde bulundurularak, Eti Bor A.Ş.'nin kapatılmasıyla Te
şekküle bağlanan bor işletmelerinin tüm sorunlarının gecikmeye bırakılmadan biran önce çözüme 
kavuşturulması, devam eden yatırımların hızla tamamlanması, ham bor ihracatı yanında, katma de
ğeri yüksek olan ve istihdam yaratan rafine bor ve uç ürün üretimine geçilmesi gereklidir. 

Bunların yanında Ülke bor rezervinin ekonomiye daha fazla kazandırılmasının sağlanması 
için, diğer ülkelerde olduğu gibi, yurtiçinde hammaddesi bora dayalı sanayi tesislerinin kurulma
sının teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Dünya bor piyasasındaki payının 
arttırılmasını teminen, pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve bu konuda her türlü imkânın 
kullanılması gereklidir. 

VII- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Ülkede bol miktarda bulunan ve yapılan arama ve sondajlarla devamlı artmakta olduğu gö
rülen bor rezervinin ekonomiye daha çok kazandırılmasını teminen; 

- Diğer ülkelerde olduğu gibi, yurtiçinde hammaddesi bora dayalı sanayi tesislerinin kurulma
sının gerekli olduğu dikkate alınarak, Teşekkül tarafından üretilen ham ve rafine bor ürünlerini sa
nayide hammadde olarak kullanıp, nihai ürünlere dönüştürecek tesislerin kurulmasının teşvik ve 
desteklenmesi, 

- Mevcut müşterilerin muhafazası yanında, yeni müşteriler edinilmesi ve bu amaçla satış potan
siyelinin bulunduğu bölgelerde, özellikle uzak doğu ülkelerinde satış temsilcilikleri oluşturulması, 

2- Teşekkülün ihracatının büyük bir kısmının Bandırma Limanından yapıldığı ancak Bandır
ma Limanının özelleştirme kapsam ve programında bulunduğu, ihraç edilecek ürünlerin liman sa
hasında stoklanması ve liman hizmeti giderlerinin asgari düzeyde tutulabilmesi için Eti Maden İş
letmeleri Genel Müdürlüğü'nün kullanımında bulunan rıhtım bölümlerinin özelleştirme kapsamın
dan çıkarılmasının Teşekkül yararına olacağı ve bu durumun KİT Komisyonu'nca da benimsene
rek bu konuda tavsiye kararı alınmış olduğu dikkate alınarak, adı geçen limanın Teşekkülün kulla
nımında bulunan rıhtım bölümlerinin özelleştirme dışında tutularak Teşekkül bünyesinde bırakıl
masının sağlanması için ilgili merciler nezdinde girişimlerin sürdürülmesi, 

3- Bandırma Limanı'nda bir ihraç stok sahası yapılamaması nedeniyle, ihraç edilmek üzere iş
letmelerden sevk edilen ürünlerin Bandırma İşletmesi sahasında stoklanması ve buradan da kam
yonla limana taşınmasının önemli miktarda taşıma ve stoklama maliyeti getirdiği, şehir trafiğinin 
artmasına sebep olduğu, diğer taraftan işletme sahasında aşırı stoklama yapılmasıyla toz oluşumu
nun arttığı ve yakında bulunan Hava Üs'sündeki uçakları olumsuz yönde etkileyeceği ve uçaklar
da istenmeyen durumların meydana gelmesi halinde, büyük boyutlu kamu zararının oluşabileceği 
ve bu sahada ürün stoklanmasının da yasaklanabileceği göz önüne alınarak, söz konusu ürünlerin 
ihracatın yapılacağı Bandırma limanında stoklanması için başlatılmış olan çalışmaların gecikmeye 
meydan verilmeden tamamlanması, 
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4- Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletmesi Müdürlüğü'nün hidrojen peroksit ihtiyacının 
karşılanması amacıyla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün % 28.2 sermaye payı ile işti
rakte bulunduğu Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasıyla yaptığı anlaşmaya göre 5 yıl
lık süreyle satın alınması öngörülen ve ilgili yılda alınması gerekipte ertelenen ve dava safhasında 
bulunan Hidrojen Peroksit fiyatının ne olacağı, sonraki yıllarda anlaşmaya göre tespit edilecek ma
liyetlerin oluşumuna ilişkin ilgili iştirakçe ibraz edilmeyen bilgi ve belgelerin temin edilerek, satı-
nalmaya esas fiyatın tespitiyle ilgili sorunların en kısa zamanda çözüme kavuşturulması için gerek
li önlemlerin alınması, 

5- Teşekkülün uhdesinde bulunan Beypazarı bölgesindeki mevcut soda rezervinin ekonomiye 
kazandırılması amacıyla Eti Soda A.Ş.'nin kurulmasından önce yatırımcı ortaklarla imzalanmış olan 
çerçeve anlaşması ve bu anlaşmaya ek sözleşmelerde öngörülen hususlar yerine getirilmeden ve fi
zibilite sonuçları belirlenmeden şirketin kurulmuş olmasından ve sözleşmenin uygulanmasından 
kaynaklanan ihtilaflar nedeniyle, bu projenin süresi içerisinde sonuçlandırılamadığı anlaşıldığın
dan, öngörülen çalışmaların ivedilikle tamamlanması ile bir an önce üretime geçilmesini sağlaya
cak tedbirlerin alınması, 

6-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün denetim raporunda yer alan diğer öneri ve tav
siyelerin de yerine getirilmesi, 

SONUÇ 
- Bakanlar Kurulu'nun 2004/6731 sayılı Kararıyla kapatılan Eti Bor A.Ş.'nin 26.2.2004 tari

hindeki Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nda kabul edilen 1.1.2004-
31.1.2004 dönemi bilançosu ve 2.099.639 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
- Yüksek Planlama Kurulu'nun 2004/T-39 sayılı Kararıyla kapatılan Eti Zeolit Kimya Sanayi 

ve Ticaret A.Ş.'nin 10.3.2005 tarihindeki Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kuru
lunda kabul edilen 2004 yılı bilançosu ve 12.069.096 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir 
tablosu, 

Genel Görüşmeye sunulmuştur. 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2004 yılı bilançosu ve 99.862.243 milyon lira 
dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Tasvip edilmiştir. 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2004 yılı bilançosu (FÖZYON) 

Aktif (Varlıklar) 
l-DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (•) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
G-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkuktan 
H-Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
ll-DURAN VARLIKLAR 

A-Ticari alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düş.karş.(-) 
3-lştirakler 
4-lştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-lştirakler sermaye payları değer dûş.karş.(-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 

8-Bağlı ortak.sermaye payları değer düş.karş.(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 

10-Diğer mali duran varlık, değer düş.karş£) 
D-Maddl duran varlıklar 

1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-8irikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Ozel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt)^ 
2-Birikmiş tükenme payları (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait gider ve gelir tahakkukları 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

48.694.174 

273 
150.247.692 

1.139 
483.271 

14.468 
1.345 

9.879.917 

37.158.981 
8.619.000 

872.841.566 
673.402.177 

6.791.204 

3.949.263 
1.514.856 

14.799.279 
11.578.797 

12.948.646 

48.693.901 

150.246.553 

470.148 

1.301.932 

193.759 

29.529 

38.419.898 

206.230.593 

2.434.407 

3.220.482 

901.622 
7.175 

213.661.180 

251.437.465 
465.098.645 

Cari dönem 
Milyon TL 

71.677.205 

15.240 
19.487.191 

5.072.458 
88.441.404 

1.664.698 
1.679.821 

21.559.470 
8.066.500 

22.129.356 
10.140.000 

1.530.870.127 
971.160.336 
240.813.515 

3.348.923 

23.955.566 
7.985.184 

1.829 

275.325.380 
211.749.002 

37.264.696 

71.661.965 

14.414.733 

88.456.527 

389.307 
11.495.170 

317.341 

25.482.326 

803.872.229 

15.972.211 

63.576.378 

2.173.478 
3.803.637 

223.682.398 

915.197.600 
1.138.879.998 

NOT: 2003 yılı değerleri enflasyon düzeltmesine göre değiştirilmiştir. 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2004 yılı bilançosu (FÜZYON) 

Pasif (Kaynaklar) 
l-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inş.ve onanm 

hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıktan 

1-Dön.karı ver. ve diğ.yasai yük.karş. 
2-D6n.kar.peş.öde.ver.vediğ.yük.(-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahak. 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

KISA VADELİ YABAN. KAYN. TOP. 
ll-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıktan 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahak. 
G-Diğer uzun vadeli yabana kaynaklar 

UZUN VADELİ YABAN. KAYN.TOP. 
III-OZ KAYNAKLAR 

A-Odenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2-Odenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-MDV yeniden değerieme artışları 
4^ştiraklerpeniden değerleme artışları 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-DJğer kar yedekleri 
5-Ozel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karian 
E-Geçmiş yıllar zararian (-) 
F-Dönem net karı 

OZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

2.694.570 

100.000.000 
10.936.979 

2.812.856.997 

751.105.508 

1.243.990 

2.567.531 

6.125.980 

318.793 

702.178 

214.729 
909.284 

318 

3.757.066 

2.694.570 

2.901.920.018 

752.349.498 

3.249.320.730 
42.859.410 

10.838.495 

6.451.954 

447.808.196 
1465.098.645 

Cari dönem 
Milyon TL 

13.300.180 

100.000.000 
10.936.979 

3.214.482.727 

1.060.642.233 

1.162.728 

19.765.465 

2.025.888 

1.162.335 

3.381.262 

2.661.130 
1.048.430 

318 

701.591 

13.300.180 

3.303.545.748 

1.061.804.961 

3.371.818.137 
101.300.827 

30.044.510 

14.002.089 

1.094.833.399 
1.138.879.998 

NOT: 2003 yılı değerleri enflasyon düzeltmesine göre değiştirilmiştir. 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Mûdüriüğü 2004 yılı gelir tablosu (FÜZYON) 

Gelir ve giderler 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 

önceki dönem 
Milyon TL 

342.308.728 

342.308.728 

345.221.513 

4.123.890 

99.818.742 

3.210.274 

5.792.968 

52.505.351 

(2.912.785) 

(7.036.675) 

89.571.793 

42.859.410 

42.859.410 

Cari dönem 
Milyon TL 

432.363.14fi 

432.363.148 

263.746.984 

92.900.915 

175.367.672 

94.506.520 

23.886.896 

80.601.054 

168.616.164 

75.715.249 

156.576.401 

99.862.243 

99.862.243 
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Eti Bor A.Ş. 1.1.2004-31.1.2004 dönemi bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
l-DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karş. 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (•) 

E-Stoklar 
1 -Stok değer düşüklüğü karşılığı (•) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
G-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahak. 
H-Diğer dönen varlıklar 

DONEN VARLIKLAR TOPLAMI 
ll-DURAN VARLIKLAR 

A-Ticari alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (•) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (•) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düş.karş.(-) 
3-lştirakler 
4-lştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-lştirakler sermaye pay .değer düş.karş.(-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (•) 
8-Bağlı ortak.serm.pay.değer düşJ(arş.(-}_ 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varl.değer düş.karş.(-) 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt)^ 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme payları (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara aitgider vejjelir tahak. 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

4.528.955 

2.743 
5.125.358 

413.354 
56.129.230 

1.355 
437.340 

324.429.612 
101.893.868 
124.187.646 

485.936 

3.701.881 
1.196.549 

1.830 

100.409.827 
71.336.650 

792.343 
30.000 

4.526.212 

4.712.004 

56.565.215 

11.683.352 

129.721 

347.209.326 

2.507.162 

29.073.177 

963.576 
284.312 

78.309.126 

380.167.274 
458.476.400 

1.1.2004-31.1.2004 
Milyon TL 

3.217.337 

2.742 
5.394.312 

413.354 
59.694.031 

1.423 
1.120.489 

324.429.612 
101.893.868 
124.426.611 

485.936 

3.701.881 
1.196.549 

1.830 

100.930.895 
71.323.696 

1.068.911 

3.214.595 

4.980.958 

60.813.097 

1.495.871 
11.068.810 

129.721 

347.448.291 

2.507.162 

29.607.199 

694.700 
117.119 

I 

82.642.242 

380.504.192 
463.146.434 
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Eti Bor A.Ş. 1.1.2004-31.1.2004 dönemi bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
l-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem kan vergi ve diğer yasal yüküm.karş. 
2-Dönem karının peşin öden. vergi ve dig.yük.(-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları 
l-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

ll-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkuklan 
G-Diğer uzun vadeli yabana kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYN. TOPLAMI 
lll-ÖZ KAYNAKLAR 

A-Ödenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2-Odenmemiş sermaye (-) 

B-Sermayeyedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-MDV yeniden değerleme artışları 
4-lştJrakleryeniden değerleme artışlan 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1-Yasa[yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer karjredekleri 
5-Ozel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F-Dönem net karı 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

28.642.091 
25.898.318 

12.590.828 

20.500.000 

113.221.994 

44.872.660 

12.361.965 

148.556.497 

61.393 

5.501.737 
2.743.773 

2.985.573 
8.503.152 

7 

12.590.828 

20.500.000 

113.221.994 

44.872.660 

86.576.821 

180.714.090 

12.590.835 

265.171.475 
458.476.400 

1.1.2004-31.1.2004 
Milyon TL 

29.303.146 
25.899.744 
2.927.489 

20.500.000 

113.221.994 

44.872.660 

10.026.815 

151.180.337 

71.006 

5.152.030 
6.330.891 

2.211.995 
8.744.572 

7 

12.818.722 

20.500.000 

113.221.994 

44.872.660 

86.576.821 

1.438.584 

183.717.646 

12.818.729 

266.610.059 
463.146.434 

II. CİLT 



Eti Bor A.Ş. 1.1.2004-31.1.2004 dönemi gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI 

E-FAALİYET GİDERLERİ (•) 

FAALİYET KARI 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR 

l-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KAR 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK 
KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET KARI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

345.566.30t 

345.566.308 

145.027.682 

68.099.879 

408.208 

624.951 

256.650 

4.626.475 

21.372.917 

28.642.091 

200.538.626 

132.438.747 

131.965.354 

115.218.912 

86.576.821 

1.1.2004-31.1.2004 
Milyon TL 

18.161.31C 

18.161.313 

10.044.149 

5.816.895 

7.636 

27.542 

16.068 

196.792 

661.055 

8.117.164 

2.300.269 

2.280.363 

2.099.639 

1.438.584 
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Etizeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2004 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
l-DONEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı 
C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüphelı ticari alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
G-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
ll-DURAN VARLIKLAR 

A-Ticari alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düş.karş.(-) 
3-iştirakler 
4-iştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-lştirakler sermaye payları değer düş.karş.(-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortak.sermaye pay. değer düş.karş.(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değer düş.karş.(-) 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brütL 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Ozel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Ozel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait gider ve getir tahakkukları 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

112.517 
27.591 

7.253.660 
3.408.643 

6 
5 

2.84Î 

41 

215.611 

10.747.229 

1 

10.313 

) 

218.501 

10.757.543 
10.976.044 

Cari dönem 
Milyon TL 

731.480 

128.089 
40.924 

6 
6 

317 

117 

731.480 

286.345 

87.165 

8.306 

1.018.259 

95.471 
1.113.730 
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Etizeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2004 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
l-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
ODiğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem kan vergi ve diğer yasal yüküm .karş. 
2-Dönem kannın peşin öde. vergi ve diğ.yük.(-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

M-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları 
l-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

ll-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (•) 
C-DIğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılıktan 
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkukları 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 
III-ÖZ KAYNAKLAR 

A-Odenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu fark 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karlan 
3-MDV yeniden değerleme artışları 
4-iştirakleryeniden değerleme artışları 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Ozel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net karı veya (zararı) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

11.120.000 
10.140.000 
9.551.760 

139.308 

298.67Î 

556.80C 

1.255 

10.531.760 

139.308 

586.429 
1.138.180 

856.727 

10.119.317 
10.976.044 

Cari dönem 
Milyon TL 

11.120.000 
10.140.000 
11.009.355 

158.589 

44 

1.584.75C 

1.83e 

3 

11.989.355 

158.589 

586.429 
1138180 

12.069.096) 

1.586.633 

(472.903) 
1.113.730 
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Etizeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2004 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA (ZARARI) 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE 
ZARARLAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA (ZARAR) 

l-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA (ZARARI) 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. 
KARŞI.(-) 

DÖNEM NET KARI VEYA (ZARARI) 

Önceki dönem 
Milyon TL 

31.431 

51.847 

1 

23.696 

(31.431) 

20.416 

(3.279) 

(3.279) 

Cari donem 
Milyon TL 

166.025 

17.510 

435.786 

4.827 

2 

11.479.970 

(166.025) 

(589.128) 

(12.069.096) 

(12.069.096) 
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SAYI: 118 
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIKLARININ 2002 YILINA AİT 

HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 09.05.2006 tarihli 20 nci Birleşiminde Elektrik Üretim A.Ş. ile Bağlı Or

taklıklarının 2002 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye 
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğin
ce denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Ku
ruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından söz
lü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin Ana Statüsü, Yüksek Planlama Kurulu'nun 11.06.2001 

tarih ve 2001/T-19 sayılı Kararı ile onaylanmış; şirket, ticaret unvanının Ankara Ticaret Sicili Me-
murluğu'na tescil ve 05.10.2001 tarih ve 5397 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edil
mesiyle birlikte tüzel kişilik kazanmıştır. 

Şirketin ana faaliyet konusu; Elektrik üretimini verimlilik ve kârlılık ilkelerine göre gerçekleş
tirmek ve özel sektör üretim yatırımları dikkate alınmak suretiyle, Enerji Piyasası Düzenleme Kuru
mu (EPDK) onaylı üretim kapasite projeksiyonu çerçevesinde, kamu tarafından kurulması öngörülen 
yeni üretim tesislerini kurmak, kiralamak, işletmek veya işlettirmek ve ana sözleşmesinde ifade edi
len elektrik enerjisi üretimiyle ilgili doğrudan veya dolaylı diğer hizmetleri de gerçekleştirmektir. 

Elektrik faaliyetlerinin entegre bir sistem içerisinde ekonomik gereklere göre planlı ve etkin 
bir şekilde yürütülmesi için, mevcut yasal çerçeve içinde, Avrupa Birliği ölçütleri de dikkate alına
rak, kamu elektrik şirketleri (EÜAŞ, TEİAŞ, TETAŞ, TEDAŞ) faaliyetleri arasında gerekli eşgü
dümün sağlanması önem taşımaktadır. 

EÜAŞ'nin 2002 yılına ilişkin toplu bilgileri önceki dönemle birlikte aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri (Kur farkları dahil) 
Maddi duran vardıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oram (nakdi) 
Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye 
İştiraklere ödenen sermaye 
Tüm alım tutan 
Elektrik enerjisi üretim miktarı 
Elektrik enerjisi üretim maliyeti 
Üretilen enerjinin birim maliyeti 
Kurulu güç 
Fiili kapasite kullanım oranı 
Satılan elektrik enerjisi miktarı 
Tüm enerji satış tutan(brüt) 
Ortalama satış fiyatı 
Stoklar: 
İlk madde ve malzeme 
Diğer stoklar 
Memur (Ortalama) 
Sözleşmeli (Ortalama) 
İşçi (Ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
Memurlar için yapılan giderler 
Memur başına aylık ortalama giderler 
Sözleşmeliler için yapılan giderler 
Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
İşçiler için yapılan giderler 
İşçi başına aylık ortalama gider 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSMİH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH ya katkı alıcı fiyatlarıyla 
Faaliyet karlılığı (öz kaynak yönünden) 
Mali karlılık (Öz kaynak yönünden) 
Faaliyet kan 
Dönem kan 
Bilanço zaran 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Gvvh 
Milyar TL 
TL/Kwh 

Mw 
% 

Gwh 
Milyar TL 
TL/Kwh 

Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

1.10- 1 
31.12.2001 

faaliyet dönemi 
400.000,0 
216.892,0 

1.028.363,0 
4.428.020,0 

137.669,3 
5.594.568,0 
1.870.943,0 

139.737,0 
18,0 

2.518,4 
37.051,0 

1.082.969,0 
15.853,0 

532.994,0 
33.621,0 
20.957,0 

98,0 
16.322,6 

754.373,0 
46.216,0 

98.272,0 
14.063,0 

268,0 
3.375,0 

10.832,0 
1.566.886,0 

897,0 
1.187,0 
8.318,5 

913,0 
40.616,0 

1.606,0 
53.286,0 

291.281,0 
291.282,0 
285.079,0 

16,1 
18,' 

165.582.C 
192.465,C 

(1.387.572,3 

2002 yılı 

1.300.000,0 
1.109.200,7 
3.886.084,7 
5.816.652,3 
1.189.715,3 
9.905.947,9 
3.062.277,9 
1.537.598,0 

39,8 
2.518,4 

37.058,6 
2.447.711,0 

77.328,0 
1.771.206,3 

30.572,0 
20.957,0 

98,0 
76.962,0 

4.067.554,0 
52.851,5 

196.690,0 
25.115,0 

306,0 
3.279,0 

10.883,0 
184.742.940,0 

6.644,0 
1.835,0 

38.528,0 
960,0 

217.501,0 
1.524,0 

279.884,8 
5.260.425,6 
5.433.046,0 
5.210.532,6 

28,1 
9,5 

1.092.933,7 
370.832,0 

) (1.016.740,3) 

- 1 7 1 8 - "i. CILT 



2002 yılında, termik santrallerde (bağlı ortaklıklar dahil) programlanan üretimin % 99 oranı 
gerçekleştirilmiştir. Bu miktar proje üretim değerinin % 70 oranına karşılık gelmektedir. Proje üre
tim değerine göre % 30 oranında eksik üretim gerçekleşmesinin temel nedenleri; üretim planlama
sı sonucu santrallerin zorunlu devre dışı bırakılması, kömür kalori değerlerinin proje üretim değer
lerine göre düşük olması, bakım onarım eksikliği ile kişisel inisiyatif kullanımlarını asgariye indi
recek otomasyon sistemlerinin yetersizliğidir. 

EÜAŞ tarafından işletilmekte olan santrallerin 2002 yılında ürettikleri net enerji 57.935 GWh 
olup ortalama birim maliyet 30.572 lira olarak hesaplanmıştır. 

II- İDARİ BÜNYE 
Elektrik Üretim Anonim Şirketinin Ana Statüsü, Yüksek Planlama Kurulu (YPK)'nun 

11.6.2001 tarih ve 200l/T-19 sayılı Kararı ile belirlenmiş, Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'nca 
165460 sicil no ile kayıt ve tescil edilmiş, 5.10.2001 tarih ve 5397 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Ga-
zetesi'nde ilan edilmesiyle birlikte, 1.10.2001 tarihinden itibaren faaliyet göstermeye başlamıştır. 

233 sayılı KHK kapsamında anonim şirket statüsünde bir iktisadi devlet teşekkülü olan EÜ
AŞ'in organları Ana Statüsü'nün 5 inci ve 8 inci maddelerine göre Yönetim Kurulu ve Genel Mü
dürlüktür. EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Genel Müdür, üç Genel Müdür Yardımcılığı ile Doğrudan Ge
nel Müdüre bağlı Savunma Sekreterliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Genel Müdür Yardımcılıklarına bağlı Personel-Eğitim ve İdari İşler, 
İnşaat Emlak Kamu Harita Etüt, Malzeme Yönetimi ve Ticaret, Termik Santraller ve Maden Saha
ları, Çevre-Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, APK ve Bilgi İşlem, Santraller Proje ve Te
sis, Hidrolik Santraller, Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlıkları ile Enerji Tarife ve Sa
tış Müdürlüğünden ve bunlara bağlı alt birim ve taşra teşkilatından oluşmaktadır. 

Teşekkülün taşra teşkilatını 25 adet Hidroelektrik Santral İşletme Müdürlüğü, 12 adet Termik 
Santral İşletme Müdürlüğü, 4 adet Santral Tesis Müdürlüğü, Kumburgaz Eğitim Müdürlüğü, İzmir 
ve İstanbul Ticaret Müdürlükleri ile Merkez Ambar Müdürlüğü oluşturmaktadır. 

233 sayılı KHK ve Ana Statü uyarınca EÜAŞ'ın en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar 
organı yönetim kuruludur. 

Yönetim kurulu bir başkan ve 5 üye olmak üzere toplam 6 kişiden meydana gelmektedir. Mev
cut mevzuata göre Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi ilgili Bakanın, biri Hazine Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakanın ikisi teşebbüs Genel Müdür Yardımcıları arasından ilgili Bakanın teklifi üze
rine ortak kararla atanmaktadır. 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, görev süresi sona erenler tekrar atanabil
mekte, atandıkları usule göre de görevlerinden alınabilmektedir. 

233 sayılı KHK kapsamında bulunan EÜAŞ'ın personel rejimi 399 sayılı KHK'de düzenlenmiştir. 
Söz konusu KHK uyarınca özlük haklan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre belirle

nen müdür ve daha üst unvanlardaki yönetici personelin (memurlar) kadro unvan derece ve sayıla
rı 399 sayılı KHK eki (I) sayılı cetvelde, özlük hakları yüksek planlama kurulu kararlarıyla belir
lenen müdür yardımcısı ve daha alt pozisyonlardaki sözleşmeli personele ait pozisyonların unvan 
ve sayıları ise 399 sayılı KHK eki (II) sayılı cetvelde yer almakta, yönetim kademeleri dışında olup 
sözleşmeye geçmemiş bulunan memurları kadroları (III) sayılı cetvelde yer almaktadır. 

2002 yılı sonunda 14.468 olan personel sayısının % 75,2 oranında 10.883'ünü işçiler, % 22,6 
oranında 3279'unu II sayılı cetvele tâbi sözleşmeli personel, % 2,2 oranında 306'sını ise memur
lar oluşturmuştur. Söz konusu 14.468 personelin % 5,2 oranında 762 kişisi Genel Müdürlük Mer
kez Teşkilatında, % 71,8 oranında 10.391 kişisi taşra teşkilatında yer alan işletmelerde, % 1,2 ora
nında 171 kişisi taşra teşkilatında yer alan şantiyelerde, % 21,8 oranında 3144 kişisi ise bağlı or
taklıklarda istihdam olunmuştur. 
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EÜAŞ'ta çalışan personele 2002 yılında yapılan harcamalar, 262,7 trilyon lirası cari yılla, 15,3 
trilyon lirası da geçmiş yılla ilgili olmak üzere toplam 277,9 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. 

Personel harcamalarının; 26 milyar lirası kuruluş dışı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler; 
7,8 trilyon lirası (% 2,8) memurlar, 38,6 trilyon lirası (13,9) sözleşmeliler, 231,6 trilyon lirası (% 83,3) 
işçilere ait bulunmaktadır. 

Dönem içinde yapılan cari yıla ilişkin kişi başına düşen aylık ortalama harcama tutarı, memur
lar için 1,8 milyar lira, sözleşmeliler için 960 milyon lira, işçiler için 1,5 milyar lira olmuştur. 

III- MALİ BÜNYE 
2002 yılı sonu itibariyle şirketin esas sermayesi 1.300,2 trilyon lira, ödenmiş sermayesi ise 

1.109,3 trilyon liradır. Şirketin kullandığı kaynaklar toplamı ise 10.910 trilyon liradır. Bu miktarın 
4.873 trilyon lirası öz, 6.037 trilyon lirası da yabancı kaynaklardan oluşmaktadır. 

2002 yılında konsolide elektrik satışlarından 4.067.6 trilyon net satış hasılatı sağlanmış, 
2.746,5 trilyon maliyet gideri oluşmuş, diğer faaliyetlerden sağlanan gelir ve kârlar ile diğer faali
yetler için yapılan harcamalar ile faaliyet dışı gelir ve kârlar ile gider ve zararlar sonucu dönem 
371,2 trilyon lira konsolide dönem kârı ile kapanmıştır. 

Bazı hidrolik santrallerin mülkiyeti DSİ'ye aittir. Dolayısıyla bu santrallerle ilgili amortisman 
giderleri maliyetlere yansıtılamamıştır. Bu durum; üretilen birim enerji maliyetinin gerçeği yansıt
masını engellemektedir. 

Mülkiyeti DSİ'ne ait Hidrolik enerji üretim tesislerinin şirkete devredilerek, birim enerji üre
tim maliyetinin gerçekçi bir şekilde hesaplanmasının sağlanması ve nihai satış fiyatının belirlen
mesi açısından da önem arz etmektedir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
2002 yılında gerçekleşen 2,9 katrilyon liralık giderlerin 376,5 trilyon lirası satın alınan ener

ji, 1,3 katrilyon lirası yakıt ve malzeme, 692,3 trilyon lirası finansman, 291,3 trilyon lirası amor
tisman, 187,9 trilyon lirası personel, 41,0 trilyon lirası dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, 20,1 
trilyon lirası da çeşitli giderler ile vergi, resim ve harçlara ait bulunmaktadır. 

EÜAŞ'ın konsolide giderlerinin; % 63'ü ilk madde ve malzeme, % 19'u finansman, % 10'u 
amortisman, % 7'sini personel giderleri ve kalan % l'i ise diğer giderler oluşturmuştur. 

2002 yılı merkez ve bağlı ortaklıkların faaliyet döneminde gerçekleştirilen 2,4 katrilyon liralık kon
solide alımın 2,3 katrilyon lirası iç piyasadan, 54,5 trilyon liralık kısmı da dış piyasadan yapılmıştır. 

2,4 katrilyon liralık alımın; 1,9 katrilyon lirasını ilk maddeler, 50,6 trilyon lirasını işletme mal
zemesi, 86,8 trilyon lirasını yedek ve kayda tâbi malzeme, kırtasiye ve büro malzemesi ile sosyal 
malzeme ve 376 trilyon lirasını da dışarıdan satın alınan enerji teşkil etmiştir. 

2002 yılında 2,8 trilyon liralık taşıma ihalesi yapılmıştır. Bunun % 85'i termik ve HES santral
lerinin personel taşıması ve % 15'i ise muhtelif termik santrallerin akaryakıt taşınması ile ilgilidir. 

EÜAŞ genel müdürlüğü, kurulu güçleri 0,2 ile 2.405 MW arasında değişen ve toplam kurulu 
gücü 10.108 MW olan 93 adet hidrolik santralin işletmesinden sorumludur. 

2002 yılı hidrolik üretimi olan 26.304 GWh enerjinin 25.378 GWh' (% 96) lık kısmı kurulu 
güçleri 3-2.405 MW arasında değişmekte olan 35 adet rezervuarlı santralde, 925 GWh' (% 4) lik 
kısmı ise 58 adet kanal tipi santrallerde üretilmiştir. 

DSİ tarafından yapılan ve EÜAŞ tarafından işletilen hidroelektrik santrallerin enerji üretimi ile 
ilgili kısımları ve bunların mütemmim cüzleri olan taşınmazların, devir işlemlerinin Bakanlık tara
fından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirlene
ceği 4628 sayılı Yasanın 18. Maddesinde ifade edilmiştir. Ancak devir henüz gerçekleşmemiştir. 
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EÜAŞ tarafından işletilmekte olan santrallerin 2002 yılında ürettikleri net enerji 57.935 GWh 
olup ortalama birim maliyet 30.572 lira olarak hesaplanmıştır. 

Toplam üretimde % 28 ile ikinci büyük paya sahip doğal gaz santrallerinde 16.331 GWh üre
tim gerçekleştirilmiş olup, ortalama üretim maliyeti 51.450 liradır. 

Faaliyet döneminde elde edilmesi planlanan her 100 liraya karşılık, 78,06 lira satış maliyeti 
olacağı ve birim satıştan 21,94 lira işletme faaliyeti kârı sağlanacağı programlanmışken, elde edi
len her 100 liralık safı satış hasılatına karşılık 65,86 lira satış maliyeti, 34,13 lira da işletme faali
yeti kârı gerçekleşmiştir. 

Üretilen elektrik enerjisinin maliyeti, ağırlıklı olarak kömür, amortisman, işçilik, malzeme ve 
diğer gider kalemlerinden oluşmaktadır. Maliyet yapısı içinde, kullanılamayan kapasite, iç tüketim 
ve işletme kayıpları önemli bir unsur olarak yer almaktadır. 

V- YATIRIMLAR 
A- Etüt proje işleri: 2002 yılında 950 milyar lira ödenek ayrılmış, bunun 33 milyar lirası harcanmıştır. 
B- Devam eden işler: Projelere toplam 1.414 trilyon lira ödenek ayrılmış, 1.532 trilyon lira 

nakdi harcama yapılmıştır. Ayrıntılar aşağıdadır. 
(1) Kemerköy termik santrali ve baca gazı tesisi: 11 trilyon lira ödenek ayrılmış, % 106'sı ora

nında 1 1,7 trilyon lira harcama yapılmıştır. 
Birinci ve Üçüncü ünitenin geçici kabul işlemleri tamamlanmış ve bakanlıkça onaylanmıştır. 

İkinci ünitenin geçici kabul işlemleri devam etmektedir. 
(2) Yatağan termik santrali baca gazı tesisi: 11,3 trilyon lira ödenek ayrılmış, 4,5 trilyon lira 

harcama yapılmıştır. 
Birinci ve üçüncü ünitede deneme işletmesi tamamlanmış olup geçici kabul çalışmaları de

vam etmektedir. İkinci ünitede başlatılan deneme işletmesi, sözleşme şartlarına uygun olmadığın
dan başarısız olmuş olup deneme işletmesinin tekrarı ile ilgili, çalışmalar devam etmektedir. 

(3) Çayır han termik santrali ııı-ıv. Üniteler (baca gazı dahil): 8,2 trilyon lira ödenek ayrılmış 
2002 yılında nakdi ve fiziki herhangi bir harcama yapılmamıştır. 

(4) Yeniköy termik santrali baca gazı tesisi: 5,9 trilyon lira ödenek ayrılmış, % 116,6 oranın
da 6,8 trilyon lira harcama yapılmıştır. Her iki ünitede montaj çalışmaları tamamlanmış olup, de
neme çalışmaları başlamıştır. 

(5) Soma-B (1-2) üniteleri elektrofıltre iyileştirme projesi: 8 trilyon lira ödenek ayrılmış, 2002 
yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır. 

(6) Çatalağzı termik santrali kül cüruf atma sistemi: 9 trilyon lira ödenek ayrılmış, bunun % 15 
oranında 1,3 trilyon lira harcama yapılmıştır. Projenin amacı, çatalağzı termik santralinden çıkan 
kül ve cürufun yarattığı çevre kirliliğinin önlenmesidir. 

(7) Çan termik santrali: 341 trilyon lira ödenek ayrılmış, % 114,8 oranında 391,3 trilyon lira 
nakdi ve % 129,3 oranında 440,9 trilyon lira fiziki harcama yapılmıştır. Aralık 2002 tarihi itibariy
le inşaat işlerinin % 84, montaj işlerinin % 77'si gerçekleşmiştir. 

(8) Afşin- Elbistan B termik santrali ı-ıv üniteler (baca gazı dahil): 956,4 trilyon lira ödenek 
ayrılmış, % 115,6 oranında 1.105,8 trilyon lira nakdi ve % 112,7 oranında 1.077,5 trilyon lira fizi
ki harcama yapılmıştır. Projenin amacı Çöllolar bölgesinde bulunan düşük kalorili 919 milyon ton 
kömür rezervinin elektrik enerjisinin üretilmesi amacı ile kullanılmasıdır. 

Malzeme sevkıyatı ile inşaat ve montaj çalışmaları devam etmekte olan projede, Aralık 2002 
tarihi itibarı ile inşaat işlerinin % 90, montaj işlerinin % 40, yerli malzeme temininin % 75'i, ya
bancı malzeme temininin % 69 tamamlanmıştır. 
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(9) Soma-B (1-6) üniteleri baca gazı tesisi projesi: 10 trilyon lira ödenek ayrılmış, nakdi ve fi
ziki her hangi bir harcama yapılmamıştır. 

(10) Ambarlı Fuel -Oil santrali rehabilitasyonu projesi: 4,3 trilyon lira ödenek ayrılmış, her 
hangi bir harcama yapılmamıştır. 

(11) Şırnak-Silopi termik santrali projesi: 300 milyar lira ödenek ayrılmış bunun % 1 oranın
da 3 milyar lira harcama yapılmıştır. Projenin amacı bölgedeki asfaltit rezervinin enerji üretiminde 
değerlendirilmesidir. Asfaltit yakma, teknoloji seçimi, şartname hazırlanması konusunda COLENCO 
(İsviçre) ve ENSİDA ( Türkiye) ortak girişimi ile danışmanlık hizmetleri sözleşmesi imzalanmıştır. 

(12) Afşin- Elbistan A termik santrali ı-ıv üniteler (baca gazı dahil): 300 milyar lira ödenek 
ayrılmış, her hangi bir harcama yapılmamıştır. 

Ayrıca işletmeler grubu içinde yer alan projeler için 44,7 trilyon lira ödenek ayrılmış, 7,8 tril
yon lira harcama yapılmıştır. Projenin amacı üretim sistemlerinin sağlıklı olarak işletilmesini sağ
lamak üzere, inşaat, idame-yenileme, tadilat, tevsiat, rehabilitasyon ve meskûn mahalden uzakta 
bulunan sosyal tesisler ile global projeleri kapsamaktadır. 

Makine ve teçhizat yatırımları için 2002 yılında 13,3 trilyon lira ödenek ayrılmış 2,4 trilyon 
lira harcama yapılmıştır. Projenin amacı, santrallerin verimli bir şekilde işletilmesi, arızalara, za
manında müdahale edilebilmesi periyodik bakım ve onarımların zamanında yapılabilmesi için ge
rekli teçhizat, iş makinesi ve bilgisayar sistemlerinin sağlanmasıdır. 

C-Yeni işler: 2002 yılında yeni işler için ayrılan ödenekler toplamı 18,9 trilyon olup, % 29,2 
oranında 5,5 trilyon lirası harcanmıştır. 

VI- BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 
1- Bağlı ortaklıklar 

233 sayılı KHK'nin 2/5. maddesinde, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası İktisadi Devlet Te
şekkülü (İDT) veya Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) statüsüne sahip kamu kuruluşlarına ait olan iş
letme veya işletmelerden oluşan anonim şirketler "bağlı ortaklık" olarak tanımlanmaktadır. 

EÜAŞ'ın dördü (Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Soma Elektrik Üretim ve Ticaret 
A.Ş., Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ve Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.) 
elektrik üretimi, biri de (Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.-"TEMSAN") elektromekanik teç
hizat imalatı yapan beş bağlı ortaklığı bulunmaktadır. 

EÜAŞ bağlı ortaklıklarının toplam esas ve ödenmiş sermayeleri tutarı 6.200 milyon liradır. 
EÜAŞ tarafından bağlı ortaklıklara taahhüt edilen 2.518.463 milyon lira tutarındaki sermayenin ta
mamı ödenmiştir. 

Bu bağlı ortaklıkların ürettiği elektrik enerjisi, TETAŞ tarafından satın alınmaktadır. 
EÜAŞ bağlı ortaklıklarından TEMSAN, Kalkınma Planında öngörülen hedefler doğrultusun

da, ülkede ağır elektromekanik sanayiini kurmak ve geliştirmek amacıyla, Bakanlar Kurulu'nun 
13.11.1975 tarih ve 7/10907 sayılı kararı üzerine, 1977 yılında, özel hukuk hükümlerine tabi ola
rak iştirak statüsünde kurulmuştur. Zaman içinde EÜAŞ'ın bağlı ortaklığına dönüşmüştür. 

2- İştirakler: 
233 sayılı KHK'nin 27/1 inci maddesinde, bir teşebbüsün veya bağlı ortaklığın bir anonim şir

kete iştirakinin, kuruluşun önerisi üzerine Yüksek Planlama Kurulu kararıyla yapılacağı hükme 
bağlanmıştır. 

EÜAŞ'ın iştirak ettiği şirket sayısı 4 adet olup, bu şirketlerin ödenmiş sermayelerinin toplamı 
37.058 milyar liradır. Söz konusu şirketlerin esas sermayedeki kamu payı % 29 oranında 10.844 
milyar lira olup, bunun 10.586 milyar lirası ödenmiştir. 
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EUAŞ'ın iştirakleri içinde en büyük sermayeye katılım payının bulunduğu şirket, 10.824 mil
yar lira ile Birecik Baraj ve Hidroelektrik Santralı Tesis ve İşletme A.Ş.'dir. 

Teşebbüsün diğer 3 iştirakindeki kamu hisselerinin özelleştirilmesi için geçmiş yıllarda ilgili 
Bakanlığa müracaatta bulunulmuştur. 

VII- ÖNERİLER 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

Teşebbüs: 
1- Ülke enerji kaynaklarının optimal düzeyde değerlendirilmesi amacı ile TEİAŞ tarafından 

yapılan "Üretim Kapasite Projeksiyonu" çalışmalarının diğer ilgili mercilerin de katılımının sağla
nacağı ortak bir çalışma grubunca yapılması hususunda girişimlerde bulunulması, 

2- Hidrolik santrallerde üretilen enerji maliyetlerinin gerçekçi bir seviyede tespiti amacıyla, 
başlıca maliyet unsuru olan baraj amortismanı veya kullanılan su bedelinin maliyetlere intikalini 
sağlayacak bir yöntemin tesisi için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması. 

3- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 

Bağlı Ortaklıklar: 
Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticareti A.Ş. 
4- Toplu İş Sözleşmesi uyarınca işçilere ayda 120 kw/saat karşılığı elektrik yardımı yapılma

sı diğer bir deyişle aynı miktardaki elektriğin ücretsiz olarak verilmesi anlamına geldiği ve bu uy
gulamanın 19.1.2002 tarih ve 24645 sayılı Resmi Gazete"de yayınlanan 4736 sayılı Kanun hüküm
lerine aykırılık teşkil ettiği düşünüldüğünden bu konunun 1.3.2003-28.2.2005 dönemli toplu iş 
sözleşmesi görüşmelerinde değerlendirilmesi bakımından Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası 
nezdinde girişimlerde bulunulması, 

5- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan öneri ve tavsiyelerin yerine 
getirilmesi. 

Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticareti A.Ş. 
6- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 

yerine getirilmesi. 
Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 
7- Orman Genel Müdürlüğüne izafeten Muğla Orman İşletme Müdürlüğü'nce santral bacala

rından çıkan gazların ormanlarına zarar verdiği gerekçesiyle önceki yıllarda KEAŞ, YEAŞ ve EÜ-
AŞ aleyhine açılmış bulunan tazminat davalarının kaybedilmesi halinde hukuki sonuçlarının em
sal teşkil etmek suretiyle yeni davalara konu edilip daha büyük maddi kayıplara ortam hazırlama
ması bakımından KEAŞ'da yapımı tamamlanan Baca Gazı Arıtma Tesislerinin geçici kabulünün 
yapılmış olduğu da dikkate alınarak sorunun iki kamu kurumu arasında olması nedeniyle uzlaşma 
yoluyla bir çözüme kavuşturulması imkânlarının araştırılması hususunda ilgili merciler nezdinde 
girişimlerde bulunulması, 

8- Şirket sahasında bulunan ancak yaklaşık 13 yıldır tamamlanamadığından kaba inşaat saf
hasında bekleyen 150 adet lojman ve diğer inşaatlardan oluşan 2. etap sosyal site inşaatlarının; ta
mamlanamayan kamu yatırımlarının ekonomiye kazandırılması amacı ile değerlendirilmesi husu
sunda çaba sarfedilmesi, 

9- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 
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Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 
10- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 

yerine getirilmesi. 
Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. 
11- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 

yerine getirilmesi. 
SONUÇ 
Teşebbüs: 
Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2002 yılı bilançosu ve 370.832.076 milyon lira dönem kârıyla kapa

nan gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
Bağlı Ortaklıklar: 

- Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 24.03.2003 tarihindeki kendi yönetim kurulun
da kabul edilen 2002 yılı bilançosu ve 50.576,2 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

- Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 20.03.2003 tarihindeki kendi yönetim kurulunda 
kabul edilen 2002 yılı bilançosu ve 267.552 milyon lira dönem kârıyla kapanan gelir tablosu, 

- Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin (YEAŞ) 20.03.2003 tarihinde kendi yönetim ku
rulunda kabul edilen 2002 yılı bilançosu ve 94.626 milyon lira dönem kârıyla kapanan gelir tablosu, 

- Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 21.03.2003 tarihindeki kendi yönetim kurulun
da kabul edilen 2002 yılı bilançosu ve 90.314 milyon lira dönem kârıyla kapanan gelir tablosu, 

- Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.'nin (TEMSAN) 28.03.2003 tarihinde kendi yönetim 
kurulunda kabul edilen 2002 yılı bilançosu ve 4.000.831 milyon lira dönem zararıyla kapanan ge
lir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Elektrik Üretim A.Ş 2002 yılı Bilançosu (Aktif) 
• — 

Aktif (Varlıklar) 
I-DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır Değerler 
B-Menkul Kıymetler 

1 -Menkul kıymetler değer 
Düşüklüğü karşılığı (-) 

C-Ticari alacaklar 
1 -Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu (•) 
2-Şüpheli alacak kar (-) 

E-Stoklar 
1-Stok değer düş karl(-) 
2-Verilen sipariş avans 

F-Yıll yay.inş.ve on.maliyeti 
G-Gel ayl.ait gid. ve gel. tah. 
H-Diğa dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPUMI 
H-DURAN VARLIKLAR: 
A-Ticari alacaklar 

1 -Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar (-) 

B-Diğer alacaklar 
1 -Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı men.kıy.deg düşük kar (-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere ser. tah (-) 
5-İştiraklere sermaye paylan 

Değer düş.karşl. (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortser.tah.(-) 
8-Bağlı ort.ser.pay.diğer düş kar(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıkl. 

Değer düş kar(-) 
D-Maddi duran varlıklar 

1 -Maddi duran varlık (brüt) 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avanslan 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan dur. var.(brüt) 
2-Birikmiş amostismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Ozel tükenmeye tabi varlıkl. 
1-Özeltük.tabvar.(brüt) 
2-Birikmiş tük.paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gel.aylara.ait gider .ve gelir tahakkukla. 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPUMI 

-21.871.831 

7.544.685 

10.581.725 

2.518.463 

4.841.553.814 

1.870.943.394 
753.013.889 
241.198.2% 

586.028 
-96.386 

16.632.188 
-8.886.370 

2001 
(Milyon TL) 

2.368.278 
2.446.025 

205.191.866 

1.086.053.879 

112.335.089 

276.365 
1.363.932 

11.287.904 

6.845 

36.568.987 

13.100.188 

3.964.822.605 

489.642 

7.745.818 

12.324.394 
1.653 

1.421.323.338 

4.035.060.132 
5.456.383.470 

-20.932.966 

21.399.580 

10.588.100 

3.063.463 
375.000 

6.843.670.064 

3.062.277.961 
2.349.440.347 

218.707.415 

10.970.717 
-2.263.804 

22.042.798 
-11.324.104 

2002 
(Milyon TL) 

5.034.348 
186.650.070 

1.113.864.549 

1.260.819.447 

172.777.622 

140.173 
1.764.459 

24.017.045 

6.845 

44.433.112 

14.026.563 

6.843.670.064 

8.706.913 

10.718.694 

16.107.1% 

2.765.067,713 

6.937.669.387 
9.702.737.100 
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Elektrik Üretim A.Ş 2002 yılı Bilançosu (Pasif) 

Pasif (kaynaklar) 
KİSA VAD. YAB. KAYNAKLAR 

A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıl. yay.inş.ve onarını hak edişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1 -Dönem karı ve diğer yasal 
yük.karşılıklan 

2-Dönem karının peşin öd. vergi 
ve diğer yükümlülükler (-) 

3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gid.karşılıktan 

H-Gelecek ay. ait gelirler ve 
gider tahakkukları 

I-Diğer kısa vadeli yabancı .kaynaklar 
KİSA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

II-UZUN VADELİ YABANCI KAY. 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senedi reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç sen.rees(-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1 -Kıdem tazminat karşılıkları 
2-Diğer borç ve gid.karşl. 

F-Gel yıllara ait gelirler ve 
gider tahakkukları 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynak. 
UZUN VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

III-ÖZ KAYNAKLAR 
A-Ödenmiş sermaye 

I-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primler 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-M.D.V. Yen değ.arbşlan 
4-IştirakIer yen.değ.artışı 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-OIağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Ozel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karları 

E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net kan (zaran) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMİ 

2001 
(Milyon TL) 

9.664.565 

44.079.547 

400.000.000 
-183.107.499 

2.198.577.615 
215.717 

3.670 

246.524 

1.185.441.735 
933.902.629 

68.291.399 

21.497 

7.978.721 
9.664.565 

1.614.136 
183 

1.867.468.840 
198.234 

1.164.340 

44.079.547 

308.193.968 

216.892.501 

2.198.797.002 

246.524 

1.580.037.284 
192.464.933 

2.206.914.865 

2.221.104.929 

1.028.363.676 
5.456.383.470 

2002 
(Milyon TL) 

16.760.175 

57.598.169 

1.300.000.000 
-190.799.330 

3.793.404.981 
215.717 

3.670 

761.144.130 
1.159.091.988 

87.820.153 

56.070.667 
16.760.175 

3.677.569.086 
147.952 

450.017 

57.598.169 

1.109.200.670 

3.793.624.367 

-1.387.572.351 
370.832.077 

2.080.887.113 

3.735.765.224 

3.886.084.763 
9.702.737.100 
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Elektrik Üretim A.Ş 2002 yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan 

F- Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri 

Olağan kar 

İ- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Donem kan 

K- Dönem kân vergi ve diğer 
yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kan 

2001 
(Milyon TL) 

754.537.618 

754.537.618 

571.967.355 

16.988.510 

196.139.335 

35.752.214 

133.110.180 

25.539.530 

25.933.291 

182.570.263 

165.581.753 

192.858.694 

192.464.933 

192.464.933 

2002 
(Milyon TL 

3.202.139.052 

3.202.139.052 

1.961.631.599 

147.573.768 

159.572.481 

35.074 

692.383.296 

18.235.160 

207.490.880 

1.240.507.453 

1.092.933.685 

560.087.796 

370.832.076 

370.832.076 
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Hamitabat Elekrik Ürerim ve Ticareti A.Ş 2002 yılı Bilançosu (Aktif) 

AKTİF (Varlıklar) 

1 - DÖNEN VARLIKLAR 

A-HAZIR DEĞERLER 

1-Verilen çekler ödeme emirleri(-) 

2-Diğer Hazır Değerler 

B- MENKUL KIYMETLER 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı(-) 

C-TİCARİ ALACAKLAR 

1-Alacak senetleri reeskonfu(-) 
2-Şüpheli Ticari alacaklar karşıhğı(-) 

D-DİĞER ALACAKLAR 

1-Alacak senetleri reeskontu(-) 

2-Şüpheli Ticari alacaklar karşılığı(-) 

E- STOKLAR 

1-Stoklar 

2-Stok değer düşüklüğü karşılığı(-) 
F- GELECEK YILL.AİT GİDER VE GELİR TAHAK, 
G- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 

1-DevredenK.D.V 
2-Peşin ödenen vergi ve fonlar 

U-DURAN VARLIKLAR 

A-TİCARİ ALACAKLAR 

1-Alacak senetleri reeskontu(-) 
2-Şüpheli Ticari alacaklar (-) 

B-DİĞER ALACAKLAR 
1-Diğer alacak senetleri reeskontu(-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı(-) 

C- MALI DURAN VARLIKLAR 
1-Bağlı menkul kıymetler 

2-Bağlı menkul kıymet karşılığı(-) 
3-Iştirakler 

4-Iştiraklere sermaye Taahhütü(-) 
5-İştiraklere sermaye paylan 
6-Bağlı ortaklıklar 

7-Bağlı ortaklıklar sermaye taahhüdü(-) 

8-Bağlı ortaklıklar sermaye payından düşen kar(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 

10-Diğer mali duran varlıklar değer düşük.karşılığı.(-) 

D- MADDİ DURAN VARLIKLAR 

1- Maddi duran varlıklar (brüt) 

2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 

E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 

F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 
1-Ozel tüketime tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan(-) 

G- GELECEK YILL.AİT GİDER VE GELİR TAH. 

H- DİĞER DURAN VARLIKLAR 

AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI 

2001 

AYRINTISI 
Milyon TL 

8.89' 

4.042.103 

344.341 

223.513.751 

158.389.962) 

AYRINTIS 

Milyon TL 

8.89' 

139.455.76C 

10.602 

4.042.103 

14.111 
344.341 

65.123.789 

201.761 

TÜMÜ 
Milyon TL 

143.875.8H 

65.325.550 

09.201.364 

2002 

AYRINTISI 

Milyon TL 

7.079 

15.007.397 

1.188.749 

336.268.125 
248.518.240) 

AYRINTIS 
Milyon TL 

7.07S 

228.00C 

56.472.85f 

8.03C 

15.007.397 

18.376 
1.188.749 

87.749.885 

133.897 

TÜMÜ 
Milyon TL 

72.930.486 

87.883.782 

60.814.268 
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Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticareti A.Ş 2002 yılı Bilançosu (Pasif) 

P A S İ F (Kaynaklar) 

1 - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

AMALİ BORÇLAR 

B TİCARİ BORÇLAR 

1-Borç senetleri (-) 

C DİĞER BORÇLAR 

1 -Diğer borç senetleri reeskonu(-) 

DALINAN AVANSLAR 

E YILL.YAYGIN İNŞAAT VE ONA. HAKEDİŞLERİ 

F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜL. 

G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 

1- Dönem kan vergi ve diğer yasal yük. karş. 

2- Dönem karının peşin öde. vergi ve diğer yük.(-) 

3- Kıdem tazminatı karşılığı 

4- Maliyet gider karşılıkları 

5- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H GELECEK AYL.AİT GELİRL.VE GİDER TAHAK. 

1 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

AMALİ BORÇLAR 

B TİCARİ BORÇLAR 

3-Borç senetleri reeskontu(-) 

C DİĞER BORÇLAR 

4-Diğer borç senetleri reeskomı(-) 

DALINAN AVANSLAR 

E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 

1- Kıdem tazminatı karşılığı 

2- Diğer borç ve gider karşılıkları 

F GELECEK AYL. AİT GELİRL.VE GİDER TAHAKK. 

G DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

III - ÖZKAYNAKLAR 

A ÖDENMİŞ SERMAYE 

1-Sermaye 

2-Ödenmemiş Sermaye(-) 

B SERMAYE YEDEKLERİ 

1 -Hisse senedi ihraç primleri 

2-Hisse senedi iptal kararlan 

3-M.D.V yeniden değerleme artışlan 

4-İştirakler yeni.değerleme artışlan 

5-Diğer sermaye yedekleri 

C KAR YEDEKLERİ 

1-Yasal yedekler 

2-Statü yedekleri 

3-OIağanüstü yedekler 

D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 

E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-) 

F DÖNEM NET KARİ (ZARARI) 

PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI 

2001 

Ayrıntısı 

Milyon TL 

5.000 

93.696.702 

1.000 

Aynntısı 

Milyon TL 

115.079.972 

185.606 

248.168 

201.881 

5.000 

93.696.702 

1.000 

(137.422) 

(79.542) 

Tümü 

Milyon TL 

115.715.627 

93.485.738 

209.201.365 

2002 

Aynntısı 

Milyon TL 

(10.708) 

525.583 

50.000 

(33.750) 

132.077.892 

1.000 

Aynntısı 

Milyon TL 

28.171.671 

3.093 

297.027 

514.875 

16.250 

132.077.892 

1.000 

(216.964) 

(50.576) 

Tümü 

Milyon TL 

28.986.666 

131.827.602 

160.814.268 
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Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticareti A.Ş 2002 yılı Gelir Tablosu 

G e l i r ve G i d e r l e r 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - ) 

C-NET SATIŞLAR 

D - SATIŞLARIN MALİYETİ ( - ) 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 

E-FAALİYET GİDERLERİ(-) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 

F - DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G - DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 

H - FİNANSMAN GİDERLERİ ( - ) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 

I - OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 

J - OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR ( - ) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 

K • DÖNEM KARİ VERGİ VE DİĞER YÜKM. KARŞIL.(-) 

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ( - ) 

2001 
Ayrıntı 

Milyon TL 

376.606.926 

376.606.926 

375.520.358 

110.066 

20.468 

1.296.644 

Toplam 
Milyon TL 

1.086.568 

1.086.568 

1.196.634 

(79.542) 

(79.542) 

2002 
Ayrıntı 

Milyon TL 

399.437.581 

399.437.581 

372.383.214 

202.551 

21.576.418 

57.596 

5.788.672 

Toplam 
Milyon TL 

27.054.367 

27.054.367 

5.680.500 

(50.576) 

(50.576) 
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Soma Elektrik Üretim ve Ticareti A.Ş 2002 yılı Bilançosu (Aktif) 

AKTİF (Varlıklar) 

I-DÖNEN VARLIKLAR 
A-HAZIR DEĞERLER 
B-MENKUL KIYMETLER 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı(-) 
C-TİCARİ ALACAKLAR 

1-Alacak senetleri reeskontu(-) 
2-Şüpheli Ticari alacaklar karşıhğı(-) 

D-DİĞER ALACAKLAR 
1 -Alacak senetleri reeskontu(-) 
2-Şüpheli Ticari alacaklar karşılığı(-) 

E-STOKLAR 
1-Stoklar 
2-Stok değer düşüklüğü karşılığı(-) 
3-Verilen sipariş avanstan 

F- GELECEK YILL.AİT GİDER VE GELİR TAH. 
G- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 

1-Devreden K.D.V 
2-Peşin ödenen vergi ve fonlar 

II-DURAN VARLIKLAR 
A-TİCARİ ALACAKLAR 

1-Alacak senetleri reeskontu(-) 
2-Şüpheli Ticari alacaklar (-) 

B- DİĞER ALACAKLAR 
1-Diğer alacak senetleri reeskontu(-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı(-) 

C-MALİ DURAN VARLIKLAR 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymet karşılığı(-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere sermaye Taahhütleri(-) 
5-İştiraklere sermaye paylan 
6-Bağh ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortaklıklar sermaye payından düşen karşılı. (-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değer düşûk.karşılığı (-) 

D- MADDİ DURAN VARLIKLAR 
1- Maddi duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatınmlar 

E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 

F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 
1-Özel tüketime tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan(-) 

G- GELECEK YILL.AİT GİDER VE GELİR TAH. 
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR 

AKTİF VARLIKLAR TOPLAMİ 

2002 
AYRINTISI 
Milyon TL 

661.877.459 
(371.984.526) 

AYRINTISI 
Milyon TL 

11.951 

84.808.574 

379.706 

15.556.884 

62.023 
5.677 

289.892.933 

210.924 

TÜMÜ 
Milyon TL 
100.824.815 

290.103.857 

390.928.672 

2002 
AYRINTISI 
Milyon TL 

1.038.301.703 
(626.469.731) 

AYRINTISI 
Milyon TL 

7.024 
425 

152.629.241 

220.106 

20.314.622 

79.226 
8.401 

411.831.972 

131.781 

TÜMÜ 
Milyon TL 
173.683.620 

411.963.753 

585.647.373 
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Soma Elektrik Üretim ve Ticareti A.Ş 2002 yılı Bilançosu (Pasif) 

PASİF(Kaynaklar) 

I -Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A MALİ BORÇLAR 
B TİCARİ BORÇLAR 

1-Borç senetleri (-) 
C DİĞER BORÇLAR 

1-Diğer borç senetleri reeskontu(-) 
D ALINAN AVANSLAR 
E YILL.YAYGIN İNŞAAT VE ONA. HAKED. 
F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK. 
G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 

1 - Dönem kan vergi ve diğer yasal yük. karş. 
2- Dönem karının peşin öde. vergi ve diğer yük.(-) 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Maliyet gider karşılıkları 
5- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H GELECEK AYL.AİT GELİRL.VE GİD.TAH. 
I DİĞER KİSA VADELİ YABANCI KAY. 

II - Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A MALİ BORÇLAR 
B TİCARİ BORÇLAR 

3-Borç senetleri reeskontu(-) 
C DİĞER BORÇLAR 

4-Diğer borç senetleri reeskontu(-) 
D ALINAN AVANSLAR 
E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 

1- Kıdem tazminatı karşılığı 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 

F GELECEK AYL. AİT GELİRL.VE GİDER TAHAKK. 
G DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAY. 

III-ÖZKAYNAKLAR 
A ÖDENMİŞ SERMAYE 

1-Sermaye 
2-Odenmemiş Sermaye(-) 

B SERMAYE YEDEKLERİ 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal kararlan 
3-M.D.V yeniden değerleme artışları 
4-İştirakler yeni.değerleme artışları 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C KAR YEDEKLERİ 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D GEÇMİŞ YILLAR KARLARİ 
E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-) 
F DÖNEM NET KARI 

PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI | 

2001 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

1.197.244 

$64.811.323 

1.000 

Ayrıntısı 
Milyon TL 

22.199i* 

1.085.09" 

1.899.042 
1.197.244 

15.962 

5.000 

364.811.323 

1.000 

(311.191) 
25.641 

3 

Tümü 
Milyon TL 
26380.937 

1 

15.962 

364.531.773 

90.928.672 

2002 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

1.420.309 

50.000 
(33.750) 

533.928.7% 

1.000 

Ayrıntısı 
Milyon TL 

46.665.49 

245.681 

3378.89* 
1.42030$ 

8.950 

16.250 

533.928.796 

1.000 

(285.551) 
267.552 

< 

Tümü 
Milyon TL 
51.710376 

l 

) 

8.950 

533.928.047 

85.647373 
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Soma Elektrik Üretim ve Ticareti A.Ş 2002 yılı Gelir Tablosu 

G e l i r ve G i d e r l e r 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C-NET SATIŞLAR 

D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 

E - FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 

F - DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G - DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 

H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 

I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 

J - OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 

K - DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YÜKM. KARŞIL.(-) 

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (-) 

2001 
Ayrıntı 

Milyon TL 

194.920.928 

194.920.928 

179.309.470 

4.371.511 

63.700 

349.157 

(11.627.163) 

Toplam 
Milyon TL 

15.611.458 

11.239.947 

11.303.647 

25.641 

25.641 

2002 
Ayrıntı 

Milyon TL 

314.519.102 

314.519.102 

281.251.866 

6.490.829 

286.985 

78.510 

4.131.783 

986.068 

(23.571.615) 

Toplam 
Milyon TL 

33.267.236 

26.776.407 

22.853.099 

267.552 

267.552 
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Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticareti A.Ş 2002 yılı Bilançosu (Aktif) 

Aktif (Varlıklar) 

I -DÖNEN VARLIKLAR 

A- Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1- Menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
C- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 
1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E- Stoklar 
1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2- Verilen sipariş avansları 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H- Diğer dönen varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II - DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari alacaklar 

1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
3- İştirakler 
4- İştirakler sermaye taahhütleri (-) 
5- İştirakler sermaye pay. değ. düş. karşılığı (-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 
8- Bağlı ort. ser. pay. değer düşüklüğü karş. (-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali durun var. değ. düş. karşılığı (-) 
D- Maddi duran varlıklar 

1- Maddi duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avansları 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 

1- Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan 
3- Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H- Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

2001 

Aynntısı 
Milyon TL 

249.706 

53.766.110 
12.410.303 

Tümü 
Milyon TL 

H.19C 

2.182.921 

185.316 

2.547.487 

35.745 

6.132 
4.968.791 

282 

41.355.807 

569.732 

41.925.821 

46.894.612 

2002 

Aynntısı 
Milyon TL 

4.706 

52.037 

83.552.371 
19.319.259 

150.000 
30.000 

Tümü 
Milyon TL 

11.331 

5.911.054 

99.588 

4.465.481 

215.266 
67.712 

10.770.432 

282 

64.233.112 

120.000 

272.693 

64.626.087 

75.396.519 
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Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticareti A.Ş 2002 yılı Bilançosu (Pasif) 

Pasif (Kaynaklar) 

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
2-Alınan Depozito ve Teminatlar 

C - Diğer borçlar 
1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan avanslar 
E - Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 
F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G - Borç ve gider karşılıkları 

1 - Dönem kan vergi ve diğer yasal yük. karş. 
2- Dönem karının peşin öde. vergi ve diğer yük.(-) 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Maliyet gider karşılıkları 
5- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 
I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar 

1- Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alman avanslar 
E - Borç ve gider karşılıkları 
F - Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 
G - Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (I+II) 
III- ÖZ KAYNAKLAR 

A - Ödenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye 

B - Sermaye yedekleri 
1- Hisse senetleri ihraç primi 
2- Hisse senetleri iptal karları 
3- M.DV yeniden değerleme artışları 
4- İştirakler yeniden değerleme artışları 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C - Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kar yedekleri 

D - Geçmiş yıllar karları 
E - Geçmiş yıllar zararları (-) 
F - Dönem net kan (Zararı) 
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

2001 

Ayrıntısı 
Milyon TL 

6.042 

17.330 
13.671 

377.195 

5.000 

41.782.702 

6.938 

1 

Tümü 
Milyon TL 

3.564.738 

427.738 

619.832 
380.854 

4.993.162 

13.566 

13.566 
5.006.728 

5.000 

41.782.702 

6.938 

59.512 

33.732 
41.887.884 
46.894.612 

2002 

Ayrıntısı 
Milyon TL 

32.382 
24.985 

1.054.703 

50.000 
33.750 

66.069.306 

14.674 

Tümü 
Milyon TL 

5.965.901 

1.651.264 

554.780 
1.062.100 

9.234.045 

0 
9.234.045 

16.250 

66.069.306 

14.674 

62.244 
66.162.474 
75.396.519 

- 1735 - II. CİLT 



Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticareti A.Ş 2002 yılı Gelir Tablosu 

G e l i r v e G i d e r l e r 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) 

C-NET SATIŞLAR 

D - SATIŞLARIN MALİYETİ ( - ) 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 

E - FAALİYET GİDERLERİ ( - ) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 

F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GELİR VE KARLAR 

G • DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GİDER VE ZARARLAR 

H - FİNANSMAN GİDERLERİ ( - ) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 

I - OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 

J - OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR ( - ) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 

K - DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER 

YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI ( - ) 

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ( - ) 

2001 

Ayrıntı 

Milyon TL 

38.498.837 

0 

38.498.837 

33.947.251 

2.130.891 

34.760 

2.455.455 

234.886 

2.639.279 

17.330 

Toplam 

Milyon TL 

4.551.586 

2.420.695 

51.062 

33.732 

2002 

Ayrıntı 

Milyon TL 

51.573.684 

0 

51.573.684 

41.039.021 

3.249.393 

28.537 

5.135 

1.110.461 

6.198.211 

277.975 

6.381.560 

32.382 

Toplam 

Milyon TL 

10.534.663 

7.285.270 

94.626 

62.244 
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Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş 2002 yılı Bilançosu (Aktif) 

AKTİF (Varlıklar) 

1 - DÖNEN VARLIKLAR 
A-HAZIR DEĞERLER 

1-Verilen çekler ödeme emirleri(-) 
2-Diğer Hazır Değerler 

B-MENKUL KIYMETLER 
1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı(-) 

C-TİCARİ ALACAKLAR 
1-Alacak senetleri reeskontu(-) 
2-Şüpheli Ticari alacaklar karşılığı(-) 

D-DİĞER ALACAKLAR 
1-Alacak senetleri reeskontu(-) 
2-Şüpheli Ticari alacaklar karşıhğı(-) 

E- STOKLAR 
1-Stoklar 

2-Stok değer düşüklüğü karşılığı(-) 
3-Verilen sipariş avansları 

F- GELECEK YILL. AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUK. 
G- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 

1-Devreden K.D.V 

2-Peşin ödenen vergi ve fonlar 
3-Sayım ve tesellüm noksanları 

II-DURAN VARLIKLAR 
A-TİCARİ ALACAKLAR 

1-Alacak senetleri reeskontu(-) 
2-Şüpheli Ticari alacaklar (-) 

B- DİĞER ALACAKLAR 
1-Diğer alacak senetleri reeskonu(-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı(-) 

C- MALİ DURAN VARLIKLAR 
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR 

1- Maddi duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 

E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 

1 -Özel tüketime tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan(-) 

G- GELECEK YILL. AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUK. 
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR 

AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI 

2001 

AYRINTISI 
Milyon TL 

4.608 

19.940.406 

27.497 

5.304.329 

34.084 
250 

149.740.803 

TÜMÜ 
Milyon TL 

25.311.174 

149.740.803 

175.051.977 

2002 

AYRINTISI 
Milyon TL 

26.609 

32.601.217 

288.206 

9.240.267 

38.371 
18.401.635 

324.533.578 

240.000 

TÜMÜ 
Milyon TL 

60.596.305 

324.773.578 

385.369.883 
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Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticareti A.Ş 2002 yılı Bilançosu (Pasif) 

P A S İ F (Kaynaklar) 

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A MALİ BORÇLAR 
B TİCARİ BORÇLAR 

3-Borç senetleri reeskontu(-) 
4-Alınan depozito ve teminatlar 

C DİĞER BORÇLAR 
6-Diğer borç senetleri reeskonu(-) 

D ALINAN AVANSLAR 
E YILL.YAYGIN İNŞAAT VE ONA. HAKEDİŞLERİ 
F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜL. 
G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 
H GELECEK AYL.AİT GELİRL.VE GİDER TAHAK. 
I DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A MALİ BORÇLAR 
B TİCARİ BORÇLAR 

3-Borç senetleri reeskontu(-) 
C DİĞER BORÇLAR 

4-Diğer borç senetleri reeskontu(-) 
D ALINAN AVANSLAR 
E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 

1- Kıdem tazminatı karşılığı 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 

F GELECEK AYL. AİT GELİRL.VE GİDER TAHAKK. 
G DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

III - ÖZKAYNAKLAR 
A ÖDENMİŞ SERMAYE 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş Sermaye(-) 

B SERMAYE YEDEKLERİ 
1 -Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal kararlan 
3-M.D.V yeniden değerleme artışları 
4-İştirakler yeni.değerleme artışları 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C KAR YEDEKLERİ 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 

D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 
E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-) 
F DÖNEM NET KARI (ZARARI) 

PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI 

2001 

Ayrıntısı 
Milyon TL 

5.423.538 

178.715 

40 

1.140.932 
181.966 

644 

272.967 

5.000 

167.805.080 

2.633 

19.946 

20.516 

Tümü 
Milyon TL 

6.925.835 

272.967 

167.853.175 

175.051.977 

2002 

Ayrıntısı 

Milyon TL 

5.309.829 

124.030.186 

235 

334.372 
535.967 

1.818 

138.335 

16.250 

254.937.648 

6.048 

59.195 

Tümü 
Milyon TL 

130.212.407 

138.335 

255.019.141 

385.369.883 
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Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticareti A.Ş 2002 yılı Gelir Tablosu 

G e l i r ve G i d e r l e r 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B -SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - ) 

C-NET SATIŞLAR 

D - SATIŞLARIN MALİYETİ ( • ) 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 

E - FAALİYET GİDERLERİ ( - ) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 

F - DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G - DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 

H - FİNANSMAN GİDERLERİ ( - ) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 

I - OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 

J - OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR ( - ) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 

K - DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YÜKM. KARŞIL.(-) 

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ( - ) 

2001 
Milyon TL 

54.618.433 

0 

54.618.433 

46.159.498 

8.458.935 

1.744.016 

6.714.919 

29.803 

1 

0 

6.744.721 

322.723 

7.035.949 

31.495 

10.979 

20.516 

2002 
Milyon TL 

99.885.272 

0 

99.885.272 

90.195.419 

9.689.853 

2.067.434 

7.622.419 

58.842 

0 

2.470.588 

5.210.673 

3.981.003 

9.101.362 

90.314 

31.119 

59.195 
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(TEMSAN) Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş 2002 yılı Bilançosu (Aktif) 

Aktif (Varlıklar) 

I-DONEN VARLIKLAR 
A- Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1- Menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
C- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E- Stoklar 
1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2- Verilen sipariş avansları 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 
H- Diğer dönen varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II - DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
3- İştirakler 
4- İştirakler sermaye taahhütleri (-) 
5- İştirakler sermaye pay. değ. duş. karşılığı (-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 
8- Bağlı ort. ser. pay. değer düşüklüğü karş. (-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali durun var. değ. düş. karşılığı (-) 
D- Maddi duran varlıklar 

1- Maddi duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avansları 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1- Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan 
3- Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 
H- Diğer duran varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

2001 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

3.242.443 
2.127.287 

277.469 

Tümü 
Milyon TL 

145.90' 
120.00C 

4.093.722 

1.77S 

1.592.574 

3.421.183 
22.606 

326.936 
9.724.707 

2.338.014 

1.392.625 

714 

3.731.353 
13.456.060 

2002 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

7 
) 

20.62Î 

5.080.992 
3.484.032 

433.931 

Tümü 
Milyon TL 

48.437 
480.000 

1.076.050 

26.702 

1.885.173 

344.924 
512.519 
406.501 

4.780.306 

1.082.764 

2.030.891 

3.113.655 
7.893.961 
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(TEMSAN) Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş 2002 yılı Bilançosu (Pasif) 

Pasif (Kaynaklar) 

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
2-Alınan Depozito ve Teminatlar 

C - Diğer borçlar 
1- Borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan avanslar 
E - Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 
F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G - Borç ve gider karşılıkları 

1- Dönem kan vergi ve diğer yasal yük. karş. 
2- Dönem karının peşin öde. vergi ve diğer yük.(-) 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Maliyet gider karşılıkları 
5- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 
I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar 

1 - Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alman avanslar 
E - Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıktan 
2- Diğer borç ve gider karşılıklan 

F - Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuklan 
G - Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMİ 

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (I+II) 
III-ÖZ KAYNAKLAR 

A - Ödenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye 

B - Sermaye yedekleri 
1- Hisse senetleri ihraç primi 
2- Hisse senetleri iptal karlan 
3- M.D.V yeniden değerleme artışlan 
4- İştirakler yeniden değerleme artışlan 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C - Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 

D - Geçmiş yıllar karlan 
E - Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F - Dönem net kan veya Zaran 
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

2001 
Aynntısı 

Milyon TL 

2.795.874 

246.468 

2.500.000 

1.280.228 

57.600 

Tümü 
bilyon TL 

3.586.894 

465.307 

29.246 
2.785.995 

860.621 

1.349.603 

9.077.666 

32.323 

358.081 
246.468 

636.872 
9.714.538 

2.500.000 

1.280.228 

57.600 

(96.306^ 
3.741.522 

13.456.06C 

2002 
Aynntısı 

Milyon TL 

1.369.074 

380.266 

6.000.000 
(2.625.000) 

1.933.124 

57.60C 

Tümü 
Milyon TL 

2.377.524 

342.453 

29.246 
423.636 

364.898 
357.687 

3.895.444 

19.586 

2.330.077 
380.267 

2.729.930 
6.625.374 

3.375.000 

1.933.124 

57.600 

(96.306) 
(4.000.831) 

1.268.587 
7.893.961 
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(TEMSAN) Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş 2002 yılı Gelir Tablosu 

Gelir tablosu 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan veya zararı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan veya zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan veya zaran 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler karşılığı (-) 

Dönem net kan veya zaran 

2001 

Aynntısı Tümü 
Milyon TL Milyon TL 

15.762.446 

2i 

15.762.421 

14.557.96C 

2.726.265 

2.130.905 

379.177 

0 

90.470 

416.700 

1.204.461 

(1.521.804) 

229.924 

(96.306) 

(96.306) 

2002 

Aynntısı Tümü 
, Milyon TL Milyon TL 

15.377.347 

( 

15.377.34' 

14.123.735 

5.097.211 

550.788 

47.914 

41.354 

701.460 

( 

( 

) 

1 

1.253.612 

(3.843.599) 

(3.340.725) 

4.000.831) 

4.000.831) 
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SAYI : 119 
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş İLE BAĞLI ORTAKLIKLARININ 2003 YILINA 

AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 
Komisyonumuzun 09.05.2006 tarihli 20 nci Birleşiminde Elektrik Üretim A.Ş. ile Bağlı Or

taklıklarının 2003 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Bü
yük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili ola
rak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuru
luş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü 
olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Devletin genel enerji politikasına uygun olarak, elektrik 
enerjisi sektöründe, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde 233 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin 3 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan, 05.02.2001 tarih ve 2001/2026 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı üzerine, Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketinin (TEAŞ), üç 
ayrı iktisadi devlet teşekkülü olarak bölünmesi sonucu, kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir. 

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), 01.10.2001 tarihinde hukuki yapı ve tüzel kişilik kazanmıştır. 
EÜAŞ, özel sektör yatırımları dikkate alınmak suretiyle, üretim kapasite projeksiyonu uyarınca, 
elektrik enerjisi üretmek, gerektiğinde yeni üretim tesisleri kurmak, işletmek ve kiralayabilmek 
üzere teşkilatlandırılmıştır. 

Şirketin ana faaliyet konusu; Elektrik üretimini verimlilik ve kârlılık ilkelerine göre gerçekleş
tirmek ve özel sektör üretim yatırımları dikkate alınmak suretiyle, Enerji Piyasası Düzenleme Kuru
mu (EPDK) onaylı üretim kapasite projeksiyonu çerçevesinde, kamu tarafından kurulması öngörülen 
yeni üretim tesislerini kurmak, kiralamak, işletmek veya işlettirmek ve ana sözleşmesinde ifade edi
len elektrik enerjisi üretimiyle ilgili doğrudan veya dolaylı diğer hizmetleri de gerçekleştirmektir. 

Şirket 2003 yılında 55.823 Gwh elektrik üretmiştir. Bu miktarın 30.000 Gvvh hidrolik santral
lerden, 25.823 Gwh'ıda termik santrallerde üretilmiştir. 

Şirketin 2003 yılı ortalama birim üretim maliyeti 39.380 liradır. En pahalı maliyet, 105.031 
lira ile toplam net üretimde % 1,4 paya sahip Fuel-Oil santrallerine aittir. En düşük üretim maliye
ti, 5.377 lira ile toplam net üretimde % 53 paya sahip hidroelektrik santrallere aittir. 

Hidroelektrik santrallerinin üretim maliyetinin düşük olması; baraj ve tesislerin EÜAŞ'a ait 
olmaması nedeniyle, hidroelektrik santrallerin üretim maliyetinde en büyük payı oluşturan amor
tisman giderlerinin maliyet hesaplarında yer almamasından ve barajlardan temin edilen suya her 
hangi bir bedel ödenmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2003 yılına ilişkin toplu bilgileri, aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler (Konsolide-TEMSAN hariç) 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Oz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri (Kur farkları dahil) 
Maddi duran vanlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 
Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye 
iştiraklere ödenen sermaye 
Tüm alım tutan 
Elektrik enerjisi üretim miktarı 
Elektrik enerjisi üretim maliyeti 
Üretilen enerjinin birim maliyeti 
Kurulu güç 
Programa göre üretim oram 
Satılan elektrik enerjisi miktarı 
Tüm enerji satış tutan(brüt) 
Ortalama satış fiyatı 
Stoklar: 
İlk madde ve malzeme 
Diğer stoklar 
Memur (Ortalama) 
Sözleşmeli (Ortalama) 
işçi (Ortalama) 
Taşeron işçiler (Ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
Memurlar için yapılan giderler 
Memur başına aylık ortalama giderler 
Sözleşmeliler için yapılan giderler 
Sözleşmeli basma aylık ortalama gider 
işçiler için yapılan giderler 
işçi basma aylık ortalama gider 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYIH ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSMIH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH ya katkı alıcı fiyatlarıyla 
Faaliyet karlılığı (öz kaynak yönünden) 
Mali karlılık (Oz kaynak yönünden) 
Faaliyet kan 
Dönem kan 
Bilanço zaran 
Füzyon: 
Faaliyet kan 
Dönem kan 
Bilanço zaran 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
% 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Gwh 
Milyar TL 
TL/Kwh 
Mw 
% 
Gwh 
Milyar TL 
TL/Kwh 

Milyar TL 
Milyar TL 
Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
% 
% 
Milyar TL 
Milyar TL 

1.10-
31.12.2001 

faaliyet 
dönemi 

400.000 
216.892 

1.028.363 
4.428.020 

137.669 
5.594.568 
1.870.943 

139.737 
18 

2.518 
10.582 

1.082.969 
15.853 

532.994 
33.621 
20.957 

98 
16.323 

754.373 
46.216 

98.272 
14.063 

268 
3.375 

10.832 

1.567 

127 
1.187 
8.319 

913 
40.616 

1.606 
53.286 

291.281 
291.282 
285.079 

16 
19 

165.582 
192.465 

Milyar TL | (1.387.572) 

2002 yılı 

1.300.20C 
1.109.266 
4.873.022 
6.036.954 

692.383 
9.905.948 
3.062.278 
1.537.598 

40 
2.518 

10.586 
2.447.711 

77.328 
1.771.206 

30.572 
20.957 

98 
76.962 

4.067.554 
52.852 

196.690 
25.115 

306 
3.279 

10.883 
377 

277.967 

6.644 
1.835 

38.565 
960 

231.589 
1.524 

279.885 
1.104.610 
1.319.166 
1.096.652 

22 
8 

1.092.934 
370.832 

(1.016.740) 

2003 yılı 

1.300.100 
1.109.233 
6.103.059 
6.296.632 

279.226 
11.978.500 
3.770.789 

878.460 
44 

6.000.963 
10.593 

1.771.316 
55.823 

2.221.421 
39.380 
21.768 

95 
58.881 

3.015.969 
51.221 

215.417 
4.946 

293 
3.016 
9.340 

130 
367.727 

8.262 
2.350 

48.623 
1.343 

287.961 
2.569 

215.827 
1.526.219 
1.713.145 
1.475.840 

12 
7 

747.998 
420.505 

(596.235) 

Son iki yıl 
farkı 

(100) 
(33) 

1.230.037 
259.678 

(413.157) 
2.072.552 

708.511 
(659.138) 

4 
5.998.445 

6 
(676.395) 
(21.505) 
450.215 

8.808 
811 
(3) 

(18.081) 
(1.051.585) 

(1.631) 

18.727 
(20.169) 

(13) 
(263) 

(1.543) 
(247) 

89.760 

1.618 
515 

10.058 
383 

56.372 
1.045 

(64.058) 
421.609 
393.979 
379.188 

(10) 
(1) 

(344.935) 
49.673 

420.505 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

165.582 
192.465 

(1.387.572) 

1.092.934 
370.832 

(1.016.740) 

668.980 
420.648 

(596.092) 

(423.954) 
49.816 

420.648 
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Enerji sektöründe özelleştirme uygulamaları, 1995 yılında 4046 sayılı Kanun uyarınca Özel
leştirme İdaresi Başkanlığı tarafından; daha sonra da 1997 yılında 3096 sayılı Kanun ve bu kanu
na dayanılarak çıkartılan Bakanlar Kurulu kararları ve yönetmelikler çerçevesinde Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülmüştür. Ancak, söz konusu özelleştirme işlem ve uygula
malarından beklenen sonuç elde edilememiştir. 

2003 ve 2004 yıllarında yeni bir "Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji
si" yürürlüğe konulmuştur. Buna göre; 

17.03.2004 tarih ve 2004/3 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı çerçevesinde yürürlüğe gi
ren "Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi'nde" 

Elektrik enerjisi sektörünün; Avrupa Birliği topluluk müktesebatına uyum hedefi çerçevesin
de serbestleştirilmesi,gerekli yenileme ve genişleme yatırımlarının özel sektörce yapılabilmesinin 
sağlanması, serbest piyasa sistemine geçiş döneminde, arz açığının yaşanmaması için yeterli mik
tarda ek kapasite oluşturulması, sektörde maliyetleri yansıtan bir fiyatlandırma sisteminin uygula
maya konulması, özelleştirmelerin Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 4046 
sayılı Kanun çerçevesinde yapılması, özelleştirmelere elektrik dağıtım sektöründen başlanması, 
elektrik enerjisi üretiminde rekabetçi bir yapı oluşturulmasına yönelik olarak, kamu mülkiyetinde
ki elektrik üretim tesislerinin, dağıtım özelleştirmelerinin büyük ölçüde gerçekleştirilmesinden 
sonra, uygun bir şekilde gruplandırılarak özelleştirilmesi, Kamu mülkiyetindeki (DSİ) tüm hidro
elektrik santrallerinin elektrik üretimi ile ilgili kısmının EÜAŞ'ye devredilmesi, bu bağlamda, ön
celikle, Elektrik Üretim A.Ş.'de kalacak stratejik hidroelektrik santralleri dışındaki, EÜAŞ'ye 
bağlı elektrik üretim varlıklarının, 2004 yılında yeniden yapılandırılması ve gruplandırılması, böl
gesel üretim gruplarının önce şirketleştirilmesi ve sonra 2005 yılına kadar özelleştirme kapsamı
na alınması, 1 Temmuz 2006 tarihi itibariyle, portföy elektrik üretim şirketleri için özelleştirme 
sürecinin başlatılması öngörülmüştür. Diğer taraftan; 

- 30.05.2003 tarih ve 2003/34 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararında; EÜAŞ ve bağlı 
ortaklıklarına ait bazı elektrik üretim tesisleri ile TEDAŞ'a ait çok sayıda elektrik dağıtım bölge
sinin; özelleştirme kapsamına alınarak hazırlık işlemine tabi tutulması, özelleştirmeye ilişkin ha
zırlık işlemlerinin; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu, Elektrik Üretim A.Ş. ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ile işbirliği ya
pılmak suretiyle 12 ay içerisinde tamamlanması, 

-13.08.2003 tarih ve 2003/44 sayılı ÖYK Kararında; EÜAŞ'nin bağlı ortaklarından Kemerköy 
Elektrik Üretim A.Ş. ve Yeniköy Elektrik Üretim A.Ş. ile Yatağan elektrik üretim tesisinin; "sa
tış yöntemi" ile özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsam ve programına alınması ve özelleştirme 
işlemlerinin bir yıl içinde tamamlanması kararlaştırılmış ise de; 2003 yılı hesaplarının incelendiği 
24.03.2005 tarihi itibariyle özelleştirme programıyla ilgili olarak belirlenen takvimin gerçekleşme
diği görülmüştür. 

Diğer taraftan; 3096 sayılı yasanın uygulaması çerçevesinde; 16.11.1996 tarih ve 22819 sayı
lı Resmi Gazetede ilan edilen işletme hakkına konu santraller ve teklifi uygun görülerek sözleş
me görüşmelerine çağrılması uygun bulunan firmalar belirlenmiş ve toplam 12 Santralın işletme 
hakkı devir ihalesi için 16.11.1996 tarih ve 22819 sayılı Resmi Gazetede ilana çıkılmış, bir kısım 
santral için sözleşme imzalanmış, bir kısım santral için ise henüz sözleşme imzalanma aşamasında 
iken Bakanlar Kurulunun İşletme Hakkı Devrine ilişkin kararının iptali için davalar açılmıştır. 
Açılan davalar neticesinde Çayırhan Termik Santralı hariç diğer santrallere ilişkin Bakanlar Kuru
lu Kararı iptal edilmiştir. 
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Elbistan A santralı için ERG-VERBUND şirketi ile İHD sözleşmesi yapılmıştır. Santralın dev
redildiği ERG firması tarafından ESA'nın yapılması amacıyla açılan dava ERG-VERBUND le
hine neticelenmiş olup, temyiz aşamasındadır. Diğer şirketler içinde dava yolu açıktır. 

Strateji Belgesinde; Portföy Üretim Gruplarının belirlenmesi aşamasında; özelleştirilecek üre
tim tesislerinin belirlenmesinde ve gruplandırılmasında hukuki sorunları çözülmemiş santrallerin 
portföy üretim grupları içinde yer alması, üretim tesislerinin özelleştirilmesinde yeni sorunlar ya
ratacağı ve özelleştirme amacının gerçekleştirilmesinde engeller oluşturacağı düşünülmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 
Şirketin Ana Statüsü, Yüksek Planlama Kurulu'nun 11.06.2001 tarih ve 2001/T-19 sayılı ka

rarı ile onaylanmış, 29.06.2001 tarih ve 24447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gir
miş, 05.10.2001 tarih ve 5397 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesiyle, 
01.10.2001 tarihinden itibaren hukuki yapı ve tüzel kişilik kazanmıştır. 

EÜAŞ Ana Statüsü'nün 5 inci, 8 inci ve diğer maddelerine göre, teşekkülün ana organizas
yon şemasında, şirketin organları Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. Genel Müdürlük, Genel 
Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve bağlı birimlerinden oluşmaktadır. 

Teşekkülün taşra teşkilatında; 25 hidroelektrik santral işletmesi müdürlüğü, 15 termik santral iş
letme müdürlüğü, 6 santral tesis müdürlüğü ve bir nükleer santral tesis müdürlüğü bulunmaktadır. 

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar atana
bilmekte, atandıkları usule göre de görevlerinden alınabilmektedirler.Süre dolmadan Yönetim Ku
rulu üyeliğinin boşalması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapılabilmektedir. Üye
ler, atandıkları usule göre görevlerinden alınabilmektedirler. 

Şirket Ana Statüsü'nün 10 uncu maddesinde, teşebbüste, ikisi teknik, birisi de idari-mali nite
likli olmak üzere üç genel müdür yardımcısı bulunması hükme bağlandığından, mevcut üç teknik 
nitelikli genel müdür yardımcısı atamasından birisinin iptali ile teşebbüse idari-mali nitelikli ye
ni bir genel müdür yardımcısı atanması gerekmektedir. 

Şirketin personel rejimi, 29.01.1990 tarihinde yürürlüğe giren 22.01.1990 tarih ve 399 sayılı 
KHK'de düzenlenmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilen "yönetici personef'in 
kadro, unvan, derece ve sayıları 399 sayılı KHK eki (I) sayılı cetvelde; 399 sayılı KHK'nin 3 ün
cü maddesinin (c) fıkrasına göre belirlenen "sözleşmeli personef'e ait pozisyonların unvan ve sa
yıları ise bu KHK eki (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

EÜAŞ Topluluğunda, 2003 yılı faaliyet dönemi içinde, çalışan ortalama personel sayısı 293 
memur, 3.016 sözleşmeli ve 9.340 işçi olmak üzere toplam 12.649 olarak tespit edilmiştir. 

2003 yılı faaliyet dönemi içinde, EÜAŞ Topluluğunda çalışan personele yapılan konsolide 
harcamaların toplam tutarı 367.727 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Personel harcamalarının; 
36 milyar lirası kuruluş dışı Yönetim Kurulu Üyelerine, 10.291 milyar lirası memurlara, 48.623 
milyar lirası sözleşmelilere, 308.777 milyar lirası da işçilere ait bulunmaktadır. 

III- MALİ BÜNYE 
Şirket toplam varlıklarının, % 28,3 oranı dönen, % 71,7 oranı da duran varlıklardan oluşmak

tadır. Şirketin dönen varlıkları, önceki yıla göre % 14 oranında, 432 trilyon lira artarak, 3,5 katril
yon liraya, duran varlıkları da, önceki yıla göre % 13,5 oranında, 1 katrilyon lira artarak 8,8 katril
yon liraya yükselmiştir. 

Toplam kaynakların, % 49,3 oranında, 6,1 katrilyon lirası öz, % 50,7 oranında, 6,2 katrilyon 
lirası da yabancı kaynaklardan oluşmaktadır. Şirketin toplam yabancı kaynaklarının % 43,2 oranın
da 2,7 katrilyon lirası kısa vadeli yabancı kaynaklardan ve % 56,8 oranında 3,5 katrilyon lirası da 
uzun vadeli yabancı kaynaklardan oluşmaktadır. 
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Şirketin toplam öz kaynakları, 2002 yılına göre, % 25,2 oranında, 1,2 katrilyon lira artarak, 
6,1 katrilyon liraya yükselmiştir. Aynı dönemde, yabancı kaynaklardaki artış oranı % 4,3'dür. 

EÜAŞ'ın 2003 yılı bilançosu, yasal süresi içinde çıkarılmış, şirket yönetim kurulunun 
26.03.2004 tarih ve 8/56 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 

2003 yılı satış hasılatı, 2.531.172.851 milyon lira, satışların maliyeti ise 1.768.599.552 milyon 
lira olarak gerçekleşmiş ve faaliyet döneminde, 762.573.299 milyon lira brüt satış kârı elde edil
miştir. 93.593.779 milyon lira faaliyet gideri sonucu, dönem, 668.979.520 milyon lira faaliyet 
kârıyla sonuçlanmıştır. 

297.863.084 milyon lira diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kâr sağlanırken, 117.972 milyon 
lira diğer faaliyetler için olağan gider ve zarar gerçekleşmiş ve 279.225.901 milyon lira finansman 
gideri ile birlikte 2003 yılı olağan kârı, 687.498.731 milyon lira olmuştur. 

Dönem içinde oluşan 116.320.632 milyon lira olağandışı gelir ve kâr ile 383.171.429 milyon 
lira olağandışı gider ve zarar sonucu, dönem kârı 420.647.934 milyon lira olarak sonuçlanmıştır. 
Dönem kârı vergi ve diğer yükümlülük karşılıkları olmayan şirketin dönem net kârı 420.647.934 
milyon lira olmuştur. 

IV-İŞLETME ÇALIŞMALARI 
2003 yılında EÜAŞ'ın konsolide giderlerinin; % 62,7'sini ilk madde ve malzeme, % 14,8'ini 

amortisman, % 12,3'ünü personel giderleri, % 8,8'ini dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ve ka
lan % 1,4'ünü ise diğer giderler oluşturmuştur. 

EÜAŞ'ın 2003 yılı faaliyet döneminde gerçekleştirilen 1.771,3 trilyon liralık konsolide alımın 
% 96 oranında 1.702,3 trilyon lirası iç piyasadan, % 04 oranında 68,9 trilyon liralık kısmı da dış 
piyasadan yapılmıştır. 

1.771,3 trilyon liralık alımın; % 71,2 oranında 1.261,3 trilyon lirasını ilk maddeler, % 1,9 ora
nında 34,4 trilyon lirasını işletme malzemesi, % 5,7 oranında 101,4 trilyon lirasını yedek ve kay
da tabi malzeme, kırtasiye ve büro malzemesi ve baca gazı tesisi yatırımı, % 0,5 oranında 8,8 tril
yon lirası sosyal malzeme ve % 20,7 oranında 364 trilyon lirasını da dışarıdan satın alınan enerji 
teşkil etmiştir. 

EÜAŞ genel müdürlüğü üretim faaliyetlerini, termik ve hidroelektrik santral işletmeciliği iki 
ayrı daire başkanlığı altında yürütmektedir. 

Faaliyet dönemi içinde yapılan gözlemlerde; kömür kalori değeri tespitinde, numune hazırla
ma yöntemlerinde standartların oluşmadığı, kömür kalori değeri tespitinin günde bir kere yapıldı
ğı, santral kumanda odalarında bulunan ve verimliliğe etki yapacak kontrol sistemlerinin bir kıs
mının arızalı olduğu belirlenmiştir. 

EÜAŞ tarafından işletilmekte olan santrallerin 2003 yılında ürettikleri net enerji miktarı 56,4 
milyar kwh olup, ortalama birim maliyet 39.380 lira olarak hesaplanmıştır. 

Faaliyet dönemi içerisinde yapılan incelemelerde EÜAŞ tarafından işletilen santrallerin TE-
İAŞ tarafından yapılan üretim planlamalarında santral üretim maliyetlerinin dikkate alınmadığı tes
pit edilmiştir. 

Şirketin 2003 yılı faaliyet süreci içerisinde TETAŞ'ne 53.062.442.642 kwh enerji sattığı, satmış 
olduğu bu enerjinin 50.592.937.956 kwh'nı kendi üretmiş, 2.469.504.686 kwh'i ise mobil santraller
den satın alınmıştır. Şirketin satmış olduğu enerji bedelinin 3,015 trilyon lira olduğu görülmüştür. 

EÜAŞ'ın konsolide elektrik satış programına göre; 2003 yılı sonunda 3.033,5 trilyon lira net 
satış hasılatı elde edileceği öngörülmüş, dönem sonunda ise 3,015,9 trilyon liralık net satış hasıla
tı sağlanmıştır. 
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Faaliyet döneminde elde edilmesi planlanan her 100 liraya karşılık, 91,6 lira satış maliyeti ola
cağı ve birim satıştan 8,3 lira işletme faaliyeti kârı sağlanacağı programlanmışken, elde edilen her 
100 liralık safı satış hasılatına karşılık 75,2 lira satış maliyeti, 24,8 lira da işletme faaliyeti kârı 
gerçekleşmiştir. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35. madde
siyle, KİT'ler ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerini saptamakta serbest bırakılmışlardır. 

Elektrik Satış tarifeleri, yukarıda belirtilen mevzuat ile "Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği"nde 
öngörülen esaslar çerçevesinde EÜAŞ Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmakta, ilgili Bakanlık, 
Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın bilgisi dahilinde yürürlüğe konulmaktadır. 

Şirket üretimin tamamını Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'ne (TETAŞ) satmaktadır. 
2002 yılından başlamak üzere TETAŞTa elektrik satış anlaşması (ESA) yapılmıştır. 

V- YATIRIMLAR 

EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 2003 yılı yatırım programının son ödeneği, 2003 yılı yatırım 
programında yer alan "Çan Termik Santralı" ve "Afşin Elbistan-B Termik Santralı I-IV üniteler 
(Bacagazı Tesis Dahil)" projeleri için talep ettiği 414 trilyon lira ek ödenek tahsisi 2002/4810 sa
yılı 2003 yılı program kararnamesinin 8. maddesine uygun bulunması sonucunda 997,4 trilyon li
ra olarak kesinleşmiştir. 

Tahsis edilen 997,4 trilyon lira ödeneğin; 981 trilyon lirası (% 98,3) devam eden projelere, 7,9 
trilyon lirası (% 0,8) yeni projelere, 8,4 trilyon lirası (% 0,86) EÜAŞ (Madencilik) projelerine, 150 
milyar lirası (% 0,04) Etüt Proje işlerine, ayrılmıştır. 

Devam eden projelere ayrılan 981 trilyon lira ödeneğin % 74 oranında 724 trilyon lirası Afşin 
Elbistan-B Termik Santralı I-IV üniteler (Bacagazı dahil) projesine, % 17 oranındaki 166 trilyon 
lirası Çan Termik Santralı projesine ayrılmış olup, her iki projenin toplam ödeneği, devam eden 
projelere ayrılan 981 trilyon liranın % 91 olup 890 trilyon liradır. Geriye kalan % 9 oranındaki 91 
trilyon liranın büyük bölümü ise devam eden projeler grubunda yer alan santrallerin baca gazı arıt
ma tesis projelerine aittir. 

Yeniköy, Yatağan ve Kemerköy Termik Santrallerinde tesis edilen baca gazı arıtma tesisleri
nin, bu santrallerin toplam kurulu güçlerinin % 6'sı oranında ortalama 14 MW enerji tükettikleri 
tespit edilmiştir. 

Baca gazı arıtma tesisleri genellikle, santrallerin projelendirilmesine esas özellikler dikkate 
alınarak projelendirilmektedir. Yapılan incelemelerde gerek, projelendirmeye esas özellikte kömür 
temin edilememesi, gerekse rehabilitasyon çalışmaların yapılamamasının, baca gazı arıtma tesisle
rinin kabul testlerinin sözleşme koşullarına göre yapılmasında engel olduğu gözlenmiştir. Uygula
manın bu şekilde devam etmesi durumunda devreye alınan ve alınacak olan baca gazı arıtma te
sislerinin görev yapamaz duruma gelme olasılığı yüksektir. 

Önümüzdeki yıllarda meydana gelecek enerji açığının giderilmesinde, yeni santraller kurul
masına paralel olarak, mevcut ancak bakım onarım ve yakıt kalitesizliği nedeniyle, kapasite düşük
lüğü bulunan santrallerin yapılacak rehabilitasyonlarla üretim kapasitelerinin projelendirilmeleri
ne esas değerlere yaklaştırılmasının da etkin olacağı açıktır. 

VI- BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 

1- Bağlı ortaklıklar: 
233 sayılı KHK'nin 2/5. maddesinde, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası İktisadi Devlet Te

şekkülü (İDT) veya Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) statüsüne sahip kamu kuruluşlarına ait olan iş
letme veya işletmelerden oluşan anonim şirketler "bağlı Ortaklık" olarak tanımlanmaktadır. 
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Buna göre; EÜAŞ'nin ikisi (Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Soma Elektrik Üretim 
ve Ticaret A.Ş.) elektrik üretimi, biri de (Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. "TEMSAN") elek
tromekanik teçhizat imalatı yapan üç bağlı ortaklığı bulunmaktadır. 

EÜAŞ bağlı ortaklıklarının toplam esas ve ödenmiş sermayeleri tutarı 6.100 milyar liradır. 
EÜAŞ tarafından bağlı ortaklıklara taahhüt edilen 6.098 milyar lira tutarındaki sermayenin % 98'i 
ödenmiştir. 

Bu bağlı ortaklıkların ürettiği elektrik enerjisi, TETAŞ tarafından satın alınmaktadır. 

EÜAŞ bağlı ortaklıklarından TEMSAN, Kalkınma Planında öngörülen hedefler doğrultusun
da, ülkede ağır elektromekanik sanayiini kurmak ve geliştirmek amacıyla, Bakanlar Kurulu'nun 
13.11.1975 tarih ve 7/10907 sayılı kararı üzerine, 1977 yılında, özel hukuk hükümlerine tabi ola
rak iştirak statüsünde kurulmuştur. 

TEMSAN'in başlıca üretim konusu, hidroelektrik santrallerinin teçhizat gruplarından en önem
lisi olan türbin ve jeneratörlerdir. Ayrıca, elektromekanik sanayii için çeşitli makine ve teçhizat üreti
mi de yapılmaktadır. Şirketin, Diyarbakır ve Ankara'da iki fabrikası vardır. Şirket, yatırım malı niteli
ğindeki üretimini, genelde, DSİ, EÜAŞ ve TEDAŞ gibi kamu kuruluşları için gerçekleştirmektedir. 

2- İştirakler: 

233 sayılı KHK'nin 27/1 inci maddesinde, bir teşebbüsün veya bağlı ortaklığın bir anonim şir
kete iştirakinin, kuruluşun önerisi üzerine Yüksek Planlama Kurulu kararıyla yapılacağı hükme 
bağlanmıştır. 

EÜAŞ'in iştirak ettiği şirket sayısı 4 adet olup, bu şirketlerin ödenmiş sermayelerinin toplamı 
37.232 milyar liradır. Söz konusu şirketlerin esas sermayedeki kamu payı % 29 oranında 10.862 
milyar lira olup, bunun 10.592 milyar lirası ödenmiştir. 

EÜAŞ'ın iştirakleri içinde en büyük sermayeye katılım payının bulunduğu şirket, 10.824 mil
yar lira ile Birecik Baraj ve Hidroelektrik Santralı Tesis ve İşletme A.Ş.'dir. 

Teşebbüsün diğer 3 iştirakindeki kamu hisselerinin özelleştirilmesi için geçmiş yıllarda ilgili 
Bakanlığa müracaatta bulunulmuştur. 

Bunun üzerine, iştiraklerden; SOYTEK Elektrik Santralleri Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş. Yük
sek Planlama Kurulu'nun 21.6.1993 tarih ve 93/16 sayılı kararı üzerine, NUR-TEK Elektrik San
tralleri Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş., TGT Elektrik Santralleri Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş., Yük
sek Planlama Kurulu'nun 25.11.1993 tarih ve 93/32 sayılı kararı üzerine ve 3291 sayılı Kanun çer
çevesinde, özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Ancak; Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 
11.3.1998 tarih ve 98/27 sayılı toplantısında; söz konusu 8 iştirakinden 7'sinin (SOYTEK, NUR-
TEK ve TGT) "Özelleştirme kapsam ve programından çıkarılmasına ve eski statülerine iade edil
mesine", karar verilmiştir. 

VII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

Teşebbüs: 
1- Özelleştirilecek elektrik üretim santrallerinden, 3096 sayılı Yasanın uygulaması sonucu hu

kuki sorunu olanların, hukuki sorunları çözülmeden 4628 sayılı Yasa çerçevesinde özelleştirilme
sinin ertelenmesi hususunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

2- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan öneri ve tavsiyelerin yerine 
getirilmesi. 
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Bağlı Ortaklıklar: 
Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticareti A.Ş. 

3- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 39 uncu maddesindeki " Lisans sahibi tüzel kişi
ler gerçekleştirdikleri faaliyetle ilgili varlıklarını faaliyet türlerine göre muhtemel risklere karşı ko
rumak amacıyla sigorta ettirmekle yükümlüdür" hükmü gereğince şirket varlıklarının ihale yapıla
rak süratle güvence altına alınması, 

4- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan öneri ve tavsiyelerin yerine 
getirilmesi. 

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 

5- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. 
6- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 

yerine getirilmesi. 

SONUÇ 
Teşebbüs: 
- Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2Q03 yılı bilançosu ve 420.647.934 milyon lira dönem kârıyla ka

panan gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
Bağlı Ortaklıklar: 
- Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 17.06.2004 tarihindeki kendi genel kurulun

da kabul edilen 2003 yılı bilançosu, 198.853 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 
- Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 17.06.2004 tarihindeki kendi genel kurulunda ka

bul edilen 2003 yılı bilançosu, 73.814,2 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 
- Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.'nin (TEMSAN) 30.06.204 tarihindeki kendi genel ku

rulunda kabul edilen 2003 yılı bilançosu 371.608 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Elektrik Üretim A.Ş 2003 yılı Bilançosu (Aktif) 

Aktif (Varlıklar) 
I-DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır Değerler 
B-Menkul Kıymetler 

1 -Menkul kıymetler değer 
Düşüklüğü karşılığı (-) 

C-Ticari alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar (-) 

D-Diğer alacaklar 
1 -Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar (-) 

E-Stoklar 
1-Stok değer düş karl(-) 
2-Verilen sipariş avans 

F-Yıll yay.inş.ve on.maliyeti 
G-Gel ayl.ait gid. ve gel. tan. 
H-Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
1I-DURAN VARLIKLAR: 
A-Ticari alacaklar 

1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı men.kıy.değ düşük kar (-) 
3-lştirakler 
4-İştiraklere ser.tah (-) 
5-İştiraklere sermaye paylan 

Değer dûş.karşl. (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ort.ser.tah.(-) 
8-Bağlı ort.ser.pay.değer düş kan» 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıkl. 

Değer düş kar(-) 
D-Maddi duran varlıklar 

1-Maddi duran varlık (brüt) 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avanstan 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan dur. var.(brüt) 
2-Birikmiş amostismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıkl. 
1-Özeitük.tabvar.(brüt) 
2-Birikmiş tülcpaylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gel.ay.ait gid.ve gel.tahakkuklan 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem (Milyon TL) 

(20.932.966) 

21.399.580 

10.588.100 

3.063.463 
375.000 

6.843.670.064 
(3.062.277.96 

i) 
2.349.440.347 

218.707.415 

10.970.717 
(2.263.804) 

22.042.798 
(11.324.104) 

5.034.348 
186.650.070 

1.113.864.549 

1.260.819.447 

172.777.622 

140.173 
1.764.459 

24.017.045 

6.845 

44.433.112 

14.026.563 

6.843.670.064 

8.706.913 

10.718.694 

16.107.196 

2.765.067.713 

6.937.669.387 
9.702.737.100 

Cari dönem (Milyon TL) 

(21.018.038) 

4.472.728 

10.616.225 
(23.625) 

6.539.713 
(506.250) 

8.753.669.436 
(3.770.789.27 

6) 
3.070.612.515 

154.218.125 

11.241.587 
(4.558.183) 

24.717.341 
(12.640.148) 

2.033.106 
32.561.262 

1.684.547.107 

1.281.125.579 

201.906.968 

1.914.812 
5.013.798 

6.845 

44.103.761 

16.626.063 

8.207.71O.8O0 

6.683.405 

12.077.194 

29.943.742 
358.384 

3.209.102.632 

8.317.510.194 
11.526.612.826 
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Elektrik Üretim A.Ş 2003 yılı Bilançosu (Pasif) 

Pasif (kaynaklar) 
1-K1SA 

VAD. YAB. KAY. 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 
1 -Borç seneti reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 
1-Borç seneti reeskontu (•) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıl. yay.inş.ve on.hakedişleri 

F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 
1 -Dönem kan ve diğer yasal yülckarşılık. 
2-Dön. kannın peşin öd.vergi ve diğ.yük.(-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gid.karşılıklan 
H-Gelecek ay. ait gelirler ve gid.tahkuklan 
I-Diğer kısa vad. yab.kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 
II-UZUN VAD. YAB. KAY. 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senedi reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1 -Diğer borç sen.rees(-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminat karşılıkları 
2-Diğer borç ve gid.karşl. 

F-Gel yıllara ait gelirler ve 
gider tahakkukları 

G-Diğer uzun vad. yab.kay. 
UZUN VADELİ YABANCİ 
KAYNAKLAR TOPLAM! 

IH-ÖZ KAYNAKLAR 
A-Odenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Odenmemiş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri 
1 -Hisse senedi ihraç primler 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-M.D.V.Yendeğ.artışlan 
4-Iştirakler yen.değ.artışı 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-OIağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlan 

E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net karı (zaran) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem (TL) 

16.760.175 

57.598.169 

1.300.000.000 
(190.799.330) 

3.793.404.981 
215.717 

3.670 

761.144.130 
1.159.091.988 

87.820.153 

56.070.667 
16.760.175 

3.677.569.086 
147.952 

450.017 

57.598.169 

1.109200.670 

3.793.624.367-

(1.387.572.351) 
370.832.077 

2.080.887.113 

3.735.765.224 

3.886.084.763 
9.702.737.100 

38.191.445 

72.905.224 

1.300.000.000 
(190.799.330) 

4.788.552.291 
215.717 

3.670 

Cari dönem (TL) 

716.651.048 
1.739.665.945 

108.699.973 

7.604 

45.717.079 
38.191.445 

11.392 
3.945 

3.502.858.266 

20.898 

72.905.224 

1.109.200.670 

4.788.771.677 

(1.016.740.27 
4) 

420.647.934 

2.648.948.431 

3.575.784.388 

5.301.880.007 
11.526.612.826 
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Elektrik Üretim A.Ş 2003 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kan veya 
zaran 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan veya zaran 

F- Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri 

Olağan kar veya 
zarar 

İ- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan veya zaran 

K- Dönem kân vergi ve diğer 
yasal 

yükümlülük karşılıklan (-) 

Dönem net kan veya zaran 

2002 
Milyon TL 

Ayrıntısı 

3.202.139.052 

3.202.139.052 

1.961.631.599 

147.573.768 

159.572.481 

35.074 

692.383.296 

18.235.160 

207.490.880 

Tümü 

1.240.507.453 

1.092.933.685 

560.087.796 

370.832.076 

370.832.076 

2003 
Milyon TL 

Ayrıntısı 

2.531.172.851 

2.531.172.851 

1.768.599.552 

93.593.778 

297.863.084 

117.971 

279.225.901 

116.320.631 

383.171.429 

Tümü 

762.573.299 

668.979.521 

687.498.733 

420.647.935 

420.647.935 
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Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş 2003 yılı Bilançosu (Aktif) 

Aktif (Varlıklar) 
1 - DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır Değerler 
B - Menkul Kıymetler 
1- Menkul Kıymetler Değer 

Düşüklüğü Karşılığı(-) 
C - Ticari Alacaklar 
1- Alacak senetleri Reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli alacaklar Karşılığı ( - ) 
D- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri Reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) 
E- Stoklar 
1- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 
2-Verilen Sipariş Avansları 
F- Yıllara Yaygın İnşaat Onarım 

Maliyetleri 
G- Gelecek Aylara Ait Giderler 

ve Gelir Tahakkukları 
E - Diğer Dönem Varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II. DURAN VARLIKLAR 
A - Ticari alacaklar 
1 - Alacak senetler Reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) 
B - Diğer Alacaklar 
I- Alacak senetleri Reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) 
C - Mali Duran Varlıklar 
1- Bağlı Menkul Kıymetler 
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer 

Düşüklüp Karşılığı ( - ) 
3 - İştirakler 
4 - İştiraklere sermaye taah(-) 
5 - iştir. Serm. Pay. Değer düş.kar (-) 
6 - Bağlı ortaklıklar 
7 - Bağlı ortak sermaye taah(-) 
8 - Bağlı ortaklıklar sermaye payları 

değer düşüklüğü karşılığı ( - ) 
9 - Diğer Mali duran varlıklar 
10 - Diğer duran mali varlıklar değer 
düşüklüp karşılığı ( - ) 
D - Maddi Duran Varlıklar 
1- Maddi duran Varlıklar 
2- Birikmiş Amortismanlar ( - ) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 

4 - Verilen sipariş avanslar 
E - Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklar(brüt) 
2- Birikmiş Amortismanlar ( - ) 
3- Verilen Avanslar 
F - Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar(brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan ( - ) 
3- Verilen avanslar 
G - Gel. Yıl. ait gider, ve gel. Tahakk. 
H - Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

2002 
Milyon TL 

3.869 

336.268.125 
248.518.240 

7.079 
228.000 

56.472.855 

8.030 

15.007.397 

18.377 
1.188.749 

87.749.885 

133.897 

72.930.487 

87.883.782 
160.814.269 

2003 
Milyon TL 

2.447 

407.446.334 
317.451.409 

500.000 
100.000 

38.238 
163.000 

79.297.365 

21.170 

3.567.136 

15.808 
0 

89.994.925 

400.000 

133.897 

83.102.717 

90.528.822 
173.631.539 
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Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş 2003 yılı Bilançosu (Pasif) 

Pasif (Kaynaklar) 

I -Kısa vadeli yabancı kaynaklar. 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 
1-Borç Senetleri Reeskontu(-) 
C - Diğer borçlar 
1- Diğer Senetleri Reeskontu ( - ) 
D- Alman avanslar 
E- Yıllara Yaygın İnşaat Onarım 

Hakedişleri 
F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G- Borç ve gider karşılıkları 
1- Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları 
2 - Dönem karının peşin ödenen vergi 
ve diğer yükümlülükleri ( - ) 
3 - Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gider karşılıkları 
H -Gelecek aylara ait gelirler ve gider 
tahakkukları 
I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
B - Diğer Alacaklar 

II.Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 
1- Borç Senetleri Reeskontu ( - ) 
C - Diğer borçlar 
1 - Diğer Borç Senetleri Reeskontu ( - ) 
D- Alman avanslar 
E - Borç ve gider karşılıkları 
1- Kıdem tazminatı karşılıktan 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 
F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider 

tahakkukları 
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
III. Öz kaynaklar 
A- Ödenmiş sermaye 
1 - Sermaye 
2- ödenmemiş sermaye ( - ) 
B- Sermaye yedekleri 
1 - Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karları 
3- MDV yeniden değerleme artışları 
4- İştirakler yeniden değerleme artışları 
5- Diğer sermaye yedekleri 
C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 

2 - Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4 - Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 
D - Geçmiş yıllar karları 
E - Geçmiş yıllar zararları ( - ) 
F - Dönem net kan (zarar) 
Oz kaynaklar toplamı 
Pasif (Kaynaklar) toplamı 

2002 
Milyon TL 

Aynntı 

10.708 

525.583 

50.000 
33.750 

132.077.893 

1.000 

Aynntı 

28.171.671 

3.093 

297.027 
514.875 

16.250 

132.077.893 

1.000 

216.964 
50.576 

Tümü 

28.986.666 

131.827.603 
160.814.269 

2003 
Milyon TL 

Aynntı 

311.706 

50.000 
33.750 

151.107.575 

1.000 

Aynntı 

20.988.579 

272.454 

1.400.368 
311.706 

16.250 

151.107.575 

1.000 

267.540 
198.853 

Tümü 

22.973.107 

150.658.432 
173.631.539 
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Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş'nin 2003 yılı gelir tablosu 
(Ek:4) 

GELİR VE GİDERLER 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - ) 

C-NET SATIŞLAR 

D - SATIŞLARIN MALİYETİ ( - ) 

BRÜT SATIŞ KARI 

E - FAALİYET GİDERLERİ ( - ) 

FAALİYET KARI 

F -DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GELİR VE KARLAR 

G -DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GİDER VE ZARARLAR(-) 

H - FİNANSMAN GİDERLERİ ( - ) 

OLAĞAN KAR 

I - OLAĞANDIŞI GİDER VE KARLAR 

J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) 

DÖNEM KARİ 

K - DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER 

YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 

DÖNEM NET KARI 

2002 

Milyon TL 

399.437.581 

399.437.581 

372.383.214 

202.551 

21.576.418 

57.596 

5.788.672 

27.054.367 

27.054.367 

5.680.500 

-50.576 

-50.576 1 

2003 

Milyon TL 

189.512.080 

189.512.080 

159.374.355 

73.744 

3.126.483 

175.079 

27.458.918 

30.137.725 

30.137.725 

27.084.986 

-198.853 

-198.853 
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Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş 2003 yılı Bilançosu (Aktif) 

Aktif (Varlıklar) 

1 - DÖNEN VARLIKLAR 
A - Hazır Değerler 
B - Menkul Kıymetler 
1- Menkul Kıymetler Değer 

Düşüklüğü Karşılığı ( - ) 
C - Ticari Alacaklar 
1- Alacak senetleri Reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli alacaklar Karşılığı ( - ) 
D- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri Reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) 
E- Stoklar 
1- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 
2-Verilen Sipariş Avansları 
F- Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Maliyetleri 
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gel.Tahk. 
E - Diğer Dönem Varlıklar 
II. DURAN VARLIKLAR 
A • Ticari alacaklar 
1- Alacak senetler Reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) 
B • Diğer Alacaklar 
1- Alacak senetleri Reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) 
C - MaliDuran Varlıklar 
1-Bağlı Menkul Kıymetler 
2- Bağlı Menkul Kıy. Değ. Düşük. Karşılığı (-) 
D - Maddi Duran Varlıklar 
1- Maddi duran Varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş Amortismanlar ( - ) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 

4 - Verilen sipariş avanslar 
E - Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklar(brüt) 
2- Birikmiş Amortismanlar ( - ) 
3- Verilen Avanslar 
F - Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar(brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan ( - ) 
3- Verilen avanslar 
G - Gelecek yıl. ait gider, ve gel.tahk. 
H - Diğer duran varlıklar 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

2002 
Milyon TL 

Ayrıntı 

1.038.301.703 
-626.469.731 

Ayrıntı 

7.024 
425.00C 

152.629.241 

220.106 

20.314.622 

79.226 
8.401 

411.831.972 

131.781 

Tümü 
173.683.62C 

411.963.753 

85.647.373 

2003 
Milyon TL 

Ayrıntı 

1.289.245.290 
-813.127.712 

526.452 
-105.290 

Ayrıntı 

10.52Ç 

207.737.763 

111.939 

14.888.855 

87.890 
18.473 

476.117.578 

421.162 

52.637 

( 

Tümü 
222855449 

476.591.377 

)99.446.826 
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Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş'nin 2003 yılı bilançosu (Pasif) 

Pasif (Kaynaklar) 

I - KİSA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A - Mali borçlar 
B • Ticari borçlar 
t-Borç Senetleri Reeskontu ( - ) 
C - Diğer borçlar 
1- Diğer Senetleri Reeskontu ( - ) 
D- Alınan avanslar 
E- Yıllara Yaygın İnşaat Onanm Hakedişleri 
F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G- Borç ve gider karşılıkları 
1- Dönem kan vergi ve diğer yasal yülckarşılıklan 

2 - Dönem kan. peşin öde. vergi ve diğ. Yüküm.(-) 
3 - Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gider karşılıkları 
H -Gelecek aylara ait gelirler ve gider 
tahakkuktan 
1 - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
B - Diğer Alacaklar 

II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 
1 - Borç Senetleri Reeskontu ( - ) 
C-Diğer borçlar 
1 - Diğer Borç Senetleri Reeskontu ( - ) 
D- Alınan avanslar 
E - Borç ve gider karşılıklan 
1- Kıdem tazminatı karşılıklan 
2- Diğer borç ve gider karşılıklan 
F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuklan 
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
III. ÖZ KAYNAKALAR 
A- Ödenmiş sermaye 
1 - Sermaye 

2- ödenmemiş sermaye ( - ) 
B- Sermaye yedekleri 
1 - Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karlan 
3- MDV yeniden değerleme artışlan 
4- İştirakler yeniden değerleme artışlan 
5- Diğer sermaye yedekleri 
C- Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 

2 - Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4 - Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 
D - Geçmiş yıllar karlan 
E - Geçmiş yıllar zararlan ( - ) 
F - Dönem net kan 

PASİF (KAYNAKALAR) TOPLAMI 

2002 

Milyon TL 

Aynntı 

1.420.309 

50.000 
(33.750) 

533.928.796 

1.000 

Aynntı 

46.665.492 

245.680 

3.378.895 
1.420.309 

8.950 

16.250 

533.928.7% 

1.000 

285.551) 
267.552 

Tümü 

51.710.376 

8.950 

533.928.047 

585.647.373 

Aynntı 

17.957 
(17.957) 

1.527.422 

50.000 
(33.750) 

650.465.857 

1.000 

2003 
Milyon TL 
Aynntı | Tümü 

48.925.861 

32.375.918 

12.360.166 

2.662.355 
1.527.422 

16.250 

650.465.857 

1.000 

17.999) 
55.857 

650.520.965 

699.446.826 
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Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş 2003 yılı Gelir Tablosu 

GELİR VE GİDERLER 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞİNDİRİMLERİ(-) 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARINMALİYETİ(-) 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 

E-FAALİYETGİDERLERİ(-) 

FALİYET KARI VEYA ZARARI 

F-DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GİD.VE ZARAR.(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ^) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 

1-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

j-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 

K-DÖNEM KARI VER. VE DİĞER YASAL YÛK.KARŞ.(-) 

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 

2002 

Milyon 

314.519.102 

C 

314.519.102 

281.251.866 

33.267.237 

6.490.829 

26.776.407 

286.985 

78.510 

4.131.783 

22.853.099 

986.068 

23.571.616 

267.552 

0 

267.552 

2003 

Milyon 

295.284.542 

0 

295.284.542 

238.804.242 

56.480.300 

7.599.134 

48.881.166 

177.192 

0 

0 

49.058.358 

1.344.270 

50.328.814 

73.814 

17.957 

55.857 
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(TEMSAN) Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş 2003 yılı Bilançosu (Aktif) 

Aktif (Varlıklar) 

I - DÖNEN VARLIKLAR 
A- Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1 - Menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
C- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E- Stoklar 
1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2- Verilen sipariş avansları 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H- Diğer dönen varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II - DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari alacaklar 

I - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C- Mali durun varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıymetler değer düş.karşılığı(-) 
3- İştirakler 
4- İştirakler sermaye taahhütleri (-) 
5- İştirakler sermaye pay. değ. düş. karşılığı (-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 
8- Bağlı ort. ser. pay. değer düşüklüğü karş. (-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali durun var. değ. düş. karşılığı (-) 
D- Maddi duran varlıklar 

1- Maddi duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avansları 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1- Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan 
3- Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H- Diğer duran varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

2002 
Aynntısı 

Milyon TL 

1.096.67* 

-
20.62S 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-

5.080.992 
3.484.032 

433.931 

-
-
. 

-
-
. 

Tümü 
Milyon TL 

48.437 
480.000 

1.076.050 

26.702 

1.885.173 

344.924 
512.519 
406.501 

4.780.306 

1.082.764 

-

-

2.030.891 

. 

. 

. 

. 
3.U3.655 
7.893.961 

2003 

Aynntısı 
Milyon TL 

2.345.687 

-
20.628 

-
-

-
367.471 

-
. 

. 

. 
-
. 
-
-
. 
-
-
. 
. 

6.429.504 
4.616.351 

348.206 

. 
-
. 

. 
-
. 

Tümü 
Milyon TL 

2.290.121 
39.232 

2.325.059 

20.026 

4.708.000 

2.826.529 
477 

121.523 
12.330.967 

1.346.900 

. 

. 

2.161.359 

. 

. 

. 
3.508.259 

I5..839.226 
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(TEMSAN) Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş 2003 yılı Bilançosu (Pasif) 

Pasif (Kaynaklar) 

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
2- Alınan Depozito ve Teminatlar 

C - Diğer borçlar 
1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan avanslar 
E - Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G - Borç ve gider karşılıkları 

1 - Dönem kan vergi ve diğer yasal yük. karş. 
2- Dönem karının peşin öde. vergi ve diğer yük.(-) 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Maliyet gider karşılıktan 
5- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tank. 
I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar 

1- Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan avanslar 
E - Borç ve gider karşılıkları 

I- Kıdem tazminatı karşılıkları 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 

F - Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 
G - Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (I+II) 
III- ÖZ KAYNAKLAR 

A - Ödenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye 

B - Sermaye yedekleri 
1 - Hisse senetleri ihraç primi 
2- Hisse senetleri iptal karları 
3- M.D.V yeniden değerleme artışları 
4- İştirakler yeniden değerleme artışları 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C - Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 

D - Geçmiş yıllar karları 
E - Geçmiş yıllar zararları (-) 
F - Dönem net kan 
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMİ 

2002 

Ayrıntısı 

Milyon TL 

-
1.369.074 

-

-
-
-

357.687 

-

-

-

-
380.266 

6.000.000 
(2.625.000) 

-
-

1.933.123 

-
-
57.60C 

-
-
-
. 

Tümü 

Milyon TL 

) 
2.377.524 

342.453 

29.246 
423.636 
364.898 
357.687 

-
-

3.895.444 

-
-
19.588 

2.330.077 
380.266 

-
-

2.729.931 
6.625.375 

3.375.0OC 

1.933.123 

57.60C 

-
(96.306 

(4.000.831 
1.268.58* 
7.893.96 

2003 

Ayrıntısı 

Milyon TL 

-
1.002.192 

-

-
-
-

582.315 

-

-

-

-
550.535 

6.000.000 
(30.000) 

-
-

2.387.743 

-
-
57.600 

-
-
-
-

Tümü 

Milyon TL 

) 
3.303.393 

1.419.878 

27.839 
1.489.210 

872.060 
582.315 

928.125 

-
8.622.820 

-
-

2.544 

1.973.514 
550.535 

-
-

2.526.593 
11.149.413 

5.970.000 

2.387.743 

57.600 

-
4.097.138 

371.608 
4.689.813 

15.839.226 
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(TEMSAN) Türkiye Eiektromekanik Sanayi A.Ş 2003 yılı Gelir Tablosu 

Gelir Tablosu 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kân 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zaran 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finanslan giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar. 

I - Olağandışı gelir ve kârlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı veya zararı 

K - Dönem kân vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler karşılığı (-) 

Dönem net kârı veya zararı 

2002 

Ayrıntısı 
Milyon TL 

Tümü 
Milyon TL 

15.377.347 

15.377.34' 

14.123.73i 

5.097.211 

550.788 

47.914 

41.354 

701.460 

1.253.612 

(3.843.599) 

(3.340.725) 

(4.000.831) 

. 

(4.000.831) 

2003 

Ayrıntısı 
Milyon TL 

Tümü 
Milyon TL 

14.615.790 

52 

14.61S.73S 

8.956.096 

5.604.945 

375.110 

237.981 

3.008.333 

2.828.551 

5.659.642 

54.697 

191.826 

371.608 

. 

371.608 
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SAYI: 120 
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIKLARININ 2004 YILINA AİT 

HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 09.05.2006 tarihli 20 nci Birleşiminde Elektrik Üretim A.Ş. ile Bağlı Or

taklıklarının 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Bü
yük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili ola
rak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuru
luş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü 
olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

1- TOPLU BAKIŞ 
Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2004 yılına ilişkin toplu bilgileri, aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler (Konsolide-TEMSAN hariç) 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Sermaye enflasyon düzeltmesi 
Oz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri (Kur farkları dahil) 
Maddi duran vanlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (tümünde-nakdi) 
Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye 
iştiraklere ödenen sermaye 
Tüm alım tutan 
Elektrik enerjisi üretim miktarı 
Ürettirilen elektrik enerjisi miktarı 
Ürettirilen elektrik enerjisi maliyeti 
Ürettirilen elektrik enerjisi birim maliyeti 
Elektrik enerjisi üretim maliyeti 
Üretilen enerjinin birim maliyeti 
Kurulu güç 
Programa göre üretim oram 
Satılan elektrik enerjisi miktarı 
Tüm enerji satış tutan(brüt) 
Ortalama satış fiyatı 
Stoklar: 
ilk madde ve malzeme 
Diğer stoklar 
Memur (Ortalama) 
Sözleşmeli (Ortalama) 
işçi (Ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
Memurlar için yapılan giderler 
Memur başına aylık ortalama giderler 
Sözleşmeliler için yapılan giderler 
Sözleşmeli basma aylık ortalama gider 
işçiler için yapılan giderler 
işçi basma aylık ortalama gider 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYIH ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSMIH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH ya katkı alıcı fiyatlarıyla 
Faaliyet karlılığı (öz kaynak yönünden) 
Mali karlılık (Öz kaynak yönünden) 
Faaliyet kan 
Dönem kan 
Bilanço kan veya zaran 
Füzyon: 
Faaliyet kan 
Dönem kan 
Bilanço kan veya zaran 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Gwh 
Gwh 

Milyar TL 
TIVKvvh 

Milyar TL 
TL/Kwh 

Mw 
% 

Gwh 
Milyar TL 
TL/Kwh 

Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

1.10/31.12. 
2001 

faaliyet 
dönemi 

400.000 
216.892 

1.028.363 
4.428.020 

137.669 
5.594.568 
1.870.943 

139.737 
18 

2.518 
10.582 

1.082.969 
15.853 

532.994 
33.621 
20.957 

98 
16.323 

754.373 
46.216 

98.272 
14.063 

268 
3.375 

10.832 
1.567 

127 
1.187 
8.319 

913 
40.616 

1.606 
53.286 

291.281 
291.282 
285.079 

16 
19 

165.582 
192.465 

(1.387.572) 

165.582 
192.465 

(1.387.572) 

2002 

1.300.200 
1.109.266 

4.873.022 
6.036.954 

692.383 
11.841.443 
4.109.424 
1.537.598 

40 
2.518 

10.586 
2.447.711 

77.328 

1.771.206 
30.572 
20.957 

98 
76.962 

4.067.554 
52.852 

196.690 
25.115 

306 
3.279 

10.883 
277.967 

6.644 
1.835 

38.565 
960 

231.589 
1.524 

279.885 
1.104.610 
1.319.166 
1.096.652 

22 
8 

1.092.934 
371.234 

(1.016.905) 

1.092.934 
370.832 

(1.016.740) 

2003 

1.300.100 
1.109.233 

6.674.993 
6.296.631 

279.226 
11.978.500 
3.770.789 

829.069 
44 

6.000.963 
10.593 

1.771.316 
55.823 

2.221.421 
39.380 
21.768 

95 
58.881 

3.015.969 
51.221 

212.351 
11.091 

293 
3.016 
9.340 

367.727 

8.262 
2.350 

48.623 
1.343 

287.961 
2.569 

215.827 
1.526.219 
1.713.145 
1.475.840 

11 
6 

747.998 
420.523 

(596.520) 

668.980 
420.648 

(596.092) 

2.004 

1.300.100 
1.109.233 
5.876.349 
9.096.650 
6.167.224 

239.688 
18.928.899 
6.084.706 

510.214 
40 

6.000.963 
111.383 

1.581.553 
60.639 

1.251 
278.218 
222.396 

1.691.255 
27.891 
20.093 

100 
61.890 

3.614.449 
58.401 

209.242 
20.945 

275 
2.870 
9.198 

348.041 

6.306 
1.911 

49.843 
1.448 

281.505 
2.856 

369.774 
2.618.385 
2.916.119 
2.916.119 

16 
15 

1.475.629 
1.418.809 
2.111.022 

1.317.710 
1.429.743 

807.362 

Son iki 
yıl farkı 

0 
0 

5.876.349 
2.421.657 
(129.407) 
(39.538) 

6.950.399 
2.313.917 
(318.855) 

(4) 
0 

100.790 
(189.763) 

4.816 
1.251 

278.218 
222.396 

(530.166) 
(11.489) 
(1.675) 

5 
3.009 

598.480 
7.180 

(3.109) 
9.854 

(18) 
(146) 
(142) 

(19.686) 

(1.956) 
(439) 
1.220 

105 
(6.456) 

287 
153.947 

1.092.166 
1.202.974 
1.440.279 

5 
9 

727.631 
998.286 

2.707.542 

648.730 
1.009.095 
1.403.454 

Not: 2003 sütunundaki rakamlar enflasyona göre düzeltilmiştir. 
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Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Devletin genel enerji politikasına uygun olarak, elektrik 
enerjisi sektöründe, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde 233 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin 3 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan, 05.02.2001 tarih ve 2001/2026 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı üzerine, Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketinin (TEAŞ), üç ay
rı iktisadi devlet teşekkülü olarak bölünmesi sonucu kurulmuş ve 01.10.2001 tarihinde hukuki ya
pı ve tüzel kişilik kazanmıştır. 

Şirketin ana faaliyet konusu; Elektrik üretimini verimlilik ve kârlılık ilkelerine göre gerçekleş
tirmek ve özel sektör üretim yatırımları dikkate alınmak suretiyle, Enerji Piyasası Düzenleme Kuru
mu (EPDK) onaylı üretim kapasite projeksiyonu çerçevesinde, kamu tarafından kurulması öngörülen 
yeni üretim tesislerini kurmak, kiralamak, işletmek veya işlettirmek ve ana sözleşmesinde ifade edi
len elektrik enerjisi üretimiyle ilgili doğrudan veya dolaylı diğer hizmetleri de gerçekleştirmektir. 

II- İDARİ BÜNYE 
Şirketin Ana Statüsü, Yüksek Planlama Kurulu'nun 11.06.2001 tarih ve 2001/T-19 sayılı ka

rarı ile onaylanmış, 29.06.2001 tarih ve 24447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gir
miş, 05.10.2001 tarih ve 5397 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesiyle, 
01.10.2001 tarihinden itibaren hukuki yapı ve tüzel kişilik kazanmıştır. 

EPDK'nın; 19.12.2003 tarih ve 255/1 sıra nolu toplantısında; 4628 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca, TETAŞ ile EÜAŞ ve Bağlı Ortaklıkları arasında, 
20.12.2002 tarih ve 75/27 sayılı Kurul Kararı ile onaylanmış olan "elektrik enerjisi ve/veya kapa
site satışına ilişkin usul ve esaslar" çerçevesinde, 2003 yılı için yapılmış ve yürürlükte olan mev
cut ES A (Elektrik Satış Anlaşması)'nın, aynı şartlarda, 01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli ol
mak üzere, uygulanmasına devam edilmesine, 01.03.2004 tarih ve 302/17 sıra nolu toplantısında 
da 30.04.2003 tarih ve 141/16 sıra nolu Kurul Kararı ile onaylanan, "TETAŞ ile İletim Sistemine 
Doğrudan Bağlı Tüketiciler Arasındaki Anlaşmaların Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların" 
yürürlükten kaldırılmasına ve 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere, TETAŞ ile İletim Siste
mine Doğrudan Bağlı Tüketiciler Arasındaki Anlaşmaların Uygulanmasına İlişkin Yeni Usul ve 
Esasların" onaylanmasına; karar verilmiştir. 

Şirketin organları Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. Genel Müdürlük, Genel Müdür, 
Genel Müdür Yardımcıları ve bağlı birimlerinden oluşmaktadır. Yönetim kurulu bir başkan ve beş 
üyeden oluşmaktadır. Genel müdür, aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır. 

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar atana
bilmekte, atandıkları usule göre de görevlerinden alınabilmektedir. Süre dolmadan Yönetim Kuru
lu üyeliğinin boşalması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapılabilmektedir. Üyeler, 
atandıkları usule göre görevlerinden alınabilmektedirler. 

Teşekkülün taşra teşkilatında; 25 hidroelektrik santral işletmesi müdürlüğü, 15 termik santral iş
letmesi müdürlüğü, 6 santral tesis müdürlüğü ve bir nükleer santral tesis müdürlüğü bulunmaktadır. 

Ayrıca Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticareti A.Ş. (HEAŞ), Soma Elektrik Üretim ve Ticare
ti A.Ş. (SEAŞ) ile Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN) isminde üç adet bağlı ortak
lığı bulunmaktadır. 

Yüksek Planlama Kurulu'nun 17.03.2004 tarih, 2004/3 sayılı, kararı ile belirlenen ve "Elek
trik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi" başlığını taşıyan kararında; EÜ-
AŞ'ı doğrudan ilgilendiren husus; "Üretim varlıklarının yeniden yapılandırılması ve gruplandırma 
yoluyla özelleştirilmesi" ve "Devlet Su İşleri tarafından inşa edilmiş, işletmeye alınmış ve alına
cak hidroelektrik üretim tesislerinin enerji üretimi ile ilgili kısımları ve bunların mütemmim cüz
leri olan taşınmazların, 2004 yılı Mayıs ayına kadar DSİ'ye herhangi bir bedel ödenmeksizin EÜ-
AŞ'a devri" konusudur. Ancak Temmuz 2005 tarihi itibariyle DSİ'ne ait hidroelektrik santrallerin 
EÜAŞ'a devriyle ilgili bir gelişme olmamıştır. 
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EÜAŞ bünyesinde üretim yapan santrallerin 'Portföy Üretim Grupları' olarak belirlenmesi hu
susunda gerekli çalışmalar yapılarak hazırlanan raporlar ilgili bakanlığa gönderilmiş, Eylül 2005 
tarihi itibariyle, henüz portföy üretim gruplarına ilişkin raporlarla ilgili, herhangi bir cevap alınma
mış ve dolayısıyla kamu mülkiyetinde bulunan elektrik enerjisi üretim işletmelerinin yeniden ya
pılandırılarak, gerekli görülenlerin özelleştirilmesine ilişkin strateji belgesinde belirlenen takvimin 
gerçekleşme süreci de gecikmiştir. Dolayısıyla 2004 takvim yılı içinde strateji belgesinde ifade edi
len ve yapılması planlanan hususlar gerçekleşmediğinden, strateji belgesinde yapılması takvime 
bağlanan diğer hususlarda doğal olarak gecikmektedir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilen "yönetici personeF'in kad
ro, unvan, derece ve sayıları 399 sayılı KHK eki (I) sayılı cetvelde; 399 sayılı KHK'nin 3 üncü 
maddesinin (c) fıkrasına göre belirlenen "sözleşmeli personel"e ait pozisyonların unvan ve sayıla
rı ise bu KHK eki (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Yıl sonu itibariyle çalışan personel sayısı 11.968 kişi olup, 2003 yılına göre % 1,65 oranında 
201 kişi azalmıştır. Çalışan sayısının 269 adedi memur, 2.835 adedi sözleşmeli ve 8.864 adedi de 
işçi statüsündedir. 

İşçi sayısı toplamı 8.864 kişinin 8.382 adedi "sürekli işçiler"; kalan 482 adedi ise, imtiyaz 
sözleşmeleri Yüksek Yargı Kararına göre iptal edilen ve üretim faaliyetleri 12.06.2003 tarih ve 
1921 sayılı Bakanlık oluruyla EÜAŞ uhdesine verilen Çukurova Elektrik A.Ş. ve Kepez Elektrik 
T.A.Ş.'den devir alınan işçiler oluşturmaktadır. 

EÜAŞ Topluluğunda, I sayılı cetvelde belirlenen 329 adet kadronun 255 adedi dolu, 74 adedi 
boştur. Boş olan kadroların 27'si merkez, 47'si taşra teşkilatındadır. 

II sayılı cetvelde belirlenen kadro sayısı 671 adet merkez, 3164 adet taşra olmak üzere 3835 
adettir. Bu kadroların 2674 adedi dolu, 1161 adedi ise boştur. Boş kadroların 218 adedi merkez, 
943 adedi taşra teşkilatındadır. 

İş hacmine göre belirlenen, I ve II sayılı cetvellerde yer alan personel kadrolarının toplam iti
bariyle % 42 oranında, işçi kadrolarının ise ortalama % 7 oranında boş olması, uzun zamandır dü
zenli personel alınmaması, emekliliği dolan, yaşlanan personelin toplam personel içindeki oranını 
artırmış olması nedeniyle, mesleki bilgi ve deneyim sahibi personel sıkıntısı çekilmesi, yönetimin 
etkinliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 

III- MALİ BÜNYE 

Şirket kaynaklarının; % 60 oranında, 9 katrilyon lirası öz, % 40 oranında, 6,1 katrilyon lirası 
da yabancı kaynaklardan oluşmaktadır. Kaynakların % 27 oranı dönen varlıklara, % 73 oranı da 
duran varlıklara bağlanmıştır. 

Şirketin öz kaynakları, 2003 yılına göre, % 36 oranında, 2,4 katrilyon lira artarak, 9 katrilyon 
liraya yükselmiştir. Bunun nedeni, 2004 yılında uygulanan enflasyon muhasebesinin öz kaynaklar
da meydana getirdiği artıştır. 

2004 yılı sonu itibariyle, şirket sermayesinin 190.866.830 milyon lirası ödenmemiştir. 5024 
sayılı Kanun gereğince uygulanan enflasyon muhasebesi nedeniyle öz kaynaklarda büyük oranda 
artış gerçekleşmiştir. Bu, fıktif bir artış olduğundan, etkin fınans kaynağı olmadığı dikkate alınma
lıdır. Öz kaynaklarının büyük kısmının enflasyon muhasebesinden kaynaklanmış olması nedeniy
le, şirket mali yapısının etkin fınans kaynaklarıyla güçlendirilmesi ihtiyacı devam etmektedir. 

EÜAŞ'in 2004 yılı bilançosu, yasal süresi içinde çıkarılmış, şirket yönetim kurulunun 
04.04.2005 tarih ve 2/24 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 
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Şirketin 2004 yılı satış hasılatı, 3.126.954.576 milyon lira, satışların maliyeti ise 
1.648.194.472 milyon lira olarak gerçekleşmiş ve faaliyet döneminde, 1.478.743.998 milyon lira 
brüt satış kârı elde edilmiştir. Diğer olağan gelir ve kârlar ile gider ve zararlar sonucu, dönem kârı 
vergi ve diğer yükümlülük karşılıkları olan 195.753.092 milyon liranın düşülmesi sonucu şirketin 
dönem net kârı 1.233.989.731 milyon lira olmuştur. 

Şirketin mali bünyesi ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede; 
TETAŞ'tan olan alacakların zamanında tahsil edilememesi, EÜAŞ'ın ödeme gücünü zayıfla

tacağından, mali yönden zor duruma düşmemesi amacıyla, TETAŞ'tan olan bu alacakların tahsili 
ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve şirket varlıklarının büyük oranda yabanca kaynaklarla fi
nanse edilmiş olması nedeniyle, ortaya çıkan finansman giderleri, kârlılık oranlarını olumsuz yön
de etkilediğinden, şirketin öz kaynak yönünden güçlendirilmesi, gerekmektedir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
EÜAŞ ve bağlı ortaklık santrallerinde 2004 yılında 62.586,6 Gwh brüt enerji üretilmiş, 1.251 

Gwh mobil santrallerden enerji alınmış, bedelsiz satış ve iç tüketimde 1.947,7 Gwh enerji kullanıl
mış ve 61.889,9 Gwh enerji de satışa sunulmuştur. 

EÜAŞ Genel Müdürlüğü'ne bağlı termik santrallerde 2004 yılı programı gereğince toplam 
20.936.857 Mwh (bağlı ortaklıklar hariç) brüt üretim gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yıl içerisinde test ve 
deneme çalışmaları yapılan Afşin-Elbistan-B santralında 573.518 Mwh, Çan Termik Santralında ise 
459.707 Mwh elektrik üretimi yapılmış olup, üretim değerlerine ve hesaplara dahil edilmemiştir. 

Faaliyet dönemi içinde yapılan gözlemlerde; 
- Kömür kalori değeri tespitinde, bazı santrallerde numunelerin otomatik numune alıcılar ta

rafından alınmadığı ve numune hazırlama yöntemlerinde standartların oluşmadığı, 
- Kömür kalori değeri tespitinin günde bir kere yapıldığı ve laboratuvarların Çevre Analizle

ri Yeterlilik Belgesi'nin (akredite olmadığı) alınmadığı, 
- TKİ Genel Müdürlüğü ile EÜAŞ Genel Müdürlüğü arasında yapılan 02.07.2004 tarih ve 3355-

9326 sayılı protokol gereği Seyitömer ve Orhaneli Termik Santrallerine verilen kömürlerin lavvar te
sislerinde yıkandıktan sonra santrallere homojen olarak sevk edilmesi ve bu tesislerin 01.05.2005 ta
rihinde faaliyete geçirilmesi karara bağlandığı, ancak söz konusu tesisin henüz kurulamadığı, 

- Santral kumanda odalarında bulunan ve verimliliğe etki yapacak kontrol sistemlerinin bir 
kısmının arızalı olduğu, 

görülmüştür. 
Termik santrallerde üretilemeyen ve santralin projelendirmesine esas değerler baz alınarak he

saplanan kayıp enerjileri, "A" ve "B" grubu olarak iki ana gruba ayırmak mümkündür. 
"A Gurubu kayıp enerji" olarak tanımlanan, planlanmış devre dışı olma (genel bakım, revizyon), 

zorunlu devre dışı olma (arızadan dolayı devreden çıkma), tamir ve bakım nedeniyle devre dışı olma 
(ertelenmiş arıza; bazı arızaların hafta sonuna veya tatil gününe ertelenmesi) ve tamir bakım nedeniy
le yük düşümü sonucu üretilemeyen enerji olup, 2004 yılı için hesaplanan miktar 21.233 Gwh dır. 

"B Grubu kayıp enerji" olarak tanımlanan, YTM (Yük Tevzi Merkezi) talebi (YTM'nin isteği 
üzerine yük düşülmesi veya devreden çıkılması), yakıt miktarı (teorik enerji üretimi için gerekli 
olan yakıt miktarının sağlanamaması nedeniyle üretilemeyen enerji), yakıt kalitesi (kazanda curuf-
lanmadan ve kül atımındaki problemlerden dolayı yük düşümü veya üretimin durması), su yeter
sizliği, kül-curuf atma sistemi (atılamayan kül veya cüruftan dolayı yük düşme ve devre dışı olma), 
atmosferik şartlar, çevre ve şebekeden kaynaklanan arızalar (iletim hatlarında kopma,sistem otur
maları hat veya dağıtım trafo bakımları) gibi sebepler sonucu üretilemeyen enerji olup, 2004 yılı 
için hesaplanan miktar 37.673 Gwh dır. 
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A grubu kayıp enerjinin azaltılması (planlanmış devre dışı olma hariç), yani zorunlu devre dı
şı olma, tamir bakım nedeniyle devre dışı olma ve tamir bakım nedeniyle yük düşümü sonucu mey
dana gelen 12.571 Gwh (A grubu enerji kaybı içerisindeki oranı % 59) üretilemeyen enerjinin eko
nomiye kazandırılması büyük ölçüde yatırım gerektirmekte olduğundan kısa vadede kayıplarının 
azaltılması mümkün görülmemektedir. 

B grubu kayıp enerjinin azaltılabilmesi, kömür kalitesinde sağlanacak iyileştirmeler ve Y.T.M 
taleplerinde sağlanacak koordinasyonlar ve Enterkonnekte sistem işletmeciliğinde meydana gelen 
şebeke arızalarının TEİAŞ tarafından azaltılması ile mümkündür. 

EÜAŞ genel müdürlüğü, kurulu güçleri 0,2 MW ile 2.405 MW arasında değişen ve toplam ku
rulu gücü 10.994 M W olan 108 adet hidrolik santrale sahip olup, bu santrallerin işletilmesinden so
rumludur. Bu santrallerin 43 adedi rezervuarlı (baraj), 62 adedi kanal ve 3 adedi de göl tipi hidro
elektrik santrallerdir. 

Hidroelektrik santrallerinde elektrik enerjisi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşle
ri Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğü ile hazırlanan üretim programına, sistemin enerji talebi 
ve barajlara gelen su miktarına göre üretimi yapılmaktadır. 

Yıl içerisinde hidroelektrik santrallerinden 40.667.913 Mwh elektrik enerjisi üretimi gerçek
leştirilmiştir. Gerçekleşen bu üretimin programlanan üretime oranı % 97 olmuştur. 

EÜAŞ bünyesinde bulunan farklı kurulu güçlere sahip 108 adet Hidroelektrik Santralinin ilk 
işletim (devreye alınış) tarihi olan 1956 yılından beri performans testleri yapılmamıştır. Bazı Santral
lerde elektriksel gücün ölçülmesi ile beraber yaklaşık türbin ve çark verimini ölçmeye yarayan "de
bi ölçüm sistemi" çalışmadığı tespit edilmiştir. 

Türbin verimini; türbin çarkının orijinal tasarımının iyi olmaması, Kavitasyon tamirleri sıra
sında çark profilinin bozulması, eski çarkların her yıl belli oranda verimlerinin düşmesi, labirent-
lerdeki aşınmalar gibi faktörler etkilemektedir. 

Çark, türbinin en önemli parçasıdır ve türbin performansı ona bağlıdır. Yeni tasarım bir çark
la değiştirilmesi kullanılan su başına üretilen enerji miktarını artıracaktır. 

Santrallerin havza ve tek merkezden işletilmesi ile Şebeke ihtiyaçlarına göre işletme perfor
mansının artırılacağı, işletme organizasyonunun yeniden düzenlenmesi sonucu personel sayısı aza
lacağından yüksek verim ve düşük maliyetin gerçekleşmesi sonucunu doğuracaktır. 

Otomasyon alanında gelişen teknolojiyle (SCADA sistemi); ünitelerin optimum çalışma nok
talarında çalıştırılması, teçhizatın hasar görmesini engelleyecek, erken teşhis sistemini ve beklen
medik zamanlarda karşılaşılabilecek arızalara karşı emniyetli çalışma imkânlarını sağlayacaktır. 

Hidroelektrik santrallerle ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucu; 
- Hidroelektrik santrallerin de özgül su tüketimi proje değerlerinin üzerinde olduğundan, tür

bin verimlerinin test edilerek rapor edilmesi, hazırlanan rapor doğrultusunda gerekli rehabilitasyon 
çalışmalarının başlatılması, 

- Santral ünitelerinin güç aralığının, göldeki su seviyesine göre optimum seviyede çalıştırıl
masının sağlanması için, otomasyon sisteme geçiş altyapı çalışmalarının etüt edilmesine yönelik 
girişimlerde bulunulması, 

- Santral ünitelerinin devreye alma ve devreden çıkarma işlemlerindeki gecikmelerin ortadan 
kaldırılması, verimliliğin artırılması için gerekli otomasyon sisteminin kurulması konusunda yet
kili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

- Santrallerde verimliliğin artırılması, merkezi idarenin kontrolünün kolaylaştırılması ve üre
tim planlamasının havza üretimi şeklinde yapılması için TEİAŞ'la müşterek çalışma başlatılması, 
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- Hidrolik santrallerin yapımı başlangıcı ile devreye alınış sürecinin uzun zaman olması nede
niyle, proje aşamasında hazırlanan şartnameler santralin devreye alınış zamanındaki teknolojisinin 
gerisinde kaldığından, yaşanan bu olumsuzlukların giderilmesini teminen, teknik şartnamenin di
zayn aşamasındaki teknolojiye uygun şekilde güncelleştirilmesi, 

gerekmektedir. 

DSİ tarafından tesis edilen hidroelektrik santrallerin EÜAŞ'ye devir işlemleri henüz tamamlan
madığından, hidroelektrik santrallerindeki elektrik üretim maliyetinde amortisman giderlerinin ma
liyet hesaplarında yer almaması, nedeniyle hidroelektrik üretim maliyeti gerçeği yansıtmamaktadır. 

Hidroelektrik santrallerde üretilen enerji maliyetinin gerçekçi olarak tespiti ve tek elden yöne
tilmesinin sağlayacağı avantajların temini amacıyla; hidroelektrik santrallerin EÜAŞ'a devrini ön
gören 4628 sayılı Yasada devir işlemlerini düzenleyeceği belirtilen yönetmenliğin hazırlanarak yü
rürlüğe konulması için, ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulmalıdır. 

En pahalı üretim maliyeti 116.135 lira ile toplam net üretimde % 2,4 paya sahip olan Taşkö
mürü santrallerine aitken, en düşük üretim maliyeti 5.685 lira ile toplam net üretimde % 70,8 pa
ya sahip olan hidroelektrik santrallere aittir. 

Mobil santrallerle EÜAŞ sözleşme yapmakla birlikte, üretim yapmaları veya emre amade 
beklemeleri talimatı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından belirlenmektedir. 2004 yılında TE-
İAŞ'ın talebi doğrultusunda çalıştırılan mobil santrallerin toplam kurulu gücü 615 MW dır. EÜAŞ 
2004 yılında bu santrallere 1.251.001.261 kwh enerji ürettirmiş ve 278,2 trilyon lira ödeme yap
mıştır. Bu ödemenin 162,1 trilyon lirası, sözleşme gereği üretime bağlı olmayan kira bedeli, 116,1 
trilyon lirası da üretim nedeniyle oluşan yakıt giderleri için yapılan ödemeler toplamıdır. 

Faaliyet dönemi içerisinde yapılan incelemelerde EÜAŞ tarafından işletilen santrallerin TE-
İAŞ tarafından yapılan üretim planlamalarında santral üretim maliyetlerinin ve üretim verimliliği
nin dikkate alınmadığı gözlenmiştir. 

EÜAŞ'nin pazarlama faaliyetlerinin tamamı TETAŞ'ne satılan enerji satışları teşkil etmekte
dir. Şirket ve bağlı ortaklık santrallerinde 2004 yılında üretilen 60.638,9 Gwh elektrik enerjisi ve 
mobil santrallere ürettirdiği 1.251 Gwh elektrik enerjisinin tamamını Türkiye Elektrik Ticaret ve 
Taahhüt A.Ş.'ne (TETAŞ) satılarak karşılığında 3.614,4 trilyon lira net satış hasılatı sağlanmıştır. 

EÜAŞ ve bağlı ortaklık termik santrallerinin ortalama birim enerji üretim maliyeti 92.073 
TL/kwh, hidrolik santrallerin ortalama birim enerji üretim maliyeti 5.685 TL/kWh, mobil santral
lere ürettirilen enerjinin ortalama birim maliyeti ise 222.397 TL/kwh'dır. Buna göre satışa sunulan 
enerjinin tartılı ortalama birim sınai maliyeti 32.938 TL/kwh (duruşlarda oluşan maliyetler hariç) 
olmaktadır. 

Elektrik Satış tarifeleri, "Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği"nde öngörülen esaslar çerçevesinde 
EÜAŞ Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmakta, ilgili Bakanlık, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet 
Planlama Teşkilatı'nın bilgisi dahilinde yürürlüğe konulmaktadır. 

Hazine, bu güne kadar şirketin yurt dışından temin ettiği kredilere kefil olmuş ayrıca Hazine
ce yurt dışından sağlanan kaynaklardan imkânlar ölçüsünde şirkete de tahsiste bulunmuştur. Şirke
tin yurt dışından temin ettiği kredileri döviz cinsinden ödemesi gerekmektedir. Vadesi geldiğinde 
ödenemeyen yurt dışı kredileri Hazinece ödenmekte ve bu borçlar alacaklısı Hazine olmak üzere 
Türk Lirasına dönüşmektedir. 
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V- YATIRIMLAR 
2004 yılı enerji sektörü yatırımlarının toplam ödeneği 555 trilyon lira, madencilik sektörü ya

tırımları da 15 trilyon lira olmak üzere toplam ödenek 570 trilyon lira olarak programlanmıştır. 
Yatırım programı üretim tesisleri grubunda yer alan; Çan Termik Santralı ve Afşin Elbistan-B 

Termik Santrali I-IV. Üniteler (Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi dahil) projeleri için 122.210 mil
yar liralık ek ödenek alınmış ve toplam revize ödenek 692.210 milyar lira olmuştur. 

Revize edilmiş bu ödeneğin 2004 yılı sonu itibarıyla 510.214 milyar lirası (kur farkı dahil) 
harcanmış ve % 73,7 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 

a) Etüt proje işleri: 

Etüt proje işlerine, 2004 yılında 100 milyar lira ödenek ayrılmış, nakdi herhangi bir harcama 
yapılmamış olup, 5 milyar fiziki yatırım yapılmıştır. 

b) Devam eden projeler: 

Devam eden projelere, 2004 yılında toplam 667.029 milyar lira ödenek ayrılmış ve bunun % 
76 oranı olan 507.033 milyar lira nakdi harcama yapılmıştır. 

ba) Üretim tesisleri: 
(1) Yatağan termik santrali baca gazı tesisi: 
91 DO 10050 proje nolu baca gazı arıtma tesisi projesine 6.470 milyar lira ödenek ayrılmış bu

nun % 36 oranındaki 2.327 milyar lira nakdi ve fiziki harcama yapılmıştır. 

Yüklenici firma üçüncü ünite ve ortak tesislerin geçici kabulünün yapılması için EÜAŞ Genel 
Müdürlüğüne müracaatta bulunmuş ve geçici kabul kurulu 12.09.2002 tarihinde ilk toplantısını ya
parak geçici kabul işlemlerine başlamıştır. Bu ünitenin geçici kabul toplantısı ikinci kez 10-11 
Ekim 2002 tarihinde tekrarlanmıştır. Ayrıca ilgili firma bu zaman aralığında birinci ve ikinci üni
telerin geçici kabulünün yapılması içinde müracaatta bulunmuştur. Üçüncü ünite için üçüncü kez 
birinci ve ikinci üniteler için ilk kez olmak üzere geçici kabul kurulları, geçici kabul çalışmaları
na 12.05.2003 tarihinde başlayacaklarını yüklenici firmaya bildirmişlerdir. Ancak firma 8 Mayıs 
2003 tarihinde EÜAŞ Genel Müdürlüğüne verdiği dilekçede işletme ve bakım işlerini yapmayaca
ğını ve geçici kabul toplantılarına katılmayacağını belirtmiştir. Yüklenici firma ayrıca 30.04.2003 
tarihli yazısıyla EÜAŞ'ın sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek kendi yü
kümlülüklerini yerine getirmeyeceğini, 22.05.2003 tarihinde ise konsorsiyum vekili tarafından 
gönderilen ihtarname ile tahkime gittiğini bildirmiştir. 

Yüklenici firma 08.05.2002; 01.11.2004 tarihleri arasında hiçbir iş yapmamıştır. Bu tarihten 
sonra yapılan işler ise yeterli olmamış B.G.K.A (Baca Gazı Kükürt Arıtma) Tesisini faal hale ge
tirecek ve geçici kabul testlerine hazırlayacak malzeme henüz gelmemiştir. B.G.K.A tesisinin 
mevcut hali ile çalışması mümkün olmayıp var olan ekipmanlarda çalışamaz durumda olup arıza
lıdır. Ayrıca elektrik teçhizatı ile ilgili yedek parçalar da eksiklikler mevcuttur. 

B.G.K.A tesisi konusundaki görüşmeler ilgili yüklenici firma ile sürdürülmüş ve 29.04.2005 
tarihinde yeni sözleşme imzalanmıştır. 

(2) Çayırhan termik santrali III ve IV Üniteler (Baca gazı dahil): 
92D010030 proje nolu baca gazı arıtma tesisi projesine 50 milyar lira ödenek ayrılmış 2004 

yılında nakdi ve fiziki herhangi bir harcama yapılmamıştır. 
(3) Yeniköy termik santrali baca gazı tesisi: 
96D010120 nolu bu projeye 7.720 milyar lira ödenek ayrılmış, bunun % 34,8 oranında 2.685 

milyar lira nakdi ve %34,8 oranında 2.685 milyar lira fiziki harcama yapılmıştır. 
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Her iki ünitede montaj çalışmaları tamamlanmıştır. Firma baca gazı giriş sıcaklığının yüksek 
olduğunu ileri sürerek ünitelere gaz alımı yapmamış, 30.04.2003 tarihli yazısı ile sözleşme yüküm
lülüklerini durdurduğunu ve 22.05.2003 tarihinde ise konsorsiyum vekili tarafından gönderilen ih
tarname ile tahkime gittiğini bildirmiştir. Yüklenici firma ile görüşmeler sürmektedir. 

(4) Soma-B (1-2) üniteleri elektro filtre iyileştirme projesi: 
95D010030 nolu bu projeye 1.800 milyar lira ödenek ayrılmış, 2004 yılında nakdi ve fiziki 

herhangi bir harcama yapılmamıştır . 
(5) Çatalağızı termik santrali kül cüruf atma sistemi: 
96D010040 nolu bu projeye 4,5 trilyon lira ödenek ayrılmış, bunun % 83,2 oranında 3.746 

milyar lira nakdi ve fiziki harcama yapılmıştır. 
Projenin amacı, Çatalağızı termik santralinden çıkan kül ve cürufun yarattığı çevre kirliliğinin 

önlenmesidir. 
(6) Çan termik santrali: 
96D010050 nolu bu projeye 127.410 milyar lira ödenek ayrılmış, % 76 oranında 96.631 mil

yar lira nakdi ve % 75 oranında 95.299 milyar lira fiziki harcama yapılmıştır. 
I. Ünite montajı tamamlanmıştır. 15.11.2003 tarihinde enterkonnekte sistem ile senkronize 

edilmiş ve elektrik enerjisi üretilmiştir. II. Ünite montajı da tamamlanmış olup 09.03.2004 tarihin
de enterkonnekte sistem ile senkronize edilmiş ve elektrik enerjisi üretilmiştir. 

2005 yılında ünitelerin 2 aylık deneme işletmesinin tamamlanması ve geçici kabullerinin ya
pılması planlanmıştır. 

(7) Afşin- Elbistan B termik santrali I-IV üniteler (Baca gazı dahil): 
96D010070 nolu bu projeye 500.960 milyar lira ödenek ayrılmış, % 78,2 oranında 391.960 

milyar lira nakdi ve % 80,9 oranında 405.097 milyar lira fiziki harcama yapılmıştır. 
Projenin amacı Çöllolar bölgesinde bulunan düşük kalorili 919 milyon ton kömür rezervinin 

elektrik enerjisinin üretilmesi amacı ile kullanılmasıdır. 
Malzeme sevkıyatı ile inşaat ve montaj çalışmaları devam etmekte olan projede, Aralık 2004 

tarihi itibarı ile inşaat işleri % 98, montaj işleri % 92 oranında gerçekleştirilmiştir. 
I. Ünite 23.07.2004, II. Ünite 26.11.2004 tarihinde enterkonnekte sistem ile senkronize edilmiş ve 

elektrik enerjisi üretilmiştir. Santralin 4 ünitesinin de 2005 yılında işletmeye alınması planlanmıştır. 
(8) Soma-B (1-6) üniteleri baca gazı tesisi projesi: 
96D010100 nolu bu projeye 1 milyar lira ödenek ayrılmış, nakdi ve fiziki her hangi bir harca

ma yapılmamıştır. 
(9) Şırnak-Silopi termik santrali projesi: 
98D010040 nolu bu projeye 1 milyar lira ödenek ayrılmış nakdi ve fiziki harcama yapılmamıştır. 
Projenin amacı bölgedeki asfaltit rezervinin enerji üretiminde değerlendirilmesidir. 
Asfaltit yakma,teknoloji seçimi, şartname hazırlanması konusunda COLENCO (İsviçre) ve 

ENSİDA ( Türkiye) ortak girişimi ile danışmanlık hizmetleri sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme 
kapsamında kömür yakma testleri yapılmış ve şartname hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. 

Bölgedeki asfaltit rezervi özel sektör tarafından yapılacak santralde değerlendirileceğinden 
proje 2005 yılı yatırım programından çıkarılmıştır. 

(10) Afşin- Elbistan A termik santrali I-IV üniteler (Baca gazı dahil): 
99D010040 nolu bu projeye 1 milyar lira ödenek ayrılmış, nakdi ve fiziki her hangi bir harca

ma yapılmamıştır. 
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Projenin amacı işletmede bulunan Afşin -Elbistan A termik santraline baca gazı kükürt arıtma 
tesisi kurulmasıdır. Santralin elektro-fıltrelerinin rehabilitasyonu dikkate alınarak şartname hazır
lıklarına yönelik çalışmalara başlanmış, tesisin dizaynına esas teşkil edecek ölçümler Türkiye Bi
limsel ve Teknik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) yaptırılmıştır. İhale teknik şartnamesinin ha
zırlanması için ELTEM-TEK ile mühendislik ve müşavirlik sözleşmesi imzalanmıştır. 

Santralde baca gazı ölçümleri ve ihaleye yönelik şartname hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. 
Rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanmasından sonra proje ile ilgili çalışmalar devam edecektir. 

Önümüzdeki yıllarda meydana gelecek enerji talebinin karşılanmasını teminen; Santraller ku
rulmasının yanı sıra, mevcut ancak bakım onarım ve yakıt kalitesizliği nedeniyle, kapasite düşük
lüğü bulunan santrallerin yapılacak rehabilitasyonlarla üretim kapasitelerinin projelendirilmeleri
ne esas değerlere yaklaştırılarak emre amade tutulmasının sağlanması önerilir. 

Ülkemiz enerji kaynaklarından daha fazla yararlanabilmesi, çevreye verilen zarar nedeniyle 
üretim durmalarına sebebiyet verilmemesi ve gerekli yatırımların realize edilebilmesini teminen; 

- Elektrik enerjisi üretiminde, gerekli çevresel önlemler alınarak, öncelikle ülke öz kaynakla
rının (Kömür, su, rüzgar ve benzeri) kullanılarak, kapasitenin tamamının değerlendirilmesine önem 
verilmesi için Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması, 

- Baca gazı arıtma tesislerinin devreye girmesindeki sorunlar sonucu, santrallerin çevreye 
verdiği zararlar nedeniyle üretimlerinin durdurulmasının, ülkemiz ve EÜAŞ aleyhine meydana ge
tireceği üretim kaybının asgari düzeyde tutulabilmesi için yüklenici firmalar nezdinde gerekli ted
birlerin alınması; 

- Mevcut üretim tesislerinden tam anlamı ile faydalanabilmek için, yatırım programlamaların
da, santral rehabilitasyonlarına ağırlık verilmesi, baca gazı tesis projelerinin santral rehabilitasyon
ları ile eş zamanlı yürütülmesi, bu amaçla yapılacak ödenek taleplerinin, projelerin gerek kurulu
şun verimliliği gerekse ulusal ekonomi üzerindeki etkilerini vurgulayan, teknik, ekonomik ve ma
li yapılabilirliğini belgeleyen raporlara dayandırılması ve gerekli ödeneklerin tahsisi hususunda 
Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı nezdinde girişimlerde bulunulması; 

gerekmektedir. 
bb) İşletmeler grubu yatırımları: 
Bu grupda yer alan projeler için 16.936 milyar lira ödenek ayrılmış bunun % 53,5 oranında 

9.061 milyar lira nakdi ve % 49,8 oranında 8.435 milyar lira fiziki harcama yapılmıştır. 
Projenin amacı üretim sistemlerinin sağlıklı olarak işletilmesini sağlamak üzere, inşaat, ida-

me-yenileme, tadilat, tevsiat, rehabilitasyon ve meskûn mahalden uzakta bulunan sosyal tesisler ile 
global projeleri kapsamaktadır. 

be) Makine ve teçhizat yatırımları: 
Makine ve teçhizat yatırımları için 2004 yılında 1.180 milyar lira ödenek ayrılmış bunun % 

52,8 oranında 623 milyar lira nakdi ve fiziki harcama yapılmıştır. 
Projenin amacı, santrallerin verimli bir şekilde işletilmesi, arızalara, zamanında müdahale edi

lebilmesi periyodik bakım ve onarımların zamanında yapılabilmesi için gerekli teçhizat, iş maki
nesi ve bilgisayar sistemlerinin sağlanmasıdır. 

c) Yeni İşler: 
ca) Üretim tesisleri: 
Bu grup için toplam 197 milyar lira ödenek ayrılmış, nakdi ve fiziki her hangi bir harcama ya

pılmamıştır. 
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cb) İşletmeler grubu: 

Bu grupta yer alan projeler için 5.064 milyar lira ödenek ayrılmış bunun % 9,4 oranında 478 
milyar lira nakdi ve % 9,6 oranında 486 milyar fiziki harcama yapılmıştır. 

cc) Makine ve teçhizat yatırımları: 

Bu grupta yer alan projeler için 4.820 milyar lira ödenek ayrılmış bunun % 21,4 oranında 
1.030 milyar lira nakdi ve fiziki harcama yapılmıştır. 

cd) Taşıtlar: 
Bu grupta yer alan projeler için ödenek ayrılmamıştır. 
d) EÜAŞ madencilik: 

Afşin-Elbistan linyitleri işletmesinde üretim kapasitesinin ve verimliliğinin artırılmasını 
amaçlayan bu proje için, 15 trilyon lira ödenek ayrılmış, % 11,2 oranında 1.673 milyar lira nakdi, 
% 10,5 oranında 1.575 milyar lira fiziki harcama yapılmıştır. 

2- Yıllık programlarda yer alan projelere ilişkin hukuki ve kurumsal düzenlemeler: 
"2004 yılı hukuki ve kurumsal düzenlemeleri" kapsamında kurum ve kuruluş laboratuvarları-

nın yapmış olduğu çevre ile ilgili ölçüm ve analizlerinin Çevre Bakanlığınca kabul edilmesi gerek
mektedir. Bu konuda EÜAŞ Genel Müdürlüğünün de kendi bünyesindeki laboratuvarlannın akre-
dite olması için "Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi" alması, konusunda sorumlu kuruluş olarak 
Çevre Bakanhğı'nın iş birliği yapacak kuruluş olarak da Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının görevleri bulunmaktadır. 

EÜAŞ'nin, kanun ve yönetmeliklerin hazırlanması aşamasında görüş bildirmesinde yarar vardır. 
VI- BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 
1- Bağlı ortaklıklar: 
EÜAŞ'ın bağlı ortaklıklarının toplam esas sermayeleri tutarı 6,1 trilyon liradır. EÜAŞ tarafın

dan bağlı ortaklıklara taahhüt edilen 6.098 milyar lira tutarındaki sermayenin % 98'i ödenmiştir. 
Elektrik üreten bağlı ortaklıklar; Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticareti A.Ş. ile Soma Elek

trik Üretim ve Ticaret A.Ş.'leri, TEAŞ'ın santral işletmeleri iken, özelleştirilmek maksadıyla Ey
lül 1995 tarihinde A.Ş. olarak yeniden yapılanmışlardır. Özelleştirme gerçekleştirilemeyince, işlet
meye dönüştürülmeden, TEAŞ/EÜAŞ'ın bağlı ortaklığı yapılmışlardır. 

EÜAŞ bağlı ortaklıklarından TEMSAN, Kalkınma Planında öngörülen hedefler doğrultusun
da, ülkede ağır elektromekanik sanayiini kurmak ve geliştirmek amacıyla, Bakanlar Kurulu'nun 
13.11.1975 tarih ve 7/10907 sayılı kararı üzerine, 1977 yılında, özel hukuk hükümlerine tabi ola
rak iştirak statüsünde kurulmuştur. 

TEMSAN'in başlıca üretim konusu, hidroelektrik santrallerinin teçhizat gruplarından en önemli
si olan türbin ve jeneratörlerdir. Ayrıca, elektromekanik sanayii için çeşitli makine ve teçhizat üretimi 
de yapılmaktadır. Şirketin, Diyarbakır ve Ankara'da iki fabrikası vardır. Şirket, yatırım malı niteliğin
deki üretimini, genelde, DSİ, EÜAŞ ve TEDAŞ gibi kamu kuruluşları için gerçekleştirmektedir. 

2- İştirakler: 

EÜAŞ'ın sermayesine iştirak ettiği şirket sayısı 4 adet olup, bu şirketlerin ödenmiş sermaye
leri toplamı 388.729,5 milyar liradır. Söz konusu şirketlerin esas sermayedeki ortalama kamu payı 
% 28,7 oranında 111.420,3 milyar lira olup, bu tutarın 111.383,5 milyar lirası ödenmiştir. 

Sermayesine iştirak edilen 4 şirketinde faaliyet konusu, elektrik santralleri tesis etmek ve iş
letmektir. Ancak bu hedefi iki şirket, BİRECİK ve NURTEK şirketleri gerçekleştirebilmiştir. Di
ğer iki şirketin işlettiği herhangi bir tesisi bulunmamaktadır. 
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EÜAŞ'ın iştirakleri içinde en büyük sermayeye katılım payının bulunduğu şirket, 355 trilyon 
lira ile Birecik Baraj ve Hidroelektrik Santralı Tesis ve İşletme A.Ş.'dir. EÜAŞ'ın iştirak hissesi % 30 
oranında olup, tamamı ödenmiştir. 2004 yılında alınan temettü tutarı 16 trilyon liradır. 

NURTEK, SOYTEK ve TGT şirketlerindeki kamu hisselerinin özelleştirilmesi için geçmiş 
yıllarda ilgili Bakanlığa müracaatta bulunulmuş, bunun üzerine, iştiraklerden; SOYTEK Elektrik 
Santralleri Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş. Yüksek Planlama Kurulu'nun 21.6.1993 tarih ve 93/16 sa
yılı kararı üzerine, NUR-TEK Elektrik Santralleri Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş. TGT Elektrik San
tralleri Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş., Yüksek Planlama Kurulu'nun 25.11.1993 tarih ve 93/32 sayı
lı kararı üzerine ve 3291 sayılı Kanun çerçevesinde, özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. 

Ancak; Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 11.3.1998 tarih ve 98/27 sayılı toplantısında; söz ko
nusu iştiraklerin (SOYTEK, NUR-TEK ve TGT) "Özelleştirme kapsam ve programından çıkarıl
masına ve eski statülerine iade edilmesine", karar verilmiştir. 

Şirket iştiraklerindeki kamu payının özelleştirilmesi imkânlarının tekrar araştırılması gerekmektedir. 

VII. ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

Teşebbüs: 

1- Devlet Su İşleri (DSİ) mülkiyetinde bulunan hidroelektrik santrallerin Elektrik Üretim A.Ş. 
(EÜAŞ) 'a devri hususunda ilgili merciler nezdinde gerekli çabanın sürdürülerek EÜAŞ'ın üretti
ği elektrik enerjisinin üretim maliyetinin gerçekçi olarak hesaplanması imkânlarının sağlanması. 

2- Önümüzdeki yıllarda meydana gelecek ilave enerji talebinin karşılanmasını teminen, bakım 
onarım ve yakıt kalitesizliği nedeniyle, kapasite düşüklüğü bulunan santrallerin yapılacak rehabi
litasyonlarla üretim kapasitelerinin projelendirilmelerine esas değerlere yaklaştırılarak emre ama
de tutulmalarının sağlanması, 

3- Şirketin Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ)'tan olan alacaklarının zamanın
da tahsil edilememesi, şirketin ödeme gücünü zayıflattığından, şirketin mali yönden zor duruma 
düşmemesi amacıyla, enerji bedelinden kaynaklanan bu alacaklarının tahsili imkânlarının araştırı
larak, gerekli tedbirlerin alınması hususunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması. 

4- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan öneri ve tavsiyelerin yerine 
getirilmesi. 

Bağlı Ortaklıklar: 

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticareti A.Ş. 

5- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan öneri ve tavsiyelerin yerine 
getirilmesi. 

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 

6- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş 

7- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 
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SONUÇ 

Teşebbüs: 
- Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2004 yılı bilançosu ve 1.429.724.823 milyon lira dönem kârıyla 

kapanan gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 

Bağlı Ortaklıklar: 

- Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 30.06.2005 tarihindeki kendi genel kurulun
da kabul edilen 2004 yılı bilançosu, 11.116.717 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

- Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 23.06.2005 tarihindeki kendi genel kurulunda ka
bul edilen 2004 yılı bilançosu, 182.868,7 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

- Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.'nin (TEMSAN) 30.06.2005 tarihindeki kendi genel 
kurulunda kabul edilen 2004 yılı bilançosu 3.680.998 milyon lira dönem zararı ile kapanan gelir 
tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 2004 yılı FÜZYON BİLANÇOSU (Aktif kısmı) 
(Milyon TL) 

AKTİF (VARLIKLAR) 

1 DÖNEN VARLIKLAR 
A-HAZIR DEĞERLER 

- Kasa 
- Bankalar 
- Verilen Çek.ve Od.Emr.(-) 

B - MENKUL KIYMETLER 
- Diğer Memk.Kıym. 

C - TİC.ALACAKLAR 
- Alıcılar 
- Verilen Dep. Temi. 

D-DİĞ..ALACAKLAR 
- Bağlı Ortak. Alacak. 
- Prs.Alacaklar 
- Diğer Çeşitli. Alacak. 
- Şüph.Diğer. Alacak. 
- Şüph.Diğer. Alacak.Karş.(-) 

E - STOKLAR 
- İlk Madde Malz. 
- Yan Mamuller 
- Mamuller 
- Diğer. 
- Ver.Sip.Avans. 

F - GELECEK AYLARA AİT GİD-GELİR THAK. 
- Gelecek Aylara Ait Gid. 

G - DİĞER.DÖNEN VARLIKLAR 
- Peşin Öd.Verg.Ve Fon 
- İş Avansları 
- Personel Avansları 
- Sayım Tesellüm Noks. 
- Diğer.Çeşt.Dön.Varl. 

II DURAN VARLIKLAR 
A -TİC.ALACAKLAR 
- Veril.Dep.Ve Tem. 

B -DİĞER ALACAKLAR 
- Diğ.Çeşitli Alc. 

C -MALİ DURAN VARLIKLAR 
- İştirakler 
- İştiraklere Ser.Tahhüt.(-) 
- Bağlı Ortaklık 
- Bağlı Ortaklık.Serm.Tahhüt(-) 

D-MADDİ DURAN VARLIKLAR 
- Arazi ve Arsalar 
- Yer.Alt.veYer.Üst.Düz. 
- Binalar 
- Tes.Mak.veCihz. 
- Taşıtlar 
- Demirbaşlar 
- Diğ.Mad. Dur.Varlık. 
- Birikmiş Amort.(-) 
- Yapılmakta Olan Yat. 
- Verilen Avanslar 

E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
- Haklar 
- Birikmiş Amort.(-) 

F - ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIK. 
- Hazılık ve Geliş.Gid. 
- Birikmiş Tük.Paylan (-) 
- Verilen Avanslar 

G - GELECEK YIL.AİT GİD-GELİR THAKK. 
- Gelecek Yıllara Ait Gid. 

H - DİĞER DURAN VARLIKLAR 

- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

2 0 0 3 Yılı 
AYRINTISI 

75.460 
1.975.654 
(18.008 

32.561.262 

1.684.311.387 
235.72C 

335.947 
343.389 

1.280.446.243 
21.018.038 

(21.018.038) 

194.249.263 
234.296 

5.303.072 
445.854 

4.472.728 

1.914.812 

3.281.925 
12.800 

100.121 
2.115 

1.616.839 

6.845 

46.265.396 

97.850.268 
(23.625) 

93.095.724 
(506.250) 

127.817.374 
534.808.228 
745.017.298 

8.397.555.748 
13.579.247 
4.077.832 

71.761.140 
(4.916.229.207) 

3.070.612.515 
154.218.126 

13.066.269 
(5.309.421) 

200.155.359 
(143.782.427) 

36.714.592 

358.384 

TUMU 
3.211.900.87( 

2.033.1 Of 

32.561.262 

1.684.547.107 

1.281.125.579 

204.705.212 

1.914.812 

5.013.798 

8.541.109.416 
6.845 

46.265.396 

190.416.117 

8.203.218.301 

7.756.848 

56.372.932 

36.714.592 

358.384 

11.753.010.292 

2 0 0 4 Yılı 
AYRINTISI 

74.590 
1.466.495 
(32.291 

12.442.378 

2.163.093.226 
253.682 

316.307 
418.804 

1.283.526.455 
21.405.362 

(21.405.362 

191.007.926 
77.436 

254.928 
440.321 

9.399.712 

2.096.797 

298.357 
713 

79.123 
2.102 

2.234.831 

234.845 

54.668.427 

111.420.249 
(36.750) 

109.598.407 
(2.501.241) 

148.935.615 
600.684.687 
842.739.039 

9.447.811.089 
15.076.003 
4.866.530 

79.787.140 
(6.084.705.931) 

4.664.598.568 
124.400.589 

14.961.004 
(9.233.689) 

231.589.163 
(175.701.624) 

41.743.005 

406.136 

TÜMÜ 
3.667.451.892 

1.508.794 

12.442.378 

2.163.346.908 

1.284.261.566 

201.180.323 

2.096.797 

2.615.126 

10.221.341.261 
234.845 

54.668.427 

218.480.665 

9.844.193.329 

5.727.315 

55.887.539 

41.743.005 

406.136 

13.888.793.153 
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ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 2004 yılı FÜZYON BİLANÇOSU (Pasif kısmı) 
(Milyon TL) 

PASİF (KAYNAKLAR) 

1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A-MAL İ BORÇLAR 
- Banka Kredileri 
- Uzun Vadeli Kredi Anapara Taks.ve Faizi 

B-TİCARİ BORÇLAR 
- Satıcılar 
- Alınan Depozito ve Teminatlar 
- Diğer Tic. Borçlar 

C - DİĞER BORÇLAR 
- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 
- Personele Borçlar 
- Diğer Çeşitli Borçlar 

D-ALINAN AVANSLAR 
E - ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

- Ödenecek Vergi ve Fonlar 
- Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri 
- Diğer Yükümlülükler 

F - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 
- Dönem Kân Vergi ve Diğ. Yasal Yüküm. 
- Dönem Kârının Peşin Öd.Vcrgi Diğ.Yük. 
- Diğ.Borç ve Gid.Karşl. 

G - GELECEK AYLARA AİT GELİRLER GİD.TAH. 
- Gider Tahakkuktan 

H - DİĞER KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR 

- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 
11 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A - MALİ BORÇLAR 
- Banka Kredileri 
- Diğer Mali Borçlar 

B - TİCARİ BORÇLAR 
- Alınan Depozito ve Teminatlar 

C-DİĞER BORÇLAR 
- Kamuya Olan Ert.vcTaksitlen. Borçlar 

D - ALINAN AVANSLAR 
E - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 

- Diğer Borç ve Gid.Karşılıkları 

F - GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİD.TAH. 

G - DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNK. 

I I I ÖZ KAYNAKLAR 
A-ÖDENMİŞ SERMAYE 

- Sermaye 
- Ödenmemiş Sermaye (-) 
- Sermaye Olumlu Farklan 

B - SERMAYE YEDEKLERİ 
C-KÂR YEDEKLERİ 
D - GEÇMİŞ YIL KÂR 

E-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI 
- Geçmiş YıllarDevredcn Zarar 
- Enflasyon Zaralan 

F - DÖNEM NET KÂRI 

G-DÖNEM NET ZARARI 

PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI 

2 0 0 3 Yılı 

AYRINTISI 

716.651.048 

1.731.163.168 
7.430.398 
1.072.379 

14.989 
4.150.251 

104.534.732 

39.632.627 
5.530.093 

554.359 

38.191.445 

11.392 

3.945 

1.016.679.896 
2.486.178.370 

20.898 

72.905.224 

1.300.000.000 
(190.799.330) 
5.441.077.334 

(1.016.740.274) 
(425.908.191) 

TÜMÜ 

2.648.948.431 

716.651.048 

1.739.665.945 

108.699.973 

7.604 
45.717.080 

38.191.445 

11.392 

3.945 

3.575.784.388 
3.502.858.266 

0 

20.898 

72.905.224 

5.528.277.473 

6.550.278.004 

(1.442.648.465) 

420.647.934 

11.753.010.292 

2 0 0 4 Yılı 

AYRINTISI 

2.173.819 
493.543.989 

1.939.666.673 
7.951.800 
1.408.165 

3.542 
108.422 

105.120.898 

24.877.074 
6.659.822 

841.107 

195.753.092 
(829.132) 

18.621.431 

10 

919.546.610 
2.306.628.323 

769 

7.210 

74.018.103 

1.300.000.000 
(190.799.330) 
5.876.112.496 

(426.628.913) 

TÜMÜ 

2.795.918.154 

495.717.808 

1.949.026.638 

105.232.862 

17.442 
32.378.003 

213.545.391 

0 

10 

3.300.201.015 
3.226.174.933 

769 

7.210 

74.018.103 

7.792.673.984 

6.985.313.166 

(426.628.913) 

1.233.989.731 

13.888.793.153 
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ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2004 FÜZYON 
GELİR TABLOSU 

Gelir ve giderler 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FALİYET KARI VEYA ZARARI 

F-DİĞER FALİYET OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GİD.VE ZARAR. 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VE ZARAR 

I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 

I-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ. 

2.003 
Milyon TL 
2.531.172.851 

2.531.172.851 

1.768.599.552 

762.573300 

93.593.779 

668.979.521 

297.863.084 

117.972 

279.225.901 

687.498.732 

116320.632 

383.171.429 

420.647.934 

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 420.647.934 

2.004 
Milyon TL 

3.126.954.576 

16.106 

3.126.938.470 

1.648.194.472 

1.478.743.998 

161.034.051 

1317.709.946 

739.870.623 

803.404 

239.687.992 

1.817.089.174 

16.215345 

403.561.696 

1.429.742.823 

195.753.092 

1.233.989.731 
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Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş'nin 2004 yılı bilançosu (Aktif) 

Aktif (Varlıklar) 

1-DÖNEN VARLIKLAR 
A - Hazır Değerler 
B - Menkul Kıymetler 
C - Ticari Alacaklar 
D- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri Reeskontu ( • ) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) 
E- Stoklar 
1- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 
2-Verilen Sipariş Avanstan 
F- Yıllara Yaygın İnşaat Onarım 

Maliyetleri 
G- Gelecek Aylara Ait Giderler 

ve Gelir Tahakkukları 
E - Diğer Dönem Varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
n. DURAN VARLIKLAR 
A - Ticari alacaklar 
1- Alacak senetler Reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) 
B - Diğer Alacaklar 
1- Alacak senetleri Reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) 
C - MaliDuran Varlıklar 
D - Maddi Duran Varlıklar 

1- Maddi duran Varlıklar 

2- Birikmiş Amortismanlar ( • ) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4 - Verilen sipariş avanslar 
E - Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran variıklar(brüt) 
2- Birikmiş Amortismanlar ( - ) 
3- Verilen Avanslar 
F - Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar(brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan ( - ) 
3- Verilen avanslar 
G - Gelecek yıllara ait giderler ve 
gelir tahakkukları 
H - Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

2003 
ayrıntı ayrıntı tümü 

Milyon TL 

2.447 

407.446.3 
34 

317.451.4 
09 

500.000 
100.000 

38.238 
163.000 

79.297.365 
21.170 

3.567.136 

15.808 
0 

89.994.925 

400.000 

133.897 

83.102.717 

90.528.822 
173.631.539 

2004 | 
ayrıntı ayrıntı tümü 1 

Milyon TL 

59.408 

371.900.965 

274.430.469 

595.533 
213.840 

169.324 
316.000 

84.775.585 
14.279 

8.849.019 

20.274 
2.256.808 

97.470.496 

381.693 

96.401.289 

97.852.189 
194.253.478 
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Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş'nin 2004 yılı bilançosu (Pasif) 

Pasif (Kaynaklar) 
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 
1-Borç Senetleri Reeskontu(-) 
C-Diğer borçlar 
1- Diğer Senetleri Reeskontu ( - ) 
D- Alınan avanslar 
E- Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri 
F - ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G- Borç ve gider karşılıkları 
1- Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları 
2 - Dönem karının peşin ödenen vergi 
ve diğer yükümlülükleri ( - ) 
3 - Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gider karşılıkları 
H -Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 
[ - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI 
B - Diğer Alacaklar 
n. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 
C-Diğer borçlar 
D- Alınan avanslar 
E • Borç ve gider karşüıklan 
F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI 
III.OZKAYNAKALAR 
A- Ödenmiş sermaye 
1 - Sermaye 
2- ödenmemiş sermaye ( - ) 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 
B- Sermaye yedekleri 
3- MDV yeniden değerleme artışları 
4- İştirakler yeniden değerleme artişlan 
C- Kar yedekleri 
1- Yasal yedekler 

5- Kar yedekleri düzeltmesi olumlu farkları 
D-Geçmiş yıllar karları 
E - Geçmiş yıllar zararları ( - ) 
F - Dönem net kan (zarar) 
OZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKALAR) TOPLAMI 

2003 
Ayrıntı | Ayrıntı | Tümü 

Milyon TL 

311.70* 

20.988.579 

272.454 

1.400.368 
311.706 

16.250 
50.000 
33.750 

151.107.575 

1.000 

151.107.575 

1.000 

267.540 
198.853 

22.973.107 

50.658.432 
73.631.539 

2004 
Ayrıntı 1 Ayrıntı | Tümü 

Milyon TL 

16.163.856) 

1.954] 

1.064.88 
194.157J 

311.706 

50.000 
33.750 

118.365 

1.000 
20.587 

17.424.848 

134.613 

0 

21.587 

187.789.145 

11.116.7d 
176.828.630 

1194.253.478 
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Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş (HEAŞ)'nin 2004 yılı gelir tablosu 

GELİR VE GİDERLER 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞİNDİRİMLERİ(-) 

C-NET SATIŞLAR 

D - SATIŞLARIN MALİYETİ ( - ) 

BRÜT SATIŞ KARI 

E - FAALİYET GİDERLERİ ( - ) 

FAALİYET KARI 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GELİR VE KARLAR 

G -DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GİDER VE ZARARLAR(-) 

H - FİNANSMAN GİDERLERİ ( - ) 

OLAĞAN KAR 

I - OLAĞANDIŞI GİDER VE KARLAR 

J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) 

DÖNEM KARI 

K - DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER 

YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 

DÖNEM NET KARI 

2.003 

Milyon TL 

189.512.080 

189.512.080 

159.374.355 

30.137.725 

30.137.725 

73.744 

3.126.483 

27.084.986 

175.079 

27.458.918 

(198.853) 

(198.853) 

2.004 

Milyon TL 

85.536.998 

85.536.998 

42.936.678 

42.600.320 

42.600.320 

47.156 

4.360.069 

38.287.407 

17.263.769 

66.667.893 

(11.116.717) 

(11.116.717) 
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Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş'nin 2004 yılı bilançosu (Aktif) 

Aktif (Varlıklar) 
1-DÖNEN VARLIKLAR 
A - Hazır Değerler 
B - Menkul Kıymetler 
1- Menkul Kıymetler Değer 

Düşüklüğü Karşılığı ( - ) 
C - Ticari Alacaklar 
1- Alacak senetleri Reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli alacaklar Karşılığı ( - ) 
D- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri Reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) 
E- Stoklar 
1- Stok Değer Düşüklüğü Karşıhğı(-) 
2-Verilen Sipariş Avansları 
F- Yıllara Yaygın İnşaat Onanm 

Maliyetleri 
G- Gelecek Aylara Ait Giderler 

ve Gelir Tahakkukları 
E - Diğer Dönem Varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II. DURAN VARLIKLAR 
A - Ticari alacaklar 
B - Diğer Alacaklar 
C - MaliDuran Varlıklar 
D • Maddi Duran Varlıklar 
1- Maddi duran Varlıklar 
2- Birikmiş Amortismanlar ( - ) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 

4 - Verilen sipariş avanslar 
E - Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklaıfbrüt) 
2- Birikmiş Amortismanlar ( - ) 
3- Verilen Avanslar 
F - Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar(brüt) 
2- Birikmiş tükenme payları ( - ) 
3- Verilen avanslar 
G - Gelecek yıllara ait giderler ve 
gelir tahakkukları 
H - Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

2003 

Ayrıntı 
Milyon TL 

1.289.245.290 
813.127.712 

40.000 

526.452 
105.290 

Ayrıntı 

10.529 

207.737.763 

111.939 

14.888.855 

87.890 
18.473 

476.117.578 

421.162 

52.637 

Tümü 

222.855.449 

476.591.377 
699.446.826 

2004 

Ayrıntı Ayrıntı Tümü 

Milyon TL 

2.347.336.530 
1.524.795.300 

124.637 

601.497 
240.162 

497.781 
330.000 

336.777.022 

59.862 

20.157.391 

94.818 
7.625 

822.541.230 

361.335 

357.924.499 

822.902.565 
1.180.827.064 
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Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş'nin 2004 yılı bilançosu (Pasif) 

Pasif (Kaynaklar) 
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 
1- Borç Senetleri Reeskontu ( - ) 
C-Diğer borçlar 
1- Diğer Senetleri Reeskontu ( - ) 
D- Alınan avanslar 
E- Yıllara Yaygın İnşaat Onanm Hakedişleri 
F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G- Borç ve gider karşılıkları 
H -Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklan 
I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI 
B - Diğer Alacaklar 
II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 
D- Alınan avanslar 
E • Borç ve gider karşılıkları 
F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuklan 
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI 
III.ÖZKAYNAKALAR 
A- Ödenmiş sermaye 
1 - Sermaye 
2- ödenmemiş sermaye ( • ) 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 
B- Sermaye yedekleri 
1 - Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karlan 
3- MDV yeniden değerleme artışlan 
4- İştirakler yeniden değerleme artışlan 
5- Diğer sermaye yedekleri 
C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 

2 - Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
S- Kar yedekleri düzeltmesi olumlu farkları 
D - Geçmiş yıllar karlan 
E - Geçmiş yıllar zararlan ( - ) 
F - Dönem net kan (zarar) 
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKALAR) TOPLAMI 

2003 

Ayrıntı 
Milyon TL 

50.000 
33.750 

650.465.857 

1.000 

Aynntı 

32.375.918 

12.360.166 

2.662.355 
1.527.422 

16.250 

650.465.857 

1.000 

17.999 
55.857 

Tümü 

48.925.861 

650.520.965 
699.446.826 

2004 

Aynntı | Aynntı Tümü 

Milyon TL 

50.000 
33.750 

118.365 

1.000 

21.742 

42.386.179 

168.778 

9.039.766 
2.085.196 

134.615 

0 

22.742 

1.126.868.353 

121.435 

53.679.919 

1.127.147.145 
1.180.827.064 
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Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş'nin 2004 yılı gelir tablosu 

GELİR VE GİDERLER 

A - BRÜT SATIŞLAR 

B - SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - ) 

C - NET SATIŞLAR 

D - SATIŞLARIN MALİYETİ ( - ) 

BRÜT SATIŞ KARI 

E - FAALİYET GİDERLERİ ( - ) 

FAALİYET KARI 

F -DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 
GELİR VE KARLAR 

G -DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 
GİDER VE ZARARLAR ( - ) 

H - FİNANSMAN GİDERLERİ ( - ) 

OLAĞAN KAR 

I - OLAĞANDIŞI GİDER VE KARLAR 

J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) 

DÖNEM KARI 

K - DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER 
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 

DÖNEM NET KARI 

2003 
Milyon TL 

295.284.542 

295.284.542 

238.804.242 

56.480.300 

7.599.134 

48.881.166 

177.192 

49.058.358 

1.344.270 

50.328.814 

73.814 

17.957 

55.857 

2004 
Milyon TL 

401.957.631 

401.957.631 

278.342.689 

123.614.942 

8.295.883 

115.319.059 

158.763 

27.209.399 

88.268.423 

1.115.966 

89.201.520 

182.869 

61.434 

121.435 
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Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş (TEMSAN) 2004 yılı bilançosu (Aktif) 

Aktif (Varlıklar) 

I-DÖNEN VARLIKLAR 
A- Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1-Diğer Menkul Kıymetler 
C- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E- Stoklar 
1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2- Verilen sipariş avansları 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H- Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II-DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari alacaklar 
B- Diğer alacaklar 
C- Mali durun varlıklar 

D- Maddi duran varlıklar 
1- Maddi duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avanslan 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1- Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan 
3- Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H- Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

2003 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

39.232 
2.345.687 

20.628 

367.471 

6.429.504 
4.616.351 

348.206 

Tümü 
Milyon TL 

2.290.121 
39.232 

2.325.059 

20.026 

4.708.000 

2.826.529 
477 

121.523 

12J30.967 

1.346.900 

2.161.359 

3.508.259 
15.839.226 

2004 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

45.260 
1.211.425 

21.051 

32.114.249 
22.914.840 

7.979.940 

• 

Tümü 
Milyon TL 

103.519 

45.260 

1.190.374 

20.101 

6.014.921 

18.142.651 
549 

1.212.958 

26.730J33 

4.660.321 

17.179.349 

7.439 

21.847.109 
48.577.442 
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Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş (TEMSAN) 2004 yılı Bilançosu (Pasif) 

Pasif (Kaynaklar) 

1 - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reskontu 
2- Alınan Depozito Ve Teminatlar 

C - Diğer borçlar 
D - Alınan avanslar 
E - Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G - Borç ve gider karşılıktan 

4- Maliyet gider karşılıkları 
H - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahkkukları 
I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 
C - Diğer borçlar 
D - Alınan avanslar 
E - Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıkları 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 

F - Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 
G - Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 
A - Ödenmiş sermaye 

1- Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye 

B - Sermaye yedekleri 
1- Hisse senetleri ihraç primi 
3- M.D.V yeniden değerleme artışları 

C - Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 
D - Kar yedekleri 

1- Yasal yedekler 
5- Özel fonlar 

E - Geçmiş yıllar karları 
F - Geçmiş yıllar zararları (-) 
G - Dönem net kan (Zararı) 
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

2003 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

1.002.192 

582.315 

550.535 

6.000.000 
30.000 

2.387.743 

57.600 

Tümü 
Milyon TL 

3.303.393 

1.419.878 
27.839 

1.489.210 
872.060 
582.315 

928.125 

8.622.820 

2.544 
1.973.514 

550.535 

2.526.593 
11.149.413 
5.970.000 

2.387.743 

57.600 

4.097.138 
371.608 

4.689.813 
15.839.226 

2004 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

2.004.578 

196.956 

730.252 

10.000.000 
2.399.992 

461.555 
137.628 

Tümü 
Milyon TL 

3.829.103 

430.766 
297.010 

20.328.887 
1.240.677 

196.956 

134.500 

26.457.899 

1.508.812 
730.252 

2.239.064 
28.696.963 

7.600.008 

19.087.816 
599.183 

3.725.530 
-3.680.998 
19.880.479 
48.577.442 
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Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş (TEMSAN) 2004 yılı Gelir Tablosu 

Gelir Tablosu 

A - Brüt satışlar 

6 - Satış indirimleri 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet karı veya zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar ( - ) 

H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar veya zarar 

1 - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar ( - ) 

Dönem karı veya zararı 

K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler karşılığı ( - ) 

Dönem net karı veya zararı 

2.003 

Ayrıntı 

Milyon TL 

14.615.790 

52 

14.615.738 

8.956.096 

5.604.945 

375.110 

237.981 

3.008.333 

2.828.551 

Toplam 

Milyon TL 

5.659.642 

54.697 

191.826 

371.608 

371.608 

2004 

Ayrıntı 

Milyon TL 

17.886.921 

17.886.921 

13.256.183 

6.871.989 

195.340 

1.051.632 

50.279 

263.519 

796.695 

Toplam 

Milyon TL 

4.630.738 

(2.241.251) 

(3.147.822) 

(3.680.998) 

-3.680.998 
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SAYİ: 121 
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.'NİN 2002 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 10.05.2006 tarihli 21 inci Birleşiminde Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin 

2002 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiş
tir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırla
nan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafın
dan verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak 
gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKİŞ 
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Devletin genel enerji politikasına uygun olarak, elek

trik enerjisi sektöründe, 03.03.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde, 
elektrik iletimi, yük tevzii ve işletme planlaması hizmetlerini yürütmek üzere, 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan, 02.03.2001 tarih ve 24334 sa
yılı Resmi Gazetede yayımlanan 05.02.2001 tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı üze
rine, Türkiye Elektrik Üretim, İletim Şirketinin (TEAŞ) 2001 yılında, 9 yıllık bir faaliyet döne
minden sonra üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü şeklinde teşkilatlandırılması kapsamında, "iktisadi 
devlet teşekkülü" olarak Ankara'da kurulmuş ve 01.10.2001 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. 

Şirketin başlıca faaliyetlerini, Kamu mülkiyetindeki tüm elektrik enerjisi iletim hizmetlerini 
işletmek ve gerektiğinde yeni iletim tesisleri kurmak, EÜAŞ, TETAŞ ve diğer özel elektrik firma
ları gibi tüm enerji iletim sistemi kullanıcılarına iletim ve bağlantı hizmeti vermek şeklinde tanım
lamak mümkündür. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1996-2000); elektrik sektöründe, enerji talebinin ke
sintisiz ve ucuz karşılanabilmesi, kamu yatırımlarının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesinin yanı sı
ra yatırım ve işletme faaliyetlerinde özel fınans katkısının artırılması, özel yatırımlar ve işletmeci
ler için cazip ve uygun bir ortamın yaratılması; ayrıca, sektörün bütününü koordine etmek ve yön
lendirmek amacıyla da, tamamen özerk bir yapıya sahip olacak bir düzenleyici kurum oluşturulma
sı plan hedefleri arasında yer almıştır. 

2001 yılında Hükümet tarafından uygulamaya konulan "Ekonomik İstikrar ve Enflasyonla 
Mücadele Programı" çerçevesinde, "elektrik üretim, iletim ve dağıtım sisteminin Avrupa Birliği 
standartlarına uygun hale getirilmesi", "Elektrik Piyasası Kanununun yasalaştırılması" ve "Devle
te ait elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin işletme haklarının özel kesim elektrik şirketlerine devre
dilmesi" ve bu bağlamda "TEAŞ'ın özelleştirilmek üzere yeniden yapılandırılması" öngörülmüştür. 

21.01.2000 tarih ve 4501 sayılı Kanun ile de uluslararası tahkim müessesesi düzenlenmiş ve 
mevcut enerji mevzuatının Avrupa Birliği müktesebatına uyum ve kamu elektrik şirketleri ile il
gili yapılandırma çalışmaları başlatılmıştır. 

Elektrik enerjisi sektörü reformu çerçevesinde, elektrik üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonla
rının birbirinden ayrılması, bu fonksiyonlardan üretim ve dağıtım fonksiyonlarının özel kesim fir
maları tarafından üstlenilmesi, iletim fonksiyonunun ise merkezi alıcı ve merkezi satıcı fonksiyo-
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nunu da içerecek şekilde Devlet tarafından üstlenilmesi, rekabete dayalı elektrik enerjisi piyasası 
oluşturulması ve bu piyasadaki faaliyetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi için de bağımsız ve ku
rumsal bir yapı oluşturulması temel politika olarak benimsenmiştir. 

Dünya Bankası ile akdedilen ikraz ve garanti anlaşmalarında, elektrik enerjisi sektöründe bir 
"iletim şirketi"nin kurulması için yasal düzenlemeler yapılmasının uygun olacağı belirtilmiştir. 

Dünya Bankası tarafından Coopers and Lybrand (CL) danışmanlık şirketine hazırlatılan "Tür
kiye Ulusal İletim Sistemi Organizasyon Projesi" adlı raporda ise, "TEAŞ'ın bir sektör kurumu 
(Holding) yapısı içinde 3 ayrı bağımsız şirkete bölünmesi" önerilmiştir. 03.02.2001 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 25.01.2001 tarih ve 4622 sayılı Kanunun 1 inci madde
sinde, 233 sayılı KHK'nin 3 üncü maddesi yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemede; söz ko
nusu KHK maddesinin mülga (3) numaralı fıkrasında yer alan hüküm, "teşebbüslerden iktisadi 
devlet teşekkülü olanlar, anonim şirket şeklinde de kurulabilir" şeklinde değiştirilmiştir. 

Bu düzenlemeye dayanılarak, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)'nın 05.02.2001 ta
rihli ve 0330 sayılı yazısı üzerine; Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi (TEAŞ); Yük
sek Planlama Kurulu'nun 19.12.2000 tarih ve 2000/T-46 sayılı kararı, 02.03.2001 tarihli Resmi Ga
zetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu'nun 05.02.2001 tarih ve 2001/2026 sa
yılı kararıyla; (1) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), (2) Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), (3) Tür
kiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETTAŞ) unvanlı, anonim şirket statüsünde, üç ayrı "ikti
sadi devlet teşekkülü" şeklinde yeniden teşkilatlandırılmış ve böylece, TEAŞ'ın hukuki varlığı 9 
yıllık faaliyet döneminden sonra 30.9.2001 tarihinde son bulmuştur. 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Devletin genel enerji politikasına uygun olarak, elektrik ile
tim hizmetlerini yürütmek üzere 01.10.2001 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin Ana Statüsü, Yüksek Planlama Kurulu'nun 
11.06.2001 tarih ve 200l/T-19 sayılı kararı ile onaylanmış; şirket, ticaret unvanının Ankara Tica
ret Sicili Memurluğu'na tescil ve 05.10.2001 tarih ve 5397 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete-
si'nde ilan edilmesiyle birlikte tüzel kişilik kazanmıştır. 

TEİAŞ, 233 sayılı KHK sistemi içinde, iktisadi devlet teşekkülü olarak ve mevcut mevzuat ve 
ana statüsü hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. TEİAŞ'nin ikinci faaliyet döne
mi olan 2002 yılına ilişkin toplu bilgiler, aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü geliri 
Tüm alım tutan 
İletim şebekesinde taşman enerji miktan 
İletim şebekesi uzunluğu 380 kV 
İletim şebekesi uzunluğu 154 kV 
Güç trafolan sayısı 380 kV 
Güç trafolan sayısı 154 kV 
Güç trafolan toplam kurulu gücü 
İletim şebekesi enerji kaybı 
İletilen enerjinin birim iletim maliyeti 
Stoklar: 
İlk madde ve malzeme 
Diğer stoklar 
Memur (Ortalama) 
Sözleşmeli (Ortalama) 
İşçi (Ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
Memurlar için yapılan giderler 
Memur basma aylık ortalama giderler 
Sözleşmeliler için yapılan giderler 
Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
İşçiler için yapılan giderler 
İşçi başına aylık ortalama gider 
Dönem kanna ilişkin vergi ve diğer yasal yük. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH ya katkı (üretici fiyatlanyla) 
GSMİH ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 
GSMH ya katkı alıcı fiyatlanyla 
Faaliyet karlılığı (öz kaynak yönünden) 
Mali karlılık (Öz kaynak yönünden) 
Ekonomik karlılık 
Zararlılık 
Faaliyet zaran 
Dönem kan/zaran 
Bilanço kan 

Ölçü 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Gwh 
km 
km 
adet 
adet 

MVA 
Gwh 

TIVKvvh 

Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 
% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

01.10-31.12.2001 

150.000,0 
140.897,0 

2.248.205,0 
852.129,0 
33.945,0 

4.516.247,0 
1.583.754,0 

31.958,0 
9,2 

3.577,0 

4.198,0 
26.663,0 
12.439,0 
29.438,0 

129,0 
853,0 

65.196,0 
663,0 

2.586,0 

9.562,0 
1.223,0 

291,0 
3.741,0 
5.184,0 

35.943,0 

977,6 
1.234,0 

10.057,0 
902,0 

24.099,8 
1.591,0 

15.857,0 
103.950,0 
112.667,0 
112.112,0 

0,5 
1,3 

7.586,7 
11.236,4 
11.236,4 

2002 

330.000,0 
326.420,0 

3.981.268,3 
942.476,0 
343.935,0 

7.142.974,3 
2.754.513,9 

100.201,0 
28,5 

3.577,0 
-

22.405,7 
105.041,0 

12.815,0 
29.870,0 

129,0 
845,0 

66.678,0 
2.658,0 
3.861,0 

16.867,0 
1.090,0 

328,0 
3.667,0 
5.106,0 

174.299,0 

5.683,0 
1.444,0 

48.174,0 
1.094,0 

112.850,0 
1.841,0 

121.566,0 
1.006.172,0 
1.083.176,0 
1.069.823,7 

4,0 

1,1 
158.835,0 
-44.618,0 
-33.381,6 
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II- İDARİ BÜNYE 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş., 02.03.2001 tarihinde yürürlüğe giren 05.02.2001 tarih ve 
2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Devletin genel enerji politikasına uygun ola
rak, elektrik iletim hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş ve 01.10.2001 tarihinde faaliyete geçi
rilmiş bir iktisadi devlet kuruluşudur. 

Ülkenin yerleşim merkezlerinin tamamında teşkilatı bulunan şirket Genel Müdürlüğünün mer
kezi Ankara'dadır. 

Mevcut mevzuat uyarınca, şirketin organları, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. Yöne
tim kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu, teşebbüsün en yüksek seviye
de yetkili ve sorumlu karar organıdır. 

Teşekkül Genel Müdürlüğü, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, merkez ve taşra teşki
latında yer alan bağlı birimlerden oluşmaktadır. 

Şirketin merkez teşkilatında, Genel Müdür dışında, üç genel müdür yardımcılığı, 9 daire baş
kanlığı, 4 şube müdürlüğü ve hukuk müşavirliği; taşra teşkilatında ise 18 şebeke işletme grup mü
dürlüğü, 12 şebeke tesis grup müdürlüğü, çeşitli amaçlarla kurulmuş 10 işletme ve tesis müdürlük
leri bulunmaktadır. 

Teşekkülün taşra teşkilatında yer alan şebeke işletme grup ve şebeke tesis grup müdürlükleri 
arasında bölgesel olarak karmaşık bir yapı oluşmakta, gerekli eşgüdüm ve işbirliği sağlanamamak
ta, görev çakışmaları meydana gelmektedir.Şirketin taşra teşkilatında dağınıklığın önlenmesi, eş
güdüm içinde etkin ve verimli bir yönetim sağlanabilmesi için; benzeri işlevi olan şebeke tesis grup 
müdürlüklerinin, ilgili şebeke işletme grup müdürlüklerinin bünyesine alınması gerekmektedir. 

İstihdam esasları, kadro ve pozisyon tespit, ihdas ve kullanımlarına ilişkin esas ve usuller, 
KİT'ler ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Yıllık Genel Yatırım ve Finansman Programları, Bütçe Kanu
nu ve diğer mevzuat çerçevesinde düzenlenmektedir. 

Şirkette, memurlar 657 sayılı Kanuna, sözleşmeliler 399 sayılı KHK'ye, işçiler ise 1475 sa
yılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

2002 yılı sonu itibariyle, şirkette çalışan personel sayısı, 332'si (% 4) memur, 3.626'sı (% 41) 
sözleşmeli, 4.940'ı (% 55) işçi olmak üzere toplam 8.898 kişidir. 

2002 yılında şirkette çalışan personele yapılan harcamalar, 166,7 trilyon lirası cari yılla, 7,6 
trilyon lirası da geçmiş yılla ilgili olmak üzere toplam 174,3 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. 

III- MALİ BÜNYE 
2002 yılı sonu itibariyle şirketin esas sermayesi 330 trilyon lira, ödenmiş sermayesi ise 326,4 

trilyon liradır. Şirketin kullandığı kaynakların genel toplamı 4.923,7 trilyon liradır. Bunun 3.981,3 
trilyon lirasını (% 81) öz, 942,4 trilyon lirasını da (% 19) yabancı kaynaklar oluşturmaktadır. 

Şirketin 2002 yılında elde ettiği gelirlerin % 57 oranında 598,5 trilyon lirası hizmet satış ha
sılatından, % 39 oranında 152,7 trilyon lirasını faaliyetle ilgili olağan gelir ve kârlardan, % 4 ora
nında 8,2 trilyon lirası da diğer gelirlerden olmak üzere 759,4 trilyon lira gelir sağlarken, % 63 
oranında 405,4 trilyon lira hizmet üretim maliyeti, % 26 oranında 343,9 trilyon lira finansman gi
deri ve % 4 oranında 54,7 trilyon lirası da diğer gider ve harcama olmak üzere toplam 804 trilyon 
lira gider yapmış ve dönemi 44,6 trilyon lira zararla kapatmıştır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Şirketin 2002 yılı bütçesinde işletme faaliyetlerinin finansmanı için toplam 709,9 trilyon lira 

tutarında ödenek verilmiştir. 2002 mali yılı uygulamasında şirketin giderleri 805,3 trilyon lira ola
rak gerçekleşmiştir. Gider kalemlerinin tamamı, şirketin iletim maliyetlerine yansıtılmıştır. 
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Şirketin döneme ilişkin satın alma ve ihale işlemleri, şirket Ana Statüsü uyarınca TEAŞ Yö
netmelik, sirküler, genelge ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütülmüştür. Şirket, 2002 yılı içe
risinde, tamamı iç piyasadan olmak üzere, toplam 22,4 trilyon lira tutarında alım yapmıştır. 

TEİAŞ, 2002 yılında EÜAŞ, bağlı ortaklıklar ve özel kesim firmaları tarafından üretilen, 36 
kv gerilim seviyesinin üzerindeki şirkete ait iletim hatlarından 3.861 TL/kwh maliyet bedeli üze
rinden nakledilen ve TETAŞ tarafından tüketicilere sunulmak üzere satın alınan 105.011 Gwh 
elektrik enerjisinin taşıma hizmetlerini yapmıştır. 

Şirket; özel ve kamu elektrik üretim şirketlerinin, elektrik enerjisi üretimlerini tüketim mer
kezlerine iletilmesi ile görevli tekel konumunda bir kuruluş olduğundan, hizmetlerini pazarlama 
sorunu bulunmamaktadır. 

TEİAŞ 2002 yılında 105.011 Gwh elektrik enerjisinin iletim hizmetlerini gerçekleştirmiş, 
enerji nakil hizmeti bedeli olarak TETAŞ'tan 598,5 trilyon lira almıştır. 

2003 yılında, elektrik sektöründe serbest piyasa uygulamasının başlaması ve EPDK tarafından 
elektrik şirketlerine ilgili yönetmeliğe göre lisansların verilmesiyle birlikte, rekabetin ve verimli iş
letmeciliğin geliştirilmesi ölçüsünde, elektrik maliyetlerinde ve fiyatlarında düşüş planlanmakta
dır. Bu bağlamda, ETKB, kamu ve özel kesim elektrik kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin gö
rüşü dikkate alınarak, ülkedeki elektrik üretim, iletim ve dağıtım sisteminin bütün yönleriyle ana
liz edilmesi, sektörel ilişkilerin değerlendirilmesi, sistem maliyetlerini olumsuz etkileyen paramet
relerin optimize edilmesi, elektrik kaçak ve kayıplarının kabul edilebilir oranlara indirilmesi, üre
tim, iletim ve dağıtım maliyetlerinin dönemsel ve düzenli olarak muhasebe tekniğine uygun olarak 
çıkarılması ve kontrol altına alınarak olanaklar ölçüsünde düşürülmesi toptan alım, iletim ve 
satış tarifelerinin somut ve gerçekçi maliyet unsurlarına ve Tüketici Fiyat Endeksi dikkate alına
rak makul kâr oranlarına dayalı bir şekilde hazırlanarak uygulanması, tüketicilere yansıtılan pera
kende satış fiyatlarının Avrupa Birliği fiyatlarına yakın makul bir düzeye indirilmesine yönelik ge
rekli çalışmaların yapılması önem taşımaktadır. 

Şirket, iç sigorta yolu ile güvence altına aldığı aktif değerler için 28,4 trilyon lira tutarında 
fon ayırmıştır. 

Şirket 2002 faaliyet döneminde 439,7 trilyon liralık satış maliyetine karşılık, 598,5 trilyon li
ralık hasılat sağlamış, sonuç olarak işletme faaliyetlerinden 158,8 trilyon lira tutarında kâr elde 
etmiş ve cari dönemde elde ettiği her 100 liralık satış hasılatının, 74 lirasını satış maliyeti, 26 lira
sını da faaliyet kârı oluşturmuştur. 

Şirketin 2002 yılı faaliyet döneminde alıcı fiyatlarıyla millî gelire katkısı 511,9 trilyon lira 
olarak gerçekleşmiştir. 

V- YATIRIMLAR 
Şirketin 2002 yılı yatırım programı 351,4 trilyon lira olarak tespit edilmiştir. Yatırım projeleri

nin; 304,9 trilyon lirası devam eden iletim tesisleri ve 46,4 trilyon lirası da yeni projeler ile ilgilidir. 
Cari dönemde mevcut yatırım projeleri için yapılan nakdi yatırım harcaması toplam tutan 

100,2 trilyon lira olmuştur. Yatırımlarda, program ödeneğine göre % 28,5 oranında bir gerçekleş
me sağlanmış olmasına rağmen bu oran yeterli değildir. 

VI- BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 
Mülga TEK, geçmiş yıllarda, Ana Statüsü'nün verdiği yetkiye dayanılarak iştigal ettiği konu

lar ile ilgili olmak üzere çok sayıda iştirake katılmıştır. TEK'in hukuki varlığının 30.4.1994 tarihi 
itibariyle sona erdirilmesi üzerine, bu teşebbüse bağlı bulunan iştiraklerin tümü TEAŞ bünyesine 
alınmıştır. Bilahare TEAŞ'ın üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü statüsünde yeniden teşkilatlandırıl
ması çerçevesinde, söz konusu iştirakler, 07.12.2001 günlü protokole göre, yeni kurulan şirketler 
arasında paylaştırılmıştır. 
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Buna göre, ELTEM-TEK, ETİTAŞ VE MİTAŞ ticaret unvanlarında üç adet iştiraki bulunmaktadır. 
TEİAŞ iştiraklerinin esas sermayeleri toplamı 14,2 trilyon lira, ödenmiş sermayeleri toplamı 

ise 8,3 trilyon liradır. Şirketin iştiraklerindeki taahhüt edilen ve ödenen sermaye toplamı tutarı 3,6 
trilyon lira olmuştur. 

Önceden ciddi etütler yapılmadan, sağlam projeye bağlanmadan, ekonomik gereklere dayanıl
madan kurulan iştiraklerden genel olarak beklenen verim alınamamış, bu iştiraklerin çoğu kaynak 
tüketen şirketler haline gelmiştir. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda, kaynak tüketen işletme
lerin kapatılması veya yaşayabilir duruma getirilmesi için yeniden yapılandırılması, özelleştirilme
si mümkün olmayan faaliyet birimlerinin de tasfiye veya varlık satışı yoluyla özelleştirilmesi ön
görülmüştür. 

İştiraklerinin yönetiminde ve denetiminde etkinlik sağlanabilmesi için; mevzuatın gereği ola
rak, iştiraklerin işletme faaliyetleri ile mali durumlarının teşebbüs tarafından düzenli ve devamlı 
bir şekilde izlenmesi; iştiraklerdeki güncel gelişmeler ve alınması gereken önlemler hakkında te
şebbüs yönetiminin devamlı bir şekilde bilgilendirilmesi; yasal ve ekonomik zorunluluklar dışın
da, iştiraklerdeki sermaye paylarının artınlmaması; Kalkınma Planı'nda da öngörüldüğü üzere, 
kaynak tüketen iştiraklerin yaşayabilir duruma getirilmesi için yeniden yapılandırılması, özelleşti
rilmesi veya kapatılması gerekmektedir. 

VII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan öneri ve tavsiyelerin yerine 
getirilmesi. 

SONUÇ 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin 2002 yılı bilançosu ve 44.618.049 milyon lira dönem zararı 

ile kapanan gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 2002 yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
I-DÖNEN VARLIKLAR 
A - Hazır Değerler 
B - Menkul Kıymetler 
1- Menkul kıymetler değer 

düşüklüğü karşılığı ( - ) 
C - Ticari Alacaklar 
1- Alacak sen. reeskontu ( • ) 
2- Şüpheli alacak Karş.( - ) 
D- Diğer alacaklar 
1- Alacak sen. reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli alacak karş.( - ) 
E-Stoklar 
1-Stok değer düş. Karş.(-) 
2-Verilen sipariş avansları 
F- Yıll.yaygın İnş.On.maliycti 
G- Gel. Ay .ait gid.ve gel.tah. 
E • Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II. DURAN VARLIKLAR 
A - Ticari alacaklar 
1 - Alacak sen.rceskontu ( - ) 
2- Şüpheli alacak karş.( • ) 
B - Diğer Alacaklar 
1- Alacak serıreeskontu ( - ) 
2- Şüpheli alacak karş.( - ) 
C • Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı men.kıy.değ.düş.karş.(-) 
3 - İştirakler 
4 - İştiraklere sermaye taah(-) 
5 - iştser.pay.değ.düş.karş.(-) 
6 - Bağlı ortaklıklar 
7 - Bağlı ortak ser.taah(-) 
8 - Bağ.ortser.pay.değ.düş.karş.(-) 
9 - Diğer Mali duran varlıklar 
10-Diğ.dur.mali var.değ.düş.karş.(-) 
D - Maddi Duran Varlıklar 
I - Maddi duran varlıklar 
2- Birikmiş amortismanlar ( - ) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan dur. var.(brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar ( - ) 
3- Verilen Avanslar 
F-Özel tükenmeye tabi var. 
1-Özel tuk. tabi var.(brüt) 
2- Birikmiş tülcpaylan ( - ) 
3- Verilen avanslar 
G-Gd.yıl.ait gidve gel.tah. 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN V A R U K U R TOPLAMI 
AKTİF( VARLDCLAR)TOPLAM I 

53.964 

753.465 

3.577.264 

4.425.199.112 
1.583.754.102 

88.679.646 
2.367.973 

35.693.365 
6.437.538 

Önceki dönem 
Milyon TL 

21.308.504 
2.144.450 

25.427 

90.850.873 

10.785.279 

116.456 
1.799.670 
2.045.134 

3.577.264 

2.932.492.629 

29.255.827 

1.750.846 
4.181.419 

129.075.793 

2.971.257.985 
3.100.333.778 

1.031.952 

492.515 

3.591.364 

7.051.926.715 
2.754.513.894 

94.649J01 
11.543.562 

60.626.921 
10.192.858 

2.468.450 

Cari dönem 
Milyon TL 

28.742.775 
52.900 

301.135.303 

101.542.741 

16.867.830 

2.332.286 
695228 

3.591.364 

4.403.605.684 

50.434.063 

2.468.450 

2.520.444 
9.755.178 

451.369.063 

4.472.375.183 
4.923.744.246 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 2002 yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
1-KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B • Ticari borçlar 
1-Borç seneti reeskontu( - ) 
C-Diğer borçlar 
1-Borç seneti reeskontu( - ) 
D- Abnan avanslar 
E- Yıll.yaygm İnş.On.maliyeti 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıklan 
1-Dön.kan ve diğ.yas.yük.karş. 
2-Dönem karının peşin öd. vergi 

ve diğer yükümlülükleri ( - ) 
3 - Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gider karşılıkları 
H-Gel.ay.ait gel.ve gid.tah. 
I-Diğer kısa vadeli yab.kaynaklar 

K1SAVAD.YAB.KAY.T0P. 
Il.UZUN VAD. YAB. KAYNAK. 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1-Borç Senedi reeskontu ( • ) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç sen.reeskontu ( - ) 
D-Alınan avanslar 
E - Borç ve gider karşılıktan 
1-Kıdem tazminatı karşılıklan 
2-Diğer borç ve gider karşılıklan 
F- Gelecek yıllara ait gelirler ve 

gider tahakkukları 
G- Diğer uzun vadeli yab. kaynaklar 

UZUN VAD.YABANC1 KAY.TOP. 
III. OZ KAYNAKLAR 
A- Ödenmiş sermaye 
1 - Sermaye 
2- ödenmemiş sermaye ( - ) 
B- Sermaye yedekleri 
1 - Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karlan 
3- MDV yeniden değerleme artışlan 
4- İştirakler yeniden değ.artışlan 
5- Diğer sermaye yedekleri 
C- Kar yedekleri 
1- Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 
D - Geçmiş yıllar karlan 
E - Geçmiş yıllar zararlan ( - ) 
F - Dönem net kan (zararı) 
ÖZ KAYNAKUR TOPLAMI 
PASİF ( K A Y N A K U R ) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

3.819.363 

19.240.999 

150.000.000 
9.102.777 

2.685.392.446 
243.435 

1.369 

307.909.427 
13.484.169 

4.168.136 

8.469.023 

4.862.532 
3.819.363 

225 

454.806.602 

286.652 

19240.999 

35.081.914 

140.897.223 

2.685.637.251 

-589.566.150 
11.236.412 

342.712.875 

509.416.167 

2.248.204.736 

4.981.132 

30.432236 

330.000.000 
3.579.863 

4.277.537.000 
257.535 

1.369 

3.100.333.778 

Cari dönem 
Milyon TL 

368.416.150j 
40.163.826j 

2.946.983 

2.042.099 

17.373.671 
4.981.132 

501 

467.942.001 

126.507 

30.432.236 

8.050.886 

326.420.137 

4.277.795.904 

-578.329.738 
44.618.049 

435.924.362 

506.551.630 

3.981.268.254 
4.923.744.246 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş 2002 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 
A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri ( - ) 
C - Net satışlar 
D - Satışlann maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 
F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar(-) 
H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar veya zarar 
I - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem kan veya zaran 
K - Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan(-) 
Dönem net kan veya zaran 

Önceki dönem 
Milyon TL 

68.966.99' 

68.966.99" 
68.954.166 

7.599.528 

48.206.798 

1.825.021 
29.308.195 

3.110.594 
1.361.066 

ı 

12.831 

-7.586.697 

9.486.885 

11.236.413 

11.236.413 

Cari dönem 
Milyon TL 

598.518.10: 

598.518.103 
405.425.86'/ 

34.257.268 

152.693.199 

16.717 
343.935.562 

8.296.381 
20.490.318 

193.092.236 

158.834.968 

-32.424.112 

-44.618.049 

-44.618.049 
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SAYI: 122 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.'NİN 2003 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 10.05.2006 tarihli 21 inci Birleşiminde Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin 
2003 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiş
tir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırla
nan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafın
dan verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak 
gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Devletin genel enerji politikasına uygun olarak, elek
trik enerjisi sektöründe, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde, elektrik iletimi, yük 
tevzii ve işletme planlaması hizmetlerini yürütmek üzere, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 3 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan, 02.03.2001 tarih ve 24334 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan. 05.02.2001 tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı üzerine, Türkiye Elek
trik Üretim İletim Şirketinin (TEAŞ) 2001 yılında, 9 yıllık bir faaliyet döneminden sonra üç ayrı 
iktisadi devlet teşekkülü şeklinde teşkilatlandırılması kapsamında, "iktisadi devlet teşekkülü" ola
rak Ankara'da kurulmuş ve 01.10.2001 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. 

Şirketin başlıca faaliyetlerini, Kamu mülkiyetindeki tüm elektrik enerjisi iletim hizmetlerini 
işletmek ve gerektiğinde yeni iletim tesisleri kurmak, EÜAŞ, TETAŞ ve diğer özel elektrik firma
ları gibi tüm enerji iletim sistemi kullanıcılarına iletim ve bağlantı hizmeti vermek şeklinde tanım
lamak mümkündür. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1996-2000); elektrik sektöründe, enerji talebinin ke
sintisiz ve ucuz karşılanabilmesi, kamu yatırımlarının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesinin yanı sı
ra yatırım ve işletme faaliyetlerinde özel finans katkısının artırılması, özel yatırımlar ve işletmeci
ler için cazip ve uygun bir ortamın yaratılması; ayrıca, sektörün bütününü koordine etmek ve yön
lendirmek amacıyla da, tamamen özerk bir yapıya sahip olacak bir düzenleyici kurum oluşturulma
sı plan hedefleri arasında yer almıştır. 

2001 yılında Hükümet tarafından uygulamaya konulan "Ekonomik İstikrar ve Enflasyonla 
Mücadele Programı" çerçevesinde, "elektrik üretim, iletim ve dağıtım sisteminin Avrupa Birliği 
standartlarına uygun hale getirilmesi", "Elektrik Piyasası Kanununun yasalaştırılması" ve "Devle
te ait elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin işletme haklarının özel kesim elektrik şirketlerine dev
redilmesi" ve bu bağlamda "TEAŞ'ın özelleştirilmek üzere yeniden yapılandırılması" öngörül
müştür. 

21.01.2000 tarih ve 4501 sayılı Kanun ile de uluslararası tahkim müessesesi düzenlenmiş ve 
mevcut enerji mevzuatının Avrupa Birliği müktesebatına uyum ve kamu elektrik şirketleri ile il
gili yapılandırma çalışmaları başlatılmıştır. 
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Elektrik enerjisi sektörü reformu çerçevesinde, elektrik üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonla
rının birbirinden ayrılması, bu fonksiyonlardan üretim ve dağıtım fonksiyonlarının özel kesim fir
maları tarafından üstlenilmesi, iletim fonksiyonunun ise merkezi alıcı ve merkezi satıcı fonksiyo
nunu da içerecek şekilde Devlet tarafından üstlenilmesi, rekabete dayalı elektrik enerjisi piyasası 
oluşturulması ve bu piyasadaki faaliyetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi için de bağımsız ve ku
rumsal bir yapı oluşturulması temel politika olarak benimsenmiştir. 

Dünya Bankası ile akdedilen ikraz ve garanti anlaşmalarında, elektrik enerjisi sektöründe bir 
"iletim şirketi"nin kurulması için yasal düzenlemeler yapılmasının uygun olacağı belirtilmiştir. 

Dünya Bankası tarafından Coopers and Lybrand (CL) danışmanlık şirketine hazırlatılan "Tür
kiye Ulusal İletim Sistemi Organizasyon Projesi" adlı raporda ise, "TEAŞ'ın bir sektör kurumu 
(Holding) yapısı içinde 3 ayrı bağımsız şirkete bölünmesi" önerilmiştir. 03.02.2001 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 25.01.2001 tarih ve 4622 sayılı Kanunun 1 inci madde
sinde, 233 sayılı KHK'nin 3 üncü maddesi yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemede; söz ko
nusu KHK maddesinin mülga (3) numaralı fıkrasında yer alan hüküm, "teşebbüslerden iktisadi 
devlet teşekkülü olanlar, anonim şirket şeklinde de kurulabilir" şeklinde değiştirilmiştir. 

Bu düzenlemeye dayanılarak, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)'nın 05.02.2001 ta
rihli ve 0330 sayılı yazısı üzerine; Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi (TEAŞ); Yük
sek Planlama Kurulu'nun 19.12.2000 tarih ve 2000/T-46 sayılı kararı, 02.03.2001 tarihli Resmi Ga
zetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu'nun 05.02.2001 tarih ve 2001/2026 sa
yılı kararıyla; (1) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), (2) Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), (3) Tür
kiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETTAŞ) unvanlı, anonim şirket statüsünde, üç ayrı "ikti
sadi devlet teşekkülü" şeklinde yeniden teşkilatlandırılmış ve böylece, TEAŞ'ın hukuki varlığı 9 
yıllık faaliyet döneminden sonra 30.9.2001 tarihinde son bulmuştur. 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Devletin genel enerji politikasına uygun olarak, elektrik ile
tim hizmetlerini yürütmek üzere 01.10.2001 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin Ana Statüsü, Yüksek Planlama Kurulu'nun 
11.06.2001 tarih ve 2001/T-19 sayılı kararı ile onaylanmış; şirket, ticaret unvanının Ankara Tica
ret Sicili Memurluğu'na tescil ve 05.10.2001 tarih ve 5397 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete-
si'nde ilan edilmesiyle birlikte tüzel kişilik kazanmıştır. 

TEİAŞ, 233 sayılı KHK sistemi içinde, iktisadi devlet teşekkülü olarak ve mevcut mevzuat ve 
ana statüsü hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. TEİAŞ'nin üçüncü faaliyet dö
nemi olan 2003 yılına ilişkin toplu bilgiler, aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Finansman giderleri 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temmettü geliri 

Tüm alım tutan 

İletim şebekesinde taşınan enerji miktarı 

İletim şebekesi uzunluğu 380 kV 

İletim şebekesi uzunluğu 154 kV 

Güç trafoları sayısı 380 kV 

Güç trafoları sayısı 154 kV 

Güç trafoları toplam kurulu gücü 

İletim şebekesi enerji kaybı 

İletilen enerjinin birim iletim maliyeti 

Stoklar: 

İlk madde ve malzeme 
Diğer stoklar 

Memur (Ortalama) 

Sözleşmeli (Ortalama) 
İşçi (Ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 

Memurlar için yapılan giderler 

Memur başına aylık ortalama giderler 
Sözleşmeliler için yapılan giderler 
Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
İşçiler için yapılan giderler 

İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönem karına ilişkin vergi ve diğer yasal yük. 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİH ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 

GSMİH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 

GSMH ya katkı alıcı fiyatlarıyla 

Faaliyet karlılığı (öz kaynak yönünden) 

Mali karlılık (Öz kaynak yönünden) 
Ekonomik karlılık 
Zararlılık 
Faaliyet kan 
Dönem karı veya zaran 
Bilanço zaran 

Ölçü 
Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

% 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 

Gwh 

km 

km 

adet 

adet 

MVA 

Gwh 

TL/Kwh 

Milyar TL 

Milyar TL 

Kişi 

Kişi 

Kişi 
Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

Milyar TL 

% 
% 
% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

01.10-31.12.2001 
150.000 

140.897 

2.248.205 

852.129 

33.945 

4.516.247 

1.583.754 

31.958 
9,2 

3.577 

4.198 

26.663 

12.439 

29.438 

129 

853 

65.196 

663 

2.586 

9.562 

1.223 

291 

3.741 

5.184 
35.943 

978 
1.234 

10.057 
902 

24.100 

1.591 

15.857 

103.950 

112.667 

112.112 

0,5 
1,3 

7.587 

11.236 
578.330 

2002 
330.000 

326.420 

3.981.268 

942.476 

343.935 

7.051.927 

2.754.514 

100.201 
28,5 

3.577 

22.406 

105.041 

12.815 

29.870 

129 

845 

66.678 

2.658 

3.961 

15.791 
1.077 

328 
3.667 

5.106 
174.299 

5.683 
1.444 

48.174 
1.094 

112.850 

1.841 

89.234 
1.006.172 
1.083.176 
1.069.824 

4,0 

1,1 
158.835 
-44.618 
622.948 

2003 
330.000 

326.420 

5.115.141 

672.047 

231.300 

9.076.616 

3.804.271 

126.388 

33,3 

3.591 

12.960 

112.305 

14.125 

31.422 

114 

918 

67.085 

3.190 

4.857 

14.446 
748 

319 
3.563 

5.336 
222.932 

6.909 
1.805 

58231 
1.362 

140.587 
2.196 

102.568 

622.319 

724.463 

687.887 

1,7 

0,1 

4,1 

89.510 

6.853 
616.095 

Son iki 

yıl farkı 
0 

0 

1.133.873 

-270.429 

-112.635 

2.024.689 

1.049.757 

26.187 

4,8 

14 

-9.446 

7.264 

1.310 

1.552 

-15 

73 

407 

532 

896 

-1.345 
-329 

-9 
-104 

230 

48.633 

1.226 

361 
10.057 

268 
27.737 

355 

13.334 

-383.853 

-358.713 

-381.937 

-2 

0,1 

4,1 
-1 

-69.325 
51.471 
-6.853 

Artış veya 

azalış % 
0 

0 

28 

-29 

-33 

29 

38 

26 

17 

0 

-42 

7 

10 

5 

-12 

9 

1 

20 

23 

-9 

-31 

-3 
-3 

5 

28 

22 
25 
21 
24 
25 
19 

15 

-38 

-33 

-36 

-57 

-100 

-44 

-115 
-1 
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II- İDARİ BÜNYE 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş., 02.03.2001 tarihinde yürürlüğe giren 05.02.2001 tarih ve 
2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Devletin genel enerji politikasına uygun ola
rak, elektrik iletim hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş ve 01.10.2001 tarihinde faaliyete geçi
rilmiş bir iktisadi devlet kuruluşudur. 

Mevcut mevzuat uyarınca, şirketin organları, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. Yöne
tim kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu, teşebbüsün en yüksek seviye
de yetkili ve sorumlu karar organıdır. 

Teşekkül Genel Müdürlüğü, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, merkez ve taşra teşki
latında yer alan bağlı birimlerden oluşmaktadır. 

Şirketin merkez teşkilatında, Genel Müdür dışında, üç genel müdür yardımcılığı, 10 daire baş
kanlığı, 5 şube müdürlüğü ve hukuk müşavirliği; taşra teşkilatında ise 18 iletim tesis ve işletme 
grup müdürlüğü, 9 yük tevzi işletme müdürlüğü ve çeşitli amaçlarla kurulmuş 3 işletme ve tesis 
müdürlüğü bulunmaktadır. 

İstihdam esasları, kadro ve pozisyon tespit, ihdas ve kullanımlarına ilişkin esas ve usuller, 
KİT'ler ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Yıllık Genel Yatırım ve Finansman Programlan, Bütçe Kanu
nu ve diğer mevzuat çerçevesinde düzenlenmektedir. 

Şirkette, memurlar 657 sayılı Kanuna, sözleşmeliler 399 sayılı KHK'ye, işçiler ise 1475 sa
yılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

2003 yılı sonu itibariyle, şirkette çalışan personel sayısı, 307'si (% 3) memur, 3.525'i (% 39) 
sözleşmeli, 5.262'si (% 58) işçi olmak üzere toplam 9.094 kişidir. 

2003 yılında şirkette çalışan personele yapılan harcamalar, 205,8 trilyon lirası cari yılla, 17,1 
trilyon lirası da geçmiş yılla ilgili olmak üzere toplam 222,9 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. 

III- MALİ BÜNYE 
2003 yılı sonu itibariyle şirketin esas sermayesi 330 trilyon lira, ödenmiş sermayesi ise 326,4 

trilyon liradır. Şirketin kullandığı kaynakların genel toplamı 5.787,2 trilyon liradır. Bunun 5.115,1 
trilyon lirasını (% 88) öz, 672,1 trilyon lirasını da (% 12) yabancı kaynaklar oluşturmaktadır. 

Şirketin 2003 yılında elde ettiği gelirlerin, % 80 oranında 669,2 trilyon lirası hizmet satış ha
sılatından, % 17 oranında 143,6 trilyon lirasını faaliyetle ilgili olağan gelir ve kârlardan, % 3 ora
nında 23,7 trilyon lirası da diğer gelirlerden olmak üzere 836,5 trilyon lira gelir sağlarken, % 63 
oranında 542,8 trilyon lira hizmet üretim maliyeti, % 26 oranında 224,1 trilyon lira finansman gi
deri ve % 4 oranında 62,8 trilyon lirası da diğer gider ve harcama olmak üzere toplam 829,7 tril
yon lira gider yapmış ve dönemi 6,8 trilyon lira kârla kapatmıştır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Şirketin 2003 yılı bütçesinde işletme faaliyetlerinin finansmanı için toplam 807,9 trilyon lira 

tutarında ödenek verilmiştir. 2003 mali yılı uygulamasında şirketin giderleri 829 trilyon lira ola
rak gerçekleşmiştir. Gider kalemlerinin tamamı, şirketin iletim maliyetlerine yansıtılmıştır. 

Şirketin döneme ilişkin satın alma ve ihale işlemleri, şirket Ana Statüsü uyarınca TEAŞ Yö
netmelik, sirküler, genelge ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütülmüştür. Şirket, 2003 yılı içe
risinde, tamamı iç piyasadan olmak üzere, toplam 13 trilyon lira tutarında alım yapmıştır. 

TEİAŞ, 2003 yılında EÜAŞ, bağlı ortaklıklar ve özel kesim firmaları tarafından üretilen, 36 
kv gerilim seviyesinin üzerindeki şirkete ait iletim hatlarından 4.857 TL/kwh maliyet bedeli üze
rinden nakledilen ve TETAŞ tarafından tüketicilere sunulmak üzere satın alınan 112.305 Gwh elek
trik enerjisinin taşıma hizmetlerini yapmıştır. 
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Şirket; özel ve kamu elektrik üretim şirketlerinin, elektrik enerjisi üretimlerini tüketim mer
kezlerine iletilmesi ile görevli tekel konumunda bir kuruluş olduğundan, hizmetlerini pazarlama 
sorunu bulunmamaktadır. 

TEİAŞ 2003 yılında 112.305 Gwh elektrik enerjisinin iletim hizmetlerini gerçekleştirmiş, 
enerji nakil hizmeti bedeli olarak TETAŞ'tan 672,7 trilyon lira almıştır. 

2003 yılında, elektrik sektöründe serbest piyasa uygulamasının başlaması ve EPDK tarafından 
elektrik şirketlerine ilgili yönetmeliğe göre lisansların verilmesiyle birlikte, rekabetin ve verimli işlet
meciliğin geliştirilmesi ölçüsünde, elektrik maliyetlerinde ve fiyatlarında düşüş planlanmaktadır. Bu 
bağlamda, ETKB, kamu ve özel kesim elektrik kuruluştan ile sivil toplum örgütlerinin görüşü dikka
te alınarak, ülkedeki elektrik üretim, iletim ve dağıtım sisteminin bütün yönleriyle analiz edilmesi, sek-
törel ilişkilerin değerlendirilmesi, sistem maliyetlerini olumsuz etkileyen parametrelerin optimize edil
mesi, elektrik kaçak ve kayıplarının kabul edilebilir oranlara indirilmesi, üretim, iletim ve dağıtım ma
liyetlerinin dönemsel ve düzenli olarak muhasebe tekniğine uygun olarak çıkanlması ve kontrol altına 
alınarak olanaklar ölçüsünde düşürülmesi toptan alım, iletim ve satış tarifelerinin somut ve gerçekçi 
maliyet unsurlanna ve Tüketici Fiyat Endeksi dikkate alınarak makul kâr oranlanna dayalı bir şekil
de hazırlanarak uygulanması, tüketicilere yansıtılan perakende satış fiyatlarının Avrupa Birliği fıyatla-
nna yakın makul bir düzeye indirilmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılması önem taşımaktadır. 

Şirket, iç sigorta yolu ile güvence altına aldığı aktif değerler için 47,3 trilyon lira tutarında 
fon ayırmıştır. 

Şirket 2003 faaliyet döneminde 579,7 trilyon liralık satış maliyetine karşılık, 669,2 trilyon li
ralık hasılat sağlamış, sonuç olarak işletme faaliyetlerinden 89,5 trilyon lira tutarında kâr elde et
miş ve cari dönemde elde ettiği her 100 liralık satış hasılatının, 87 lirasını satış maliyeti, 13 lirası
nı da faaliyet kârı oluşturmuştur. 

Şirketin 2003 yılı faaliyet döneminde alıcı fiyatlarıyla millî gelire katkısı 687,9 trilyon lira 
olarak gerçekleşmiştir. 

V- YATIRIMLAR 
Şirketin 2003 yılı yatırım programı 380 trilyon lira olarak tespit edilmiştir. Yatırım projeleri

nin; 1,5 trilyon lirası etüt proje işleri, 344,8 trilyon lirası devam eden iletim tesisleri ve 33,7 tril
yon lirası da yeni projeler ile ilgilidir. 

Cari dönemde mevcut yatırım projeleri için yapılan nakdi yatırım harcaması toplam tutan 
126,4 trilyon lira olmuştur. Yatırımlarda, program ödeneğine göre % 33,3 oranında bir gerçekleş
me sağlanmış olmasına rağmen bu oran yeterli değildir. 

VI- BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 
Şirketin ELTEM-TEK, ETİTAŞ ve MİTAŞ ticaret unvanlarında üç adet iştiraki bulunmaktadır. 
TEİAŞ iştiraklerinin esas sermayeleri toplamı 14,3 trilyon lira, ödenmiş sermayeleri toplamı 

ise 13,7 trilyon liradır. Şirketin iştiraklerindeki taahhüt edilen ve ödenen sermaye toplamı tutarı 3,6 
trilyon lira olmuştur. 

VII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1-Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan öneri ve tavsiyelerin yerine ge

tirilmesi. 
SONUÇ 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin 2003 yılı bilançosu ve 6.852.665 milyon lira dönem kârı ile 

kapanan gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş 2003 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
I-DÖNEN VARLIKLAR 
A - Hazır Değerler 
B - Menkul Kıymetler 
1 - Menkul kıymetler değer 

düşüklüğü karşılığı ( • ) 
C - Ticari Alacaklar 
I- Alacak sen. reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli alacak Karş.( - ) 
D- Diğer alacaklar 
1- Alacak sen. reeskontu ( • ) 
2- Şüpheli alacak karş.( - ) 
E- Stoklar 
1- Stok değer düş. Karş.(-) 
2-Verilen sipariş avansları 
F- YılLyaygın İnş.On.maliyeti 
G- Gel. Ay.ait gid.ve gel.tah. 
E - Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II. DURAN VARLIKLAR 
A - Ticari alacaklar 
1- Alacak seareeskontu ( - ) 
2- Şüpheli alacak karş.( - ) 
B- Diğer Alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli alacak karş.( - ) 
C - Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı men.kry.değ.düş.karş.(-) 
3 - İştirakler 
4 - İştiraklere sermaye taah{-) 
5 - işt.$er.pay.değ.düş.karş.(-) 
6 - Bağlı ortaklıklar 
7 - Bağlı ortak ser.taah(-) 
8 - Bağ.ortser.pay.değ.düş.karş.(-) 
9 - Diğer Mali duran varlıklar 
10-Diğ.dur.mali var.değ.düş.karş.(-) 
D - Maddi Duran Varlıklar 
1 - Maddi duran varlıklar 
2- Birikmiş amortismanlar ( - ) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1 - Maddi olmayan dur. var.(brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar ( - ) 
3- Verilen Avanslar 
F-Özel tükenmeye tabi var. 
1 -Özel tuk. tabi var.(brüt) 
2- Birikmiş tülcpaylan ( - ) 
3- Verilen avanslar 
G-Gd.yıl.ait gid.ve gel.tah. 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTIF(VARUKLAR)T0PLAM1 

1.031.952 

492.515 

3.591.364 

7.051.926.715 
2.754.513.894 

94.649.301 
11.543.562 

60.626.921 
10.192.858 

2.468.450 

Önceki dönem 
Milyon TL 

28.742.775 
52.900 

301.135.303 

101.542.741 

16.867.830 

2.332286 
695228 

3.591.364 

4.403.605.684 

50.434.063 

2.468.450 

2.520.444 
9.755.178 

451.369.063 

4.472.375.183 
4.923.744.246 

1.306.465 

104.319 

3.591.364 

9.076.615.984 
3.804.271.223 

77.313232 
14.164.327 

80.806.863 
14.399.999 

Cari dönem 
Milyon TL 

46.031.437 
1.433.400 

214.079.094 

55.130.099 

15.193.869 

3.729.940 
350.111 

3.591.364 

5.363.822.320 

66.406.864 

0 

2.065.303 
15.354.513 

335.947.950 

5.451.240.364 
5.787.188.314 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş 2003 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
I-K1SA VAD. YAB. KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 
1-Borç seneti reeskontu( - ) 
C - Diğer borçlar 
1-Borç seneti reeskontla - ) 
D- Alınan avanslar 
E- Yıll.yaygın İnş.On.maliyeti 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 
1 -Dön.kan ve diğ.yas.yük.karş. 
2-Dönem karının peşin öd. vergi 

ve diğer yükümlülükleri ( - ) 
3 - Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gider karşılıkları 
H-Gel.ay.ait gel. ve gid.tah. 
1-Diğer kısa vadeli yab.kaynaklar 
KİSA VAD.YAB. KAY.TOP. 
1I.UZUN VAD. YAB. KAYNAK. 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1-Borç Senedi reeskontu ( - ) 
C-Diğer borçlar 

1 -Diğer borç sen.reeskontu ( - ) 
D- Alman avanslar 
E - Borç ve gider karşılıkları 
1-Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 
F- Gelecek yıllara ait gelirler ve 

gider tahakkukları 
G- Diğer uzun vadeli yab. kaynaklar 
UZUN VAD.YABANCI KAY.TOP. 
111. OZ KAYNAKLAR 
A- Ödenmiş sermaye 
1 - Sermaye 
2- ödenmemiş sermaye ( • ) 
B- Sermaye yedekleri 
1 - Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karları 
3- MDV yeniden değerleme artışları 
4- İştirakler yeniden değ.artışlan 
5- Diğer sermaye yedekleri 
C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2 - Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karları 
E - Geçmiş yıllar zararları ( - ) 
F - Dönem net kan (zaran) 
OZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

4.981.132 

30.432536 

330.000.000 
3.579.863 

4.277.537.000 
257.535 

1.369 

368.416.150 
40.163.826 

2.946.983 

2.042.099 

17.373.671 
4.981.132 

501 

467.942.001 

126.507 

30.432236 

8.050.886 

326.420.137 

4277.795.904 

-578.329.738 
-44.618.049 

435.924.362 

506.551.630 

3.981.268.254 
4.923.744.246 

6.031.706 

49.396.006 

330.000.000 
3.579.863 

5.404.557.159 
257.535 

1.369 

Cari dönem 
Milyon TL 

135.548.054 
45.886.572 

14.904.489 

3.181.669 

16.326.191 
6.031.706 

511 

393.500.924 

1257 

49.396.006 

7.269.857 

326.420.137 

5.404.816.063 

-622.947.787 
6.852.665 

221.879.192 

450.168.044 

5.115.141.078 
5.787.188.314 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş 2003 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 
A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri (-) 
C - Net satışlar 
D - Satışlann maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 
F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 
H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 
I - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem kan veya zaran 
K - Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan(-) 
Dönem net kan veya zaran 

Önceki dönem 
Milyon TL 

598.518.103 

598.518.103 
405.425.867 

34.257.268 

152.693.199 

16.717 
343.935.562 

8.296.381 
20.490.318 

193.092.236 

158.834.968 

-32.424.112 

-44.618.049 

-44.618.049 

Cari dönem 
Milyon TL 

672.673.332 
3.484.547 

669.188.785 
542.808.930 

36.869.931 

143.630.130 

270.763 
224.078.751 

23.748.735 
25.686.610 

126.379.855 

89.509.924 

8.790.540 

6.852.665 

6.852.665 
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SAYI: 123 
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.'NİN 2004 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 
Komisyonumuzun 10.05.2006 tarihli 21 inci Birleşiminde Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin 

2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiş
tir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırla
nan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafın
dan verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak 
gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Devletin genel enerji politikasına uygun olarak, elek

trik enerjisi sektöründe, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde, elektrik iletimi, yük 
tevzii ve işletme planlaması hizmetlerini yürütmek üzere, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 3 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan, 02.03.2001 tarih ve 24334 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 05.02.2001 tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı üzerine, Türkiye Elek
trik Üretim İletim Şirketinin (TEAŞ) 2001 yılında, 9 yıllık bir faaliyet döneminden sonra üç ayrı 
iktisadi devlet teşekkülü şeklinde teşkilatlandırılması kapsamında, "iktisadi devlet teşekkülü" ola
rak Ankara'da kurulmuş ve 01.10.2001 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. 

Şirketin başlıca faaliyetlerini, Kamu mülkiyetindeki tüm elektrik enerjisi iletim hizmetlerini 
işletmek ve gerektiğinde yeni iletim tesisleri kurmak, EÜAŞ, TETAŞ ve diğer özel elektrik firma
ları gibi tüm enerji iletim sistemi kullanıcılarına iletim ve bağlantı hizmeti vermek şeklinde tanım
lamak mümkündür. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1996-2000); elektrik sektöründe, enerji talebinin ke
sintisiz ve ucuz karşılanabilmesi, kamu yatırımlarının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesinin yanı sı
ra yatırım ve işletme faaliyetlerinde özel fınans katkısının artırılması, özel yatırımlar ve işletmeci
ler için cazip ve uygun bir ortamın yaratılması; ayrıca, sektörün bütününü koordine etmek ve yön
lendirmek amacıyla da, tamamen özerk bir yapıya sahip olacak bir düzenleyici kurum oluşturulma
sı plan hedefleri arasında yer almıştır. 

2001 yılında Hükümet tarafından uygulamaya konulan "Ekonomik İstikrar ve Enflasyonla Mü
cadele Programı" çerçevesinde, "elektrik üretim, iletim ve dağıtım sisteminin Avrupa Birliği stan
dartlarına uygun hale getirilmesi", "Elektrik Piyasası Kanununun yasalaştırılması" ve "Devlete ait 
elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin işletme haklarının özel kesim elektrik şirketlerine devredil
mesi" ve bu bağlamda "TEAŞ'ın özelleştirilmek üzere yeniden yapılandırılması" öngörülmüştür. 

21.01.2000 tarih ve 4501 sayılı Kanun ile de uluslararası tahkim müessesesi düzenlenmiş ve 
mevcut enerji mevzuatının Avrupa Birliği müktesebatına uyum ve kamu elektrik şirketleri ile il
gili yapılandırma çalışmaları başlatılmıştır. 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin Ana Statüsü, Yüksek Planlama Kurulu'nun 
11.06.2001 tarih ve 2001/T-19 sayılı kararı ile onaylanmış; şirket, ticaret unvanının Ankara Tica
ret Sicili Memurluğu'na tescil ve 05.10.2001 tarih ve 5397 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete-
si'nde ilan edilmesiyle birlikte tüzel kişilik kazanmıştır. 

TEİAŞ, 233 sayılı KHK sistemi içinde, iktisadi devlet teşekkülü olarak ve mevcut mevzuat ve 
ana statüsü hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. TEİAŞ'nin dördüncü faaliyet dö
nemi olan 2004 yılına ilişkin toplu bilgiler, aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 
Sermaye 

Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temmettü geliri 
Tüm alım tutan 
İletim şebekesinde taşınan enerji miktarı 
İletim şebekesi uzunluğu 3S0 kV 
İletim şebekesi uzunluğu 154 kV 
Güç trafoları sayısı 380 kV 
Güç trafoları sayısı 154 kV 
İletim şebekesi enerji kaybı 
İletilen enerjinin birim iletim maliyeti 
Stoklar 
İlk madde ve malzeme 
Diğer stoklar 

Memur (Ortalama) 
Sözleşmeli (Ortalama) 

İşçi (Ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
Memurlar için yapılan giderler 
Memur başına aylık ortalama giderler 
Sözleşmeliler için yapılan giderler 
Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
İşçiler için yapılan giderler 
İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönem kanna iliş. vergi ve diğer yasal yük. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSMİH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 
GSMH ya katkı alıcı fiyatlanyla 
Faaliyet karlılığı (öz kaynak yönünden) 
Mali karlılık (Öz kaynak yönünden) 
Ekonomik karlılık 
Zararlılık 
Faaliyet kan 
Dönem kan veya zaran 
Bilanço kan veya zaran 

Ölçü 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Milyar TL 

% 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Gwh 

km 
km 
adet 
adet 
Gwh 

TUKwh 

Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 
% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

01.10-31.12.2001 
150.000 
140.897 

2.248.205 
852.129 

33.945 
4.516.247 
1.583.754 

31.958 

9,2 
3.577 

0 
4.198 

26.663 
12.439 
29.438 

129 
853 
663 

2.586 

9.562 
1.223 

291 
3.741 
5.184 

35.943 

978 
1.234 

10.057 
902 

24.100 
1.591 

15.857 
103.950 
112.667 
112.112 

0,5 

1,3 

7.587 
11.236 

-578.330 

2002 
330.000 
326.420 

3.981.268 
942.476 

343.935 
7.051.927 
2.754.514 

100.201 

28,5 
3.577 

0 
22.406 

105.041 

12.815 
29.870 

129 
845 

2.658 
3.961 

15.791 
1.077 

328 
3.667 
5.106 

174.299 

5.683 
1.444 

48.174 
1.094 

112.850 
1.841 

89.234 
1.006.172 
1.083.176 
1.069.824 

4,0 

1,1 
158.835 
-44.618 

-622.948 

2003 
330.000 

326.420 

4.929.288 
672.047 
231.300 

8.558.290 
3.553.984 

126.388 

333 
5.403 

0 

12.960 
112.305 

14.125 
31.422 

114 
918 

3.190 
4.857 

14.657 
652 
319 

3.563 

5.336 
222.932 

6.909 
1.805 

58.231 
1.362 

140.587 
2.196 

102.568 
622.319 
724.463 
687.887 

1,7 
0,1 
4,1 

89.510 
6.853 

2.122.326 

2004 
330.000 
326.420 

5.732.273 
643.368 

98.099 

10.016.655 
4.326.500 

168.606 

76,3 
10.034 

0 
17.296 

120.654 
13.977 

31.030 
118 
987 

3.535 
5.220 

17.162 
1.380 

316 

3.455 
5.083 

245.060 

7.507 
2.078 

64.733 
1.561 

166.178 
2.724 

102.961 
630.674 
733.284 
733.284 

1,3 
2,0 
3,4 

74.544 

117.165 
2.537.115 

Son iki 
yıl farkı 

0 
0 

802.985 
-28.679 

-133.201 

1.458.365 
772.516 

42.218 

43 
4.631 

0 
4.336 
8.349 
-148 
-392 

4 
69 

345 
363 

2.505 
728 

-3 
-108 
-253 

22.128 

598 
273 

6.502 
199 

25.591 
528 

0 
393 

8.355 
8.821 

45.397 
-0,4 

1,9 
-0,7 

0 
-14.966 
110.312 
414.789 

Artış veya 
azalış % 

0 
0 

16 
4 

-58 
17 
22 

33 

129 
86 
0 

33 
7 

-1 
-1 
4 
8 

11 
7 

17 
112 

-1 
-3 
-5 
10 

9 
15 
11 
15 
18 
24 

0 
1 
1 
7 

-24 
1900 

-17 

-17 

1610 
20 

Not: 2003 yılı değerleri enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiştir. 
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II- İDARİ BÜNYE 
Türkiye Elektrik iletim A.Ş., 02.03.2001 tarihinde yürürlüğe giren 05.02.2001 tarih ve 

2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Devletin genel enerji politikasına uygun ola
rak, elektrik iletim hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş ve 01.10.2001 tarihinde faaliyete geçi
rilmiş bir iktisadi devlet kuruluşudur. 

Mevcut mevzuat uyarınca, şirketin organları, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. Yöne
tim kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu, teşebbüsün en yüksek seviye
de yetkili ve sorumlu karar organıdır. 

Teşekkül Genel Müdürlüğü, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, merkez ve taşra teşki
latında yer alan bağlı birimlerden oluşmaktadır. 

Şirketin merkez teşkilatında, Genel Müdür dışında, üç genel müdür yardımcılığı, 10 daire baş
kanlığı, 5 şube müdürlüğü ve hukuk müşavirliği; taşra teşkilatında ise 18 iletim tesis ve işletme 
grup müdürlüğü, 9 yük tevzi işletme müdürlüğü ve çeşitli amaçlarla kurulmuş 3 işletme ve tesis 
müdürlüğü bulunmaktadır. 

İstihdam esasları, kadro ve pozisyon tespit, ihdas ve kullanımlarına ilişkin esas ve usuller, 
KİT'ler ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Yıllık Genel Yatırım ve Finansman Programları, Bütçe Kanu
nu ve diğer mevzuat çerçevesinde düzenlenmektedir. 

Şirkette, memurlar 657 sayılı Kanuna, sözleşmeliler 399 sayılı KHK'ye, işçiler ise 1475 sa
yılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

2004 yılı sonu itibariyle, şirkette çalışan personel sayısı, 288'si (% 3) memur, 3.410'u (% 39) 
sözleşmeli, 5.047'si (% 58) işçi olmak üzere toplam 8.745 kişidir. 

2004 yılında şirkette çalışan personele yapılan harcamalar, 238,5 trilyon lirası cari yılla, 6,5 
trilyon lirası da geçmiş yılla ilgili olmak üzere toplam 245 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. 

III- MALİ BÜNYE 
2004 yılı sonu itibariyle şirketin esas sermayesi 330 trilyon lira, ödenmiş sermayesi ise 326,4 

trilyon liradır. Şirketin kullandığı kaynakların genel toplamı 6.375,6 trilyon liradır. Bunun 5.732,3 
trilyon lirasını (% 90) öz, 643,3 trilyon lirasını da (% 10) yabancı kaynaklar oluşturmaktadır. 

Şirketin 2004 yılında elde ettiği gelirlerin, % 83 oranında 728 trilyon lirası hizmet satış ha
sılatından, % 15 oranında 132,1 trilyon lirasını faaliyetle ilgili olağan gelir ve kârlardan, % 2 ora
nında 16,3 trilyon lirası da diğer gelirlerden olmak üzere 876,4 trilyon lira gelir sağlarken, % 81 
oranında 611,3 trilyon lira hizmet üretim maliyeti, % 12 oranında 92,1 trilyon lira finansman gide
ri ve % 7 oranında 55,8 trilyon lirası da diğer gider ve harcama olmak üzere toplam 759,2 trilyon 
lira gider yapmış ve dönemi 117,2 trilyon lira kârla kapatmıştır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Şirketin 2004 yılı bütçesinde işletme faaliyetlerinin finansmanı için toplam 827,9 trilyon lira 

tutarında ödenek verilmiştir. 2004 mali yılı uygulamasında şirketin giderleri 769,2 trilyon lira ola
rak gerçekleşmiştir. Gider kalemlerinin tamamı, şirketin iletim maliyetlerine yansıtılmıştır. 

Şirketin döneme ilişkin satın alma ve ihale işlemleri, şirket Ana Statüsü uyarınca TEAŞ Yö
netmelik, sirküler, genelge ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütülmüştür. Şirket, 2004 yılı içe
risinde, tamamı iç piyasadan olmak üzere, toplam 17,3 trilyon lira tutarında alım yapmıştır. 

TEİAŞ, 2004 yılında EÜAŞ, bağlı ortaklıklar ve özel kesim firmaları tarafından üretilen, 36 
kv gerilim seviyesinin üzerindeki şirkete ait iletim hatlarından 5.220 TL/kwh maliyet bedeli üze
rinden nakledilen ve TETAŞ tarafından tüketicilere sunulmak üzere satın alınan 120.654 Gwh 
elektrik enerjisinin taşıma hizmetlerini yapmıştır. 
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Şirket; özel ve kamu elektrik üretim şirketlerinin, elektrik enerjisi üretimlerini tüketim mer
kezlerine iletilmesi ile görevli tekel konumunda bir kuruluş olduğundan, hizmetlerini pazarlama 
sorunu bulunmamaktadır. 

TEİAŞ 2004 yılında 120.654 Gwh elektrik enerjisinin iletim hizmetlerini gerçekleştirmiş, 
enerji nakil hizmeti bedeli olarak TETAŞ'tan 731,6 trilyon lira almıştır. 

2004 yılında, elektrik sektöründe serbest piyasa uygulamasının başlaması ve EPDK tarafından 
elektrik şirketlerine ilgili yönetmeliğe göre lisansların verilmesiyle birlikte, rekabetin ve verimli iş
letmeciliğin geliştirilmesi ölçüsünde, elektrik maliyetlerinde ve fiyatlarında düşüş planlanmakta
dır. Bu bağlamda, ETKB, kamu ve özel kesim elektrik kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin gö
rüşü dikkate alınarak, ülkedeki elektrik üretim, iletim ve dağıtım sisteminin bütün yönleriyle ana
liz edilmesi, sektörel ilişkilerin değerlendirilmesi, sistem maliyetlerini olumsuz etkileyen paramet
relerin optimize edilmesi, elektrik kaçak ve kayıplarının kabul edilebilir oranlara indirilmesi, üre
tim, iletim ve dağıtım maliyetlerinin dönemsel ve düzenli olarak muhasebe tekniğine uygun olarak 
çıkarılması ve kontrol altına alınarak olanaklar ölçüsünde düşürülmesi toptan alım, iletim ve satış 
tarifelerinin somut ve gerçekçi maliyet unsurlarına ve Tüketici Fiyat Endeksi dikkate alınarak ma
kul kâr oranlarına dayalı bir şekilde hazırlanarak uygulanması, tüketicilere yansıtılan perakende 
satış fiyatlarının Avrupa Birliği fiyatlarına yakın makul bir düzeye indirilmesine yönelik gerekli ça
lışmaların yapılması önem taşımaktadır. 

V- YATIRIMLAR 
Şirketin 2004 yılı yatırım programı 221 trilyon lira olarak tespit edilmiştir. Yatırım projeleri

nin; 0,4 trilyon lirası etüt proje işleri, 212,3 trilyon lirası devam eden iletim tesisleri ve 8,3 trilyon 
lirası da yeni projeler ile ilgilidir. 

Cari dönemde mevcut yatırım projeleri için yapılan nakdi yatırım harcaması toplam tutan 
168,6 trilyon lira olmuştur. Yatırımlarda, program ödeneğine göre % 76,3 oranında bir gerçekleş
me sağlanmış olmasına rağmen bu oran yeterli değildir. 

VI- BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 
Şirketin ELTEM-TEK, ETİTAŞ ve MİTAŞ ticaret unvanlarında üç adet iştiraki bulunmaktadır. 
TEİAŞ iştiraklerinin esas sermayeleri toplamı 17,7 trilyon lira, ödenmiş sermayeleri toplamı 

ise 17,1 trilyon liradır. Şirketin iştiraklerindeki taahhüt edilen ve ödenen sermaye toplamı tutarı 3,7 
trilyon lira olmuştur. 

VII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1 - Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan öneri ve tavsiyelerin yerine 
getirilmesi. 

SONUÇ 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin 2004 yılı bilançosu ve 117.164.890 milyon lira dönem kârı 

ile kapanan gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş 2004 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
I-DÖNEN VARLIKLAR 
A - Hazır Değerler 
B - Menkul Kıymetler 
1- Menkul kıymetler değer 

düşüklüğü karşılığı ( - ) 
C - Ticari Alacaklar 
1- Alacak sen. reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli alacak Karş.( - ) 
D-Diğer alacaklar 
1- Alacak sen. reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli alacak karş.( - ) 
E- Stoklar 
1- Stok değer düş. Karş.(-) 
2-Verilen sipariş avansları 
F- Yıll.yaygm İnş.On.maliyeti 
G- Gel. Ay .ait gid.ve gel.tah. 
E - Diğer dönen varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II. DURAN VARLIKLAR 
A - Ticari alacaklar 
1- Alacak sea reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli alacak karş.( • ) 
B - Diğer Alacaklar 
1- Alacak seareeskontu ( - ) 
2- Şüpheli alacak karş.( - ) 
C • Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı men.kıy.değ.düş.karş.(-) 
3 - İştirakler 
4 - İştiraklere sermaye taah(-) 
S - iştser.pay.değ.düş.karş.(-) 
6 - Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortak ser.taah(-) 
8 - Bağ.ort.ser.pay.değ.düş.karş.(-) 
9 - Diğer Mali duran varlıklar 
10-Diğ.dur.mali var.değ.düş.karş.(-) 
D - Maddi Duran Varlıklar 
1- Maddi duran varlıklar 
2- Birikmiş amortismanlar ( - ) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan dur.var.(brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar ( - ) 
3- Verilen Avanslar 
F-Özel tükenmeye tabi var. 
1-Özel tuk. tabi var.(brüt) 
2- Birikmiş tültpaylan ( • ) 
3- Verilen avanslar 
G-Gel.yıl.ait gid.ve gel.tah. 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARUKLAR TOPLAMI 
AKTIF(VARLIKLAR)TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

1.306.465 

104.319 

5.403.585 

8.558290.108 
3.553.983.848 

98.980.835 
14.164.327 

162.304.045 
39.032.174 

46.031.431 
1.433.40(1 

214.079.094 

55.130.099 

15.414.402 

3.729.940 
350.111 

5.403.585 

5.117.451.422 

123.271.871 

0 

3.166.658 
15.873.192 

336.168.483 

5.265.166.728 
5.601.335.211 

Cari dönem 
Milyon TL 

1.306.455 

628.265 

10.034.457 

10.016.654.641 
4.326.500.132 

196.792.090 
16.579.878 

206.816.738 
54.705.958 

43.995.38fl 
21.192.36C 

358.584.754 

51.864.613 

18.542.990 

2.706.946 
1.900.324 

10.034.457 

5.690.154.509 

152.110.780 

0 

1.912.369 
22.640.781 

498.787.367 

5.876.852.8% 
6.375.640.263 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş 2004 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
I-KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 
1-Borç seneti reeskontu( - ) 
C - Diğer borçlar 
1-Borç seneti reeskontu( - ) 
D- Alman avanslar 
E- Yıll.yaygın İnş.On.maliyeti 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 
1-Dön.kan ve diğ.yas.yük.karş. 
2-Dönem karının peşin öd. vergi 

ve diğer yükümlülükleri ( - ) 
3 - Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gider karşılıkları 
H-Gel.ay.ait gel.ve gid.tah. 
I-Diğer kısa vadeli yab.kaynaklar 

KISA VAD.YAB. KAY.TOP. 
II.UZUN VAD. YAB. KAYNAK. 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

I -Borç Senedi reeskontu ( - ) 
C - Diğer borçlar 

1 -Diğer borç sen.reeskontu ( - ) 
D- Alınan avanslar 
E - Borç ve gider karşılıkları 
1-Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 
F- Gelecek yıllara ait gelirler ve 

gider tahakkukları 
G- Diğer uzun vadeli yab. kaynaklar 
UZUN VAD.YABANCI KAY.TOP. 
III. OZ KAYNAKLAR 
A- Ödenmiş sermaye 
1 - Sermaye 
2- ödenmemiş sermaye ( - ) 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 
4-Serrneye düzeltmesi olumsuz farkı 
B- Sermaye yedekleri 
1 - Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karları 
3- MDV yeniden değerleme artışları 
4- İştirakler yeniden değ.artışlan 
5- Diğer sermaye yedekleri 
C-Kar yedekleri 
1- Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 

D - Geçmiş yıllar karları 
E - Geçmiş yıllar zararları ( - ) 
F - Dönem net kan (zararı) 
OZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

6.031.706 

49.396.006 

330.000.000 
3.579.863 

2.480282.551 

257.535 
1.369 

135.548.054 
45.886.572 

14.904.489 

3.181.669 

16.326.191 
6.031.706 

511 

393.500.924 

1257 

49.396.006 

7269.857 

2.806.702.688 

258.904 

2.122.326.383 

221.879.192 

450.168.044 

4.929287.975 
5.601.335211 

Cari dönem 
Milyon TL 

6.146.111 

75.347.635 

330.000.000 
3.579.863 

2.868.735.956 

1.369 

71.603290 
55.615.720 

18221230 

4.164.449 

17.611.402 
6.146.111 

326 

386.470.353 

0 

75.347.635 

8.187.010 

3.195.156.093 

1.369 

2.419.950.385 

117.164.890 

173.362.528 

470.004.998 

5.732272.737 
6.375.640263 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş 2004 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan 

F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 

G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem kan veya zaran 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan(-) 

Dönem net kan veya zaran 

Önceki dönem 

Milyon TL 

672.673.332 

3.484.547 

669.188.785 

542.808.930 

36.869.931 

143.630.130 

270.763 

224.078.751 

23.748.735 

25.686.610 

126.379.855 

89.509.924 

8.790.540 

6.852.665 

6.852.665 

Cari dönem 

Milyon TL 

731.638.324 

3.666.639 

727.971.685 

611.341.457 

42.086.201 

132.107.447 

5.595 

92.105.030 

16.337.347 

13.713.306 

116.630.228 

74.544.027 

114.540.849 

117.164.890 

117.164.890 
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SAYI: 124 

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.'NİN 2002 YILINA AİT 

HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 10.05.2006 tarihli 21 inci Birleşiminde Türkiye Elektrik Ticaret ve Taah
hüt A.Ş.'nin 2002 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Bü
yük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili ola
rak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuru
luş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü 
olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

Bir kamu iktisadi kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türkiye Elektrik Kurumu (TEK), 
12.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. 
(TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) unvanlı iki ayrı iktisadi devlet teşekkülü ha
linde teşkilatlandırılmış, 21.01.2000 tarih ve 4501 sayılı Kanun ile uluslararası tahkim müessese
sinin düzenlenmesini müteakip, mevcut enerji mevzuatının Avrupa Birliği (AB) müktesebatma 
uyum ve kamu elektrik şirketlerinin yeniden yapılandırma çalışmalarına hız verilmiştir. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda (1996-2000), enerji sektöründe, özel ve kamu kesimi fa
aliyetlerinin düzenlenmesine, rekabetçi bir ortamın oluşturularak tüketici haklarının korunmasına, 
gerekli yatırımların yapılmasına yönelik olarak; üretim, kaynak, fiyat, tasarruf, çevre, dağıtım ve ya
tırım politikaları konusunda bir karar mekanizması ve kurumsal yapı oluşturulması öngörülmüş, söz 
konusu hedefler doğrultusunda; 03.02.2001 tarih ve 24335 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile kamu tüzel kişiliğe haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, 
Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kurulmuş, 02.05.2001 tarihli Resmi Gazetede yayım
lanan 4646 sayılı Kanun'la da 4628 sayılı Kanunda yer alan "Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu", 
ibaresi "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu", bu kurum bünyesinde yer alan "Elektrik Piyasası Dü
zenleme Kurulu" ibaresi de "Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu" olarak değiştirilmiştir. 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun başlıca amacı, elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, dü
şük maliyetli ve çevreye uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet orta
mında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf 
bir elektrik piyasası oluşturulması, özel kesimin de yer alacağı rekabete açık bu piyasadaki özel
leştirme ile bağlantılı elektrik firmalarının hukuki, teknik ve mali kriterlerinin belirlenmesi, bu pi
yasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır. 

2001 yılında uygulamaya konulan Ekonomik İstikrar ve Enflasyonla Mücadele Programı çer
çevesinde, elektrikte serbest piyasa sistemine geçilmesi ve rekabet ortamının sağlanmasını temi-
nen; TEAŞ'ın yeniden yapılandırılarak TEDAŞ'ın yanında elektrikle ilgili üretim, iletim, toptan 
satış konularında görevli birer kamu şirketi kurulması ve son aşamada da iletim dışındaki kamu 
elektrik şirketlerinin özelleştirilmesi öngörülmüştür. 
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Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ), Devletin genel enerji politika
sına uygun olarak, elektrik enerjisi sektöründe, 4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu çerçevesinde 
elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunmak amacıyla, 02.03.2001 tarih ve 24334 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan 05.02.2001 tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarın
ca; Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi (TEAŞ)'nin üçe bölünüp; 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), 

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ), 

Unvanları ile 233 sayılı KHK'nin 25.01.2001 tarih ve 4622 sayılı Kanunla değişik 3 üncü 
maddesi uyarınca anonim şirket statüsünde, üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü şeklinde yeniden teş
kilatlandırılması suretiyle kurulmuştur. 

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinin Ana Statüsü, Yüksek Planlama Kuru
lu (YPK)'nun 11.06.2001 tarih ve 2001 /T-19 sayılı kararı ile onaylandıktan sonra 29.06.2001 ta
rih ve 24447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ise de şirket; Ankara Ticaret Sicil Memurluğu
na 165459 sicil no ile kayıt edilip, 05.10.2001 tarih ve 5397 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete
si'nde ilan olunan Ana Statüsü çerçevesinde 01.10.2001 tarinden itibaren faaliyet göstermeye 
başlamıştır. 

TETAŞ'ın faaliyet konuları özetle; 
• İlgili mevzuat kapsamında imzalanmış olan enerji alım ve satım anlaşmalarını mülga TE-

AŞ'tan ve TEDAŞ'tan devralıp yürütmek, 
• 4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu'nu çerçevesinde gerektiğinde enerji satış anlaşmaları 

ve süresi bir yılı aşmayan enerji alım anlaşmaları yapmak ve yürütmek, 
• Enterkonneksiyon şartları oluşmuş ülkelerden/ülkelere, Bakanlık politikalarına uygun olarak 

elektrik ithalatı ve ihracatı yapmak, 
• Toptan satış tarifelerini hazırlayıp,Enerji Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurulu 

(EPDK)'nun onayına sunmak ve onaylanmış tarifeyi uygulamak, 
• 3154 sayılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu çerçevesinde, EPDK'nca belirlenen usul ve esaslar dahilin
de, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve diğer özel kesim elektrik şirketlerinden ürettikleri elektrik 
enerjisini toptancı olarak satın almak ve Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi (TEDAŞ) ile diğer yer
lere satmak, şeklinde belirlenmiş bulunmaktadır. 

Merkezi Ankara olan ve taşra teşkilatı bulunmayan şirket, Türkiye'de üretilen elektrik enerji
sinin toptan tek alıcısı ve satıcısı olup, gerektiğinde ithalat ve ihracatta yapabilmektedir. Enerji 
alımları TETAŞ ve üretici şirketler arasında aktedilen Elektrik Satış Anlaşmaları (ESA) çerçeve
sinde yapılmaktadır. Ancak özel üretici şirketlerin satış tarifeleri,Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı ile anılan şirketler arasında yapılmış üretim sözleşmelerinin eki olan tarifeler tablosunda söz
leşme süresi için belirlenmiş değerlere göre yürütülmektedir. 

TETAŞ, kuruluşunu müteakip mülga TEAŞ'tan 7 adet YİD, 2 adet İHD ve 5 adet Yİ; TE
DAŞ'tan ise 12 adet YİD projesi ile ilgili işleri devralmıştır. 

TETAŞ'ın ikinci faaliyet dönemi olan 2002 yılına ait toplu bilgiler, ilk faaliyet dönemini oluş
turan 01.10.2001-31.12.2001 dönemine ait verilerle birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 

Finansman giderleri 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 

Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) 

İştiraklere ödenen sermaye 

İştirakler temettü gelirleri 

Başlıca alım miktarı (Elektrik enerjisi) 

Alman elektrik enerjisi ortalama birim maliyeti 

Tüm alım tutan 

Başlıca satış miktarı (Aktif elektrik enerjisi) 

Satılan aktif elektrik enerjisi ortalama birim fiyatı 

Net satış tutan 

Stoklar: 

-Muhtelif malzeme 

-Diğer stoklar (sipariş avanslar) 

Memur (ortalama) 

Sözleşmeli (ortalama) 

İşçi (ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 

-Memurlar için yapılan giderler. 

- Memur başına aylık ortalama giderler 

-Sözleşmeliler için yapılan giderler. 

-Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 

- İşçiler için yapılan giderler. 

- İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönem kânna ilişkin vergi ve diğer yasal yükümk. 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİH' ya katkı (üretici fiat) 

GSYİh" ya katkı (alıcı fiat) 

GSMH'ya katkı alıcı fiyatlarıyla 

Zararlılık (kullanılan kaynaklar yönünden) 

Karlılık (kullanılan kaynaklar yönünden) 

Faaliyet karı 

Dönem kan 

Bilanço zararı 

Ölçü 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
Milyon TL 

Milyon TL 

Gwh 
TL/kWh 

Milyon TL 

Gwh 
TL/kWh 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Kişi 

Kişi 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
% 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

01.10-31.12.2001 
faaliyet dönemi 

50.000.000 

19.253.132 

2.178.174.005 

(183.318.830) 

332.762 

34.260 

332.700 

62 
358.000 

-
26.982 

62.835 

1.695.434.845 

25.616 

69.193 

1.772.465.645 

343.773 

405.622 

35 
168 
34 

827.989 

135.791 

1.293 

461.656 

916 

25.956 
792 

-
1.183.882 

55.221.711 

61.586.155 

61.586.155 

0,7 
-

6.479.810 

13.911.231 

202.572.399 

2002 yılı 

50.000.000 

19253132 

-
3.449.295.974 

(116.117.544) 

1.557.167 

344.991 

672.872 

34 
358.000 

262.080 

106.234 

68.200 

7.245.271.909 

101.740 

78.775 

8.097.592.294 

. 
13.047 

55 
147 
34 

4.210.221 

1.034.443 

1.567 

2.346.158 

1.330 

733.503 

1.798 
. 

90.888.388 

80.019.056 

109.413.093 

109.413.093 
. 
4 

225.877.338 

66.874.068 

(135.698.331) 
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Halen Ülkemizde elektriğin toptan alım ve satımını yapmakla görevli tek kuruluş olan TE-
TAŞ, 2002 yılında 56 kuruluştan ortalama 68.199,51 TL/kwh fiyat üzerinden toplam 106.234,29 
Milyon kwh elektrik enerjisi alımında bulunmuş, % 4,2 oranındaki 4.494,80 Milyon kwh hat ka
yıpları düşüldükten sonra 101.739,49 Milyon kwh elektrik enerjisinin ortalama 78.775.30 TL/kwh 
fiyat üzerinden satışı karşılığında reaktif enerji ve güç bedeli dahil toplam 8.097,6 Trilyon Lira 
net satış hasılatı elde ederek 852,5 Trilyon lira brüt satış kârı sağlamış, ancak; 73,5 Trilyon lira
lık olağan gelir ve 37,7 Trilyon liralık olağan dışı gelire karşılık faaliyet giderlerinin 626,6 Trilyon 
lira, olağan giderlerin 87,3 Trilyon lira, finansman giderlerinin 176,6 Trilyon lira, olağan dışı gi
derlerin de 6,3 Trilyon lira olması sonucu, dönemi 66,9 Trilyon Lira kâr ile kapatmıştır. 

II- İDARİ BÜNYE 

Bir iktisadi devlet teşekkülü olan TETAŞ'ın merkezi Ankara olup, taşra teşkilatı bulunma
maktadır. Şirket'in en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organı olan yönetim kurulu bir 
başkan ve beş üye olmak üzere toplam altı kişiden oluşmaktadır. Genel Müdür aynı zamanda Yö
netim Kurulu Başkanı'dır. Şirketin yürütme organı olan Genel Müdürlük, Genel Müdür, birisi ida
ri diğeri teknik iki Genel Müdür Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, 5 adet 
daire başkanlığı ve diğer alt birimler şeklinde teşkilatlandırılmış olup, 2002 yılı sonu itibarıyla 55 
memur, 147 sözleşmeli personel, 34 işçi olmak üzere toplam 236 personel bulunduğu gözlenmiş-
tir.Dönem içinde; biri naklen tayin diğeri özelleştirilen kuruluşlardan aktarılan olmak üzere 2 me
mur girişine karşılık 5 memur diğer kuruluşlara nakil yoluyla ayrılmış, sözleşmelilerde ise; biri 
naklen tayin, biri askerlik dönüşü, 5'i özelleştirilen kuruluşlardan aktarım olmak üzere 7 sözleşme
li personel girişine karşın 2'si başka kuruluşlara nakil, 3'emeklilik suretiyle olmak üzere 5 sözleş
meli personel ayrılmış, bu arada 23 sözleşmeli personel memur kadrolarına aktarılmış, işçilerde ise 
herhangi bir değişiklik olmamış, sadece, 14.05.2002 tarih ve 2002/7256 sayılı Başbakanlık Genel
gesi uyarınca 7 geçici işçi daimi işçilik kadrolarına geçirilmiştir. Şirkette, memurlar 657 sayılı Ka
nuna, sözleşmeliler 399 sayılı KHK'ye, işçiler ise 1475 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi 
hükümlerine tabi bulunmaktadır. Dönem içinde personele yapılan harcamalar, 4.129.130 Milyon 
Lirası cari yılla, 81.091 Milyon Lirası geçmiş yıllarla ilgili olmak üzere toplam 4.210.221 Milyon 
Lira olarak gerçekleşmiş, kişi başına düşen aylık ortalama harcama tutarı memurlarda 1.567 Mil
yon Lira, sözleşmelilerde 1.330 Milyon Lira, işçilerde 1.798 Milyon lira olmuştur. 

III- MALİ BÜNYE 

2002 yılı sonu itibarıyla şirketin esas sermayesi 50 Trilyon Lira, ödenmiş sermayesi ise 30,7 
Trilyon Liradır. 

Şirket 2002 yılında 8.097,6 Trilyon Lirası Elektrik satışlarından, 73,5 Trilyon Lirası olağan 
gelir ve kârlardan, 37,7 Trilyon Lirası olağan dışı gelir ve kârlardan olmak üzere toplam 8.208,8 
Trilyon gelir elde etmiş, buna mukabil; 7.245,1 Trilyon Lirası elektrik alış maliyeti, 626,6 trilyon 
lirası faaliyet gideri, 87,3 Trilyon Lirası olağan gider, 6,3 Trilyon Lirası olağan dışı gider, 176,6 
Trilyon lirası finansman gideri olmak üzere toplam 8.141,9 Trilyon Liralık gider yaparak dönemi 
66,9 Trilyon Lira kâr ile kapatmıştır. 

Şirketin 2002 yılı sonundaki aktif büyüklüğü 3.333,2 Trilyon Lira olup, söz konusu tutarın % 0,1 
oranında 1,9 Trilyon Lirası duran varlıklardan, % 99,9 oranında 3.331,3 Trilyon Lirası dönen var
lıklardan oluşmaktadır. Aktif değerlerin finansmanı için 3.443,6 Trilyon lirası kısa süreli yabancı 
kaynak, 5,7 Trilyon lirası uzun süreli yabancı kaynak olmak üzere toplam 3.449,3 Trilyon Liralık 
yabancı kaynak kullanılmış, geçmiş yıllardan devir gelen zararlar nedeniyle öz kaynaklar tamamen 
sıfırlanmış olduğundan 116,1 Trilyon Liralık zarar yabancı kaynaklara sirayet etmiştir. 
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Şirket dönen varlıkları kısa süreli borçlan karşılayamamaktadır. Bu da şirketin net işletme ser
mayesinin olmadığını ifade etmektedir. Şirketin borçlarının ağırlıklı kısmını EÜAŞ ve bağlı ortak
lıklarına elektrik alım bedellerinden kaynaklanan borçlar oluştururken, şirket alacaklarının ağır
lıklı kısmını da TEDAŞ'a satılan elektrik bedellerinden doğan alacaklar oluşturmaktadır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

TETAŞ, 2002 yılında 56 kuruluştan ortalama 68.199,51 TL/kwh fiyat üzerinden toplam 
106.234,29 Milyon kwh elektrik enerjisi alımında bulunmuş, % 4,2 oranındaki 4.494,80 Milyon kwh 
hat kayıpları düşüldükten sonra 101.739,49 Milyon kwh elektrik enerjisinin ortalama 78.775.30 
TL/kwh fiyat üzerinden satışı karşılığında reaktif enerji ve güç bedeli dahil toplam 8.097,6 Trilyon 
Lira Net Satış Hasılatı elde ederek 852,5 Trilyon lira brüt satış kârı sağlamış ise de; 73,5 Trilyon li
ralık olağan gelir ve 37,7 Trilyon liralık olağan dışı gelire karşılık faaliyet giderlerinin 626,6 Trilyon 
lira, olağan giderlerin 87,3 Trilyon lira, finansman giderlerinin 176,6 Trilyon lira, olağan dışı gider
lerin de 6,3 Trilyon lira olması sonucu, dönemi 66,9 Trilyon Lira kâr ile kapatmıştır. 

Dönem içinde satın alınan 106.234,29 Milyon kwh elektrik enerjisinin % 72,55'i oranında 
77.076,88 Milyon kwh'ı 53.062,99 TL/kwh ortalama brim fiyat üzerinden EÜAŞ ve bağlı ortak
lıklarından, % 24,07'si oranında 25.569,16 kvvh'ı ise; 115.267,02 TL/kwh ortalama brim fiyat üze
rinden özel sektör üretim şirketlerinden (Yap İşlet,Yap İşlet Devret, İşletme hakkı devredilen, İm
tiyazlı şirketler, Otoprodüktör ve otoprodüktör grupları), % 3,38'i oranında 3.588,25 kvvh'ı da 
57.943,64 TL/kwh ortalama birim fiyat üzerinden ithalat (Bulgaristan, Rusya ve İran'dan ) yoluy
la temin olunmuştur. 

Satışa konu olan 101.739,49 Milyon/kwh elektrik enerjisinin % 87,3 oranında 88.815,31 
Milyon kvvh'ı TEDAŞ ve muhtelif KİT'lere, % 6,57 oranında 6.679,35 Milyon kvvh'ı dağıtıcı şir
ketlere (KEPEZ; ÇUKUROVA), % 3,12 oranında 3.172,04 Milyon kvvh'ı dağıtıcı olarak hizmet 
veren iştiraklere (AKTAŞ; KAYSERİ), % 2,21 oranında 2.248,67 Milyon kvvh'ı sanayi kuruluşla
rına, % 0,81 oranında 824,11 Milyon kvvh'ı da EÜAŞ santrallarına, Personele ve Resmi Dairele
re satılmıştır. 

Şirketin 2002 yılında 56 üreticiden satın aldığı 106.234,29 kwh elektrik enerjisinin ortalama 
birim alış fiyatı 68.199,51 TL/kvvh olarak gerçekleşmiş olmakla beraber üreteci firma bazında 
alımlara bakıldığında bir kvvh elektrik için 33.297,73 TL/kvvh ile 206.328,13 TL/kvvh arasında ge
niş bir yelpazede ödemede bulunulduğu gözlenmiştir. Söz konusu 56 üretici firmanın 36 sından 
ortalama birim alış fiyatının daha üzerindeki fiyatlarla alım yapılmışken, 20 sinden daha düşük fi
yatlarla alım yapılmıştır. EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarından alınan elektriğin ortalama birim alış fi
yatının Yİ, YİD, İHD santrallarından temin olunan elektriğe göre daha düşük gerçekleşmiş olma
sı ve toplam alımın % 72,55'inin EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarından temin olunmuş olması yıllık or
talama birim alış fiyatının bu seviyede olmasına olumlu yönde katkı yapmıştır. 

V- YATIRIMLAR 

TETAŞ'ın 2002 yılı yatırım ödeneği 970 milyar lira olarak belirlenmiş, ödeneğin % 74,6'sı 
oranında 724,1 milyar liralık harcama yapılmıştır.Söz konusu yatırım harcamasının 158,9 milyar 
lirasını muhtelif tipte döşeme ve demirbaş alımı, 25,2 milyar lirasını bir adet TOYATA marka bi
nek otomobil alımı, 540 milyar lirasını da bilgisayar yazılım ve muhtelif donanım malzemesi 
alımları oluşturmaktadır. 
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VI- BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 

Bağlı ortaklığı bulunmayan şirket'in AKTAŞ Elektrik Ticaret A.Ş. ve Kayseri ve Civarı Elek
trik Ticaret A.Ş. unvanlı iki adet iştiraki mevcuttur.TEAŞ'm üçe bölünmesiyle 07.12.2001 tarihli 
protokol esasları çerçevesinde TETAŞ bünyesine alınan bu iştiraklerden 2002 yılı sonu itibarıyla 
AKTAŞ'ın tamamı ödenmiş esas sermayesi 1.000 milyar lira, Kayseri'nin ise 1.040 milyar lira 
olup, AKTAŞ'ta % 15 oranında 150 milyar lira, Kayseri'de ise % 20 oranında 208 milyar lira olmak 
üzere toplam 358 milyar liralık iştirak payı mevcuttur. Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş.'nin sermaye
sindeki kamu payı % 54 oranında bulunmaktadır. Danıştay nezdinde açılan bir dava nedeniyle, AK
TAŞ Elektrik Ticaret A.Ş.'nin faaliyetine son verilmesiyle bu şirket uhdesine verilmiş olan İstanbul 
Anadolu yakasındaki elektrik enerjisi dağıtım imtiyazı 01.04.2002 tarihi itibarıyla kaldırılıp bu böl
gedeki elektrik dağıtım hizmetini görme görevi TEDAŞ'a devredilmiştir. İştiraklerden Kayseri ve 
Civan Elektrik Ticaret A.Ş. 2002 yılında 6,2 Trilyon Lira dönem kârı sağlamış, TETAŞ'a ödenmiş 
sermayesinin % 46,7'si oranında 262 milyar lira temettü payı isabet etmiştir. 

Elektrik dağıtım konularında görevlendirilmiş olan AKTAŞ ve Kayseri Elektrik Ticaret A.Ş. 
ile TETAŞ arasında elektrik bedellerinden doğan alacakların tahsil ve tasfiyesi konusundaki mah-
suplaşma işlemleri 1990 yılından bu yana belirli bir temele oturtulamamış ve kati bir anlaşma te
sis edilememiştir. 1990-1997 yıllarını kapsayan mahsuplaşma işlemleri geçici kaydıyla sonuçlan
dırılıp, 24.05.1999 tarihinde AKTAŞ Elektrik Ticaret A.Ş.'den KDV dahil 5,2 Trilyon Lira, 
17.05.1999 tarihinde de Kayseri ve Civarı Elektrik Ticaret A.Ş.'den 733,2 milyar lira tahsil olun
muş ise de; 1998-1999 dönemi mahsuplaşma çalışmaları sonucu AKTAŞ'tan yaklaşık 6,4 Trilyon 
Lira alacaklı olduğu hesaplanıp ilgili bakanlığın onayına sunulmasının, Kayseri ve Civarı Elektrik 
Ticaret A.Ş.'nin 1998-1999 dönemi mahsuplaşmasının da 02.10.2000 tarihinde TEAŞ Yönetim 
Kuruluna sunulmasının ardından herhangi bir tahsilat olmadığı gibi 2000-2002 yıllarını kapsayan 
mahsuplaşma çalışmalarına henüz başlanılmamış, ancak; ilgili bakanlık tarafından AKTAŞ Elek
trik Ticaret A.Ş. için 1998-2001, Kayseri ve Civarı Elektrik Ticaret A.Ş. için 1998-2002 yıllarını 
kapsayan dönemlere ilişkin olarak yaptırılmış denetim çalışmaları sonucu hazırlanan denetim ra
porlarında mahsuplaşma işlemlerine ilişkin yapılan hesaplamalarda TETAŞ'ın 31.05.2002 tarihi 
itibarıyla AKTAŞ'tan 550,7 Trilyon Lira, Kayseri ve Civarı Elektrik Ticaret A.Ş'den ise 15,6 Tril
yon Lira alacaklı olduğu hususuna değinilmiş, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan yeni bir ince
leme ve soruşturma komisyonu tarafından hazırlanan 07.05.2002 tarih ve 105-94 sayılı rapor da 
ise ; 30.07.2002 tarihi itibarıyla AKTAŞ'tan 1.325,5 trilyon lira, Kayseri ve Civarı Elektrik Tica
ret A.Ş.'den 74,2 trilyon lira alacaklı olunduğu hususuna değinilmesinin ardından ilgili bakanlığın 
67 ve 68 sayılı olur'ları gereğince anılan raporda hesaplanmış söz konusu alacakların tahsili ama
cıyla TETAŞ tarafından 30.07.2002 tarihinde bu firmalar aleyhine toplam 1.369,7 trilyon liralık 
alacak davası açılmış, ayrıca; müşterek ve müteselsil sorumlu oldukları gerekçesiyle 46 kurum 
personeli de dava konusu edilmiştir. 

Diğer taraftan, enerji sektöründeki kuruluşların 1998-1999-2000-2001 yıllarına ait hesap ve 
işlemlerinin görüşüldüğü 07.01.2004 tarihli TBMM KİT Komisyonu toplantısında alınan, "mülga 
TEAŞ ile AKTAŞ Elektrik Ticaret A.Ş. ve Kayseri Elektrik Ticaret A.Ş. arasında 1990 yılından bu 
yana söz konusu olan mahsuplaşmaların tekrar ele alınması, mahsuplaşmada esas alınan usul ve 
esasların gözden geçirilerek yeniden belirlenmesi ve mahsuplaşmaların bu çerçevede yapılmasına 
ilişkin temenni kararı" temenni kararı ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun 2002 yılı 
denetim raporunda yer verilen mahsuplaşma ile ilgili çalışmaların yeniden başlatılarak ivedilikle 
sonuçlandırılması şeklindeki öneri doğrultusunda ilgili bakanlığın 15.10.2004 tarih ve 3491 sayı
lı olur'larına istinaden konu ile alakalı kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşacak bir komis
yon teşkiline başlanıldığı gözlenmiştir. 
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VII- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan öneri ve tavsiyelerin yerine 
getirilmesi. 

B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

1 - Özel dağıtım şirketleri ile TETAŞ arasında; 

- Sözleşmelerdeki belirsizlikler nedeniyle ortaya çıkan farklı yorumların da etkisiyle bir tür
lü sonuçlandırılmayan mahsuplaşma uygulamasının çözüme kavuşturulması için, öncelikle mev
zuattaki belirsizliklerin giderilmesine imkân sağlayan ve taraflar arasındaki farklı yorumları orta
dan kaldıran usul ve esasları düzenleyen bir metodoloji belirlenmesi, 

- Bu metodolojinin ışığı altında, görevli şirketlerle TETAŞ arasında, 1998-2002 yılları mah
suplaşma işlemlerinin tamamlanması ve mutabakatla belirlenmiş olan yöntem çerçevesinde, geçi
ci kaydıyla yapılmış olan 1990-1997 dönemi mahsuplaşmasının da kesinleştirilmesi konusunda ge
rekli çabanın gösterilmesi, 

- Yeni mahsuplaşma işlemlerinin yapılması, geçici olarak yapılan mahsuplaşma işlemlerinin 
kesinleştirilmesi sırasında; 

- Tanımlarda sadelik ve açıklığın sağlanması istismarlara fırsat vermeyeceğinden, görevli şir
ketlerin tabi olduğu sözleşmelerin gözden geçirilerek zamana ve kişilere göre değişen farklı yorum 
ve anlamlara imkân veren hükümlerin düzeltilmesi, 

- 1990-1997 yıllan için yapılacak mahsuplaşmada, sözleşmelerdeki tutarsızlıkların yarattığı 
çözümsüzlükler nedeniyle, tarafların mutabakatı ile belli kabuller yapılarak, birikmiş problemlerin 
sonuçlandırılması, 

- Görevli şirketlerin ileriki yıllar için,varlık nedenleri olan verimlilik ilkelerini sağlayacak 
oranlarla sınırlı kayıp kaçak taahhütlerinin sözleşmelere dahil edilmesi, 

- Görevli şirketler denetim biriminin, bir mevzuat çerçevesinde, çalışma esaslarının 
düzenlenmesi, 

- Makul temettü hesabına matrah oluşturan ödenmiş sermayenin, yeniden değerlendirilmesin
de, imtiyaz alındığı zamanki sermayenin mi, yoksa, daha sonra artırılan sermayenin mi dikkate alı
nacağı hususunun gerekçeleriyle birlikte açıklığa kavuşturulması, 

- Sermayenin yeniden değerlendirilmesinde, kullanılacak kriterin TÜFE rakamına 10 ilave 
edilmesi yerine, Enflasyonun düşmesi, göreli olarak şirketlere verilecek makul temettü miktarını 
artıran bir sonuç doğuracağından, TÜFE rakamına, TÜFE'nin bir yüzdesi oranındaki rakamın ila
ve edilmesi, veya bir başka yöntem geliştirilmesi, 

- Şirketin işletme giderlerine, satılan birim enerji ölçeğinde bir sınır getirilmesi, 

- Enerji satışı dışında, ancak enerji şirketi olmanın getirdiği hasılatların da mahsuplaşmada 
dikkate alınması, 

- Şirketlerin verimliliklerini artıracak diğer teşvik unsurlarının da belirlenerek, mevzuata da
hil edilmesi, 
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- Yatırımların ihale ve kabul aşamalarında, mülkiyenin TEDAŞ'a ait olması nedeniyle, TE-
DAŞ elemanlarının bulunmasının sağlanması yanında, ihale uygulamasının kontrol edilmesi için 
ortak bir yöntem geliştirilmesi, 

- Yatırım ve hizmet alım ihalelerinin, rekabet ortamında yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin 
alınması, 

- Şirketlerle, TETAŞ arasındaki borç alacak ilişkilerinin, mahsuplaşmayla ilgili olanlar ve ol
mayanlar olarak iki gruba ayrılması ve her gruptakinin tabi olacağı hükümlerin belirlenmesi ve bu 
ayrımın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için mevzuatı gerektiğince incelemiş uzman hukukçula
rın görüşlerinin de alınması. 

SONUÇ 
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ)'nin 2002 yılı bilançosu ve 66.874.068 mil

yon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
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Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş 2002 yılı Bilançosu Aktif (Varlıklar) 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem 

Aynüsı Tümü 
Cari dönem 

Ayrıntısı Tümü 

I- Donen Varlıklar: 

A-Hazır Değerler 

l)Kasa 

3)Verilen Ödeme Emirleri (-) 

B-Menkul Kıymetler 

l)Diğer Menkul Kıymetler 

2)Menkul Kıym. Değer Düşüklüğü Kars. 

C-Tıcan Alacaklar 

l)Alıcılar 

2)Alacak Senetleri Reeskontu (-) 

3)Şiipheli Alacaklar Karşılığı (-) 

D-Dıger Alacaklar 

l)Personelden Alacaklar 

2)Diğer Çeşitli Alacaklar 

3)Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 

4)Şüpheli Diğer Alacaklar 

5)Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 

E-Stoklar 

l)İIk Madde Ve Malzeme 

2-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 

3-Verilen Sipariş Avansları 

D-Yülara Yaygın İnşaat Ve Onanm 

l-Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onanm Bedeli 

F-Gelecek Aylara Ait Gıd-Gehr Tahakkuk 

1 )Gelecek Aylara Ait Giderler 

2)Gelir Tahakkuktan 

G-Dıger Donen Varlıklar 

l)Devreden Kdv 

2)Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 

3)Personel Avanstan 

4)Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı 

Donen Varlıklar Toplam 

II- Duran Varlıklar 

A-Tıcan Alacaklar 

B-Dıger Alacaklar 

C-Malı Duran Varlıklar 

l)lştirakler 

D-Maddı Duran Varlıklar 

I/Taşıtlar 

2)Demirbaşlar 

3)Diğer Maddi Duran Varlıklar 

4)Birikmiş Amortismanlar (-) 

E-Maddı Olmayan Duran Varlıklar 

F-Ozd Tükenmeye Tabı Varlıklar 

G-Gdecek Yıllara Ait Gıd-Gehr Tahakkuku 

H-Dıger Duran Varlıklar 

Duran Varhklar Toplam 

Aktif (Varlıklar) Toplamı 

28.852J32.473.113 

3.034.576.000) 

28.849.598.589.901 

(300.692.788) 

54.465.000.000.000 

54.465.000.000.000 

1.778.027.613.637272 

1.614.367.641 

126.321.266.722.248 

1.692.367.408.853 

(1.692.367.408.853) 

324.000.000 

23.193.428.487 

1.778.027.613.637.272 

126J22.881.089J89 

23.517.428.487 

95.175.124.309 

65.178.936.986 

6.335.718.310.254 

11229.698.000 

26.250.000 

160J54.061.295 

6J46.974.258254 

1.994.198.672.948J10 

358.000.000.000 

358.000.000.000 

298.502.826.889 

12.930.457.400 

6.166.000.000 

313.666.023.299 

(34259.653.810) 

656İ02.826.889 

1.994.855.175.775.199 

169.652.118.202.712 

2.137.000.000 

169.649.981202.712 

4235.000.000.000 

4235.000.000.000 

3.073.645.207.556.547 

2.826.683.400 

45.767.019245.967 

88.924.223.162.125 

88.924.223.162.125) 

13.047.417.148 

356.100.025.517 

3.073.645.207İ56.547 

45.769.845.929 J67 

13.047.417.148 

356.100.025.517 

128.447.094.467 

282.398.371.064 

27.100227.346.640 
10.414.633.094.777 

11229.698.000 

0 

410.845.465.531 

37.526.090.139.417 

358.000.000.000 

86.285.879.351 

161.164.554.792 
979.649.179.130 

(344.990.913.531) 

3J31.608.254.743.239 

358.000.000.000 

1.212.175.707.742 

1J70.175.707.742 
3J33.178.430.450.981 
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Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 2002 YİLİ Bilançosu (PASİF) 

Pasif (kaynakları) 
Önceki dönem 

AYRINTISI TUMU 
Cari dönem 

AYRINTISI TUMU 

I-Kısa Vadeli Yabana Kaynaklar 
A-Malı Borçlar 
B-Tıcarı Borçlar 

l)Satıcılar 
2)Alınan Depozito Ve Teminatlar 

C-Dıger Borçlar 
l)lstıraklere Borçlar 
2)Personele Borçlar 
3)Dıger Cesıtlı Borçlar 

E-Odenecek Vergi Ve Yükümlülükler 
1 )Odenecek Vergi Ve Fonlar 
2)Odenecek Sosyal Güvenlik 
3)Dıger Yükümlülükler 

F-Borc Ve Gider Karşılıkları 
l)Malıyet Gıd.Karsılıgı 
2)Dıger Borç Ve Gider Karşılık. 

G-Gelecek Aylara Ait Gelirler 
H-Dıger Kısa Vadeb Yabana K. 

1 )Sayım Ve Tesellüm Fazlalık. 
Kııa Vadeli Yabana Kaynaklar Top. 
II-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
A-Malı Borçlar 

l)Dıger Malı Borçlar 
B-Tıcan Borçlar 

1 )Alınan Depozito Ve Teminat 
C-Dıger Borçlar 
D-Alınan Avanslar 
E-Borc Ve Gider Kandıkları 

1 )-Dıger Borç Ve Gider Karsı 
F-Gekcek Yıllara Ait Gelir.V 
G-Dıger Uzun Vadeb Yabana K. 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 
IU-Ozkaynaklar 
A-Odenmıs Sermaye 

l)Sermaye 

2)Odenmemıs Sermaye (-) 
B-Sermaye Yedeklen 

1)M.D.V. Yemden Değerleme 
2)Sermave Yedeklen 

C-Kar Yedeklen 
D-Gecmıs Yıl Kan 
E-GecmısYılZarerian(-) 
F-DonemNetKan(+) 
G-Donem Net Zaran 
Özkaynaklar Toplamı 
Pasif Kaynaklar Toplamı [_ 

807.811095.409.254 
806.872.095.409.254 

940.000.000.000 

13.688.803 
17.620.279.061 

1.310.921.531.130.6101 

12.579.722.095.442 

9.350.155.973 
2.319.864.883.009 

21.285.054.108 
38.897.019.520.326 

156.642.824 

1310.939.165.098.474 

14.908.937.134.424 

38.918304İ74.434 

156.641824 

2.172.578.658.859.410 

84.684.601.489 

5.510.662.167.580 

84.684.601.489 

5İ10.662.167.580 

50.000.000.000.000 
(30.746.868.370.022) 

5J95346.769.069 

19.253.131.629.978 

438.167.280 

438.167.280 

(188.661.1(8.182.116) 

(13.911.231.468.422) 
(183J18.829İ53.280) 
1.994.855.175.775.199 

1.786.835.701İ13.224 
1.785.834.656.881.066 

1.001.044.632.158 
1.483.657.682.294.878 

13.688.803 
3.573.779.485 

1.483.654.094.826.590 

822.663.748.748 
18.170.603.446 

2.489.902.288279 

55.759.321.476 
169.723.030.976.724 

156.642.824 

3330.736.640.473 

169.778.790.298.200 

156.641824 

3.443.603.067389.599 

91.531056.000 
91.532.056. 

90.713.049.973 

5.510.662.167.580 

50.000.000.000.000 
(30.746.868.370.022) 

90.713.049573 

5J10.661167.580 

5.691907273J53 

19.253.131.629.978 

327217.648.716 
438.167280 

327.655.815.996 

(202.572399.650.538) 
3.512.293 

(182.991.608.692.271) 
3333.178.430.450.981 
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TBrkiye Elektrik Ticaret ve T»h»hhfit A.Ş.'ntn 2002 yılı Gelir Tablosu 

G e l i r v e G i d e r l e r 

A-BRÜT SATIŞLAR 
1 - Yurt içi satışlar 
2 - Yurt dışı satışlar 
3 - Diğer gelirler 
4 - Kömür satıştan 

B - SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - ) 
1 - Satıştan iadeler ( • ) 
2 - Satış iskontolan ( - ) 
3-Diğerindirimler(-) 

C - NET SATIŞLAR 
D - SATIŞLARIN MALİYETİ ( - ) 

1 - Satılan mamuller maliyeti ( • ) 
2 - Satılan ticari mallar maliyeti ( - ) 
3 - Satılan hizmet maliyeti ( - ) 
4 - Diğer satışların maliyeti 
BRÜT SATIŞ KARI 

E - FAALİYET GİDERLERİ ( - ) 
1 - Araştırma ve geliştirme giderleri ( - ) 
2 - Pazarlama satış ve dağıtım giderleri ( - ) 
3 - Genel yönetim giderleri ( - ) 
FAALİYET KARI 

F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 
GELİR VE KARLAR 
1 - iştiraklerden temettü gelirleri 
2 - Bağlı ortaklıklarden temettü gelirleri 
3 - Faiz gelirleri 
4 - Komisyon gelirleri 
5 • Konusu kalmayan karşılıklar 
6 • Menkul kıymet satış karları 
7 - Kambiyo karları 
8 - Reeskont faiz gelirleri 
9 • Faaliyetlerle ilgili diğer olağan 

gelir ve karlar 
G - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GİDER VE ZARARLAR 
1 - Komisyon giderleri ( - ) 
2 - Karşılık giderleri ( - ) 
3 - Menkul kıymet satış zararları ( • ) 
4 - Kambiyo zararları ( - ) 
5 - Reeskont faiz giderleri ( - ) 
6 - Diğer olağan gider ve zararlar ( - ) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ 
1 - Kısa vadeli borçlanma giderleri ( - ) 
2 - Uzun vadeli borçlanma giderleri ( - ) 
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 

1 - OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 
1 - Önceki dönem gelir ve karları 
2 - Diğer olağan dışı gelir ve karlar 

J - OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR ( - ) 
1 • Çalışmayan kısım gider ve zararları ( - ) 
2 - Önceki dönem gider ve zararları ( - ) 
3 - Diğer olağandışı gider ve zararlar ( - ) 
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 

K - DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER 
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI ( - ) 
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ( - ) 

Önceki Dönem 
Ayrıntı 

Milyon TL 

1.765.985.447 

10.165255 

3.685.057 

1.695.411.262 

10.258 
70.564.315 

5.355.343 

13.707.369 

63 

9.026.813 
3.306.719 

1.114.939 
50.672283 

[ 

Toplam 
Milyon TL 
1.776.150.702 

3.685.057 

1.771465.645 
1.695.411.262 

77.054.383 
70.574373 

6.479.810 
19.062.712 

63 

25342.459 
12J33332 

51.787.222 

(13.911.231) 

(13.911.231)1 

Cari Dönem 
Ayrıntı 

Milyon TL 

8.065.775.275 

46.993.426 

15.176.407 

7.245.127.123 

599.837.178 
26.750.655 

262.080 

46.736296 

26.408.177 

130.747 

64.479 
87.231.856 

176.631.668 

2.348.257 
35.326.130 

2.774.661 
3.512293 

Toplam 
Milyon TL 
8.112.768.701 

15.176.407 

8.097392.294 
7.245.127.123 

852.465.171 
626.587.833 

225.877.338 
73337.300 

87.296.335 

176.631.668 

35.486.635 
37.674J87 

6.286.954 

66.874.068 

66.874.068 
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SAYI: 125 

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.'NİN 2003 YILINA AİT 

HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 10.05.2006 tarihli 21 inci Birleşiminde Türkiye Elektrik Ticaret ve Taah
hüt A.Ş.'nin 2003 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Bü
yük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili ola
rak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuru
luş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü 
olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

Bir kamu iktisadi kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türkiye Elektrik Kurumu (TEK), 
12.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. 
(TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) unvanlı iki ayrı iktisadi devlet teşekkülü ha
linde teşkilatlandırılmış, 21.01.2000 tarih ve 4501 sayılı Kanun ile uluslararası tahkim müessese
sinin düzenlenmesini müteakip, mevcut enerji mevzuatının Avrupa Birliği (AB) müktesebatına 
uyum ve kamu elektrik şirketlerinin yeniden yapılandırma çalışmalarına hız verilmiştir. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda (1996-2000), enerji sektöründe, özel ve kamu kesimi fa
aliyetlerinin düzenlenmesine, rekabetçi bir ortamın oluşturularak tüketici haklarının korunmasına, 
gerekli yatırımların yapılmasına yönelik olarak; üretim, kaynak, fiyat, tasarruf, çevre, dağıtım, ve ya
tırım politikaları konusunda bir karar mekanizması ve kurumsal yapı oluşturulması öngörülmüş, söz 
konusu hedefler doğrultusunda; 03.02.2001 tarih ve 24335 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile kamu tüzel kişiliğe haiz, idari ve mali özerkliğe sa
hip, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kurulmuş, 02.05.2001 tarihli Resmi Gazetede ya
yımlanan 4646 sayılı Kanun'la da 4628 sayılı Kanunda yer alan "Elektrik Piyasası Düzenleme Ku
rumu", ibaresi "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu", bu kurum bünyesinde yer alan "Elektrik Pi
yasası Düzenleme Kurulu" ibaresi de "Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu" olarak değiştirilmiştir. 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun başlıca amacı, elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, dü
şük maliyetli ve çevreye uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet orta
mında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf 
bir elektrik piyasası oluşturulması, özel kesimin de yer alacağı rekabete açık bu piyasadaki özel
leştirme ile bağlantılı elektrik firmalarının hukuki, teknik ve mali kriterlerinin belirlenmesi, bu pi
yasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır. 

2001 yılında uygulamaya konulan Ekonomik İstikrar ve Enflasyonla Mücadele Programı çer
çevesinde, elektrikte serbest piyasa sistemine geçilmesi ve rekabet ortamının sağlanmasını temi-
nen; TEAŞ'ın yeniden yapılandırılarak TEDAŞ'ın yanında elektrikle ilgili üretim, iletim, toptan 
satış konularında görevli birer kamu şirketi kurulması ve son aşamada da iletim dışındaki kamu 
elektrik şirketlerinin özelleştirilmesi öngörülmüştür. 
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Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ), Devletin genel enerji politika
sına uygun olarak, elektrik enerjisi sektöründe, 4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu çerçevesinde 
elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunmak amacıyla, 02.03.2001 tarih ve 24334 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan 05.02.2001 tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarın
ca; Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi (TEAŞ)'nin üçe bölünüp; 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), 
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), 
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ), 
Unvanları ile 233 sayılı KHK'nin 25.01.2001 tarih ve 4622 sayılı Kanunla değişik 3 üncü 

maddesi uyarınca anonim şirket statüsünde, üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü şeklinde yeniden teş
kilatlandırılması suretiyle kurulmuştur. 

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi'nin Ana Statüsü, Yüksek Planlama Ku
rulu (YPK)'nun 11.06.2001 tarih ve 2001/T-19 sayılı kararı ile onaylandıktan sonra 29.06.2001 
tarih ve 24447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ise de şirket; Ankara Ticaret Sicil Memurlu
ğuna 165459 sicil no ile kayıt edilip, 05.10.2001 tarih ve 5397 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gaze-
tesi'nde ilan olunan Ana Statüsü çerçevesinde 01.10.2001 tarihinden itibaren faaliyet gösterme
ye başlamıştır. 

TETAŞ'in faaliyet konuları özetle; 
• İlgili mevzuat kapsamında imzalanmış olan enerji alım ve satım anlaşmalarını mülga TE-

AŞ'tan ve TEDAŞ'tan devralıp yürütmek, 
• 4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu'nu çerçevesinde gerektiğinde enerji satış anlaşmaları 

ve süresi bir yılı aşmayan enerji alım anlaşmaları yapmak ve yürütmek, 
• Enterkonneksiyon şartları oluşmuş ülkelerden/ülkelere, Bakanlık politikalarına uygun olarak 

elektrik ithalatı ve ihracatı yapmak, 
• Toptan satış tarifelerini hazırlayıp,Enerji Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurulu 

(EPDK)'nun onayına sunmak ve onaylanmış tarifeyi uygulamak, 
• 3154 sayılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu çerçevesinde, EPDK'nca belirlenen usul ve esaslar dahilin
de, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve diğer özel kesim elektrik şirketlerinden ürettikleri elektrik 
enerjisini toptancı olarak satın almak ve Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi (TEDAŞ) ile diğer yer
lere satmak, şeklinde belirlenmiş bulunmaktadır. 

TETAŞ 13.03.2003 tarihinde EPDK'dan aldığı 7 yıl süreli Toptan Satış Lisansı uyarınca faali
yetlerini yürütmektedir. Şirket; kamu tarafından imzalanmış mevcut sözleşmeler çerçevesinde; 
Yap-İşlet ve Yap-İşlet-Devret modeli ile tesis edilmiş bulunan santrallar ile İşletme Hakkı Devir 
yoluyla özel sektöre devredilmiş olan santrallara verilen 15-20 yıl gibi uzun süreli enerji alım taa-
hütlerini üstlenip yürütmek amacıyla kurulmuş bir anlamda süreli bir kuruluş olup, EÜAŞ, Bağlı 
ortaklıkları ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilen santrallarda üretilen elektrik enerjisi 
EPDK tarafından belirlenmiş süre boyunca (Hazırlık dönemi üzerine azami 5 yıl) yine şirketçe alı
nıp satılmaktadır. 

Merkezi Ankara olan ve taşra teşkilatı bulunmayan şirket, Türkiye'de üretilen elektrik enerji
sinin toptan tek alıcısı ve satıcısı olup, gerektiğinde ithalat ve ihracatta yapabilmektedir. Enerji 
alımları TETAŞ ve üretici şirketler arasında aktedilen Elektrik Satış Anlaşmaları (ESA) çerçeve
sinde yapılmaktadır.Ancak özel üretici şirketlerin satış tarifeleri,Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı ile anılan şirketler arasında yapılmış üretim sözleşmelerinin eki olan tarifeler tablosunda söz
leşme süresi için belirlenmiş değerlere göre yürütülmektedir. 
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TETAŞ, kuruluşunu müteakip mülga TEAŞ'tan 7 adet YİD, 2 adet İHD ve 5 adet Yİ; TE-
DAŞ'tan ise 12 adet YİD projesi ile ilgili işleri devralmıştır. 

Şirket; halen zorunlu alım yükümlülüğü bulunan Yİ (5 adet), YİD (26 adet) ve İHD (2 adet) 
modeli ile işletilen santrallardan, EÜAŞ, Bağlı Ortaklıkları ve Özelleştirme Kapsam ve Programı
na alınmış santrallardan, İmzalanmış Sözleşme karşılığı Türkmenisten'dan almış olduğu elektrik 
enerjisini, TEDAŞ ve Bağlı Ortaklıklarına, Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş.'ne, ihraç kayıtlı olmak 
üzere KARTET'e, mal mübaledesi karşılığı Nahçıvana satmaktadır. 

2003 yılında da 08.11.1990 tarih ve 1096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, elektriği 
yoğun olarak tüketmekte olan sanayi kuruluşlarından Seydişehir Alüminyum A.Ş., ile Antalya Fer-
rokrom ve Elazığ Ferrokrom A.Ş.'ine % 40 indirimli fiyat üzerinden satış yapılmaya devam olun
muş, oluşan görev zararları Hazine tarafından sübvanse edildiğinden 2003 yılında 44.6 Trilyon Li
ralık sübvansiyon ödemesi tahakkuk etmiştir. 

3096 sayılı Yasaya göre kendi görev bölgeleri dahilinde elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı 
yapmakla görevlendirilmiş imtiyazlı şirketlerden olan Çukurova Elektrik A.Ş. (ÇEAŞ) ve Kepez 
Elektrik A.Ş. (KEPEZ) firmalarının bu hakları Bakanlar Kurulu'nun 12.06.2003 tarih ve 
2003/5712 sayılı kararıyla kaldırılmış, TETAŞ ile ÇEAŞ ve KEPEZ arasında akdedilmiş elektrik 
satış anlaşmaları (ESA) ve eki protokollerde TETAŞ Yönetim Kurulu'nun 17.06.2003 tarihli ka
rarı ile iptal olunmuştur. 

TETAŞ'in 2003 yılı faaliyetlerine ait toplu bilgiler, ikinci faaliyet dönemi olan 2002 yılına ait 
veriler ve ilk faaliyet dönemini oluşturan 01.10.2001-31.12.2001 dönemine ait verilerle birlikte 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

# 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 

Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) 

İştiraklere ödenen sermaye 

İştirakler temettü gelirleri 

Başlıca alım miktarı (Elektrik enerjisi) 

Alınan elektrik enerjisi ortalama birim maliyeti 

Tüm alım tutan 

Başlıca satış miktarı (Aktif elektrik enerjisi) 

Satılan aktif elektrik enerjisi ortalama birim fiyatı 

Net satış tutan 

Stoklar: 

-Muhtelif malzeme 

-Diğer stoklar (sipariş avanslar) 

Memur (ortalama) 

Sözleşmeli (ortalama) 

İşçi (ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 

-Memurlar için yapılan giderler. 

- Memur başına aylık ortalama giderler 

-Sözleşmeliler için yapılan giderler. 

-Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 

- İşçiler için yapılan giderler. 

- İsçi başına aylık ortalama gider 

Dönem kânna ilişkin vergi ve diğer yasal yükümk. 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİH" ya katkı (üretici fiat) 

GSYİH'ya İcatla (alıcı fiat.) 

GSMH'ya katkı alıcı fiyatlarıyla 

Zararlılık (kullanılan kaynaklar yönünden) 

Karlılık (kullanılan kaynaklar yönünden) 

Faaliyet kan 

Dönem kan 

Bilanço Zaran 

Ölçü 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
Milyon TL 

Milyon TL 

Gwh 

TLAWh 

Milyon TL 

Gwh 

TIAWh 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Kişi 

Kişi 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
% 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

01.10-31.12.2001 
faaliyet dönemi 

2002 yılı 2003 yılı Son iki yıl farkı 

50.000.000 50.000.000 50.000.000 0 

19253.132 19.253.132 19.253.132 0 

1.751.67 1.751.671 

2.178.İ74.005İ 3.449295.974İ 3.798283.796İ 348.987.822 

(183.318.830) (116.117.544) 

332.762 1.557.167 2.07120 

34.260 344.99 

332.700 672.87: 

62 3̂  

358.000 358.00C 

26.982 

62.835 

1.695.434.845 

25.616 

69.193 

1.772.465.645 

343.773 

405.622 

35 

168 

34 

827.989 

135.791 

1293 

461.656 

916 

25.956 

792 

1.183.882 

55221.711 

61.586.155 

61.586.155 

0,70 

6.479.810 

13.911231 

(202.572.399) 

262.08C 

106234 

68.20C 

7245271.909 

101.740 

78.775 

8.097.592.294 
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Halen Ülkemizde elektriğin toptan alım ve satımını yapmakla görevli tek kuruluş olan TE-
TAŞ, 2003 yılında 57 kuruluştan ortalama 74.213,77 TL/kwh fiyat üzerinden toplam 113.167,29 
Milyon kwh elektrik enerjisi alımında bulunmuş, % 3,4 oranındaki 3.795,06 Milyon kvvh hat ka
yıpları düşüldükten sonra 109.372,23 Milyon kvvh elektrik enerjisinin ortalama 80.858,16 TL/kwh 
fiyat üzerinden satışı karşılığında reaktif enerji ve güç bedeli dahil toplam 8.843,6 Trilyon Lira 
net satış hasılatı elde ederek geçen yıla göre % 47, 8 oranında eksiği ile 445,1 Trilyon lira brüt sa
tış kârı sağlayabilmiş, ancak; 40,3 Trilyon liralık olağan gelir ve 50,2 Trilyon liralık olağan dışı 
gelire karşılık faaliyet giderlerinin % 71,2 oranında azalışla 180,3 Trilyon lira, olağan giderlerin 
118,7 Trilyon lira, olağan dışı giderlerin de 119,0 Trilyon lira olması ve finansman giderinin ol
maması sonucu dönemi 117,6 Trilyon Lira kâr ile kapatmıştır. Şirketin sattığı enerji miktarı 2002 
yılına göre % 7,5 oranında artış kaydederken sağlanan dönem kârında da % 77,3 oranında artış 
meydana gelmiştir. 

TETAŞ'ın satın aldığı elektrik enerjisinin döviz cinsinden ortalama birim alış fiyatı; 
01.10.2001-31.12.2001 döneminde 4,35 Cent/kvvh, 2002 yılında 5,75 Cent/kwh, 2003 yılında 4.96 
Cent/kwh, 2004 yılında 5,47 Cent/kvvh olurken; ortalama birim satış fiyatı sırasıyla; 3,63 
Cent/kvvh, 4,78 Cent/kvvh, 5,32 Cent/kvvh, 5,77 Cent/kvvh olarak gerçekleşmiş olup, birim enerji 
alış maliyetinin de satış fiyatının da yükselen bir seyir takip etmesi sonuç itibarıyla tüketicilerin 
elektrik gider yüklerinin artmasına neden olmaktadır. 

II- İDARİ BÜNYE 
Bir iktisadi devlet teşekkülü olan TETAŞ'ın merkezi Ankara olup, taşra teşkilatı bulunma

maktadır. Şirket'in en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organı olan yönetim kurulu bir 
başkan ve beş üye olmak üzere toplam altı kişiden oluşmaktadır. Genel Müdür aynı zamanda Yö
netim Kurulu Başkanı'dır. Şirketin yürütme organı olan Genel Müdürlük; Genel Müdür, birisi ida
ri diğeri teknik iki Genel Müdür Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği,Savun
ma Sekreterliği, 5 adet daire başkanlığı ve diğer alt birimler şeklinde teşkilatlandırılmıştır. 2003 yı
lı sonu itibarıyla şirket'te 60 memur, 135 sözleşmeli personel, 33 işçi olmak üzere toplam 228 per
sonel bulunduğu ve toplam personel sayısında geçen yıla göre % 3,3 oranında 8 kişilik azalma ya
şandığı gözlenmiştir.Dönem içinde; 4'ü naklen tayin, 2'si özelleştirilen kuruluşlardan aktarılan ol
mak üzere 6 memur girişine karşılık bir memur emeklilik, bir memur da istifa suretiyle ayrılmış, 
sözleşmelilerde ise; herhangi bir giriş olmamasına karşın, biri başka kuruluşlara nakil, 8'i emek
lilik, 2'si istifa suretiyle olmak üzere 11 sözleşmeli personel ayrılmış, bu arada bir sözleşme
li personel memur kadrolarına aktarılmış, işçilerde ise sadece bir kişi kendi isteğiyle ayrılmıştır. 
Şirkette, memurlar 657 sayılı Kanuna, sözleşmeliler 399 sayılı KHK'ye, işçiler ise 1475 sayılı İş 
Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi bulunmaktadır. Dönem içinde personele yapılan 
harcamalar, 4.941.764 Milyon Lirası cari yılla, 213.949 Milyon Lirası geçmiş yıllarla ilgili olmak 
üzere toplam 5.155.713 Milyon Lira olarak gerçekleşmiş, kişi başına düşen aylık ortalama harca
ma tutarı memurlarda 1.936 Milyon Lira, sözleşmelilerde 1.626 Milyon Lira, işçilerde 2.258 Mil
yon lira olmuştur. 

III- MALİ BÜNYE 
2003 yılı sonu itibarıyla şirketin esas sermayesi 50 Trilyon Lira, ödenmiş sermayesi ise 30,7 

Trilyon Lira olup, 2002 yılına göre herhangi bir değişiklik olmamıştır.Ancak; şirketin esas serma
yesi 2004 yılında 174 Trilyon Liraya yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Şirket 2003 yılında 8.843,6 Trilyon Lirası Elektrik satışlarından, 40,3 Trilyon Lirası olağan ge
lir ve kârlardan, 50,2 Trilyon Lirası olağan dışı gelir ve kârlardan olmak üzere toplam 8.934,1 Tril
yon gelir elde etmiş, buna mukabil; 8.398,6 Trilyon Lirası elektrik alış maliyeti, 180,3 trilyon lirası 
faaliyet gideri, 118,7 Trilyon Lirası olağan gider, 119,0 Trilyon Lirası olağan dışı gider olmak üze
re toplam 8.816,6 Trilyon Liralık gider yaparak dönemi 117,6 Trilyon Lira kâr ile kapatmıştır. 
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Şirketin 2003 yılı sonundaki aktif büyüklüğü 3.800,0 Trilyon Lira olup, söz konusu tutarın % 0,1 
oranında 4,6 Trilyon Lirası duran varlıklardan, % 99,9 oranında 3.795,4 Trilyon Lirası dönen var
lıklardan oluşmaktadır. Aktif değerlerin finansmanı için 3.792,6 Trilyon lirası kısa süreli yabancı 
kaynak, 5,7 Trilyon lirası uzun süreli yabancı kaynak, % 0,05 oranında 1,7 Trilyon Lirası öz kay
nak olmak üzere toplam 3.800,0 Trilyon Liralık kaynak kullanılmıştır. Şirket kuruluşunu müteakip 
her dönem kâr elde etmiş ise de geçmiş yıllardan devir gelen birikmiş zararlar nedeniyle öz kaynak
lar tamamen sıfırlanmakta olduğundan 2002 yılında da 116,1 Trilyon Liralık birikmiş zarar yaban
cı kaynaklara sirayet etmiş iken, 2003 yılında da 117,6 Trilyon Lira dönem kârı elde edilmesiyle 
2003 yılında öz kaynak tutarı ilk defa artıya geçmiş ve 1,7 Trilyon Lira olarak gerçekleşmiştir. 

Dönen varlıkların kısa süreli yabancı kaynaklara oranı 2002 yılında 0,94 iken 2003 yılında 
0,99 oranına yükselmiş ve olumlu bir seyir takip etmiş ise de şirket dönen varlıkları ile kısa süreli 
borçlarını karşılayamamaktadır.Bu da şirketin net işletme sermayesinin olmadığını ifade etmekte-
dir.Şirketin borçlarının ağırlıklı kısmını EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarına elektrik alım bedellerinden 
kaynaklanan borçlar oluştururken, şirket alacaklarının ağırlıklı kısmını da TEDAŞ'a satılan elek
trik bedellerinden doğan alacaklar oluşturmaktadır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Halen ülkemizde elektriğin toptan alım ve satımını yapmakla görevli tek kuruluş olan TETAŞ, 

2003 yılında 57 kuruluştan ortalama 74.213,77 TL/kwh fiyat üzerinden toplam 113.167,29 Milyon 
kwh elektrik enerjisi alımında bulunmuş, % 3,4 oranındaki 3.795,06 Milyon kwh hat kayıpları dü
şüldükten sonra 109.372,23 Milyon kwh elektrik enerjisinin ortalama 80.858,16 TL/kwh fiyat üze
rinden satışı karşılığında reaktif enerji ve güç bedeli dahil toplam 8.843,6 Trilyon Lira net satış ha
sılatı elde ederek geçen yıla göre % 47, 8 oranında eksiği ile 445,1 Trilyon lira brüt satış kârı sağla
yabilmiş, ancak; 40,3 Trilyon liralık olağan gelir ve 50,2 Trilyon liralık olağan dışı gelire karşılık 
faaliyet giderlerinin % 71,2 oranında azalışla 180,3 Trilyon lira, olağan giderlerin 118,7 Trilyon li
ra, olağan dışı giderlerin de 119,0 Trilyon lira olması ve finansman giderinin olmaması sonucu dö
nemi 117,6 Trilyon Lira kâr ile kapatmıştır . Şirketin sattığı enerji miktarı 2002 yılına göre % 7,5 
oranında artış kaydederken sağlanan dönem kârında da % 77,3 oranında artış meydana gelmiştir. 

Dönem içinde satın alınan 113.167,29 Milyon kwh elektrik enerjisinin % 55,47'si oranında 
62.768,74 Milyon kwh'ı 51.400,91 TL/kwh ortalama birim fiyat üzerinden EÜAŞ ve bağlı ortak
lıklarından, % 43,33'ü oranında 54.038,01 kwh'ı ise; 94.332,26 TL/kwh ortalama birim fiyat üze
rinden özel sektör üretim şirketlerinden (Yap İşlet,Yap İşlet Devret, İşletme hakkı devredilen, İm
tiyazlı şirketler, Otoprodüktör ve otoprodüktör grupları), % 1,02'si oranında 1.158,56 kwh'ı da 
63.756,98 TL/kwh ortalama birim fiyat üzerinden ithalat (Bulgaristan ve Türkmenistan'dan ) yo
luyla karşılanmış, 167,56 Milyon kwh elektrik bedelsiz olarak, 34,90 Milyon kwh elektrik ise 
24.000 TL/kwh birim fiyat üzerinden piyasa mali uzlaştırma merkezinden temin olunmuştur. 

Satışa konu olan 109.372,23 Milyon/kwh elektrik enerjisinin % 91,6 oranında 100.157,63 
Milyon kwh'ı TEDAŞ ve muhtelif KİT'lere, % 2,80 oranında 3.062,33 Milyon kwh'ı dağıtıcı şir
ketlere (KEPEZ; ÇUKUROVA), % 1,53 oranında 1.675,52 Milyon kwh'ı dağıtıcı olarak hizmet 
veren iştiraklerden Kayseri Elektrik A.Ş.'ne, % 2,81 oranında 3.069,04 Milyon kwh'ı sanayi ku
ruluşlarına, % 0,92 oranında 1.005,68 Milyon kwh'ı da diğer kullanıcılara satılmıştır. 

Şirketin 2003 yılında 57 üreticiden satın aldığı 113.167,29 kwh elektrik enerjisinin ortalama 
birim alış fiyatı 2002 yılına göre % 8,8 oranında artarak 74.213,77 TL/kwh olarak gerçekleşmiş-
tir.Üreteci firma bazında alımlara bakıldığında bir kwh elektrik için 15.000 TL/kwh ile 187.565,61 
TL/kwh arasında geniş bir yelpazede ödemede bulunulduğu gözlenmiştir.Bedelsiz alımlar hari
cindeki 56 üretici firmanın 25 inden ortalama birim alış fiyatının daha üzerindeki fiyatlarla alım 
yapılmışken, 31 inden daha düşük fiyatlarla alım yapılmıştır. EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarından alı-
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nan elektriğin ortalama birim alış fiyatının Yİ, YİD, İHD santrallanndan temin olunan elektriğe 
göre daha düşük gerçekleşmekte olması ve toplam alımın % 55,47'sinin EÜAŞ ve bağlı ortaklık
larından temin olunmuş olması yıllık ortalama birim alış fiyatının aşağıya çekilmesi hususunda 
olumlu yönde katkı yapmaktadır. 

V- YATIRIMLAR 

TETAŞ'ın 2003 yılı yatırım ödeneği 1.100 milyar lira olarak belirlenmiş,ancak; ödeneğin % 9,8'i 
oranında 119,8 milyar liralık harcama yapılabilmiştir. 

VI- BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 

Bağlı ortaklığı bulunmayan şirket'in AKTAŞ Elektrik Ticaret A.Ş. ve Kayseri ve Civarı 
Elektrik Ticaret A.Ş. unvanlı iki adet iştiraki mevcuttur.TEAŞ'ın üçe bölünmesiyle 07.12.2001 ta
rihli protokol esasları çerçevesinde TETAŞ bünyesine alınan bu iştiraklerden 2003 yılı sonu iti
barıyla AKTAŞ'ın tamamı ödenmiş esas sermayesi 1.000 milyar lira, kayseri'nin ise 1.040 milyar 
lira olup, AKTAŞ'ta % 15 oranında 150 milyar lira, Kayseri'de ise % 20 oranında 208 milyar lira 
olmak üzere toplam 358 milyar liralık iştirak payı mevcuttur. Anılan iştiraklerden Kayseri ve Ci
varı Elektrik Ticaret A.Ş.'nin sermayesinde toplam kamu payı % 54'bulmaktadır. Danıştay nezdin-
de açılan bir dava nedeniyle, AKTAŞ Elektrik Ticaret A.Ş.'nin faaliyetine son verilmesiyle bu şir
ket uhdesine verilmiş olan İstanbul Anadolu yakasındaki elektrik enerjisi dağıtım imtiyazı 
01.04.2002 tarihi itibarıyla kaldırılıp bu bölgedeki elektrik dağıtım hizmetini görme görevi TE-
DAŞ'a devredilmiştir. İştiraklerden Kayseri ve Civarı Elektrik Ticaret A.Ş. 2003 yılında 9,9 Tril
yon Lira dönem kârı sağlamış, TETAŞ'a ödenmiş sermayesinin % 954,4'ü oranında 1.985 mil
yar lira temettü payı isabet etmiştir. 

Elektrik dağıtım konularında görevlendirilmiş olan AKTAŞ ve Kayseri Elektrik Ticaret A.Ş. 
ile TETAŞ arasında elektrik bedellerinden doğan alacakların tahsil ve tasfiyesi konusundaki mah-
suplaşma işlemleri 1990 yılından bu yana belirli bir temele oturtulamamış ve kati bir anlaşma te
sis edilememiştir. 1990-1997 yıllarını kapsayan mahsuplaşma işlemleri geçici kaydıyla sonuçlan
dırılıp, 24.05.1999 tarihinde AKTAŞ Elektrik Ticaret A.Ş.'den KDV dahil 5,2 Trilyon Lira, 
17.05.1999 tarihinde de Kayseri ve Civarı Elektrik Ticaret A.Ş.'den 733,2 milyar lira tahsil olun
muş ise de; 1998-1999 dönemi mahsuplaşma çalışmaları sonucu AKTAŞ'tan yaklaşık 6,4 Trilyon 
Lira alacaklı olduğu hesaplanıp ilgili bakanlığın onayına sunulmasının, Kayseri ve Civarı Elektrik 
Ticaret A.Ş.'nin 1998-1999 dönemi mahsuplaşmasının da 02.10.2000 tarihinde TEAŞ Yönetim 
Kuruluna sunulmasının ardından herhangi bir tahsilat olmadığı gibi 2000-2002 yıllarını kapsayan 
mahsuplaşma çalışmalarına henüz başlanılmamış, ancak; ilgili bakanlık tarafından AKTAŞ Elek
trik Ticaret A.Ş. için 1998-2001, Kayseri ve Civarı Elektrik Ticaret A.Ş. için 1998-2002 yıllarını 
kapsayan dönemlere ilişkin olarak yaptırılmış denetim çalışmaları sonucu hazırlanan denetim ra
porlarında mahsuplaşma işlemlerine ilişkin yapılan hesaplamalarda TETAŞ'ın 31.05.2002 tarihi 
itibarıyla AKTAŞ'tan 550,7 Trilyon Lira, Kayseri ve Civarı Elektrik Ticaret A.Ş'den ise 15,6 Tril
yon Lira alacaklı olduğu hususuna değinilmiş, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan yeni bir ince
leme ve soruşturma komisyonu tarafından hazırlanan 07.05.2002 tarih ve 105-94 sayılı rapor da 
ise ; 30.07.2002 tarihi itibarıyla AKTAŞ'tan 1.325,5 trilyon lira, Kayseri ve Civarı Elektrik Tica
ret A.Ş.'den 74,2 trilyon lira alacaklı olunduğu hususuna değinilmesinin ardından ilgili bakanlığın 
67 ve 68 sayılı olur'ları gereğince anılan raporda hesaplanmış söz konusu alacakların tahsili ama
cıyla TETAŞ tarafından 30.07.2002 tarihinde Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2002/516 
Esas sayılı dosya üzerinden AKTAŞ, Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesinde de 2002/535 Esas 
sayılı dosya üzerinden Kayseri Elektrik Ticaret A.Ş. aleyhine toplam 1.369,7 trilyon liralık alacak 
davası açılmış, ayrıca; müşterek ve müteselsil sorumlu oldukları gerekçesiyle 46 kurum persone
li de dava konusu edilmiş olup, davalar henüz sonuçlanmamıştır. 
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Diğer taraftan, enerji sektöründeki kuruluşların 1998-1999-2000-2001 yıllarına ait hesap ve 
işlemlerinin görüşüldüğü 07.01.2004 tarihli TBMM KİT Komisyonu toplantısında alınan, "mülga 
TEAŞ ile AKTAŞ Elektrik Ticaret A.Ş. ve Kayseri Elektrik Ticaret A.Ş. arasında 1990 yılından bu 
yana söz konusu olan mahsuplaşmalarm tekrar ele alınması, mahsuplaşmada esas alınan usul ve 
esasların gözden geçirilerek yeniden belirlenmesi ve mahsuplaşmalarm bu çerçevede yapılmasına 
ilişkin temenni karan" temenni kararı ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun 2002 ve 
2003 yılı denetim raporunda yer verilen mahsuplaşma ile ilgili çalışmaların yeniden başlatılarak 
ivedilikle sonuçlandırılması şeklindeki öneri doğrultusunda ilgili bakanlığın 15.10.2004 tarih ve 
3491 sayılı olur'larına istinaden konu ile alakalı kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşacak 
bir komisyon teşkiline başlanıldığı gözlenmiştir. 

VII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi. 
B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 
1- 14.10.2004 tarihli Bakan oluru alınarak, Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. ve Kayseri ve Civarı 

Elektrik Ticaret A.Ş. ile 1990 yılından bu yana yapılan ve yapılması gereken mahsuplaşma uygu
lamasının yeni bir komisyon marifetiyle gözden geçirilmesi ve mevzuat çerçevesinde bir mahsup
laşma yöntemi bulunarak birikmiş olan sorunların çözümü konusunda tekrar yeni bir çalışma ya
pılması benimsenmiş olup, bu çalışmalar sırasında, özel dağıtım şirketleri ile TETAŞ arasında; 

- Sözleşmelerdeki belirsizlikler nedeniyle ortaya çıkan farklı yorumların da etkisiyle bir tür
lü sonuçlandınlamayan mahsuplaşma uygulamasının çözüme kavuşturulması için, öncelikle mev
zuattaki belirsizliklerin giderilmesine imkân sağlayan ve taraflar arasındaki farklı yorumları orta
dan kaldıran usul ve esasları düzenleyen bir metodoloji belirlenmesi, 

- Bu metodolojinin ışığı altında, görevli şirketlerle TETAŞ arasında, 1998-2003 yılları mah
suplaşma işlemlerinin tamamlanması ve mutabakatla belirlenmiş olan yöntem çerçevesinde, geçi
ci kaydıyla yapılmış olan 1990-1997 dönemi mahsuplaşmasının da kesinleştirilmesi konusunda ge
rekli çabanın gösterilmesi, 

- Yeni mahsuplaşma işlemlerinin yapılması, geçici olarak yapılan mahsuplaşma işlemlerinin 
kesinleştirilmesi sırasında; 

- Tanımlarda sadelik ve açıklığın sağlanması istismarlara fırsat vermeyeceğinden, görevli şir
ketlerin tabi olduğu sözleşmelerin gözden geçirilerek zamana ve kişilere göre değişen farklı yorum 
ve anlamlara imkân veren hükümlerin düzeltilmesi, 

- 1990-1997 yılları için yapılacak mahsuplaşmada, sözleşmelerdeki tutarsızlıkların yarattığı 
çözümsüzlükler nedeniyle, tarafların mutabakatı ile belli kabuller yapılarak, birikmiş problemlerin 
sonuçlandırılması, 

- Görevli şirketlerin ileriki yıllar için,varlık nedenleri olan verimlilik ilkelerini sağlayacak 
oranlarla sınırlı kayıp kaçak taahhütlerinin sözleşmelere dahil edilmesi, 

- Görevli şirketler denetim biriminin, bir mevzuat çerçevesinde, çalışma esaslannın düzenlenmesi, 
- Makul temettü hesabına matrah oluşturan ödenmiş sermayenin, yeniden değerlendirilmesin

de, imtiyaz alındığı zamanki sermayenin mi, yoksa, daha sonra artırılan sermayenin mi dikkate alı
nacağı hususunun gerekçeleriyle birlikte açıklığa kavuşturulması, 

- Sermayenin yeniden değerlendirilmesinde, kullanılacak kriterin TÜFE rakamına 10 ilave 
edilmesi yerine, Enflasyonun düşmesi, göreli olarak şirketlere verilecek makul temettü miktarını 
artıran bir sonuç doğuracağından, TÜFE rakamına, TÜFE'nin bir yüzdesi oranındaki rakamın ila
ve edilmesi, veya bir başka yöntem geliştirilmesi, 
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- Şirketin işletme giderlerine, satılan birim enerji ölçeğinde bir sınır getirilmesi, 

- Enerji satışı dışında, ancak enerji şirketi olmanın getirdiği hasılatların da mahsuplaşmada 
dikkate alınması, 

- Şirketlerin verimliliklerini artıracak diğer teşvik unsurlarının da belirlenerek, mevzuata da
hil edilmesi, 

- Yatırımların ihale ve kabul aşamalarında, mülkiyenin TEDAŞ'a ait olması nedeniyle, TE-
DAŞ elemanlarının bulunmasının sağlanması yanında, ihale uygulamasının kontrol edilmesi için 
ortak bir yöntem geliştirilmesi, 

- Yatırım ve hizmet alım ihalelerinin, rekabet ortamında yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin 
alınması, 

- Şirketlerle, TETAŞ arasındaki borç alacak ilişkilerinin, mahsuplaşmayla ilgili olanlar ve ol
mayanlar olarak iki grubu ayrılması ve her gruptakinin tabi olacağı hükümlerin belirlenmesi ve bu 
ayrımın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için mevzuatı gerektiğince incelemiş uzman hukukçula
rın görüşlerinin de alınması, 

SONUÇ 
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ)'nin 2003 yılı bilançosu ve 117.617.862 

milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
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Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş 2003 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

1-Doaen Varlıklar: 

A-Hazır Değerler 

B-Menkul Kıymetler 

l)Menkul Kıyın. Değer Düşüklüğü Kars. 

C-Tıcan Alacaklar 

1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 

2-Şûpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

D-Dıger Alacaklar 

1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 

2-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 

E-Stoklar 

t-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 

2-Verilen Sipariş Avansları 

F-Yıllara Yaygın inşaat Ve Onaran 

G-Gelecek Aylara Ait Gıd-Gelır Tahakkuk 

H-Dıger Donen Varlıklar 

Donca Varlıklar TopUmı 

h- Duran Varlıklar 

A-Tıcan Alacaklar 

1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 

2-Şüpheli Alacaklar Karşılığıı (-) 

B-Dıger Alacaklar 

1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 

2-Şüpheli Alacaklar Karşılığıı (-) 

C-Malı Duran Varlıklar 

1-Bağlı Menkul Kıymetler 

2-Bağlı Menkul Kıym.Değ.Düşükl. Karş.(-) 

3-lstirakler 

4-lştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 

5-İştirakler Serm. Pay. Değer Düş.Karş. 

6-Bağlı Ortaklıklar 

7-Bağlı Ortakl. Sermaye Taahhütleri 

8-Bağlı Ortaklık. Serm.Pay.Değ.DûşükL. 

9-Diğer Mali Duran Varlıklar 

10)Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düsük.Karş.(-) 

D-Maddı Duran Varlıklar 

1-Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 

2-Birikmiş Amortismanlar (-) 

3-Yapılmakta Olan Yatırımlar 

4-Verilen Avanslar 

E-Maddı Olmayan Duran Varlıklar 

1-Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt) 

2-Birikmiş Amortismanlar (-) 

3-Verilen Avanslar 

F-Ozel Tükenmeye Tabı Varlıklar 

1-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ( Brüt) 

2-Birikmiş Tükenme Paylan (-) 

3-Verilen Avanslar 

G-Gelecek Yıllara Ait Gıd-Gelır Tahakkuku 

H-Dıger Duran Varlıklar 

Duran Varlıklar Toplam 

Aküf (Varlıklar) Toplamı 

Önceki donem 

Aynntoi (TL) 

(88.924.223.162.125) 

13.047.417.148 

358.000.000.000 

1.227.099.613.273 

(344.990.913.531) 

330.067.008.000 

Tümü (TL) 

169.652.118.209.712 

4.235.000.000.000 

3.073.645707.556.540 

45.769.845.929.367 

13.047.417.148 

356.100.025.517 

410.845.465.531 

37.526.090.139.417 

3J31.608.254.743.230 

358.000.000.000 

1.212.175.707.742 

1.570.175.707.742 

3J33.178.430.450.970 

Cari donem 

Aynntoi (TL) 

(206.460.363.238.701) 

325.856.798 

358.000.000.000 

1.645.922.757.758 

(609.497.834.461) 

425.280.000.000 

3.000.000.000.000 

(450.000.000.000) 

Tümü (TL) 

158.536.596.928.752 

3.566.798.873.691.790 

27.815.121.884.194 

325.856.798 

513.289.244.028 

41.743.607.732.208 

3.795.407.M5J37.770 

358.000.000.000 

1.461.704.923.297 

2.550.0OO.OO0.0O0 

257.947.390.634 

4.627.652.313.931 

3.8O0.035.467.65I.700 
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Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş 2003 yılı bilançosu 

Pa»lf(Kaynaklar) 

1-Kua Vadeli Yabancı Kaynaklar 

A-Malı Borçlar 

B-Tıcan Borçlar 

l-Borc Senetten Reeskontu (-) 

C-Dıger Borçlar 

1-Dıger Borç Senetlem Reeskontu^-) 

D-Alınan Avanslar 

E-Yıllara Yaygın İriş. Ve Onanm Hakıdişleri 

F-Odenecek Vergi Ve Yükümlülükler 

G-Borc Ve Gider Karşılıkları 

1-Donem Kan Vergi Ve Dıger Yasal YülcKar. 

2-Donem Kannın Pesm Od. Vergi Ve Diğer Yük-Kar. 

3-Kıdem Tazminatı Karşılığı 

4-Dıger Borç Ve Gider Karşılıkları 

H-Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 

l-Dıger Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 

IMJzun Vadeli Yabana Kaynaklar 

A-Malı Borçlar 

B-Tıcan Borçlar 

l-Borc Senetlen Reeskontu (-) 

C-Dıger Borçlar 

1-Dıger Borç Senetlen Reeskontu (-). 

D-Alınan Avanslar 

E-Borc Ve Gider Karşılıktan 

1-Kıdem Tazminatı Karşılığı 

2-Dıger Borç Ve Gider Karsı 

F-Getecek Yıllara Ait Gelir.Ve Gider Tahakkuktan 

G-Dıger Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Top. 

Iıı-Ozkaynaldar 

A-Odenmıs Sermaye 

1-Sermaye 

2-Ödenmemiş Sermaye (-) 

B-Sermaye Yedekleri 

1-Hisse Senedi İhraç Pnmlen 

2-Hısse Senedi İptal Karlarları 

3-M.D.V. Yemden Değerleme 

4-Istırakler Yemden Değerleme Artışlan 

5-Diğer Sermaye Yedeklen 

C-Kar Yedekten 

1-Yasal Yedekler 

2-Statu Yedeklen 

3-Olaganushı Yedeklen 

4-Dıger Kar Yedeklen 

5-Ozel Fonlar 

D-Gecmıs Yıllar Karlan 

E-Gecmıs Yıllar Zararlan(-) 

F-Donem Net Kan/Zaran 

özkaynaklar Toplamı 

Pasif Kaynaklar Toplamı 

Önceki dönem 

AYRINTISI 

169.723.030.976.724 

5.510.662.167.580 

0 
0 

c 
50.000.000.000.00C 

(30.746.868.370.022 

327.217.648.7U 

438.167.28C 

(202.572.399.650.538 

66.874.067.992.393 

TÜMÜ 

1.786.835.701.513.220 

1.483.657.682.294.880 

3.330.736.640.473 

169.778.790.298.200 

156.642.824 

3.443.603.067.389.590 

91.532.056.000 

90.713.049.973 

5.510.662.167.580 

5.692.907.273.553 

19.253.131.629.978 

327.655.815.996 

(202.572.399.650.538) 

66.874.067.992.393 

(116.117.544.212.171 

3J33.178.430.450.970 

Cari dönem 

AYRINTISI 

333.528.930.196.037 

5.510.662.167.580 

50.000.000.000.000 

(30.746.868.370.022) 

578.570.704.992 

438.167.280 

TÜMÜ 

2J27.048.171.083.91S 

1.129.008.909 J03.808 

2.977.916.636.486 

333.563.961.374.219 

3.792 J98.958J98.428 

78.166.760.000 

96.009.524.598 

5.510.662.167.580 

5.684.838.452.178 

19.253.131.629.978 

579.008.872.272 

(135.698J31.658.145) 

117.617.861.956.997 

1.751.670.801.102 

3.800.035.467.651.708 
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Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş 2003 yılı gelir tablosu 

GELİR VE GİDERLER 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (•) 

C- NET SATIŞLAR 

D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ KARI 

E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI 

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDERLER VE ZARARLAR (•) 

H- FİNASMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR 

I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 

J- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (•) 

DÖNEM KARI 

K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 

YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 

Önceki Dönem 

TL 

8.112.768.700.913.871 

15.176.407.072.749 

8.097.592.293.841.122 

7.245.127.123.118.109 

852.465.170.723.013 

626.587.833.085.760 

225.877.337.637.253 

73.537.299.997.930 

87.296.335.340.430 

176.631.667.534.698 

35.486.634.760.055 

37.674.387.418.234 

6.286.954.185.896 

66.874.067.992.393 

-

66.874.067.992.393 

Cari Dönem 

TL 

8.857.779.667.703.690 

14.142.091.205.391 

8.843.637.576.498.299 

8.398.570.525.217.421 

445.067.051.280.878 

180.300.401.869.327 

264.766.649.411.551 

40.342.620.344.703 

118.674.812.232.232 

-

186.434.457.524.022 

50.190.443.832.506 

119.007.039.399.531 

117.617.861.956.997 

-

117.617.861.956.997 

- 1834 - II. CİLT 



SAYI: 126 

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.'NİN 2004 YILINA AİT 

HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 10.05.2006 tarihli 21 inci Birleşiminde Türkiye Elektrik Ticaret ve Taah
hüt A.Ş.'nin 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Bü
yük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili ola
rak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuru
luş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü 
olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

1- TOPLU BAKIŞ 

Bir kamu iktisadi kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türkiye Elektrik Kurumu (TEK), 
12.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Elektrik Üretim İletim 
A.Ş.(TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ) unvanlı iki ayrı iktisadi devlet teşekkülü ha
linde teşkilatlandırılmalarının ardından 21.01.2000 tarih ve 4501 sayılı kanun ile uluslararası tahkim 
müessesesinin düzenlenmesini müteakip, mevcut enerji mevzuatının Avrupa Birliği (AB) müktese-
batına uyum ve kamu elektrik şirketlerinin yeniden yapılandırma çalışmalarına hız verilmiştir. 

Yedinci Beş yıllık Kalkınma Planı'nda (1996-2000), enerji sektöründe, özel ve kamu kesimi fa
aliyetlerinin düzenlenmesine, rekabetçi bir ortamın oluşturularak tüketici haklarının korunmasına, 
gerekli yatırımların yapılmasına yönelik olarak; üretim, kaynak, fiyat, tasarruf, çevre, dağıtım, ve ya
tırım politikaları konusunda bir karar mekanizması ve kurumsal yapı oluşturulması öngörülmüş, söz 
konusu hedefler doğrultusunda; 03.02.2001 tarih ve 24335 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile kamu tüzel kişiliğe haiz, idari ve mali özerkliğe sa
hip, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kurulmuş, 02.05.2001 tarihli Resmi Gazetede ya
yımlanan 4646 sayılı Kanunla da 4628 sayılı Kanunda yer alan "Elektrik Piyasası Düzenleme Kuru
mu", ibaresi "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu", bu kurum bünyesinde yer alan "Elektrik Piya
sası Düzenleme Kurulu" ibaresi de "Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu" olarak değiştirilmiştir. 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun başlıca amacı, elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, dü
şük maliyetli ve çevreye uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet orta
mında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf 
bir elektrik piyasası oluşturulması, özel kesimin de yer alacağı rekabete açık bu piyasadaki özel
leştirme ile bağlantılı elektrik firmalarının hukuki, teknik ve mali kriterlerinin belirlenmesi, bu pi
yasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır. 

2001 yılında uygulamaya konulan Ekonomik İstikrar ve Enflasyonla Mücadele Programı çer
çevesinde, elektrikte serbest piyasa sistemine geçilmesi ve rekabet ortamının sağlanmasını temi-
nen; TEAŞ'ın yeniden yapılandırılarak TEDAŞ'ın yanında elektrikle ilgili üretim, iletim, toptan 
satış konularında görevli birer kamu şirketi kurulması ve son aşamada da iletim dışındaki kamu 
elektrik şirketlerinin özelleştirilmesi öngörülmüştür. 
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Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ), Devletin genel enerji politika
sına uygun olarak, elektrik enerjisi sektöründe, 4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu çerçevesinde 
elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunmak amacıyla, 02.03.2001 tarih ve 24334 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan 05.02.2001 tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarın
ca; Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi (TEAŞ)'nin üçe bölünüp; 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), 
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), 
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TEİAŞ), 
Unvanları ile 233 sayılı KHK'nin 25.01.2001 tarih ve 4622 sayılı kanunla değişik 3 üncü 

maddesi uyarınca anonim şirket statüsünde, üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü şeklinde yeniden teş
kilatlandırılması suretiyle kurulmuştur. 

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi;nin Ana Statüsü,Yüksek Planlama Kuru
lu (YPK)'nun 11.06.2001 tarih ve 200l/T-19 sayılı kararı ile onaylandıktan sonra 29.06.2001 ta
rih ve 24447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ise de şirket; Ankara Ticaret Sicil Memurluğu
na 165459 sicil no ile kayıt edilip, 05.10.2001 tarih ve 5397 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete-
si'nde ilan olunan Ana Statüsü çerçevesinde 01.10.2001 tarihinden itibaren faaliyet göstermeye 
başlamıştır. 

Elektrik sektörünün serbestleştirilmesi sürecinde; ilk elektrik toptan satış şirketi olarak kurul
muş olan TETAŞ'in görevleri özetle; 

• İlgili mevzuat kapsamında imzalanmış olan enerji alım ve satım anlaşmalarını mülga TE-
AŞ'tan ve TEDAŞ'tan devralıp yürütmek, 

• 4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu çerçevesinde gerektiğinde enerji satış anlaşmaları ve sü
resi bir yılı aşmayan enerji alım anlaşmaları yapmak ve yürütmek, 

• Enterkonneksiyon şartları oluşmuş ülkelerden/ülkelere, Bakanlık politikalarına uygun olarak 
elektrik ithalatı ve ihracatı yapmak, 

• Toptan satış tarifelerini hazırlayıp, Enerji piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurulu 
(EPDK)'nun onayına sunmak ve onaylanmış tarifeyi uygulamak, 

• 3154 sayılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu çerçevesinde, EPDK'nca belirlenen usul ve esaslar dahilin
de, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve diğer özel kesim elektrik şirketlerinden ürettikleri elektrik 
enerjisini toptancı olarak satın almak ve Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi (TEDAŞ) ile diğer yer
lere satmak, şeklinde belirlenmiş bulunmaktadır. 

TETAŞ 13.03.2003 tarihinde EPDK'dan aldığı 7 yıl süreli Toptan Satış Lisansı uyarınca fa
aliyetlerini yürütmektedir. Şirket; kamu tarafından imzalanmış mevcut sözleşmeler çerçevesinde; 
Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret modeli ile tesis edilmiş bulunan santrallar ile İşletme Hakkı Devri yo
luyla özel sektöre devredilmiş olan santrallara verilen 15-20 yıl gibi uzun süreli enerji alım taahüt-
lerini üstlenip yürütmek amacıyla kurulmuş bir anlamda geçici süreli bir kuruluş olup, EÜAŞ, EÜ
AŞ Bağlı ortaklıkları ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilen santrallarda üretilen elek
trik enerjisi EPDK tarafından belirlenmiş süre boyunca (Hazırlık dönemi üzerine azami 5 yıl) yine 
şirketçe alınıp satılmaktadır. 

Merkezi Ankara olan ve taşra teşkilatı bulunmayan şirket, Türkiye'de üretilen elektrik enerji
sinin toptan alıcısı ve satıcısı olup, gerektiğinde ithalat ve ihracat da yapabilmektedir. Enerji alım
ları TETAŞ ve üretici kamu şirketleri arasında aktedilen Elektrik Satış Anlaşmaları (ESA) çerçe
vesinde yapılmaktadır. Özel üretici şirketlerin satış tarifeleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
ile anılan şirketler arasında yapılmış üretim sözleşmelerinin eki olan tarifeler tablosunda sözleşme 
süresi için belirlenmiş değerlere göre yürütülmektedir. 
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TETAŞ, kuruluşunu müteakip mülga TEAŞ'tan 7 adet YİD, 2 adet İHD ve 5 adet Yİ; TE-
DAŞ'tan ise 12 adet YİD projesi ile ilgili işleri devralmıştır. 

TETAŞ; 2004 yılında zorunlu alım yükümlülüğü bulunan özel sektöre ait Yİ (5 adet), YİD 
(24 adet) ve İHD (2 adet) modeli ile işletilen santrallardan, kamuya ait üretim şirketlerinden olan 
EÜAŞ, EÜAŞ Bağlı Ortaklıkları ve Özelleştirme Kapsam ve Programına alınmış santrallardan, 
İmzalanmış Sözleşme karşılığı Türkmenistan'dan almış olduğu elektrik enerjisini kamuya ait da
ğıtım şirketi olan TEDAŞ'a ve TEDAŞ Bağlı Ortaklıklarına, bir özel dağıtım şirketi olan ve TE-
TAŞ'ın da % 20 oranında iştiraki bulunan Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş.'ne, iletim sistemine doğ
rudan bağlı direkt müşterilere (56 adet), ihraç kayıtlı olmak üzere KARTET firmasına, enerji veya 
mal mübaledesi karşılığında Nahçıvana satmıştır. Aralık 2005 ayından itibaren Gürcistan-Acara 
Özerk Cumhuriyeti'ne de elektrik verilmeye başlanmıştır. 

Ayrıca, 08.11.1990 tarih ve 1096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Eti Holding'in bağ
lı ortaklıkları iken özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve bilahare özelleştirilmiş bulunan 
ve elektriği yoğun olarak tüketmekte olan sanayi kuruluşlarından Seydişehir'deki Eti Alüminyum 
A.Ş., ile Antalya'daki Eti Elekrometalurji A.Ş'ine % 40 indirimli fiyat üzerinden satış yapılması 
nedeniyle, oluşan görev zararları Hazine tarafından sübvanse edildiğinden 2004 yılında 13,8 Tril
yon Liralık sübvansiyon geliri tahsil olunmuştur. 

3096 sayılı yasaya göre kendi görev bölgeleri dahilinde elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı 
yapmakla görevlendirilmiş imtiyazlı şirketlerden olan Çukurova Elektrik A.Ş.(ÇEAŞ) ve Kepez 
Elektrik A.Ş.(KEPEZ) firmalarının bu hakları Bakanlar Kurulu'nun 12.06.2003 tarih ve 2003/5712 
sayılı kararıyla kaldırılmış olduğundan TETAŞ ile ÇEAŞ ve KEPEZ arasında akdedilmiş elektrik 
satış anlaşmaları (ESA) ve eki protokoller de TETAŞ Yönetim Kurulu'nun 17.06.2003 tarihli kararıyla iptal 
olunmuştur. 

TETAŞ'ın dördüncü faaliyet dönemini oluşturan 2004 yılı faaliyet sonuçlarına ait toplu bil
giler, 2003 ve 2002 yıllarına ait veriler ile ilk faaliyet dönemini oluşturan 01.10.2001-31.12.2001 
dönemine ait üç aylık verilerle birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 

Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) 

İştiraklere ödenen sermaye 

İştirakler temettü gelirleri 

Başlıca alım miktarı (Elektrik enerjisi) 

Alınan elektrik enerjisi ortalama birim maliyeti 

Tüm alım tutan 

Başlıca satış miktan (Aktif elektrik enerjisi) 

Satılan aktif elektrik enerjisi ortalama birim fiyatı 

Net satış tutan 

Stoklar: 

-Muhtelif malzeme 

-Diğer stoklar (sipariş avanslar) 

Memur (ortalama) 

Sözleşmeli (ortalama) 

İşçi (ortalama) 

'ersonel için yapılan tüm giderler 

Memurlar için yapılan giderler. 

Memur başına aylık ortalama giderler 

Sözleşmeliler için yapılan giderler. 

Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 

İşçiler için yapılan giderler. 

İşçi başına aylık ortalama gider 

'ahakkuk eden vergiler 

3SYİH' ya katkı (üretici fiat.) 

}SYİH'ya katkı (alıcı fiat.) 

îSMH'ya katkı alıcı fiyatlarıyla 

-ararlılık (kullanılan kaynaklar yönünden) 

iali Karlılık (Öz kaynaklar yönünden) 

aaliyet kan 

»önem kan 

ilanço karzaran 

Ölçü 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
Milyon TL 
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Milyon TL 
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Milyon TL 

01.10.2001-
31.12.2001 2002 2003 2004 Son iki yıl farkı 
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19.253.132 19.253.132 19.253.132 19.253.132 

- - 1.751.671 82.535.958 80.784.287 

2.178.174.005 3.449.295.974 3.798.283.796İ 4.928.146,395 1.129.862.599 

(183.318.830) (116.117.544) • -
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74.960.457j 

Not: 2003 yılından itibaren bilanço değerleri enflasyona göre düzeltilmiştir. 
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II- İDARİ BÜNYE 
233 sayılı KHK kapsamında bir iktisadi Devlet teşekkülü olan ve elektrik enerjisi sektörün

de toptan alım ve satım işi ile iştigal eden TETAŞ'm merkezi Ankara'da olup, herhangi bir taşra 
teşkilatı bulunmamaktadır. Şirket'in en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organı olan yö
netim kurulu, bir başkan ve beş üye olmak üzere toplam altı kişiden oluşmaktadır. Genel Müdür 
aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Şirketin yürütme organı olan Genel Müdürlük; başta 
Genel Müdür olmak üzere, birisi idari diğeri teknik iki adet Genel Müdür Yardımcılığı, Teftiş Ku
rulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Savunma Sekreterliği, 5 adet Daire Başkanlığı ve müstakil 
müdürlükler olan Yönetim Kurulu Büro, Özel Kalem, Basın ve Halkla İlişkiler, Dengeleme ve Uz
laştırma Uygulama Müdürlüğü olmak üzere 4 adet müdürlük şeklinde teşkilatlandırılmıştır. 

2003 yılı sonu itibarıyla şirket'te 60 memur, 135 sözleşmeli personel, 33 işçi olmak üzere top
lam 228 personel mevcut iken, emeklilik ve diğer nedenlerle oluşan çıkışların devam etmesiyle 
2004 yılı sonunda 58 memur, 122 sözleşmeli personel ve 32 işçi olmak üzere toplam 212 personel 
kaldığı ve toplam personel sayısında geçen yıla göre % 7,0 oranında 16 kişilik azalma yaşandığı 
gözlenmiştir. 

Dönem içinde; sözleşmeliden memuriyete geçiş şeklinde 3 memur girişi olurken 2 memur 
emeklilik, 3 memur da başka kurumlara nakil suretiyle ayrılmış, sözleşmelilerde ise; biri naklen ta
yin, diğeri askerlik dönüşü tekrar işe başlama olmak üzere 2 giriş olmasına karşın, 3 kişinin sözleş
meliden memuriyete geçmesi, bir kişinin askere gitmesi 11 kişinin de emekli olması sonucu toplam 
15 kişi ayrılmış, işçilerde ise her hangi bir giriş olmamış sadece bir kişi kendi isteğiyle ayrılmıştır. 

Şirkette, memurlar 657 sayılı Kanuna, sözleşmeliler 399 sayılı KHK'ye, işçiler ise 1475 sayı
lı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi bulunmaktadır. 2004 yılında 9.384.080.830 
milyon lira tutarında gerçekleşmiş olan toplam giderleri içinde personel harcamaklarının payı % 0,4 
düzeyinde bulunan şirkette dönem içinde, 5.384.338 Milyon Lirası cari yılla, 268.902 Milyon Li
rası geçmiş yıllarla ilgili olmak üzere toplam 5.653.241 Milyon Liralık personel harcaması yapıl
mış, kişi başına düşen aylık ortalama harcama tutarı memurlarda 2.322 Milyon Lira, sözleşmeli
lerde 1.675 Milyon Lira, işçilerde 2.419 Milyon lira olmuştur. 

III- MALİ BÜNYE 
2004 yılı sonu itibarıyla şirketin esas sermayesi 179 Trilyon lira, ödenmiş sermayesi ise 19,3 Tril

yon liradır. Şirketin esas sermayesi 2004 yılında 50 Trilyon liradan 179 Trilyon Liraya yükseltilmiş 
ise de 19,3 Trilyon liralık ödenmiş sermayesinde kuruluşundan bu yana herhangi bir artış olmamıştır. 

Şirket 2004 yılında 9.554,0 Trilyon lirası Elektrik satışlarından, 73,8 Trilyon lirası olağan ge
lir ve kârlardan, 84,0 Trilyon lirası Olağan dışı gelir ve kârlardan olmak üzere toplam 9.711,9 
Trilyon lira gelir elde etmiş, buna mukabil; 9.365,1 Trilyon lirası elektrik alış maliyeti, 19,0 Tril
yon lirası faaliyet gideri, 12,4 Trilyon lirası olağan gider, 215,6 Trilyon lirası olağan dışı gider ol
mak üzere toplam 9.612,1 Trilyon liralık gidere katlanarak dönemi geçen yıla göre % 15,2 oranın
da eksiği ile, bütçede öngörülmüş olan kâr hedefine göre de % 16,5 oranında eksiği ile 99,8 Tril
yon lira kâr ile kapatmıştır. 

Şirketin 2004 yılı sonundaki aktif büyüklüğü 5.010,7 Trilyon lirayı bulmuş olup, söz konusu 
tutarın % 0,1 oranında 4,6 Trilyon Lirası Duran varlıklardan, % 99,9 oranında 5.006,1 Trilyon li
rası dönen varlıklardan oluşmuştur. Aktif değerlerin finansmanında 4.922,1 Trilyon lirası kısa sü
reli yabancı kaynak, 6,1 Trilyon lirası uzun süreli yabancı kaynak olmak üzere % 98,4 oranında 
4.928,2 Trilyon liralık yabancı kaynak kullanılırken, % 1,6 oranında 82,5 Trilyon liralık öz kaynak 
kullanılmış bulunmaktadır. Şirket, kuruluşundan bu yana her dönem kâr elde etmiş ise de kuruluş 
sırasındaki hesap devirlerinden gelen birikmiş zararları nedeniyle 2002 yılında 116,1 Trilyon Lira-
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lık birikmiş zararı yabancı kaynaklara sirayet etmiş ve öz kaynakları tamamen sıfırlanmış durum
da iken, 2003 yılında da 117,6 Trilyon Lira dönem kârı elde edilmesiyle 2003 yılında öz kaynak 
tutarı ilk defa artıya geçerek 1,7 Trilyon lira olarak gerçekleşmiş, 2004 yılında da dönemin 99,8 
trilyon lira kâr ile kapanması vergiler düşüldükten sonra dönem net kârının da 74,9 Trilyon lira ol
masıyla öz kaynak tutarı 82,5 Trilyon lirayı bulmuştur. 

Dönen varlıkların kısa süreli yabancı kaynaklara oranı 2002 yılında % 94 iken 2003 yılında % 100,1 
2004 yılında ise % 101,7 oranına yükselmiş ve olumlu bir seyir takip etmiş ise de şirket kısa süre
li borçlarını ödemede zorlanmaktadır. Şirketin borçlarının ağırlıklı kısmını EÜAŞ ve bağlı ortak
lıklarından alınan elektrik alım bedellerinden kaynaklanan borçlar oluştururken, şirket alacakla
rının ağırlıklı kısmını da TEDAŞ ve Bağlı ortaklıklarına satılan elektrik bedellerinden doğan ala
caklar oluşturmaktadır. 

Sektörde para tahsilatı esas itibarı ile TEDAŞ ve TEDAŞ bağlı ortaklıkları tarafından yapıl
maktadır. TETAŞ'ın üretici kuruluşlar olan EÜAŞ, EÜAŞ Bağlı ortaklıkları, Özelleştirme Kapsam 
ve Programındaki Santrallar, Yİ,YİD, İHD Santrallarından temin ettiği enerji bedellerini gereği şe
kilde ödeyebilmesi TEDAŞ ve TEDAŞ Bağlı Ortaklıklarına sattığı enerjiden doğan alacaklarını za
manında ve tam olarak tahsil etmesine bağlı olduğu gibi EÜAŞ ve EÜAŞ Bağlı Ortaklıkları ile di
ğer üretici kuruluşların BOTAŞ'a olan Doğal Gaz ve TKİ'ye olan Kömür borçlarını gereği şekilde 
ödeyebilmeleri de buna bağlıdır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

TETAŞ'ın 2004 yılı işletme bütçesinde, 
- Dönem içinde 122.978.527 Mwh elektrik enerjisi satın alınarak 9.897,0 Trilyon liralık öde

mede bulunulacağı, diğer cari ihtiyaçlar için satın alınacak 977,9 milyar liralık muhtelif malze
me ile birlikte toplam alım tutarının 9.897,9 Trilyon lira olacağı, 

- 900 milyar liralık yatırım yapılacağı 

- Olağan ve olağan dışı gelir ve kârların 75,2 Trilyon lira, Olağan ve olağan dışı gider ve za
rarların ise 62,7 Trilyon lira olacağı, 

- Satın alınan enerji miktarının %3'ü oranındaki 3.675.160 Mwh enerjinin iletim hat kayıpla
rı şeklinde yitirileceği, satışa sunulabilecek 119.303.367 Mwh elektrik enerjisinin ortalama 
84.450,18 TL/kwh fiyat üzerinden satılmasıyla 10.075,2 Trilyon liralık brüt satış hasılatı elde edi
leceği, üçüncü kişiler adına tahsil olunacak 5,8 Trilyon liralık Enerji Fonu ve TRT payı tahsilatı
nın tenzili ile net satış hasılatının 10.069,4 Trilyon lira olacağı, satılmak üzere alınacak 
122.978.527 Mwh enerji için ödenecek 9.897,0 Trilyon liralık enerji alım gideri ve 65,5 Trilyon 
liralık diğer işletmecilik giderleri toplamından oluşan 9.962,5 Trilyon liralık satış maliyeti sonu
cu, işletme faaliyetleri sonucunun 107 Trilyon liralık işletme faaliyeti kârı ile kapanacağı, 75,2 
Trilyon liralık faaliyet dışı gelir ve kâr elde edileceği, 62,7 Trilyon liralık faaliyet dışı gider ve za
rar meydana geleceği, sonuç itibarıyla dönem sonucunun 119,5 Trilyon lira kâr ile kapanacağı, 

öngörülmüştür. 

Söz konusu öngörüye karşın enerji tüketimlerindeki artışa paralel olarak 2004 yılında bir önce
ki yıla göre % 6,6 oranında 7.522.178 Mwh artışla ortalama 77.596,26 TL/kwh fiyat üzerinden 
120.689.464 Mwh elektrik enerjisi alınarak 9.365,1 Trilyon liralık enerji alım giderinde bulunuldu
ğu, 19,0 Trilyon lira olarak gerçekleşen diğer işletmecilik giderleri ile birlikte giderler toplamının 
9.384,1 Trilyon lira olduğu, % 3,2 oranında gerçekleşen 3.781.402 Mwh iletim hat kaybının tenzili 
ile alıcılara fatura edilebilen 116.818.063 Mwh (Aktif) elektrik enerjisinin ortalama 81.346,83 
TL/kwh fiyat üzerinden satılmasıyla 9.502,8 Trilyon liralık hasılat elde edildiği, 34.907 Mwh Re-
aktif enerji satışı ve 13.587 MWh Güç geliri karşılığında elde edilen 49,6 Trilyon liralık hasılat ile 
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Antalya Ferrokrom ve Seydişehir Alüminyum fabrikalarına satılan enerjiye uygulanmış % 40 ora
nındaki 13,8 Trilyon liralık sübvansiyon geliri ile birlikte toplam brüt satış hasılatının 9.566,2 Tril
yon lira olduğu, 8,4 Trilyon lirası TRT payı, 3,8 Trilyon lirası da Enerji Fonu tahsilatı olmak üze
re üçüncü kişiler adına tahsil olunan toplam 12,2 Trilyon liralık hasılatın diğer indirimler olarak 
brüt satış hasılatından tenzili ile net satış hasılatının 9.554,0 Trilyon lira olarak gerçekleştiği, satı
şa sunulan enerjinin maliyetinin 9.365,1 Trilyon lira, faaliyet giderlerinin de 19,0 Trilyon lira ol
masıyla toplam satış maliyetinin 9.384,1 Trilyon lira olarak gerçekleşmesi sonucu net satış hasıla
tı üzerinden % 1,78 oranında kârlılık elde edilerek % 1,06 oranında olması beklenen kârlılık hede
finin aşıldığı ve işletme faaliyetleri sonucunun 169,9 Trilyon liralık kâr ile kapandığı, ancak, di
ğer faaliyetlerden olağan ve olağan dışı gelir ve kârların bütçeye göre % 109,9 oranında fazlasıy
la 157,9 Trilyon lira, diğer faaliyetlerden olağan ve olağan dışı gider ve zararların ise bütçeye gö
re % 263,6 oranında fazlasıyla 228 Trilyon lira olmasıyla dönem sonucunun; bütçedeki kâr hedefi
ne göre % 16,5 oranında, 2003 yılı dönem kârına göre de % 15,2 oranında eksiği ile 99,8 Trilyon 
lira dönem kârı ile kapandığı gözlenmiştir. 

Elektrik enerjisi tüketimindeki artışlara paralel olarak TETAŞ 2003 yılında, 2002 yılına göre 
% 6,5 oranında, 6.933 milyon kWh artışla 113.167.286 Mwh elektrik enerjisi satın alıp % 3,4 ora
nındaki 3.795.059 Mwh iletim hat kayıplarının düşülmesinden sonra 109.372.227 Mwh elektrik 
enerjisini satmışken, 2004 yılında ise 2003 yılına göre % 6,6 oranında 7.522.178 Mwh artışla 
120.689.464 MWh enerji satın almış, % 3,2 oranındaki 3.871.401 Mwh iletim hat kayıplarının dü
şülmesinden sonra 116.818.063 Mwh elektrik enerjisini pazarlamıştır. 

Şirketin 2004 yılında satın alıp sattığı elektrik enerjisinin % 99,62 oranında 120.225.990 
Mwh'ı muhtelif yurt içi üreticilerden, % 0,38 oranında 463.474 Mwh'ı da yurt dışından (Türkme
nistan) temin olunmuştur. 

2004 yılında satın alınan 120.689.464 Mwh elektrik enerjinin; % 51,28 oranında 61.888.901 
Mwh'ı ortalama 58.197,82 TL/Kwh fiyattan bir kamu şirketi olan EÜAŞ ve Bağlı ortaklıklarından 
(Hamitabat ve Soma), % 29,48 oranında 35.577.612 Mwh'ı ortalama 88.455,78 TL/Kwh fiyattan 
özel sektöre ait 4'ü Doğalgaza biri İthal kömür'e dayalı üretim yapan 5 adet Yap İşlet (Yİ) santral-
larından, % 11,75 oranında 14.177.439 Mwh'ı ortalama 133.251,67 TL/Kwh fiyattan özel sektöre 
ait 4'ü Doğalgaz, 18'i Hidrolik, 2'si Rüzgar enerjisi ile üretim yapan toplam 24 adet Yap İşlet Dev
ret (YİD) santrallarından, % 4,02 oranında 4.862.289 Mwh'ı ortalama 78.838,72 TL/Kwh fiyattan 
birer kamu şirketi olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan YEAŞ bünyesindeki Yeniköy 
ve Yatağan Termik santrallarından ve KEAŞ bünyesindeki Kemerköy Termik Santralından, % 2,79 
oranında 3.362.768 Mwh'ı ortalama 92.987,78 TL/Kwh fiyattan İşletme Hakkı özel sektöre devre
dilmiş 2 adet Termik Santraldan, % 0,38 oranında 463.474 Mvvh'ı ortalama 48.849,61 TL/Kwh fi
yattan ithalat yoluyla Türkmenistan'dan, % 0,28 oranında 341.436 Mwh'ı ortalama 23.665,41 
TL/Kwh fiyattan Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM)'nden alınmış bulunmaktadır. 

EÜAŞ ve Bağlı ortaklıklarından alınan elektrik enerjisinin ortalama birim fiyatı 2002 yılın
da 53.062,90 TL/Kwh iken 2003 yılında % 3,13 oranında 1.662 lira azalarak 51.400,9 TL/Kwh ol
muş, 2004 yılında ise % 13,22 oranında artarak 58.197,82 TL/Kwh olarak gerçekleşmiş, özel sek
tör üreticilerinden alınan elektrik enerjisinin ortalama birim fiyatı ise 2002 yılında 115.266,70 
TL/KWh iken 2003 yılında % 9,87 oranında 11.373 lira azalarak 103.893,7 TL/Kwh olmuş, 2004 
yılında ise yine % 5,6 oranında azalışla 98.013,89 TL/Kwh'a olarak gerçekleşmiştir. 

2004 yılında satılan 116.818.063 Mwh elektrik enerjisinin % 61,1 oranında 71.348.434 Mvvh'ı 
dağıtıcı şirket olan TEDAŞ'a, % 29,4 oranında 34.433.513 Mwh'ı TEDAŞ'ın Bağlı Ortaklıkları
na, % 6,0 oranında 7.825.033 Mvvh'ı direkt ve yedek tedarik müşterileri olan muhtelif sanayi ku
ruluşlarına, % 0,04 oranında 5.002.017 MWh'ı Kuzey Irak'a enerji ihracatında bulunan KARTET 
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A.Ş'ne, % 0,16 oranında 1.820.744 MWh'ı dağıtıcı olarak görev yapan ve imtiyazlı bir şirket olan 
iştirak statüsündeki Kayseri Elektrik A.Ş'ne, % 0,7 oranında 856.715 MWh'ı direkt tedarik müş
terisi olan Muhtelif KİT'lere, 456 MWh'ı da resmi dairelere (İSKİ) satılmış, % 0,6 oranında 
713.752 Mwh'ı iç bünyede tüketilmiş, % 0,3 oranında 378.735 MWh'ı ise bedelsiz satış şeklinde 
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne verilmiştir. 

13.3.1991 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde Türkiye İle Azerbaycan arasında elektrik 
enerjisi iş birliği başlatılmış, 27.12.1991 tarihinden itibaren Aralık (Türkiye) - Sederek (Nahçivan) ener
ji nakil hattı ile Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne elektrik verilmeye başlanılmıştır. 

Nahçıvan'a verilmekte olan elektrik enerjisinden doğan alacakların durumunun Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığı'nca 23.6.2003 tarih ve 1998/956 sayılı yazı ile Dışişleri Bakanlığına iletildi
ği, 12-14 Nisan 2005 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye - Azerbaycan Hükümetler arası KEK top
lantısında, iki ülke kurumlarının 3 ay içinde bir araya gelmeleri hususunda anlaşılmasının ardından 
görüşmelerin bir ivme kazandığı fakat henüz nihai bir çözüme ulaştırılamadığı anlaşılmıştır. 

154 kV Iğdır-Babek Nakil Hattı ve 34,5 kV Aralık-Sederek Nakil Hattı vasıtasıyla Nahçivan'a 
1991 yılından Ağustos 2005 ayı sonuna kadar toplam 4.682.574.190 Kwh elektrik enerjisi verile
rek, 1993 yılında 192.000.000 Kwh, 1996 yılında da 166.848.000 Kwh olmak üzere toplam 
358.848.000 Kwh enerji alındığı, Ağustos 2005 ayı sonu itibarı ile verilen 4.323.726.190 Kwh net 
enerji için 0,035 ABD Doları / Kwh fiyat üzerinden 151.330.417 ABD Doları, 34,5 KV Hat ya
pım bedeli olarak ise 395.000 ABD Doları olmak üzere toplam 151.725.417 ABD Doları tutarın
da alacak hesaplandığı, 12-13.7.2005 tarihlerinde BAKÜ'de yapılan toplantılarda konunun görü
şülmesi sırasında Azerbaycan yetkililerince bu borcun silinmesi halinde 1.1.2006 tarihinden itiba
ren bedeli mukabili alım yapılabileceği, istenen tutarı ödeme imkânlarının bulunmadığı fakat ener
ji alımını sürdürecekleri şeklinde beyanda bulunulduğu ifade olunduğu belirtilmekte ise de bu gö
rüşmelerin nihai bir protokole bağlanamadığı Şubat 2006 itibarı ile de Nahçıvan Özerk Cumhuri
yeti'ne enerji sevkiyatının devam etmekte olduğu ve TETAŞ kayıtlarında sadece miktar açısından 
bedelsiz satış şeklinde izlendiği ancak, muhasebe kayıtlarında yurt dışından alacak olarak herhan
gi bir kayıt da tesis edilmemiş olduğu anlaşılmıştır. 

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne 1991-2005 yılları arasında verilen enerji bedelleri ve iletim hat
tı yapım bedelinden kaynaklandığı belirtilen ve Ağustos 2005 ayı sonu itibarı ile TETAŞ'ça yapılan 
hesaplamaya göre 151.725.417 ABD Dolan olarak tespit olunan ancak TETAŞ'ın alacak hesapları 
içinde de yer almadığı gözlenen alacak iddiasının devam etmekte olan enerji sevkiyatlan ile gün geç
tikçe daha da büyüyeceği ve TETAŞ yetkililerinin kararları ile nihai bir sonuca ulaştırılamayacağı 
dikkate alındığında, konunun ilgili merciler tarafından nihai bir sonuca ulaştırılması gerekmektedir. 

V- YATIRIMLAR 

TETAŞ'a 2004 yılında 11.01.2004 tarih ve 25343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım 
Programı ile 900 milyar liralık yatırım ödeneği tahsis olunmuş, İdame ve Yenileme Yatırımları 
için tahsis olunan 10 milyar liralık ödenekten 534 milyon liralık, Makine Teçhizat alımı için tahsis 
olunan 20 milyar liralık ödenekten 7,7 milyar liralık, Bilgi İşlem Master projesi için tahsis olunan 
870 milyar liralık ödenekten 41,4 milyar liralık olmak üzere toplam bazda tahsis olunan ödeneğin 
% 5,5 M oranında 49,7 milyar liralık harcama yapılabilmiştir. 

VI- BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 

Bağlı ortaklığı bulunmayan şirket'in AKTAŞ Elektrik Ticaret A.Ş. ve Kayseri ve Civarı 
Elektrik T.A.Ş. unvanlı iki adet iştiraki bulunmaktadır. 
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TEAŞ'ın üçe bölünmesiyle 07.12.2001 tarihli protokol esasları çerçevesinde TETAŞ bünye
sine geçmiş olan bu iştiraklerden 2004 yılı sonu itibarıyla AKTAŞ Elektrik Ticaret A.Ş.'nin öden
miş esas sermayesi 1 Trilyon lira, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş'nin ödenmiş sermayesi ise 18,2 
Trilyon liradır. TETAŞ'ın elektrik enerjisi dağıtım faaliyeti durdurulmuş olan AKTAŞ'ta % 15 
oranında hissesi üzerinden 150 milyar liralık iştirak payı bulunmaktadır. Kayseri ve Civarı Elek
trik T.A.Ş'te ise % 20 oranındaki hissesi üzerinden 3.460 milyar liralık iştirak payı bulunması ge
rekirken TETAŞ kayıtlarında anılan iştirakteki sermaye iştirak payının 208 milyar lira olarak yer al
makta olduğu, iştiraklcrdeki sermaye toplamının ise 358 milyar lira olarak yer aldığı anlaşılmıştır. 

TETAŞ ile anılan iştirakler arasında yapılması gereken mahsuplaşma işlemlerinin 1990 yılın
dan bu yana kesin bir neticeye kavuşturulamadığından hareketle Kayseri ve Civarı Elektrik 
T.A.Ş.'nin bilançolarında oluşan dönem kârlarının kesin olarak belirlenemeyeceği gerekçesiyle şir
ketin dönem kârlarının TETAŞ'ça kabul olunmayıp genel kurul toplantılarında muhalefet edildiği, 
fakat, anılan şirketçe 2005 yılı içinde gönderilmiş olan 716.560 YTL temettü payının iştiraklerden 
temettü gelirleri hesabına kaydedilmiş olduğu da gözlenmiştir. 

2004 yılı sonunda ödenmiş sermayesi 18,2 trilyon lira olan Kayseri ve Civarı Elektrik Türk 
A.Ş.'nin sermayesindeki 208 milyar liralık TETAŞ iştirak payının % 1,14'e tekabül etmekte oldu
ğu dikkate alındığında % 20 oranında 3.460 milyar lira olması gereken iştirak payının kayıtlara 
yansıtılmadığı anlaşılan 3.432 milyar lirasının da iştiraklerdeki sermaye payı hesabına alınmak su
retiyle kayıtlara yansıtılması gerekmektedir. 

Danıştay nezdinde açılan bir dava nedeniyle, AKTAŞ Elektrik Ticaret A.Ş.'nin faaliyetine son 
verilmesiyle bu şirket uhdesine verilmiş olan İstanbul Anadolu yakasındaki elektrik enerjisi dağı
tım imtiyazı 01.04.2002 tarihi itibarıyla kaldırılmış bu bölgedeki elektrik dağıtım hizmetini gör
me görevi TEDAŞ'a devredilmiştir. İştiraklerden AKTAŞ Elektrik Ticaret A.Ş. 2004 yılında 
1.036,5 Milyar lira zarar açıklarken, Kayseri ve Civarı Elektrik Ticaret A.Ş. 9.374,3 Milyar lira 
dönem kârı sağlamış fakat 2004 yılında herhangi bir kâr dağıtımı olmamıştır. 

Elektrik dağıtım konularında görevlendirilmiş olan AKTAŞ ve Kayseri Elektrik Ticaret A.Ş. 
ile TETAŞ arasında elektrik bedellerinden doğan alacakların tahsil ve tasfiyesi konusundaki mah
suplaşma işlemleri 1990 yılından bu yana belirli bir temele oturtulamamış ve kati bir anlaşma te
sis edilememiştir. 1990-1997 yıllarını kapsayan mahsuplaşma işlemleri geçici kaydıyla sonuçlan
dırılıp, 24.05.1999 tarihinde AKTAŞ Elektrik Ticaret A.Ş.'den KDV dahil 5,2 Trilyon Lira, 
17.05.1999 tarihinde de Kayseri ve Civarı Elektrik Ticaret A.Ş.'den 733,2 milyar lira tahsil olun
muş ise de; 1998-1999 dönemi mahsuplaşma çalışmaları sonucu AKTAŞ'tan yaklaşık 6,4 Trilyon 
lira alacaklı olduğu hesaplanıp ilgili bakanlığın onayına sunulmasının, Kayseri ve Civarı Elektrik 
Ticaret A.Ş.'nin 1998-1999 dönemi mahsuplaşmasmın da 02.10.2000 tarihinde TEAŞ Yönetim 
Kuruluna sunulmasının ardından herhangi bir tahsilat olmadığı gibi 2000-2002 yıllarını kapsayan 
mahsuplaşma çalışmalarına henüz başlanılmamış, ancak; ilgili bakanlık tarafından AKTAŞ Elek
trik Ticaret A.Ş. için 1998-2001, Kayseri ve Civarı Elektrik Ticaret A.Ş. için 1998-2002 yıllarını 
kapsayan dönemlere ilişkin olarak yaptırılmış denetim çalışmaları sonucu hazırlanan denetim ra
porlarında mahsuplaşma işlemlerine ilişkin yapılan hesaplamalarda TETAŞ'ın 31.05.2002 tarihi 
itibarıyla AKTAŞ'tan 550,7 Trilyon lira, Kayseri ve Civarı Elektrik Ticaret A.Ş'den ise 15,6 Tril
yon lira alacaklı olduğu hususuna değinilmiş, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan yeni bir ince
leme ve soruşturma komisyonu tarafından hazırlanan 07.05.2002 tarih ve 105-94 sayılı rapor da 

- 1843 - II. CİLT 



ise ; 30.07.2002 tarihi itibarıyla AKTAŞ'tan 1.325,5 Trilyon lira, Kayseri ve Civarı Elektrik Tica
ret A.Ş.'den 74,2 Trilyon lira alacaklı olunduğu hususuna değinilmesinin ardından ilgili bakanlı
ğın 67 ve 68 sayılı olur'ları gereğince anılan raporda hesaplanmış söz konusu alacakların tahsili 
amacıyla TETAŞ tarafından 30.07.2002 tarihinde Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde 
2002/516 Esas sayılı dosya üzerinden AKTAŞ, Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesinde de 
2002/535 Esas sayılı dosya üzerinden Kayseri Elektrik Ticaret A.Ş. aleyhine toplam 1.369,7 tril
yon liralık alacak davası açılmış, ayrıca; müşterek ve müteselsil sorumlu oldukları gerekçesiyle 46 
kurum personeli de dava konusu edilmiş olup, davalar henüz sonuçlanmamıştır. 

Öte yandan, Elektrik Üretim A.Ş. ile (mülga TEAŞ) ile Bağlı ortaklıklarının 1998-1999-
2000-2001 yıllarına ait hesap ve işlemlerinin görüşüldüğü 7.1.2004 tarihli TBMM KİT Komisyo
nu toplantısında ; mülga TEAŞ ile Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. ve AKTAŞ Elektrik Tica
ret A.Ş. arasında 1990 yılından bu yana olan mahsuplaşma işleminin tekrar ele alınması, mahsup-
laşmada esas alınan usul ve esasların gözden geçirilerek yeniden belirlenmesi ve mahsuplaşmala-
rın bu çerçevede yapılmasına ilişkin bir temenni kararı alınmıştır. 

Bu gelişmeler üzerine Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanhğı'nca yapılan değerlendirmeler sonucunda, 

- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı, Enerji Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan
lığı, Enerji İşleri genel Müdürlüğü, ve TETAŞ ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü elemanlarından bir 
komisyon oluşturulmasının, 

- Bu komisyon tarafından yapılacak çalışmalarda, Kanun, Yönetmelik, Sözleşme hükümleri 
ve daha önce Başbakanlık Teftiş Kurulu başkanlığınca hazırlanan Raporlarda yer alan hususlar ile 
birlikte TBMM KİT Komisyonu Temenni Karan'nın ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Başkanlığı'nca hazırlanan Raporda yer alan temennilerin bir bütün olarak değerlendirilmesinin, 

- Gerektiğinde Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden görüş alınmasının, 

- Yapılacak bu değerlendirme çalışması neticesinde, gerekli görülmesi halinde mevcut uygu
lamanın değiştirilmesinin ve gerçekçi kabul edilebilir ve kamu yararını gözeten bir mahsuplaşma 
metodolojisinin belirlenmesinin, 

- Yapılacak bu çalışmalara Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının da katılımının sağlanmasının, 

uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı, 

15.10.2004 tarih ve 3491 sayılı olur uyarınca konunun 16.2.2005 tarih ve 546 sayılı yazı ile 
Başbakanlık Makamı'na arz edildiği, konu hakkında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'na 
( Sayın Mehmet Ali Şahin) gönderilen 1.3.2005 tarih ve 724 sayılı yazının 4.3.2005 tarihinde Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'na intikali üzerine, Başkanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Başkanlığı'nın 21.4.2005 tarih ve 604 sayılı görevlendirme yazısıyla komisyon çalışmala
rına iştirak etmek üzere bir Başdenetçi'nin de görevlendirildiği, ancak, Şubat 2006 itibarı ile söz 
konusu komisyonun çalışmalarının henüz bir neticeye ulaşmadığı anlaşılmıştır. 

AKTAŞ ve Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş ile TETAŞ arasında 1990 yılından bu yana ke-
sinleştirilememiş bulunan mahsuplaşma işlemlerinin daha fazla gecikmeye meydan verilmeden bir 
çözüme kavuşturulabilmesini teminen konunun tüm yönleriyle incelenip değerlendirilmesi ve ta
kip edilecek metodolojinin belirlenmesi için oluşturulan komisyonun çalışmalarının bir an önce ta
mamlanması önem arz etmektedir. 
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VII- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne 1991-2005 yılları arasında bedelsiz satış açıklamaları ile 
verilen enerji bedelleri ve iletim hattı yapım bedelinden kaynaklandığı belirtilen ve Ağustos 2005 
ayı sonu itibarı ile TETAŞ'ça yapılan hesaplamaya göre 151.725.417 ABD Doları olarak tespit olu
nan ancak TETAŞ'ın alacak hesapları içinde de yer almadığı gözlenen tutarın devam etmekte olan 
enerji sevkiyatları ile gün geçtikçe daha da büyüyeceği göz önüne alınarak, konunun bir çözüme 
kavuşturulması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

2. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 

B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 
1. Şirketin ödeme yükümlülüklerini zamanında ve sorunsuz olarak yerine getirebilmesi TE-

DAŞ'tan olan alacaklarının zamanında tahsiline bağlı olduğundan, bu alacakların tahsili konusun
da ilgili merciler nezdinde girişimlerin sürdürülmesi, 

SONUÇ 
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ)'nin 2004 yılı bilançosu ve 99.777.143 

milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
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TETAŞ Türkiye Elektrik Ticaret \ 

Aktif (Varlıklar) 

I- Donen Varlıklar: 
A-Hazır Değerler 
B-Menkul Kıymetler 

l)Menkul Kıym. Değer Düşüklüğü Kars. 
C-Tıcan Alacaklar 

1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

D-Dıger Alacaklar 
1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
2-Verilen Sipariş Avansları 

F-Yıllara Yaygın inşaat Ve Onarım 
G-Gelecek Aylara Ait Gıd-Gelır Tahakkuk 
H-Dıger Donen Varlıklar 
Donen Varlıklar Toplamı 

it- Duran Varlıklar 
A-Tıcan Alacaklar 

1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüpheli Alacaklar Karşılığıı (-) 

B-Dıger Alacaklar 
1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüpheli Alacaklar Karşılığıı (-) 

C-Malı Duran Varlıklar 
1-Bağlı Menkul Kıymetler 
2-Bağh Menkul Kıym.Değ.Düşükl. Karş.(-) 
3-Iştirakler 
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 
5-İştirakler Serm.Pay. Değer Düş.Karş. 
6-Bağlı Ortaklıklar 
7-Bağlı Ortakl. Sermaye Taahhütleri 
8-Bağh Ortaklık. Serm.Pay.Değ.DüşükL 
9-Diğer Mali Duran Varlıklar 

10)Diğer Mali Duran Varlıklar Değer 
Düşük. Karş.(-) 

D-Maddı Duran Varlıklar 
1-Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş Amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta Olan Yatırımlar 
4-Verilen Avanslar 
E-Maddı Olmayan Duran Varlıklar 

1 -Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş Amortismanlar (-) 
3-Verilen Avanslar 

F-Ozel Tükenmeye Tabı Varlıklar 
1-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş Tükenme Paylan (-) 
3-Verilen Avanslar 

G-Gelecek Yıllara Ait Gıd-Gelır Tahakkuku 
H-Dıger Duran Varlıklar 
Duran Varlıklar Toplam 
Aktif (Varlıklar) Toplamı 

«; Taahhüt A.S. 2004 Yılı Bilançosu 
Önceki dönem 

Ayrıntısı 
Milyon TL 

(206.460.363) 

326 

358.000 

1.399.518 
(534.884) 

425.280 

3.000.000 
(450.000) 

Tümü 
Milyon TL 

158.536.597 

3.566.798.873 

27.815.122 

326 

513.289 
41.743.608 

3.795.407.815 

358.000 

1.289.914 

2.550.000 

257.947 

4.455.861 
3.799.863.676 

Aktifi (Varlıklar ) 
Cari dönem 

Ayrıntısı 
Milyon TL 

(205.213.678) 

358.000 

2.311.875 
(1.092.536) 

3.884.674 
(1.052.744) 

Tümü 
Milyon TL 

190.409.606 

4.762.298.637 

21.265.318 

3.694 

3.485.578 
28.664.498 

5.006.127.331 

358.000 

1.219.339 

2.831.930 

145.752 

4.555.021 
5.010.682.352 

NOT: 2003 yılı değerleri enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. 
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TETAŞ Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 

Pasif 

I-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
A-Malı Borçlar 
B-Tıcan Borçlar 
1-Borc Senetleri Reeskontu (-) 

C-Dıger Borçlar 
1-Dıger Borç Senetlern Reeskontu.(-) 

D-Alınan Avanslar 
E-Yıllara Yaygın İnş. Ve Onarım Hakıdişleri 
F-Odenecek Vergi Ve Yükümlülükler 
G-Borc Ve Gider Karşılıkları 

1-Donem Kan Vergi Ve Dıger Yasal Yük.Kar. 
2-Donem Karının Pesın Od.Vergi Ve Diğer Yük.Kar. 
3-Kıdem Tazminatı Karşılığı 
4-Dıger Borç Ve Gider Karşılıkları 

H-Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 
I-Dıger Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 

H-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
A-Malı Borçlar 
B-Tıcan Borçlar 

1-Borc Senetleri Reeskontu (-) 
C-Dıger Borçlar 

1-Dıger Borç Senetleri Reeskontu (-). 
D-Alınan Avanslar 
E-Borc Ve Gider Karşılıkları 

1-Kıdem Tazminatı Karşılığı 
2-Dıger Borç Ve Gider Karsı 

F-Gelecek Yıllara Ait Gelır.Ve Gider Tahakkukları 
G-Dıger Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Top. 

III-Ozkaynaklar 
A-Odenmıs Sermaye 
1-Sermaye 
2-Odenmemıs Sermaye (-) 
3-Sermaye düzeltme farkları 

B-Sermaye Yedeklen 
1-Hisse Senedi Ihrac Primleri 
2-Hısse Senedi iptal Karlarları 
3-M.D.V. Yeniden Değerleme 
4-Istırakler Yeniden Değerleme Artışları 
5-Diğer Sermaye Yedeklen 

C-Kar Yedeklen 
1-Yasal Yedekler 
2-Statu Yedeklen 
3-Olaganustu Yedeklen 
4-Dıger Kar Yedeklen 
5-Ozel Fonlar 

D-Gecmıs Yıllar Karlan 
E-Gecmıs Yıllar Zararlan(-) 
F-Donem Net Kan/Zaran 
Özkaynaklar Toplamı 
Pasif Kaynaklar Toplamı 

2004 Yılı Bilançosu Pasifi (Kaynaklar) 
Önceki dönem 

Ayrıntısı 
Milyon TL 

333.528.930 

5.510.662 

50.000.000 
(30.746.868) 

11.884.765 

Tümü 
Milyon TL 

2.327.048.171 

1.129.008.909 

2.977.917 
333.563.961 

3.792.598.958 

78.167 
96.009 

5.510.662 

5.684.838 

31.137.897 

(147.175.879 
117.617.862 

1.579.880 
3.799.863.67* 

Cari dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

260.262.650 

5.793.176 

179.000.000 
(159.746.869) 

16.674.324 

206.000 

Tümü 
Milyon TL 

3.552.915.195 

1.105.761.339 

3.043.301 
260.299.379 

4.922.019.214 

211.256 
122.748 

5.793.176 

6.127.180 

35.927.455 

206.000 

(28.557.954) 
74.960.457 
82.535.958 

5.010.682352 
NOT: 2003 yılı değerleri enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. 
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TETAŞ Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AS. 2004 Yılı Gelir Tablosu 

GELİR VE GİDERLER 

A- BRÜT SATİŞLAR 

B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C- NET SATIŞLAR 

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ KARI 

E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI 

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDERLER VE ZARARLAR (-) 

H- FİNASMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR 

I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 

J- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI 

K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 

YÜKÜMLÜLÜK KARŞILAKLARI 

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 

Önceki Dönem 

Milyon TL 

8.857.779.667 

14.142.091 

8.843.637.576 

8.398.570.525 

445.067.051 

180.300.402 

264.766.649 

40.342.620 

118.674.812 

186.434.457 

50.190.444 

119.007.039 

117.617.862 

' 

117.617.862 

Cari Dönem 

Milyon TL 

9.566.154.209 

12.125.514 

9.554.028.695 

9.365.051.078 

188.977.617 

19.029.753 

169.947.864 

73.845.694 

12.438.681 

10.439 

231344.438 

84.017.072 

215.584.367 

99.777.143 

24.816.686 

74.960.457 
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SAYI: 127 
KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.'NİN 2003 YILINA AİT 

HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 
Komisyonumuzun 09.05.2006 tarihli 20 nci Birleşiminde Kemerköy Elektrik Üretim ve Ti

caret A.Ş'nin 2003 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye 
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğin
ce denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Ku
ruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından söz
lü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun 15.9.1983 tarih ve 124 sayılı kararı uyarın

ca Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) nun 1984 yılı yatırım programına konulan Kemerköy Termik 
Santralı 25.6.1984 tarihinde imzalanmış olan sözleşme çerçevesinde Polonya'nın Elektrik firması 
tarafından anahtar teslimi bazında gerçekleştirilmiştir. 

Her biri 210 Mw gücünde 3 üniteden oluşan santralin 1. ünitesi 6.12.1993, 2. ünitesi 31.5.1994, 
3. ünitesi 27.1.1995 tarihinde devreye alınmış, kesin kabulü 8.9.1997 tarihinde yapılmıştır. 

Bakanlar Kurulu'nun 12.8.1993 tarih ve 93/4789 sayılı kararı ile TEK'in Türkiye Elektrik 
Üretim İletim Anonim Şirketi (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) un
vanlı iki ayrı iktisadi devlet teşekkülü haline getirilmesi ile TEAŞ bünyesinde kalan santral, TE-
AŞ'ın bir işletmesi olarak faaliyetini sürdürürken Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 11.8.1995 ta
rih ve 95/62 sayılı kararı ile TEAŞ'a bağlı Hamitabat, Soma ve Yeniköy termik santrali ile birlik
te 18 ay içinde işletme hakkı devri yoluyla özelleştirilmek amacıyla özelleştirme kapsam ve prog
ramına alınarak özelleştirme idaresine devrolunmuş ve 4046 Sayılı Kanun'un 20/A maddesi uya
rınca düzenlenen Ana Sözleşmesinin 6.10.1995 tarihinde Milas Ticaret Sicili'ne 2584 sicil numa
rası ile tescilini müteakip Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.10.1995 tarih ve 3896 sayılı nüs
hasında ilanı ile Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı asgari sermaye tu
tarı olan 5 milyar lira sermayeli bir anonim şirket haline getirilmiştir. 

2.3.2001 tarih ve 24334 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5.2.2001 tarih ve 2001/2026 sayı
lı Bakanlar Kurulu Kararı ile de TEAŞ'ın Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Tür
kiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim şirketi 
(TETAŞ) unvanlı üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü halinde teşkilatlandırılmalarına karar verilmesi 
üzerine bu kuruluşların Ana statülerinin hazırlanıp tescil ve ilanını müteakip 30.9.2001 tarihi itiba
riyle TEAŞ'ın hukuki varlığının sona ermesi ve elektrik üretim birimlerinin EÜAŞ bünyesinde top
lanması sonucu 26.10.2001 tarih ve 2001/T-35 sayılı YPK kararı ile de EÜAŞ'ın bağlı ortaklığı ha
line getirilmiş bulunmaktadır. 

Şirket, EÜAŞ'ın bağlı ortaklığı olarak faaliyetini sürdürmekte iken 14.8.2003 tarih ve 25199 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13.8.2003 tarih ve 2003/44 sa
yılı kararı ile "Satış yöntemi ile özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsam ve programına alınma
sına" karar verilerek Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bağlanmıştır. 

Şirketin son 5 yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler, aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 

Tüm alım tutan 
Satın alınan linyit kömürü miktarı 
Satın alınan linyit kömürü tutan 
Satın alınan kömürü ortalama birim fiyatı 
Brüt üretim miktan 
iç tüketim miktan 
Net üretim ve satış miktan 
Üretim ve satış maliyet tutan 
Net satış tutan 
Brüt üretim maliyeti 
Net üretim ve satış maliyeti 
Ortalama satış fiyatı 
Stoklar: 
İlk madde 
Malzeme 
Diğer stoklar 

Memur (Ortalama) 
Sözleşmeli (Ortalama) 
İşçi (Ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
Memurlar için yapılan giderler 
Memur basma aylık ortalama giderler 
Sözleşmeliler için yapılan giderler 
Sözleşmeli başına aylık ortalama gider 
İşçiler için yapılan giderler 
İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönem karına ilişkin vergi ve diğer yasal yük. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH ya katkı (üretici fiyatlanyla) 
GSMİH ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 
GSMH ya katkı alıcı fiyatlanyla 

Faaliyet karlılığı (öz kaynak yönünden) 
Mali karlılık (Öz kaynak yönünden) 
Ekonomik karlılık 
Zararlılık 
Faaliyet kan 
Dönem kan 
Bilanço kan 

Ölçü 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
Milyar TL 
Bin Ton 

Milyar TL 
Bin TL/Ton 

Gwh 
Gwh 
Gwh 

Milyar TL 
Milyar TL 
TIVKwh 
T17Kwh 
TL/Kwh 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 
% 
% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

1999 
5 
5 

82.188 
4.633 

110.821 
26.966 

1.020 
9 

14.646 
3.776 

13.587 
3.598 
2.392 

240 
2.152 

19.379 
22.011 

8.101 
8.976 

10.195 

904 
1.961 

13 

3 
63 

275 
2.239 

21 
572 
239 
316 

1.972 
598 

32 
3.819 
5.926 
9.424 
9.424 

3,2 
0,6 
0,6 

2.631 
52 
20 

2000 
5 
5 

122.670 
4.240 

164.758 
48.254 

89 
34 

23.764 
4.571 

21.624 
4.731 
2.922 

286 
2.636 

35.710 
39.591 
12.220 
13.547 
15.019 

1.314 
3.658 

18 

4 
82 

269 
4.369 

32 
672 
383 
390 

3.940 
1.221 

32 
6.828 

10.327 
16.755 
16.755 

1,9 
0,4 
0,4 

2.290 
52 
40 

2001 
5 
5 

167.225 
7.827 

231.103 
81.403 

202 
24 

33.632 
4.196 

31.206 
7.450 
2.925 

284 
2.641 

46.159 
54.618 
15.783 
17.479 
20.681 

1.257 
4.012 

35 
4 

81 
286 

5.968 

59 
1.101 

645 
664 

5.244 
1.478 

11 

10.629 
18.006 
27.790 
27.790 

4,0 
0,2 
0,2 

6.715 
31 
60 

2002 
50 
16 

255.019 
130.351 

2.471 
477.372 
152.839 

110.651 
53 

60.856 
4.964 

56.260 
11.006 
3.268 

269 
2.999 

90.195 
99.885 
27.597 
30.068 
33.298 

1.276 
7.961 

49 

4 
79 

316 
9.117 

97 
1.841 

962 
1.015 
8.015 
2.082 

31 
17.519 
31.204 
47.702 
47.702 

2,9 
0,02 
0,2 

7.622 
90 

120 

2003 
50 
16 

347.446 
190.642 

7.277 
660.241 
228.470 

47.189 
19 

50.339 
3.145 

45.658 
14.517 
2.072 

170 
1.902 

74.038 
99.944 
35.738 
38.934 
52.535 

1.629 
7.990 

25 
4 

77 
313 

11.154 

98 
2.844 
1.177 
1.241 
9.833 
2.691 

93 
20.147 
31.567 
51.663 
72.034 

6,5 
0,06 
0,6 

22.808 
298 
325 

Son iki 
yıl farkı 

0 
0 

92.427 
60.291 
4.806 

182.869 
75.631 

-63.462 
-34 

-10.517 
-1.819 

-10.602 
3.511 

-1.196 
-99 

-1.097 
-16.157 

59 
8.141 
8.866 

19.237 

353 
29 

-24 

0 
-2 
-3 

2.037 

1 
1.003 

215 
226 

1.818 
609 

62 
2.628 

363 
3.961 

24.332 

3,6 
0,04 
0,4 

15.186 
208 
205 

Artış veya 
azalış % 

0 
0 

36 
46 

194 
38 
49 

-57 
-64 
-17 
-37 
-19 
32 

-37 
-37 
-37 
-18 

0 
29 
29 
58 

28 
0 

-49 

0 
-3 
-1 
22 

1 
54 
22 
22 
23 
29 

200 
15 

1 
8 

51 
124 
200 
200 

199 
231 
171 
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II- İDARİ BÜNYE 
Şirket, EÜAŞ'ın bağlı ortaklığı olarak faaliyetini sürdürmekte iken 14.8.2003 tarih ve 25199 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13.8.2003 tarih ve 2003/44 sa
yılı kararı ile "Satış yöntemi ile özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsam ve programına alınma
sına" karar verilerek Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bağlanmıştır. 

Mevcut mevzuat uyarınca, şirketin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu 
ve Genel Müdürlüktür. 

Şirketin teşkilat yapısı başta Genel Müdür, 1 Genel Müdür Yardımcısı, bunlara bağlı hukuk müşa
virliği, koruma ve güvenlik amirliği, işyeri hekimliği, başuzman ve 3 şube müdürlüğü bulunmaktadır. 

Şirkette, memurlar 657 sayılı Kanuna, sözleşmeliler 399 sayılı KHK'ye, işçiler ise 4857 sa
yılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

2003 yılı sonu itibariyle, şirkette çalışan personel sayısı, 4'ü memur, 78'i sözleşmeli ve 313'ü de 
işçi olmak üzere toplam 395 kişidir. Ayrıca yıl sonu itibariyle 166 adette taşeron işçisi mevcuttur. 

2003 yılında şirkette çalışan personele yapılan harcamalar, 11,1 trilyon lirası cari yılla, 0,9 
trilyon lirası da geçmiş yılla ilgili olmak üzere toplam 12 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. 

III- MALİ BÜNYE 

2003 yılı sonu itibariyle şirketin esas sermayesi 50 milyar lira, ödenmiş sermayesi ise 16,2 
milyar liradır. Şirketin kullandığı kaynakların genel toplamı 538 trilyon liradır. Bunun 347,4 tril
yon lirasını (% 65) öz, 190,6 trilyon lirasını da (% 35) yabancı kaynaklar oluşturmaktadır. 

Şirketin 2003 yılında elde ettiği gelirlerin, 99,9 trilyon lirası yurtiçi satış hasılatından, 20,4 
trilyon lirasını faaliyetle ilgili olağan gelir ve kârlardan, 0,9 trilyon lirası da diğer gelirlerden ol
mak üzere 121,2 trilyon lira gelir sağlarken, 74 trilyon lira elektrik üretim maliyeti, 7,3 trilyon li
ra finansman gideri ve 39,6 trilyon lirası da diğer gider ve harcama olmak üzere toplam 121 tril
yon lira gider yapmış ve dönemi 0,2 trilyon lira kârla kapatmıştır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Şirketin 2003 yılı giderleri 119 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca yıl içinde tamamı iç 
piyasadan olmak üzere, toplam 50 trilyon lira tutarında alım yapılmıştır. 

Kemerköy termik santralinde 2003 yılında alt ısıl değeri 1701 kcal/kg olan 3.141.173 ton kömür 
ve 5.948 ton fuel-oil yakılarak 2.071.670 MWh enerji üretilmiştir. Santralin kurulu kapasitesi, 
5.518.800 MWh olup kapasite kullanım oranı ise % 38 olarak gerçekleşmiştir. Kayıp kapasite % 62 dir. 

Santralde dönem içinde brüt 2.072 GWh enerji üretilmiş olup bunun 244 GWh'ı iç tüketimde 
kullanılmış ve kalan 1.828 GWh ise enterkonnekte sisteme aktarılmıştır. 

Şirket 2003 faaliyet döneminde 77 trilyon liralık satış maliyetine karşılık, 100 trilyon liralık 
hasılat sağlamış, sonuç olarak işletme faaliyetlerinden 23 trilyon lira tutarında kâr elde etmiş ve 
cari dönemde elde ettiği her 100 liralık satış hasılatının, 77 lirasını satış maliyeti, 23 lirasını da fa
aliyet kârı oluşturmuştur. 

Şirketin 2003 yılı faaliyet döneminde alıcı fiyatlarıyla millî gelire katkısı 31,6 trilyon lira ola
rak gerçekleşmiştir. 

V- YATIRIMLAR 

Şirketin 2003 yılı yatırım programı 15,6 trilyon lira olarak tespit edilmiştir. Yatırım projele
rinin tamamı devam eden işler ile ilgilidir. Cari dönemde mevcut yatırım projeleri için yapılan nak
di yatırım harcaması toplam tutarı 47,2 trilyon lira olmuştur. 
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VI- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1- Santral bacalarından çıkan gazların ormanlara zarar verdiği gerekçesiyle önceki yıllarda 

KEAŞ,YEAŞ ve EÜAŞ aleyhine açılmış bulunan tazminat davalarının kaybedilmesi halinde; hu
kuki sonuçlarının emsal teşkil etmek suretiyle yeni davalara konu edilip daha büyük maddi kayıp
lara ortam hazırlamaması bakımından, sorunun iki kamu kurumu arasında olması nedeniyle, uzlaş
ma yoluyla bir çözüme kavuşturulması çalışmalarının hızlandırılması hususunda ilgili merciler 
nezdinde girişimlerde bulunulması, 

2- Toplu iş sözleşmesinde düzenlenen elektrik yardımının, 4736 sayılı kanuna aykırılık teşkil 
etmesi nedeniyle, Toplu iş sözleşmesinden çıkanlması için ÖİB nezdinde girişimlerde bulunulması, 

3- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesindeki "Lisans sahibi tüzel kişi
ler, gerçekleştirdikleri faaliyetle ilgili varlıklarını faaliyet türlerine göre muhtemel risklere karşı ko
rumak amacıyla sigorta ettirmekle yükümlüdürler" hükmü gereğince şirket varlıklarının ihale ya
pılarak süratle güvence altına alınması, 

4- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan öneri ve tavsiyelerin yerine 
getirilmesi. 

SONUÇ 
Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş'nin 30.3.2004 tarihindeki kendi yönetim kurulun

da kabul edilen 2003 yılı bilançosu 298.367 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş 2003 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
I-DÖNEN VARLIKLAR 
A - Hazır Değerler 
B - Menkul Kıymetler 
1 - Menkul kıymetler değer 

düşüklüğü karşılığı ( - ) 
C - Ticari Alacaklar 
1- Alacak sea reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli alacak Karş.( - ) 
D- Diğer alacaklar 
1- Alacak sea reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli alacak karş.( - ) 
E- Stoklar 
1-Stok değer düş. Karş.(-) 
2-Verilen sipariş avansları 
F- Yıll.yaygın İnş.On.maliyeti 
G- Gel. Ay .ait gid.ve gel.tah. 
E - Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II. DURAN VARLIKLAR 
A - Ticari alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli alacak karş.( - ) 
B - Diğer Alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli alacak karş.( - ) 
C - Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı men.kıy.değ.düş.karş.(-) 
3 - İştirakler 
4 - İştiraklere sermaye taah(-) 
5 - işt.ser.pay.değ.düş.karş.(-) 
6 - Bağlı ortaklıklar 
7 - Bağlı ortak ser.taah(-) 
8 - Bağ.ort.ser.pay.değ.düş.karş.(-) 
9 - Diğer Mali duran varlıklar 
10-Diğ.dur.mali var.değ.düş.karş.(-) 
D - Maddi Duran Varlıklar 
1- Maddi duran varlıklar 
2- Birikmiş amortismanlar ( - ) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan dur.var.(brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar ( - ) 
3- Verilen Avanslar 
F-Özel tükenmeye tabi var. 
1 -Özel tük. tabi var.(brüt) 
2- Birikmiş tük.paylan ( - ) 
3- Verilen avanslar 
G-Gel.yıl.ait gid.ve gel.tah. 
H-Diğer duran varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF(VARLIKLAR)TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

477.372.378 
152.838.802 

300.000 
60.000 

26.609 

32.601.217 

288.206 

9.240.267 

38.371 
18.401.635 

324.533.578 

240.000 

60.596.305 

324.773.578 
385.369.883 

Cari dönem 
Milyon TL 

660.240.579 
228.470.243 

300.000 
120.000 

62.126 

75.330.106 

82.794 

9.643.487 

50.516 
20.969.184 

431.770.336 

180.000 

106.138.213 

431.950.336 
538.088.549 
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Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş 2003 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
I-K1SA VAD. YAB. KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 
1-Borç seneti reeskontu( - ) 
C-Diğer borçlar 
1-Borç seneti reeskontu( - ) 
D- Alınan avanslar 
E- Yıll.yaygın İnş.On.maliyeti 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 
1-Dön.kan ve diğ.yas.yük.karş. 
2-Dönem kannın peşin öd. vergi 

ve diğer yükümlülükleri ( - ) 
3 - Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gider karşılıkları 
H-Gel.ay.ait gel. ve gid.tah. 
I-Diğer kısa vadeli yab.kaynaklar 

KISA VAD.YAB. KAY.TOP. 
H.UZUN VAD. YAB. KAYNAK. 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1 -Borç Senedi reeskontu ( - ) 
C - Diğer borçlar 

1 -Diğer borç sen.reeskontu ( - ) 
D- Alınan avanslar 
E • Borç ve gider karşılıktan 
1 -Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 
F- Gelecek yıllara ait gelirler ve 

gider tahakkukları 
G- Diğer uzun vadeli yab. kaynaklar 
UZUN VAD.YABANCI KAY.TOP. 
IH. ÖZ KAYNAKLAR 
A- Ödenmiş sermaye 
1.- Sermaye 
2- ödenmemiş sermaye ( - ) 
B- Sermaye yedekleri 
1 - Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karları 
3- MDV yeniden değerleme artışları 
4- İştirakler yeniden değ.artışlan 
5- Diğer sermaye yedekleri 
C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2 - Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4 - Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 

D - Geçmiş yıllar karton 
E - Geçmiş yıllar zararları ( - ) 
F - Dönem net kan (zaran) 
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF ( KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Milyon TL 

31.119 

23.590 

516.864 

50.000 
33.750 

254.937.648 

6.048 

5.309.829 

124.030.186 

235 

334.372 
535.967 

1.818 

138.335 

16.250 

254.937.648 

6.048 

59.195 

130.212.407 

138.335 

255.019.141 
385.369.883 

Cari dönem 
Milyon TL 

92.920 

91.552 

1.408.646 

50.000 
33.750 

347.159.329 

6.048 

13.409.997 

175.303.622 

235 

517.111 
1.410.014 

1.301 

16.250 

347.159.329 

6.048 

59.195 

205.447 

190.642.280 

0 

347.446.269 
538.088.549 
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Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş 2003 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 
A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri ( - ) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 
F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 
H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar veya zarar 
I - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem kan veya zaran 
K - Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan(-) 
Dönem net kan veya zaran 

Önceki dönem 
Milyon TL 

99.885.272 

99.885.272 
90.195.419 

2.067.434 

58.842 

2.470.588 

3.981.003 
9.101.362 

31.119 

9.689.853 

7.622.419 

5.210.673 

90.314 

59.195 

Cari dönem 
Milyon TL 

99.944.052 

99.944.052 
74.037.734 

3.098.501 

20.446.111 

30 
7.277.492 

919.986 
36.598.025 

92.920 

25.906.318 

22.807.817 

35.976.406 

298.367 

205.447 
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SAYİ: 128 
KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.'NİN 2004 YILINA AİT 

HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 
Komisyonumuzun 09.05.2006 tarihli 20 nci Birleşiminde Kemerköy Elektrik Üretim ve Ti

caret A.Ş'nin 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye 
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğin
ce denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Ku
ruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından söz
lü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun 15.9.1983 tarih ve 124 sayılı kararı uyarın
ca Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) nun 1984 yılı yatırım programına konulan Kemerköy Termik 
Santralı 25.6.1984 tarihinde imzalanmış olan sözleşme çerçevesinde Polonya'nın Elektrik firması 
tarafından anahtar teslimi bazında gerçekleştirilmiştir. 

Her biri 210 Mw gücünde 3 üniteden oluşan santralin 1.ünitesi 6.12.1993,2. ünitesi 31.5.1994, 
3.ünitesi 27.1.1995 tarihinde devreye alınmış, kesin kabulü 8.9.1997 tarihinde yapılmıştır. 

2.3.2001 tarih ve 24334 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5.2.2001 tarih ve 2001/2026 sayı
lı Bakanlar Kurulu Kararı ile de TEAŞ'ın Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Tür
kiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim şirketi 
(TETAŞ) unvanlı üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü halinde teşkilatlandırılmalarına karar verilmesi 
üzerine bu kuruluşların Ana statülerinin hazırlanıp tescil ve ilanını müteakip 30.9.2001 tarihi itiba
riyle TEAŞ'ın hukuki varlığının sona ermesi ve elektrik üretim birimlerinin EÜAŞ bünyesinde top
lanması sonucu 26.10.2001 tarih ve 2001/T-35 sayılı YPK kararı ile de EÜAŞ'ın bağlı ortaklığı ha
line getirilmiş bulunmaktadır. 

Şirket, EÜAŞ'ın bağlı ortaklığı olarak faaliyetini sürdürmekte iken 14.8.2003 tarih ve 25199 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13.8.2003 tarih ve 2003/44 sa
yılı kararı ile "Satış yöntemi ile özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsam ve programına alınma
sına" karar verilerek Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bağlanmıştır. 

Şirketin son 5 yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler, aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 
Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 

6'çû 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

% 

2000 
5 
5 

122.670 
4.240 

164.758 
48.254 

2001 
5 
5 

167.225 
7.827 

231.103 
81.403 

34 
202 
24 

2002 
50 
16 

255.019 
130.351 
2.471 

477.372 
152.839 
110.651 

53 

2003 
50 
16 

407.069 
190.642 
7.277 

791.713 
300.476 
47.189 

19 

2004 
50 
16 

464.014 
185.996 
10.133 

901.256 
388.636 

Son iki 
yıl farkı 

0 
0 

56.945 
-4.646 
2.856 

109.543 
88.160 
•47.189 

-19 

Artış veya 
azalış % 

14 
-2 
39 
14 
29 

-100 
-100 

18 
-13 
17 
34 

-17 
20 

-20 
15 
28 
38 
39 
55 

1064 

Tüm alım tutan 
Satın alınan linyit kömürü miktarı 
Satın alınan linyit kömürü tutarı 
Satın alınan kömürü ortalama birim fiyatı 
Brüt üretim miktarı 
iç tüketim miktarı 
Net üretim ve satış miktarı 
Üretim ve satış maliyet tutan 
Net satış tutan 
Brüt üretim maliyeti 
Net üretim ve satış maliyeti 
ortalama satış fiyatı 
Stoklan 
İlk madde 
Malzeme 
Diğer stoklar 

Milyar TL 
Bin Ton 

Milyar TL 
Bin TL/Ton 

Gwh 
Gwh 
Gwh 

Milyar TL 
Milyar TL 
TUKwh 
TUKwh 
TL/Kwh 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

23.764 
4.571 

21.624 
4.731 
2.922 

286 
2.636 

35.710 
39.591 
12.220 
13.547 
15.019 

1.314 
3.658 

18 

33.632 
4.196 

31.206 
7.450 
2.925 

284 
2.641 

46.159 
54.618 
15.783 
17.479 
20.681 

1.257 
4.012 

35 

60.856 
4.964 

56.260 
11.006 
3.268 

269 
2.999 

90.195 
99.885 
27.597 
30.068 
33.298 

1.276 
7.961 

49 

50.339 
3.145 

45.658 
14.517 
2.072 

170 
1.902 

74.038 
99.944 
35.738 
38.934 
52.5351 

1.653 
8.096 

25 

59.235 
2.737 

53.252 
19.453 
1.723 

204 
1.519 

85.168 
128.278 
49.424 
54.096 
81.498 

1.758 
8.562 

291 

8.896 
-408 

7.594 
4.936 
-349 

34 
-383 

11.130 
28.334 
13.686 
15.162 
28.963 

105 
466 
266 

Memur (Ortalama) 
Sözleşmeli (Ortalama) 
İşçi (Ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 
Cari yıla ilişkin: 
Memurlar için yapılan giderler 
Memur basma aylık ortalama giderler 
Sözleşmeliler için yapılan giderler 
Sözleşmeli basma aylık ortalama gider 
İşçiler için yapılan giderler 
İşçi basma aylık ortalama gider 

Kişi 
Kişi 
Kişi 

Milyar TL 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 
Milyon TL 

82 
269 

4.369 

32 
672 
383 
390 

3.940 
1.221 

4 
81 

286 
5.968 

59 
1.101 

645 
664 

5.244 
1.478 

4 
79 

316 
9.117 

97 
1.841 

962 
1.015 
8.015 
2.082 

77 
313 

11.154 

98 
2.038 
1.177 
1.241 
9.833 
2.691 

181 
313 

13.213 

129 
2.863 
1.31 
1.599 
11.675 
3.143 

0 
104 

0 
2.059 

31 
825 
134 
358 

1.842 
452 

135 
0 

18 

32 
40 
11 
29 
19 
17 

Dönem karma ilişkin vergi ve diğer yasal yük. 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYİH ya katkı (üretici fıyatlanyla) 
GSMİH ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 
GSMH ya katkı alıcı fıyatlanyla 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

32 
6.828 

10.327 
16.755 
16.755 

11 
10.629 
18.006 
27.790 
27.790 

31 
17.519 
31.204 
47.702 
47.702 

93 
20.147 
31.567 
51.663 
72.034 

1.198 
26.449 
99.224 

123.277 
123.277 

1.105 
6.302 

67.657 
71.614 
51.243 

1188 
31 

214 
139 
71 
11 

400 
46 
78 

621 
14 

Faaliyet karlılığı (öz kaynak yönünden) 
Mali karlılık (Öz kaynak yönünden) 
Ekonomik karlılık 
Faaliyet kan 
Dönem kan 
Bilanço kan 

% 
% 
% 

Milyar TL 
Milyar TL 
Milyar TL 

2 
0,4 
0,4 

2.290 
52 
40 

4,0 
0,2 
0,2 

6.715 
31 
60 

3,0 
0,02 
0,2 

7.622 
90 

120 

0, 
1,3 

22.808 
298 

406.925 
Not: 2003 yılı değerleri enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiştir. 

10 
0,5 
1,9 

40.601 
2.150 

463.827 

1,0 
0,40 
0,6 

17.793 
1.852 

56.902 
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II- İDARİ BÜNYE 

Şirket, EÜAŞ'ın bağlı ortaklığı olarak faaliyetini sürdürmekte iken 14.8.2003 tarih ve 25199 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13.8.2003 tarih ve 2003/44 sa
yılı kararı ile "Satış yöntemi ile özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsam ve programına alınma
sına" karar verilerek Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bağlanmıştır. 

Mevcut mevzuat uyarınca, şirketin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu 
ve Genel Müdürlüktür. 

Şirketin teşkilat yapısı başta Genel Müdür, 1 Genel Müdür Yardımcısı, bunlara bağlı hukuk müşa
virliği, koruma ve güvenlik amirliği, işyeri hekimliği, başuzman ve 3 şube müdürlüğü bulunmaktadır. 

Şirkette, memurlar 657 sayılı Kanuna, sözleşmeliler 399 sayılı KHK'ye, işçiler ise 4857 sa
yılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

2004 yılı sonu itibariyle, şirkette çalışan personel sayısı, 4'ü memur, 70'i sözleşmeli ve 312'si 
de işçi olmak üzere toplam 386 kişidir. Ayrıca yıl sonu itibariyle 156 adette taşeron işçisi mevcuttur. 

2004 yılında şirkette çalışan personele yapılan harcamalar, 13,2 trilyon lirası cari yılla, 0,1 
trilyon lirası da geçmiş yılla ilgili olmak üzere toplam 13,3 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. 

III- MALİ BÜNYE 

2004 yılı sonu itibariyle şirketin esas sermayesi 50 milyar lira, ödenmiş sermayesi ise 16,2 
milyar liradır. Şirketin kullandığı kaynakların genel toplamı 650 trilyon liradır. Bunun 464 trilyon 
lirasını (% 71) öz, 186 trilyon lirasını da (% 29) yabancı kaynaklar oluşturmaktadır. 

Şirketin 2004 yılında elde ettiği gelirlerin, 128,3 trilyon lirası yurtiçi satış hasılatından, 23,2 
trilyon lirasını faaliyetle ilgili olağan gelir ve kârlardan, 0,2 trilyon lirası da diğer gelirlerden ol
mak üzere 151,7 trilyon lira gelir sağlarken, 85,2 trilyon lira elektrik üretim maliyeti, 10,1 trilyon 
lira finansman gideri ve 54,3 trilyon lirası da diğer gider ve harcama olmak üzere toplam 149,6 tril
yon lira gider yapmış ve dönemi 2,1 trilyon lira kârla kapatmıştır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Şirketin 2004 yılı giderleri 148 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca yıl içinde tamamı iç 
piyasadan olmak üzere, toplam 59 trilyon lira tutarında alım yapılmıştır. 

Kemerköy termik santralinde 2004 yılında alt ısıl değeri 1.620 kcal/kg olan 2.697.487 ton kö
mür ve 11.646 ton fuel-oil yakılarak 1.723.190 MWh enerji üretilmiştir. 

Santralde dönem içinde brüt 1.723 GWh enerji üretilmiş olup bunun 204 GWh'ı iç tüketimde 
kullanılmış ve kalan 1.519 GWh ise enterkonnekte sisteme aktarılmıştır. 

Şirket 2004 faaliyet döneminde 87 trilyon liralık satış maliyetine karşılık, 128 trilyon liralık 
hasılat sağlamış, sonuç olarak işletme faaliyetlerinden 41 trilyon lira tutarında kâr elde etmiş ve 
cari dönemde elde ettiği her 100 liralık satış hasılatının, 68 lirasını satış maliyeti, 32 lirasını da fa
aliyet kân oluşturmuştur. 

Şirketin 2004 yılı faaliyet döneminde alıcı fiyatlarıyla millî gelire katkısı 123,2 trilyon lira 
olarak gerçekleşmiştir. 

V- YATIRIMLAR 

KEAŞ Genel Müdürlüğü 2004 yılı yatırım ödeneği Devlet Planlama Teşkilatının 15.09.2003 
tarihinde almış olduğu kararın 3 üncü maddesine istinaden programdan çıkartılmıştır. Bu karar 
doğrultusunda 2004 yılında Kemerköy Termik Santralinde herhangi bir yatırım yapılmamıştır. 
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VI- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan öneri ve tavsiyelerin yerine 
getirilmesi. 

SONUÇ 
Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş'nin 30.5.2005 tarihindeki kendi yönetim kurulun

da kabul edilen 2004 yılı bilançosu 2.150.315 milyon lira dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş'nin 2004 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
I - DONEN VARLIKLAR 
A-Hazır Değerler 
B - Menkul Kıymetler 
1 - Menkul Kıymetler Değer 

Düşüklüğü Karşılığı ( - ) 
C - Ticari Alacaklar 
1- Alacak senetleri Reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli alacaklar Karşılığı ( - ) 
D- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri Reeskontu ( • ) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) 
E- Stoklar 
1- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 
2-Verilen Sipariş Avansları 
F- Yıllara Yaygın İnşaat Onarım 

Maliyetleri 
G- Gelecek Aylara Ait Giderler 

ve Gelir Tahakkukları 
E - Diğer Dönem Varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II. DURAN VARLIKLAR 
A - Ticari alacaklar 
1 - Alacak senetler Reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) 
B-Diğer Alacaklar 
1 - Alacak senetleri Reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( • ) 
C - MaliDuran Varlıklar 

1- Bağlı Menkul Kıymetler 
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer 

Düşüklüğü Karşılığı ( • ) 
3 - İştirakler 
4 - İştiraklere sermaye taah(-) 
5 - iştirakler sermaye paylan değer 

düşüklüğü karşılığı ( - ) 
6 - Bağlı ortaklıklar 
7 - Bağlı ortak sermaye taah(-) 
8 - Bağlı ortaklıklar sermaye paylan 

değer düşüklüğü karşılığı ( - ) 
9 - Diğer Mali duran varlıklar 
10 - Diğer duran mali varlıklar değer 
düşüklüğü karşılığı ( - ) 
D - Maddi Duran Varlıklar 
1 • Maddi duran Varlıklar 
2- Birikmiş Amortismanlar ( • ) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 

4 - Verilen sipariş avanslar 
E - Maddi olmayan duran varlıklar 
1 - Maddi olmayan duran varlıklar(brut) 
2- Birikmiş Amortismanlar ( - ) 
3- Verilen Avanslar 
F - Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar(brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan ( - ) 
3- Verilen avanslar 
G • Gelecek yıllara ait giderler ve 
gelir tahakkuktan 

H - Diğer duran varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
[AKTİF ( VARLIKLAR) TOPLAMI 

11.092 

2003 
Milyon TL 

62.126 

75.330.106 

82.794 

9.774.300 

50.516 
20.969.184 

106.269.026 

791.712.997 
300.476.133 

341.826 
136.731 

491.236.864 

205.095 

283.964 

2004 
Milyon TL 

50.734 

114.472.659 

47.862 

10.611.653 

52.759 
11.995.612 

2.675 

137.231.279 

491.441.959 
597.710.985 

901.255.567 
388.635.831 

389.135 
233.481 

512.619.736 

155.654 

•Enflasyon düzeltmesi nedeniyle 2003 yılı değerleri düzeltilmiş bilanço rakamlandır. 

512.778.065 
650.009.344 
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Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş'nin 2004 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 
1-Borç Senetleri Reeskontu ( - ) 
C - Diğer borçlar 
1- Diğer Senetleri Reeskontu ( - ) 
D- Alınan avanslar 
E- Yıllara Yaygın İnşaat Onaran 

Hakedişleri 
F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G- Borç ve gider karşılıkları 
1- Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları 
2 - Dönem karının peşin ödenen vergi 
ve diğer yükümlülükleri ( - ) 
3 • Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gider karşılıkları 
H -Gelecek aylara ait gelirler ve gider 
Tahakkukları 
I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI 
II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 
1-Borç Senetleri Reeskontu(-) 
C-Diğer borçlar 
1 - Diğer Borç Senetleri Reeskontu ( - ) 
D- Alınan avanslar 
E - Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıkları 
2- Diğer borç ve gider karşılıktan 
F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider 
Tahakkuktan 
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI 
111. ÖZ KAYNAKALAR 
A- Ödenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2- ödenmemiş sermaye ( - ) 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farklan 
B- Sermaye yedekleri 
1 - Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karları 
3- MDV yeniden değerleme artıştan 
4- İştirakler yeniden değerleme artıştan 
5- Diğer sermaye yedekleri 
C- Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 

2 - Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 
D - Geçmiş yıllar karian 
E - Geçmiş yıllar zararlan ( - ) 
F - Dönem net kan (zarar) 
OZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKALAR) TOPLAMI 

2003 

50.000 
33.750 

101.999 

25.766 

Milyon TL 

13.409.997 

175.303.622 

235 

517.111 
1.410.014 

1.301 

118.249 

0 

25.766 

406.924.690 

190.642.280 

407.068.705 
597.710.985 

2004 
Milyon TL 

50.000 
33.750 

118.365 

52.066 

15.527.227 

168.536.613 

235 

1.566.385 
364.838 

371 

134.615 

0 

52.066 

462.874.834 

952.160 

185.995.669 

464.013.675 
650.009.344 

•Enflasyon düzeltmesi nedeniyle 2003 yılı değerleri düzeltilmiş bilanço rakamlandır. 
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Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş'nin 2004 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

A • Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 

F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 

G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 

H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar 

I - Olağandışı gider ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem kan 

K - Dönem kan vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıklan 

Dönem net kan 

2003 

Milyon TL 

99.944.05: 

99.944.052 

74.037.734 

3.098.501 

20.446.111 

30 

7.277.492 

919.986 

36.598.025 

92.920 

25.906.318 

22.807.817 

35.976.406 

298.367 

205.447 

2004 

Milyon TL 

128.278.032 

128.278.032 

85.167.651 

2.509.396 

23.216.596 

11 

10.133.348 

247.022 

51.780.929 

1.198.155 

43.110.381 

40.600.985 

53.684.222 

2.150.315 

952.160 
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SAYI: 129 
YENİKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.'NİN 2003 YILINA AİT HESAP 

VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 09.05.2006 tarihli 20 nci Birleşiminde Yeniköy Elektrik Üretim ve Tica

ret A.Ş.'nin 2003 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Bü
yük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili ola
rak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuru
luş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü 
olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Türkiye Elektrik Kurumu'nun (TEK) 1978 yılı yatırım programına konulan Yeniköy Termik San

tralı, Bakanlar Kurulu'nun 8.4.1980 tarih 8/648 sayılı karanyla kurulmasına karar verilmiş ve 
13.2.1981 tarihinde, Polonya'nın Elektrik firması ile anahtar teslimi bazında sözleşme imzalanmıştır. 

Her biri 210 MW gücünde 2 üniteden oluşan santralin 1. ünitesi Eylül 1986, 2. ünitesi ise Şu
bat 1987 tarihinde devreye alınmıştır. Santral, Muğla-Milas-Hüsamlar (Sekköy, Ekizköy, Karaca-
hisar) havzalarında bulunan toplam 800 milyon ton düşük kalorili linyit kömürünün enerji üreti
minde değerlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. 

Santralin, 3,5-4 milyon ton olan yıllık kömür ihtiyacı, TKİ Milas Bölge Müdürlüğü tarafın
dan, Sekköy ve Ekizköy havzalarından açık işletme yöntemi ile temin edilmektedir. 

Bakanlar Kurulu'nun 12.8.1993 tarih ve 93/4789 sayılı kararı ile TEK'in Türkiye Elektrik 
Üretim İletim Anonim Şirketi (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) un
vanlı iki ayrı iktisadi devlet teşekkülü haline getirilmesi ile TEAŞ bünyesinde kalan santral, TE-
AŞ'ın bir işletmesi olarak faaliyetini sürdürürken, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 11.8.1995 ta
rih ve 95/62 sayılı kararı ile işletme hakkı devri yoluyla özelleştirilmek amacıyla özelleştirme kap
sam ve programına alınarak özelleştirme idaresine devrolunmuş ve Yeniköy Elektrik Üretim ve Ti
caret Anonim Şirketi (YEAŞ) unvanlı, asgari sermaye tutarı olan 5 milyar lira sermayeli bir ano
nim şirket haline getirilmiştir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından, TEAŞ'a bağlı, kurulu güçleri toplamı 6.673 
MWh olan 12 termik santralin, Yeniköy Elektrik Santrali dahil, tahmini toplam 1.690 milyon 
ABD doları işletme hakkı devir bedeli üzerinden, 20 yıllık bir dönem için, "işletme hakkı devri" 
yöntemiyle, 3096 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine istinaden, özel kesim firmalarına 
devredilmesi için ihale açılmıştır. 

Açılan ihale sonucunda; Güney Ege Enerji İşletmeleri Limitet Şirketi'ne santralin rehabilitas
yonu, işletilmesi ve elektrik üretimi ile ticaretini yapmak üzere 20 yıl süreli görev verilmesi, bu gö
revlendirmeye ilişkin Şirket ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı arasında görev sözleşmesi ya
pılması ve Yeniköy Termik Santralinin işletme hakkının santrale kömür temin eden sahalarla bir
likte Şirkete devredilmesi, söz konusu şirket ile üretilen enerjiyi satın alacak kurum (TEAŞ) ara
sında enerji satış anlaşması (ESA) yapılması hususundaki, 4.5.1998 tarih ve 98/11074 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararı, 28.05.1998 gün ve 23355 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 
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Şirket, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (OYK) 30.08.1997 gün ve 97/34 sayılı kararı ile özel
leştirme kapsam ve programından çıkartılarak Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'na iade edilmiş
tir. Daha sonra şirket, YPK'nın 25.12.1997 gün ve 97/T-94 sayılı kararı ile TEAŞ'ın bağlı ortaklığı 
haline getirilmiş ve yeni ana statüsü Milas Ticaret Siciline, 15.1.1998 tarihinde tescil edilmiştir. 

Diğer taraftan, Danıştay 10 uncu Dairesi, 2003 yılı Ocak ayında aldığı bir kararla, Danıştay 
İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun "bağlayıcı" kararı çerçevesinde, Güney Ege Enerji İşletme
leri Limitet Şirketi'nin, Yeniköy Santralinde görevlendirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararını, 
"kamu yararı bulunmadığı" gerekçesiyle iptal etmiştir. 

Böylece kamuya ait elektrik enerjisi kuruluşlarında, 1995 yılından bugüne kadar, kalkınma 
planı ve uygulanan ekonomik programlar çerçevesinde, 4046 ve 3096 sayılı yasalara göre yürütü
len özelleştirme işlem ve uygulamaları henüz sonuç vermemiş ve özelleştirme işlem ve uygulama
larında belirsizlik ortamına girilmiştir. 

3.3.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 14 üncü madde
si hükümlerine göre; TEAŞ bünyesinden oluşturulan "Elektrik Üretim A.Ş." ile birlikte "TE-
DAŞ"ın bağlı ortaklık, müessese, işletme, iştirak ve varlıklarına ilişkin özelleştirme işlemlerinin, 
4046 sayılı Özelleştirme Yasası hükümleri çerçevesinde, ilgili Bakanlık ve kuruluşların öneri ve 
görüşleri doğrultusunda, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülmesi esası getirilmiştir. 

4628 sayılı Yasanın geçici 5 inci maddesinde de EÜAŞ ve TEDAŞ bünyesinde yer alan bağ
lı ortakların işletme hakkı veya mülkiyeti devredilene kadar mevcut statülerini koruyacakları hü
küm altına alınmıştır. 

Yüksek Planlama Kurulu'nun 19.12.2000 tarih ve 2000/T-46 sayılı kararı ve 2.3.2001 tarih ve 
24334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5.2.2001 tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kara
rı ile TEAŞ'ın; Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 
(TEİAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) unvanlı üç ayrı iktisadi 
devlet teşekkülü halinde teşkilatlandırılmalarına karar verilmesi üzerine bu kuruluşların Ana sta
tülerinin hazırlanıp tescil ve ilanını müteakip 30.9.2001 tarihi itibariyle TEAŞ'ın hukuki varlığının 
sona ermesi ve elektrik üretim birimlerinin EÜAŞ bünyesinde toplanması sonucu 26.10.2001 tarih 
ve 2001/T-35 sayılı YPK kararı ile YEAŞ, EÜAŞ'ın bağlı ortaklığı haline getirilmiştir. 

Şirket, 14.8.2003 tarih ve 25199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Özelleştirme Yüksek 
Kurulu'nun 13.8.2003 tarih ve 2003/44 sayılı kararı ile "satış yöntemi ile özelleştirilmek üzere 
özelleştirme kapsam ve programına alınmasına" karar verilerek Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na 
bağlanmıştır. Ayrıca, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 13.8.2003 tarih ve 2003/44 sayılı kararı ile 
özelleştirme kapsam ve programına alınan Yatağan Elektrik Üretim Tesisinin bir tüzel kişiliği olma
ması nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü amacıyla, Özelleştirme İdaresi Başkanlığfnın 
17.9.2003 tarih ve 1129 sayılı oluru ile mevcut işletme müdürlüğü statüsü ile YEAŞ'a bağlanmıştır. 

2004 yılı itibariyle, elektrik sektöründe başlatılan özelleştirme çalışmalarından henüz bir so
nuç alınmadığı gözlenmiştir. 
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Şirketin, son 5 yıllık faaliyetine ait bazı değerler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Toplu Bilgiler 

Esas sermaye 

ödenmiş sermaye 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar (-) 

Finansman giderleri 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 

Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) 

Tüm alım tutarı 

Satın alınan linyit kömürü miktarı 

Satın alınan linyit kömürü tutan 

Satın alınan kömürün ortalama birim fiyatı 

Brüt üretim miktarı 

İç tüketim miktarı 

Net üretim ve satış miktarı 

Üretim ve satış maliyet tutan 

Net satış tutan 

Brüt üretim maliteti 

Net üretim ve saUş maliyeti 

Ortalama satış fiyatı 

Stoklar. 

-İlk madde 

- Malzeme 

- Diğer stoklar 

Memur (Ortalama) 

Sözleşmeli (Ortalama) 

İşçi (Ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 

- Memurlar için yapılan tüm giderler 

- Memur başına aylık ortalama gider 

- Sözleşmeliler için yapılan tüm giderler 

- Söleşmeli başına aylık ortalama gider 

- İşçiler için yapılan tüm giderler 

- İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönemine ilişkin kurumlar vergisi 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİH' ya katkı (üretici fiyatlanyla) 

GSYİH' ya katkı (alıcı fiyatlanyla) 

GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla 

Faaliyet karlılığı (Öz kaynaklar yönünden) 

Mali karlılık (Öz kaynaklar yönünden) 

İktisadi karlılık 

Zararlılık (Öz kaynaklar yönünden) 

Faaliyet kan 

Dönem kan 

Bilanço kan 

Ölçü 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
Milyon TL 

Ton 
Milyon TL 

Tl/Ton 

Gwh 
Gwh 
Gwh 

Milyon TL 

Milyon TL 

TL/kWh 

TlVkWh 

TLAWh 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Kişi 

Kişi 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
% 
% 
% 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

1999 

5.000 

5.000 

17.942.718 

3.300.937 

23.539.567 

6.256.909 

298.637 

13.560.530 

3.400.170 

11.478.563 

3.376 

2.254 

266 
1.988 

16.907.584 

17.581.877 

7.532 

8.540 
8.844 

352.363 

1.085.119 

12.569 

3 
48 

568 

4.479.889 

22.459 

624 
220.263 

382 
4.138.506 

604 
24.052 

2.340.844 

4.548.757 

6.138.993 

6.138.993 

3,8 

0,4 

0.3 

674.293 

64.780 

38.323 

2000 

5.000 

5.000 

27.644.498 

2.516.516 

35.310.302 

8.598.761 

815.589 

1.9 

17.243.620 

3.559.989 

15.187.715.0 

4.266.0 

2.171 

260 
23.989.595 

28.056.135 

11.046 

12.551 

14.681 

1.071.466 

1.357.558 

11.636 

3 
58 

564 

8.065.384 

31.556 

806 
356.148 

512 
7.525.680 

1.112 

37.591 

2.699.561 

8.738.725 

10.015.146 

10.015.146 

9.20 

0,30 

0,30 

2.554.966 

100.861 

59.511 

2001 

5.000 

5.000 

41.887.883 

5.006.729 

53.766.110 

12.410.303 

918.739 

8.9 

26.431.593 

3.384.676 

23.047.843 

6.809 

2.271 

266 
2.005 

33.947.251 

38.498.837 

14.493 

16.929 

19.199 

602.558 

1.685.394 

259.534 

3 
86 

554 

10.789.072 

46.154 

1.063 

690.417 

669 
10.042.371 

1.455 

15.755 

1.974.494 

10.955.461 

12.902.763 

12.902.763 

5.70 

0,10 

0.10 

2.420.695 

51.063 

93.242 

2002 

50.000 

16.250 

66.162.474 

9.234.045 

1.110.461 

83.552.371 

19.319.259 

226.813 

1,1 
35.129.300 

2.750.894 

31.760.459 

11.546 

1.681 

222 
1.460 

41.039.021 

51.573.684 

24.409 

28.116 

35.333 

2.639.302 

1.761.267 

64.913 

2 
86 

537 

14.710.392 

57.591 

1.892 

1.073.430 

1.040 

13.550.789 

2.075 

29.439 

5.026.121 

26.881.387 

29.712.409 

29.712.409 

11.01 

0.02 

7.285.270 

94.626 

62.244 

2003 

50.000 

16.250 

278.465.567 

51.876.462 

516.507.754 

268.319.102 

103.353 

0.1 

68.369.135 

3.278.745 

61.513.352 

18.761 

2.236 

249 
1.987 

84.320.661 

109.005.803 

37.696 

42.437 

48.732 

7.973.326 

11.754.107 

139.530 

5 
116 
839 

31.837.464 

94.161 

2.349 

1.567.562 

1.221 

30.136.486 

2.821 

34.266 

11.038.715 

50.582.591 

56.595.667 

56.595.667 

7,42 

0,04 

0.04 

20.657.297 

123.025 

83.840 

Son İki Yıl 

Farkı 
0 
0 

212.303.093 

42.642.417 

1.110.461 

432.955.383 

248.999.843 

(123.460) 

1 
33.239.835 

391.506 

29.752.893 

7.215 

555 
27 

527 
43.281.640 

57.432.119 

13.287 

14.321 
13.399 

5.334.024 

9.992.840 

74.617 

3 
30 

302 

17.127.072 

36.570 

457 
494.132 

181 
16.585.697 

746 
4.827 

6.012.594 

23.701.204 

26.883.258 

26.883.258 

(4) 

0.1 

0.02 

13.372.027 

28.399 

21.596 

Artış 

veya 

Azalış % 

0 
0 

321 
462 

518 
1.289 

(54) 

94,6 

14,2 

93.7 

62,5 

33 
12,2 

36,1 

105.5 

111 
54,4 

51 
37,9 

202.1 

567.4 

114,9 

150 
35 
56 

116 

63 
24 
46 
17 

122 
36 
16 

120 
88 
90 
90 

(33) 

(69) 

100 

184 

30 

35 
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II- İDARİ BÜNYE 

Bölgede bulunan düşük kalorili linyit kömürünün değerlendirilmesi için kurulan ve 1986 yı
lında devreye alınan Yeniköy Elektrik Santrali, bir iktisadi devlet teşekkülü olan Türkiye Elektrik 
Üretim İletim A.Ş.'nin işletmesi olarak faaliyetini sürdürürken 4046 sayılı kanun hükümlerine gö
re Özelleştirme Yüksek Kurulunun 11.8.1995 tarih ve 95/62 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam 
ve programına alınmıştır. 4046 sayılı Kanuna göre özelleştirme kapsam ve programında bulunurken, 
Yasada öngörülen özelleştirme süresinin işletilememesi üzerine Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 
30.08.1997 gün ve 97/34 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programından çıkarılmıştır. 

Bu gelişmeler üzerine, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Özelleştirme İdaresinden devral
dığı Santrali, işletme haline dönüştürmeyerek, YPK'dan alınan 25.12.1997 gün ve 97/5-94 sayılı 
kararı uyarınca TEAŞ'ın Bağlı Ortaklığı haline getirmiştir. YPK'nın bu kararı ile şirketin ana söz
leşmesi 01.01.1998 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanmış, Milas Ticaret Siciline 15.01.1998 
tarih 2585 sicil numarası ile tescil edilerek 16.01.1998 tarih ve 4463 numaralı Türkiye Ticaret Si
cili Gazetesi'nde ilan edilerek tüzel kişilik kazanmıştır. 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 5 inci maddesinde, EÜAŞ bünyesinde yer alan 
bağlı ortaklıkların özelleştirme uygulamaları çerçevesinde işletme hakları ve mülkiyeti devredile
ne kadar, mevcut statülerini koruyacakları hüküm altına alındığından şirketin özelleştirilmesi ko
nusunda henüz bir gelişme olmadığı nedeniyle YEAŞ, EÜAŞ'nin bağlı ortaklığı olarak faaliyetine 
devam etmektedir. 

Şirket, 14.8.2003 tarih ve 25199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Özelleştirme Yüksek 
Kurulu'nun 13.8.2003 tarih ve 2003/44 sayılı kararı ile "satış yöntemi ile özelleştirilmek üzere 
özelleştirme kapsam ve programına alınmasına" karar verilerek Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na 
bağlanmıştır. Ayrıca, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 13.8.2003 tarih ve 2003/44 sayılı kararı ile 
özelleştirme kapsam ve programına alınan Yatağan Elektrik Üretim Tesisinin bir tüzel kişiliği ol
maması nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü amacıyla. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 
17.9.2003 tarih ve 1129 sayılı oluru ile Yatağan Elektrik Üretim Tesisi, mevcut işletme müdürlüğü 
statüsü ile YEAŞ'a bağlanmıştır. 

2002 ve 2003 yıllarında EÜAŞ Ana Statüsü hükümlerini uygulayan Şirket, Özelleştirme kap
sam ve programına alındığı 13.08.2003 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlanmış ve 
yeni Ana Statüsünü hazırlayacak, bu statü hükümlerine göre çalışmaya başlamıştır. 

Şirket, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4046 sayılı kanun) ve ana sözleşmesinde 
saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. 

Şirketin iktisadi, mali, idari, hukuki ve teknik yönlerden denetimi, Anayasa'nın 165 inci mad
desine göre çıkarılan 3346 sayılı kanun, ve 72 sayılı KHK gereğince TBMM ve Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu tarafından yapılmaktadır. 

Şirkette istihdam olunan memur ve sözleşmeli personelin özlük haklan, 657 ve 5434 sayılı 
Kanunlar ve 399 sayılı KHK'ler, bunların ek ve değişiklikleri, Yıllık Bütçe Kanunu, Bakanlar Ku
rulu ve Yüksek Planlama Kurulu Kararları ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda yapılmaktadır. 

Şirketin karar alma organı yönetim kuruludur. Şirketin ana statüsü ve 233 sayılı KHK'ye gö
re yönetim kurulu 1 başkan ve 4 üyeden, denetim kurulu ise 3 üyeden oluşmaktadır. Genel müdür 
aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır. 
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2003 yılı sonu itibariyle şirkette, Yatağan Elektrik Üretim Tesisi personeli dahil 5'i memur, 
144'ü 399 sayılı KHK hükümlerine göre sözleşmeli personel ve 1150'si işçi olmak üzere toplam 
1299 personel istihdam edilmiştir. 

2003 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 13.08.2003 tarih ve 2003/44 sayılı kararı ile 
özelleştirme kapsam ve programına alınan Yatağan Elektrik Üretim tesisinin, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı'nın 17.09.2003 tarih ve 1129 sayılı oluru ile mevcut İşletme Müdürlüğü Statüsü ile YE-
AŞ'a bağlanması ve personel ücretlerinde meydana gelen artış sonucu % 116,3 oranında, 17,1 tril
yon lira artarak, 31,8 trilyon lira olmuştur. 

III-MALİ BÜNYE 

Şirketin esas sermayesi 50 Milyar lira, ödenmiş sermaye ise 16,2 milyar liradır. 

Şirketin toplam varlıkların % 2,7 oranında, 81,7 trilyon lirası dönen varlıklardan, %7,3 ora
nında, 248,6 trilyon lirası da duran varlıklardan oluşmaktadır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

2003 yılı bütçesinde 112,1 trilyon gider yapılacağı öngörülmüş, gerçekleşme ise 106,1 trilyon 
lira olmuştur. 

Şirket 2003 yılında alımlar için 68,3 trilyon lira ayırmış gerçekleşme ise, tümü iç alım için ol
mak üzere ödenek kadar olmuştur. 

Şirket 2003 yılı programı ile 2.024.000 MWh'e elektrik üretimi öngörmüş, gerçekleşmede 
2.236.845 MWh elektrik üretilmiştir. 

Üretilen elektrik enerjisi maliyetinin % 67,5 oranı birinci enerji olan linyit kömürü, % 3,5 oran 
yardımcı yakıt fuel-oil, % 12,3 oranı işçilik, % 28'i malzeme ve % 13,9 oranı da diğer gider ka
lemlerinden oluşmuştur. 

Şirketçe üretilen elektrik enerjisinin tamamı, yüksek gerilim seviyesinden, Türkiye Elektrik 
Ticaret ve Taahhüt A.Ş (TETAŞ) satılmaktadır. Bu şirket bir kamu kuruluşu olup, Türkiye'de üre
tilen elektrik enerjisinin tek toptan alıcısıdır. Şirketle TETAŞ arasında 4628 sayılı kanun kapsamın
da Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca ikincil mevzuatın çıkarılmasına ve gerek
li diğer yasal düzenlemelerin gerçekleşmesine kadar uygulanacak "Elektrik Enerjisi Alım ve Satım 
Anlaşması" imzalanmıştır. Enerji bedeli doğrudan TETAŞ'a fatura edilmektedir. 

2003 yılında 2.282.030 MWh enerji üretilerek satılacağı programlanmış, ancak kısıtlamalar 
nedeniyle, 2.162.339 MWh enerji üretilmiş, % 11,4 oranında 247,3 GWh enerji iç tüketimde kul
lanılmış, 1.987 GWh enerji de satışa sunulmuştur. 109.005,8 milyar lira satış hasılatı sağlanmış 
olup, ortalama birim enerjinin satış fiyatı 53,4 TL/kWh olarak gerçekleşmiştir. 

Şirketin iç sigorta yoluyla güvence altına aldığı varlıkları 2003 yılında sigortasız durumdadır. 

Şirkette; 2003 yılında üretim maliyeti 84,3 trilyon lira, faaliyet giderleri 4 trilyon lira olmak 
üzere; satışların maliyeti toplamı 88,3 trilyon lira olarak gerçekleşmiş, üretilen elektrik enerjisi sa
tışından ise 109 trilyon lira hasılat elde edilmiş ve işletme faaliyeti 20,7 trilyon lira kâr ile sonuç
lanmış, satışların maliyetine göre kârlılık oranı % 23,4 olarak gerçekleşmiştir. 

Faaliyet döneminde, üretilen elektriğin net birim maliyeti, 42,4 Bin TL/kwh, birim satış fiya
tı da 53,4 BinTL/kwh olup, işletme kâr payı 11 BinTL/kwh, satılan birim enerji için 2,0 bin lira yö
netim gideri yapılmış ve böylece birim enerji faaliyet kârı 9 BinTL/k\vh olarak sonuçlanmıştır. 
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2003 yılında şirkete tahsis edilen ödenek 11,5 trilyon liradır. 
YEAŞ'a Tahsis edilen 11,2 trilyon lira ödeneğin; 

10,8 trilyon lirası devam eden işlere, 

0,4 trilyon lirası yeni işlere ayrılmıştır. 

0,3 trilyon lira ödenek de Yatağan Termik Santralına aittir. 
V- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan öneri ve tavsiyelerin yerine 

getirilmesi. 
SONUÇ 
Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin (YEAŞ) 26.03.2004 tarihinde kendi Yönetim Ku

rulunda kabul edilen 2003 yılı bilançosu 123.025 milyon lira dönem kârıyla kapanan gelir tablosu, 
Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş 2003 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

I - DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 

B- Menkul kıymetler 
l- Menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 

C- Ticari alacaklar 
1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 
1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E- Stoklar 
1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2- Verilen sipariş avansları 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 
H- Diğer dönen varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMİ 

II - DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B- Diğer alacaklar 
1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
3- İştirakler 
4- iştirakler sermaye taahhütleri (-) 
5- İştirakler sermaye pay. değ. düş. karşılığı (-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 
8- Bağlı ort. ser. pay. değer düşüklüğü karş. (-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali durun var. değ. düş. karşılığı (-) 
D- Maddi duran varlıklar 

1 - Maddi duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avansları 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1 - Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1 - Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan 
3- Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H- Diğer duran varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

4.706 

52.037 

83.552.371 
19.319.259 

150.000 
30.000 

Tümü 
Milyon TL 

11.331 

5.911.054 

99.588 

4.465.481 

215.266 

67.712 

10.770.432 

282 

64.233.112 

120.000 

272.693 

64.626.08'! 
75.396.519 

Cari dönem 

Aynntısı 
Milyon TL 

6.483 

86.255 

516.507.754 
268.319.102 

477.258 
185.452 

Tümü 
Milyon TL 

565.002 

43.390.086 

17.172.775 

19.866.963 

312.062 

426.659 

81.733.547 

339 

248.188.652 

291.806 

127.685 

248.608.482 
330.342.029 
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Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş 2003 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A • Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

l- Borç senetleri reeskontu (-) 
2-Alınan Depozito ve Teminatlar 

C - Diğer borçlar 
1- Borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan avanslar 
E • Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F - ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G - Borç ve gider karşılıkları 

1- Dönem kan vergi ve diğer yasal yük. karş. 
2- Dönem karının peşin öde. vergi ve diğer yük.(-) 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Maliyet gider karşılıkları 
5- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 
I • Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKUR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar 

1- Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan avanslar 
E - Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıkları 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 

F - Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 
G - Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKUR TOPLAMI 

YABANCI KAYNAKUR TOPUM! (l+II) 
III-ÖZ KAYNAKUR 

A - Ödenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye 

B - Sermaye yedekleri 
I - Hisse senetleri ihraç primi 
2- Hisse senetleri iptal karları 
3- M.D.V yeniden değerleme artıştan 
4- İştirakler yeniden değerleme artışları 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 

D - Geçmiş yıllar karları 
E - Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F ' Dönem net kan (Zaran) 
ÖZKAYNAIOAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Aynntısı 

Milyon TL 

32.382 
24.985 

1.054.703 

50.000 
33.750 

66.069.306 

14.674 

Tümü 
Milyon TL 

5.965.901 

1.651.264 

554.780 
1.062.100 

9.234.045 

0 
9.234.045 

16.250 

66.069.306 

14.674 

62.244 
66.162.474 
75.396.519 

Cari dönem 
Aynntısı 

Milyon TL 

39.185 
39.185 

1.456.997 

50.000 
33.750 

278.288.559 

16.924 

Tümü 
Milyon TL 

41.736.955 

5.749.596 

2.932.914 
1.456.997 

51.876.462 

0 
51.876.462 

16.250 

278.288.559 

16.924 

59.994 

83.840 
278.465.567 
330.342.029 
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Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş 2003 yılı gelir tablosu 

Gelir tablosu 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri 

C - Net satışlar 

D - Satışlann maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan 

K. - Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler karşılığı (-) 

Dönem net kan 

Önceki dönem 

Milyon TL 

51.573.684 

51.573.684 

41.039.021 

10.534.663 

3.249.393 

7.285.270 

28.537 

5.135 

1.110.461 

6.198.211 

277.975 

6.381.560 

94.626 

32.382 

62.244 

Cari dönem 

Milyon TL 

109.005.803 

109.005.803 

84.320.661 

24.685.142 

4.027.845 

20.657.297 

107.150 

1.777 

20.762.670 

1.761.705 

22.401.350 

123.025 

39.185 

83.840 
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SAYI: 130 
YENİKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.'NİN 2004 YILINA AİT HESAP 

VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 09.05.2006 tarihli 20 nci Birleşiminde Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş.'nin 2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük 
Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denet
lenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak ha
zırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş ta
rafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü ola
rak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
Türkiye Elektrik Kurumu'nun (TEK) 1978 yılı yatırım programına alınmış olan Yeniköy Ter

mik Santralının yapım çalışmalarına Bakanlar Kurulu'nun 8.4.1980 tarih ve 8/648 sayılı kararı ile 
başlanmıştır. Polonya'nın Elektrik Firması ile anahtar teslimi bazında 13.12.1981 tarihinde imza
lanmış sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan santralın inşaat çalışmalarına 20.9.1981 tari
hinde, montaj çalışmalarına ise 12.11.1982 tarihinde başlanmıştır. 

Her biri 210 M W gücünde 2 üniteden oluşan santralın 1.ünitesi 17.9.1986, 2.ünitesi ise 
23.2.1987 tarihinde devreye alınmıştır. Santral, Muğla-Milas(Sekköy, Ekizköy, Karacahisar) havza
larında bulunan toplam 800 milyon ton düşük kalorili linyit kömürünün enerji üretiminde değerlen
dirilmesi amacıyla Yatağan Termik Santralından sonra kurulan 2. santral konumunda bulunmaktadır. 

Yörede kurulan ilk santral olan ve 2003 yılında YEAŞ'ın bağlı işletmesi haline getirilen her 
biri 210 MW gücünde 3 üniteden oluşan Yatağan Termik Santralının 1. ünitesi 1982, 2. ünitesi 
1983, 3. ünitesi 1984 yılında işletmeye alınmış bulunmaktadır. 

Yeniköy Termik Santralının yıllık 3,7 milyon ton 1750 Kcal/Kg değerindeki kömür ihtiyacı, 
TKİ Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi tarafından işletilen, Milas- Sekköy ve Ekizköy 
havzalarından, Yatağan Termik Santralının 4,8 milyon ton 2100 Kcal/Kg kömür ihtiyacı da aynı 
müessese tarafından işletilen, Milas-Eskihisar ve Tınaz-Boğyaka kömür havzalarından açık işlet
me yöntemi ile temin olunan kömürlerden karşılanmaktadır. 

Bakanlar Kurulu'nun 12.8.1993 tarih ve 93/4789 sayılı kararı ile TEK'in Türkiye Elektrik 
Üretim İletim A.Ş.(TEAŞ), ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ)unvanlı iki ayrı iktisadi dev
let teşekkülü haline getirilmesi ile TEAŞ bünyesinde kalan Yeniköy Termik santralı, TEAŞ'ın bir 
işletmesi olarak faaliyet gösterirken, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 11.8.1995 tarih ve 95/62 sa
yılı kararı ile işletme hakkı devri yoluyla özelleştirilmesi amacıyla Hamitabat Doğalgaz Çevrim 
Santralı, Soma ve Kemerköy Termik Santralı ile beraber özelleştirme kapsam ve programına alı
narak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nadevrolunmuş ve 6.10.1995 tarihinde tahsis olunan 5 mil
yar liralık sermayesi ile asgari sermaye tutarı olan 5 milyar lira sermayeli Yeniköy Elektrik Üretim 
ve Ticaret A.Ş.(YEAŞ) unvanlı, bir anonim şirket haline dönüştürülmüştür. 

Bu arada Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından, kurulu güçleri toplamı 6.673 MW 
olan TEAŞ bünyesindeki 12 adet termik santralın (Yeniköy,Yatağan ve Kemerköy Termik santralı 
dahil) tahmini 1.690 milyon ABD Doları işletme hakkı devir bedeli üzerinden, 20 yıllık bir dönem 
için işletme hakkı devri yöntemiyle, 3096 sayılı Kanun'un 3, 5 ve 9 uncu maddelerine istinaden, 
özel kesim firmalarına devri için ihale açılmıştır. 
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İlk alındığında yaklaşık 2 yıl özelleştirme kapsam ve programında kalmış olan YEAŞ, özel
leştirme Yüksek Kurulu'nun 30.8.1997 tarih ve 97/34 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve prog
ramından çıkartılarak Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'na iade edilmiş ve Yüksek Planlama 
Kurulu (YPK)'nun 25.12.1997 tarih ve 97/T-94 sayılı kararı ile Yeniköy Elektrik Üretim ve Tica
ret A.Ş. unvanı ile TEAŞ'ın bağlı ortaklığı haline getirilip yeni ana statüsü Milas Ticaret Siciline 
15.1.1998 tarihinde tescil olunmuştur. 

Açılan ihale sonucunda; 28.5.1998 tarih ve 23355 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
4.5.1998 tarih ve 98/11074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeniköy, Yatağan ve Kemerköy Ter
mik Santralları (görev bölgelerinde) Güney Ege Enerji İşletmeleri Limited Şirketi'ne rehabilitas
yon, işletme, elektrik üretimi ve ticaretini yapmak üzere 20 yıl süreyle görev verilmesi, Yeniköy, 
Yatağan ve Kemerköy Termik Santrallarının ve bu santrallara kömür temin eden sahalarla birlik
te işletme haklarının şirkete devredilmesi, şirket ile üretilen enerjiyi satın alacak kurum (TEAŞ) 
arasında 20 yıl süreli enerji satış anlaşması yapılması kararlaştırılmıştır. 

Öte yandan, bu devir işleminin gerçekleştirilmemesi amacı ile Türkiye Elektrik Su ve Gaz İşçi
leri Sendikası tarafından devire ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının iptali istemiyle Danıştay 10 uncu 
dairesinde 1998/4506 esas numarası ile açılan dava sonucunda, Danıştay 10 uncu dairesince 
2000/2157 karar sayılı karar verilmiş, yapılan temyiz başvurusu üzerine bu karar Danıştay İdari 
Dava Daireleri Genel Kurulunun 23.2.2001 tarih ve E: 2000/726, K:2001/232 sayılı kararıyla; iş
lemde kamu yararı ve hizmet gereklerine uygunluk bulunup bulunmadığı irdelendikten sonra bir 
karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuş, sonuç itibarı ile Danıştay 10 uncu dairesinin E: 
2002/7429, K: 2002/4518 sayılı kararı ile Yeniköy, Yatağan ve Kemerköy Termik Santrallarının bu 
santrallara kömür temin eden sahalarla birlikte işletme haklarının 20 yıl süreyle Güney Ege Ener
ji İşletmeleri Limited Şirketi'ne devrini öngören 4.5.1998 tarih ve 98711074 sayılı Bakanlar Kuru
lu Kararı" kamu yararı bulunmadığı" gerekçesiyle iptal edilmiştir. 

Yüksek Planlama Kurulu'nun 19.12.2000 tarih ve 2000/ T-46 sayılı kararı ve 2.3.2001 tarih 
ve 23334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5.2.2001 tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı ile TEAŞ'ın, üçe bölünüp Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TE-
İAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.(TETAŞ) unvanlı üç ayrı iktisadi devlet teşekkü
lü haline dönüştürülmesine karar verilmesi üzerine bu kuruluşların ana statülerinin hazırlanıp tes
cil ve ilanını müteakip 30.9.2001 tarihi itibarıyla TEAŞ'ın hukuki varlığının sona ermesi ve elek
trik üretim birimlerinin EÜAŞ bünyesinde toplanması sonucu YEAŞ 26.10.2001 tarih ve 2001/ T-
35 sayılı YPK kararı ile de EÜAŞ'ın bağlı ortaklığı haline getirilmiştir. 

3.3.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun özelleştirme baş
lıklı 14 üncü maddesinde, TEAŞ bünyesinden oluşturulan TEDAŞ ile Elektrik Üretim A.Ş. ve 
bunların müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme, işletme birimleri ile varlıklarına ilişkin özelleş
tirme işlemlerinin 4046 sayılı kanun çerçevesinde, ilgili bakanlığın öneri ve görüşleri doğrultusun
da, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütüleceği, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin üre
tim, iletim ve dağıtım sektörlerinde sektörel bazda kontrol oluşturacak şekilde pay sahibi olamaya
cağı, Geçici 5 inci maddesinde ise, EÜAŞ ve TEDAŞ bünyesinde yer alan mevcut bağlı ortaklık
ların işletme hakları veya mülkiyetleri devredilene kadar mevcut statülerini koruyacakları hüküm 
altına alınmış bulunmaktadır. 
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19.1.2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2001/3500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 272 maddesinde yapılan değişiklikle anonim şirketlerin as
gari sermaye tutarının 5 milyar liradan 50 milyar liraya yükseltilmesi üzerine, 27.6.2002 tarihinde 
yapılmış olan şirket olağan genel kurul toplantısında alınan kararla şirketin sermayesi 5 milyar li
radan 50 milyar liraya yükseltilmiş ve ana sözleşmesindeki TEAŞ ibareleri de o zamanki ana ku
ruluşun EÜAŞ olması nedeniyle EÜAŞ olarak düzeltilerek tescil ve ilan olunmuştur. 

YEAŞ, 14.8.2003 tarih ve 25199 sayılı sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13.8.2003 tarih ve 
2003/ 44 sayılı ÖYK kararı ile de bu kez satış yöntemi ile özelleştirilmek üzere özelleştirme kap
sam ve programına alınarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devir olunmuş, bu arada EÜAŞ 
bünyesinde bir işletme iken ÖYK'nin 13.8.2003 tarih ve 2003/44 sayılı kararı ile özelleştirme kap
sam programına alınmış bulunan Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü de, bir tüzel kişiliğe 
sahip olmaması nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü amacıyla, Özelleştirme İdaresi Başkan-
lığı'nın 17.9.2003 tarih ve 1129 sayılı Olur'ları ile mevcut işletme müdürlüğü statüsü ile YEAŞ'a 
bağlanmıştır. 

YEAŞ'ın son beş yıllık faaliyetine ait bazı değerler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler 

Esas sermaye 

Ödenmiş sermaye 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar (•) 

Finansman giderleri 

Maddi duran varlıklar (edinme değen) 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 

Yatırımların gerçeklenme oranı (Nakdi) 

Tüm alım tutan 

Satın alınan linyit kömürü miktarı 

Satın alınan linyit kömürü tutan 

Satan alınan kömürün ortalama birim fiyatı 

Brüt üretim miktan 

İç tüketim miktan 

Net üretim ve satış miktan 

Üretim ve satış maliyet tutan 

Net satış tutan 

Brüt üretim maliyeti 

Net üretim ve satış maliyeti 

Ortalama satış fiyatı 

Stoklar. 

-İlk madde 

• Diğer stoklar 

Memur (Ortalama) 

Sözleşmeli (Ortalama) 

İşçi (Ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 

• Memurlar için yapılan tüm giderler 

• Memur başına aylık ortalama gider 

- Sözleşmeliler için yapılan tüm giderler 

- Söleşmeri başına aylık ortalama gider 

- işçiler için yapılan tüm giderler 

- İşçi başına aylık ortalama gider 

Dönemine ilişkin kurumlar vergisi 

Tahakkuk eden vergiler 

GSYİrf ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 

GSYtfTya katkı (alıcı fiyatlanyla) 

GSMHVa katkı (alıcı fiyatlanyla 

Faaliyet karlılığı (öz kaynaklar yönünden) 

Mali karlılık (Öz kaynaklar yönünden) 

İktisadi karlılık 

Zararlılık (Öz kaynaklar yönünden) 

Faaliyet kan 

Dönem kan 

Bilanço kan 

Ölçü 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
Milyon TL 

Ton 

Milyon TL 

Tl/Ton 

Gwh 

Gwh 

Gwh 

Milyon TL 

Milyon TL 

TL/kVVh 

TL/kWh 

TL/kVVh 

Milyon TL 

Milyon TL 

Kişi 

Kişi 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 
% 
% 
% 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

2000 

5.000 

5.000 

27.644.498 

2.516.516 

0 

35.310.302 

«.598.761 

815.589 

1,9 

17.243.620 

3.559.989 

15.187.715,0 

4.266.0 

2.171 

260 

1.911 

23.989.595 

28.056.135 

11.046 

12.551 

14.681 

2.429.024 

11.636 

3 

58 

564 

8.065.384 

31.556 

806 

356.148 

512 

7.525.680 

1.112 

37.591 

2.699.561 

8.738.725 

10.015.146 

10.015.146 

9,20 

0,30 

040 

2.554.966 

100.861 

59.511 

2001 

5.000 

5.000 

41.887.883 

5.006.729 

0 

53.766.110 

12.410.303 

918.739 

8,9 

26.431.593 

3.384.676 

23.047.843 

6.809 

2.271 

266 

2.005 

33.947.251 

38.498.837 

14.493 

16.929 

19.199 

2.287.952 

259.534 

3 

86 

554 

10.789.072 

46.154 

1.063 

690.417 

669 

10.042.371 

1.455 

15.755 

1.974.494 

10.955.461 

12.902.763 

12.902.763 

5,70 

0.10 

0,10 

2.420.695 

51.063 

93.242 

2002 

50.000 

16.250 

66.162.474 

9.234.045 

1.110.461 

83.552.371 

19.319.259 

226.813 

1.1 

35.129.300 

2.750.894 

31.760.459 

11.546 

1.681 

222 

1.460 

41.039.021 

51.573.684 

24.409 

28.116 

35.333 

4.400.569 

64.913 

2 

86 

537 

14.710.392 

57.591 

1.892 

1.073.430 

1.040 

13.550.789 

2.075 

29.439 

5.026.121 

26.881.387 

29.712.409 

29.712.409 

11,01 

0.02 

1.6 

7.285.270 

94.626 

62.244 

2003 

50.000 

16.250 

409.292.461 

51.876.462 

-
0 

378.224.140 

320.278.595 

103.353 

0,1 

68.369.135 

3.278.745 

61.513.352 

17.000 

2.236 

249 

1.987 

84.320.661 

109.005.803 

37.696 

42.437 

48.732 

20.059.774 

53.290 

5 

116 

839 

31.837.464 

94.161 

2.349 

1.567.562 

1.221 

30.136.486 

2.821 

34.266 

11.038.715 

50.582.591 

56.595.667 

56.595.667 

5,05 

1.84 

0.02 

20.657.297 

123.025 

409.122.965 

2004 

50.000 

16.250 

471.061.247 

43.056.962 

1.892 

410.209.067 

414.419.322 

85.680 

100 

147.168.838 

135.605.864 

135.605.864 

22.000 

3.655 

367 

3.288 

199.869.995 

255.090.995 

54.678 

60.789 

77.575 

19.328.085 

39.580 

5 

143 

1.145 

45.145.866 

188.548 

2.820 

2.952.017 

1.475 

41.911.725 

3.000 

3.392.781 

18.431.211 

79.849.362 

94.907.855 

94.907.855 

10,96 

0.03 

1.67 

51.106.290 

8.593.985 

470.860.744 

Son İki Yıl 

Farkı 

61.768.786 

(8.819.500) 

1.892 

31.984.927 

94.140.727 

(17.673) 

100 

78.799.703 

132.327.119 

74.092.512 

5.000 

1.419 

118 

1.301 

115.549.334 

146.085.192 

16.982 

18.352 

28.843 

(731.689 

(13.710 

27 

306 

13.308.402 

94.381 

47 

1.384.455 

254 

11.775.235 

179 

3.358.515 

7.392.496 

29.266.771 

3S.3I2.18S 

38.312.188 

5,91 

(1.81 

1,65 

30.448.993 

8.470.960 

61.737.779 

Artış 

veya 

Azalış % 

• 
15,1 

(17) 

• 

8.5 

29,4 

(17,1) 

99.900,0 

115.3 

4.035,9 

120,4 

29,4 

63,5 

47,4 

65,5 

137,0 

134.0 

45,0 

43.2 

59.2 

(3.6) 

(25.7) 

. 
23,3 

36,5 

41.8 

100,2 

20,1 

88,3 

20.8 

39.1 

6.3 

9.801,3 

67.0 

57.9 

67.7 

67,7 

117.0 

(98.4) 

8.250,0 

147,4 

6.885.6 

15.1 
NOT: 2003 yılı delerleri enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiştir. 
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( 
II- İDARİ BÜNYE 
YEAŞ Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulundurduğu, Milas-Muğla sınır

ları içindeki 2x210 M W gücündeki Yeniköy Termik santrali ile 2003 yılında bağlı işletmesi hali
ne getirilen Yatağan-Muğla sınırları içindeki 3x210 MW gücündeki Yatağan Termik Santralinde 
elektrik enerjisi üretimi ve satışı alanında faaliyet göstermektedir. 

Şirket, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4046 sayılı kanun) ve ana sözleşmesinde 
saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. 

Şirketin iktisadi, mali, idari, hukuki ve teknik yönlerden denetimi, Anayasa'nın 165 inci mad
desine göre çıkarılan 3346 sayılı kanun ve 72 sayılı KHK gereğince Başbakanlık Yüksek Denetle
me Kurulu tarafından yapılmaktadır. 

Şirkette istihdam olunan memur ve sözleşmeli personelin özlük haklarına ilişkin düzenleme
ler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 6245 sayılı 
Harcırah Kanunu, 4046 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK ile bunların ek ve değişiklikleri, Yıllık Büt
çe Kanunu, Bakanlar Kurulu ve Yüksek Planlama Kurulu Kararlan ile ilgili diğer mevzuat uya
rınca yapılmaktadır. 

İşçi statüsünde çalışan personelin özlük hakları, 4857 sayılı İş Kanunu, 1475 sayılı İş Kanu-
nu'nun kıdem tazminatı ile ilgili 14. maddesi, 2821 sayılı Toplu iş sözleşmesi Grev ve Lokavt Ka
nunu, 2822 sayılı Sendikalar Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile bunların ek ve deği
şiklikleri, bu kanunlara istinaden çıkarılan tüzük, yönetmelik ve toplu iş sözleşmesi hükümleri çer
çevesinde yürütülmektedir. 

Önceki yıllarda, santralin mevcut haliyle çalıştırılmasının çevre ve insan sağlığına zarar ver
diği gerekçesi ile Aydın I. İdare Mahkemesinin 30.12.1996 gün, 1994/1062 esas ve 1996/1925 sa
yılı kararıyla santralin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiş bu karar Danıştay 6'ncı Daire
sinin 1997/2919 Esas, 1998/2928 karar sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Santral halen Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Santrallerinin faaliyetlerinin devamını öngören 
11.6.1997 tarih ve P.97/4 sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Kararı doğrultusunda, ihtiyaca göre 
çalıştırılmaktadır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 13.08.2003 tarih ve 2003/44 sayılı kararı ile özelleştirme 
kapsam ve programına alınan YEAŞ'a ait gayri menkul tapularının EÜAŞ adına tescilli olduğu ve 
şirket tüzel kişiliği adına iktisap işlemlerinin henüz tamamlanmadığı tespit edilmiştir. 

Şirketin özelleştirme kapsam ve programına alınması nedeniyle, 2003 yılında, şirketin kulla
nımında bulunan gayri menkullerin tespit çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, 
santralin soğutma suyu, yangın suyu ve kül ıslatma suyu ihtiyacının karşılandığı ve ödeneği mül
ga TEK tarafından karşılanarak, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne yaptırılan Geyik Ba
rajı ve su ihale hattının geçtiği sahalarla ilgili muhtelif parsellerin kamulaştırma işlemlerinin so
nuçlanmamış olması nedeniyle bu parsellerin halen şahıslar adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. 

Ayrıca kamulaştırma işlemleri sonuçlanmamış sahaların sağlıklı bir şekilde tespitinin yapıla
rak, kamulaştırma işlemlerinin sonuçlandırılması, tapu kayıtları üzerindeki silinmesi gereken şerh
lerin terkin ettirilerek parsellerin YEAŞ adına tescil işlemlerinin yaptırılması, Yeniköy Termik 
Santralı kullanımında bulunan ancak EÜAŞ, TEK ve TEAŞ adına kayıtlı olan taşınmazların YE
AŞ adına tescil işlemlerinin yaptırılması, YEAŞ kullanımında bulunan orman sahalarına yönelik 
taahhüt senetlerinde yer alan hakların Orman Bakanlığı ile irtibata geçilerek YEAŞ adına devre
dilmesi ve taahhüt senetlerinin hak lehdarı olarak YEAŞ adına düzenlenmesi Yeniköy Termik San
trali kullanımında bulunan santral sahası ve sosyal tesislerin inşaat ruhsatlarının alınması büyük 
önem arz etmektedir. 
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Şirketin personel rejimi, 1988 yılında yayınlanan 308 ve 331 sayılı KHK'lerde, 308 sayılı 
KHK'nin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesi üzerine çıkarılan 22.01.1990 tarih ve 399 sayılı 
KHK'de düzenlenmiştir. 

399 sayılı KHK'de 233 sayılı KHK kapsamındaki kuruluşlardaki hizmetlerin, üç ayrı statüde, 
(1) memurlar, (2) sözleşmeli personel ve (3) işçiler eliyle gördürülmesi öngörülmüştür. 

Özelleştirme programına alınmasından dolayı Norm Kadro çalışmaları yükümlülüğü kalkan 
Şirket'te yıl sonu itibariyle; 8 adet memur kadrosu, 174 adet sözleşmeli personel pozisyonu, 1.149 
adet daimi işçi kadrosu olmak üzere toplam 1.331 kadro yer almakta ve dönem sonu itibarıyla fii
len 5 memur, 138 sözleşmeli ve 1.140 işçi olmak üzere toplam 1.283 personel çalışmaktadır. 

Bu kapsamda Şirkette istihdam edilen tüm personel için 44 trilyon lirası cari yıl, 1,1 trilyon 
lirası da geçmiş yılla ilgili olmak üzere toplam 45,1 trilyon liralık harcama yapılmıştır. Toplam per
sonel harcamaların % 41'i esas ücretlere, % 33'ü ek ödemelere, % 23'ü sosyal giderlere, % 3'ü de 
geçmiş yıllarla ilgili ödemelere aittir. Çalışan personelin statüleri bakımından toplam personel har
camasının % l'i memurlara, % 7'si sözleşmeli personele, % 92'si de işçilere aittir. 

III- MALİ BÜNYE 
Şirketin esas sermayesi 50 Milyar lira, ödenmiş sermaye ise 16,2 milyar liradır. 
Toplam varlıkların, %20,1 oranında 103,5 trilyon lirası dönen varlıklardan, %79,9 oranında 

410,7 trilyon lirası da duran varlıklardan, toplam kaynaklarının da %9,3 oranında 47,8 trilyon ya
bancı kaynaklardan, % 90,7 oranında 466,3 trilyon lirası öz kaynaklardan oluşmaktadır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Şirketin 2004 yılı işletme bütçesi kadro programında, 9'u memur, 155'i sözleşmeli, 1150'si işçi sta

tüsünde olmak üzere, toplam 1314 personel çalıştırılması öngörülmüş olmasına karşın şirkette dönem 
içinde 5'i memur, 143'ü sözleşmeli ve 1.145'i de işçi olmak üzere ortalama 1.293 personel çalışmıştır. 

Şirketin 2004 yılı işletme bütçesinde 5.247.841 ton kömür yakılarak 68.249 TL/kWh ortala
ma birim maliyet üzerinden 3.684.005 MW elektrik enerjisi üretilmesi öngörülmüş olup, bu kap
samda yapılan faaliyetler sonucunda 5.216.995 ton kömür yakılarak 60.789 TL/kWh ortalama bi
rim maliyet üzerinden 1.516.850 MWh Yeniköy İşletmesinde, 2.138.575 MWh da Yatağan İşlet
mesinde olmak üzere toplam 3.655.425 MWh elektrik enerjisi üretimi yapılmıştır. 

Şirketin 2004 yılı işletme bütçesinde 2004 yılı faaliyetleri sonucunda 11,9 trilyon lira dönem kân 
elde edilmesi öngörülmüş olmasına karşın şirket dönemi 8,6 trilyon lira dönem kân ile kapatmıştır. 

Üretilen elektrik enerjisi maliyetinin % 68,1'ini birinci enerji olan linyit kömürü, % 2,3'ünü 
yardımcı yakıt fuel-oil, %18,8'ini direkt ve endirekt işçilik, %1,8'ini malzeme, %7,7'sini dışarıdan 
sağlanan fayda ve hizmetler ve geri kalan % 1,3'ünü de diğer gider kalemleri oluşturmaktadır. 

Şirketçe üretilen elektrik enerjisinin tamamı, yüksek gerilim seviyesinden, Türkiye Elektrik 
Ticaret ve Taahhüt A.Ş (TETAŞ) satılmaktadır. Bu şirket bir kamu kuruluşu olup, Türkiye'de üre
tilen elektrik enerjisinin tek toptan alıcısıdır. Şirketle TETAŞ arasında 4628 sayılı kanun kapsamın
da Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca ikincil mevzuatın çıkarılmasına ve gerek
li diğer yasal düzenlemelerin gerçekleşmesine kadar uygulanacak "Elektrik Enerjisi Alım ve Satım 
Anlaşması" imzalanmıştır. Enerji bedeli doğrudan TETAŞ'a fatura edilmektedir. 

ESA'ya göre Şirket'in ortalama satış fiyatı; "Aylık Kapasite Bedeli" ve "Birim Üretim Bede-
li"nden oluşmaktadır. Aylık kapasite bedeli sabit giderler olup, üretim yapılmasa dahi TETAŞ'tan 
tahsil edilmektedir. Bu bağlamda YEAŞ için TÜFE'ye endeksli kapasite bedeli 2.300 milyar lira, 
Yatağan Termik Santralı için 3.400 milyar lira olarak belirlenmiştir. Değişken giderlerden oluşan 
birim üretim bedeli ise TÜFE'ye endeksli olarak YEAŞ için 33.000 TL/KWh, Yatağan için 38.500 
TL/KWh olarak saptanmıştır. Ancak TETAŞ'a Elektrik Satış Anlaşması gereğince yıl içinde her ay 
fiyat yeniden ayarlanabilmektedir. 
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2004 yılında 3.684.005 MWh enerji üretilerek satılacağı programlanmış, ancak kısıtlamalar 
nedeniyle, 3.655.425 MWh enerji üretilmiş, % 8,7 oranında 367.519 MWh enerji iç tüketimde kul
lanılmış, 3.287.906 MWh enerji de satışa sunulmuştur. 255,1 trilyon lira satış hasılatı sağlanmış 
olup, birim enerjisinin ortalama satış fiyatı 77,6 bin TL/kWh olarak gerçekleşmiştir. 

Şirketin iç sigorta yoluyla güvence altına aldığı varlıkları 2004 yılında sigortasız durumdadır. 
Şirkette; 2004 yılında üretim maliyeti 199,9 trilyon lira, faaliyet giderleri 4,1 trilyon lira ol

mak üzere; satışların maliyeti toplamı 204 trilyon lira olarak gerçekleşmiş, üretilen elektrik enerji
si satışından ise 255,1 trilyon lira hasılat elde edilmiş ve işletme faaliyeti 51,1 trilyon lira kâr ile 
sonuçlanmış, satışların maliyetine göre kârlılık oranı % 25,1 olarak gerçekleşmiştir. 

Faaliyet döneminde, üretilen elektriğin net birim maliyeti 60,8 Bin/kwh, birim satış fiyatı da 
77,6 Bin/kwh olup, işletme kâr payı 16,8 Bin/kwh, satılan birim enerji için 1,3 bin lira yönetim gi
deri yapılmış ve böylece birim enerji faaliyet kârı 15,5 Bin/kwh olarak sonuçlanmıştır. 

V- YATIRIMLAR 
YEAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı Yeniköy ve Yatağan Termik santrallerine 2004 yılı içerisin

de işin aciliyetine binaen yatırım kapsamında iki adet ambulans alımı yapılmış olup, Kuruluş iki 
adet ambulans için Devlet Malzeme Ofisinden 101 milyar ödemede bulunmuştur. 

Önceki yıllarda projelendirilen Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisinin yapımı konusunda Mülga 
TEAŞ ile Lentjes Bischoff arasında 16.1.1998 tarihinde sözleşme imzalanmış, yer teslimi 
17.7.1998 tarihinde yapılmıştır. 31.07.1998 tarihinde işe başlanmıştır. Baca Gazı Kükürt Arıtma 
Tesisi montaj çalışmaları tamamlanmış olup, hukuki sorunların devam etmesinden dolayı devreye 
alınamamış bu tesislerin devreye alınması santralların çevre üzerindeki oluşması muhtemel olum
suz etkilerinin ortadan kaldırılmasına büyük katkı sağlayacaktır. 

VI- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1. Halen YEAŞ'in kullanımında olan ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış görülen gay-

rimenkullerle, ödeneği mülga TEK tarafından karşılanarak, DSİ Genel Müdürlüğü'ne yaptırılan 
Geyik Barajı ile ilgili olarak; başta DSİ Genel Müdürlüğü olmak üzere ilgili merciler nezdinde gi
rişimlerde bulunulması ve başlanılan çalışmaların biran önce bitirilerek kamulaştırma sorununun 
çözümlenmesi, 

2. Şirketin özelleştirme kapsam ve programında olması nedeniyle, EÜAŞ adına tescilli olan 
şirket gayrimenkullerinin; Tapulama Kanunu, Kadastro Kanunu, Medeni Kanun ve diğer mevzuat 
gereğince, şirket kullanımında bulunan gayrimenkullerin tapu tescil işlemlerinin tamamlanması, 
mülkiyetlerin hukukiliği açısından şirket tüzel kişiliği adına tashihen ve devren iktisap edilmesi, 

3. Baca gazı arıtma tesislerinin geçici kabul testlerinin, projelendirilmelerine esas değerler
de ve standartlara uygun yapılamaması durumunda YEAŞ aleyhine meydana gelebilecek olumsuz
lukların asgari düzeyde tutulabilmesi için yüklenici firma nezdinde gerekli tedbirlerin alınması, 

4. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 

SONUÇ 
Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin (YEAŞ) 17.06.2005 tarihli genel kurulunda ka

bul edilen 2004 yılı bilançosu ve 8.593.985 milyon lira dönem kârıyla kapanan gelir tablosu, 
Genel görüşmeye sunulmuştur. 
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YEAŞ Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 2004 yılı bilançosu (Aktif) 

Aktif (Varlıklar) 

I-DÖNEN VARLIKLAR 
A- Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1- Menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
C- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 
1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (•) 

E- Stoklar 
1- Stok değer düşüklüğü karşıhğı (•) 
2- Verilen sipariş avansları 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 
H- Diğer dönen varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II - DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (•) 

B- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıymetler değer düş. karşılığı (•) 
3- İştirakler 
4- İştirakler sermaye taahhütleri (-) 
5- İştirakler sermaye pay. değ. düş. karşılığı (-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (•) 
8- Bağlı ort. ser. pay. değer düşüklüğü karş. (•) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali durun var. değ. düş. karşılığı (-) 
D- Maddi duran varlıklar 

1- Maddi duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avansları 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1- Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan 
3- Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 
H- Diğer duran varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

6.483 

86.255 

748.502.736 
370.278.595 

539.997 
210.547 

Tümü 
Milyon TL 

565.003 

43.390.085 

17.172.775 

20.113.065 

697.994 
426.659 

82.365.581 

339 

378.224.141 

329.450 

249.412 

378.803.342 
461.168.923 

Cari dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

5.461 

50.9% 

824.628.389 
414.419.322 

558.356 
195.704 

Tümü 
Milyon TL 

1.477.453 

70.759.694 

11.514.937 

19.367.665 

326.521 
6.010 

103.452.280 

339 

410.209.067 

362.652 

93.871 

410.665.929 
514.118.209 
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YEAŞ Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 2004 yılı bilançosu (Pasif) 

Pasif (Kaynaklar) 

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
2-Alınan Depozito ve Teminatlar 

C - Diğer borçlar 
1- Borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan avanslar 
E - Yıllara yaygın inşaat ve onanm hakedişleri 
F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G - Borç ve gider karşılıkları 

1 - Dönem kan vergi ve diğer yasal yük. karş. 
2- Dönem karının peşin öde. vergi ve diğer yük.(-) 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Maliyet gider karşılıktan 
5- Diğer borç ve gider karşılıktan 

H - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklan 
I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar 

1- Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alman avanslar 
E - Borç ve gider karşılıktan 

1- Kıdem tazminatı karşılıktan 
2- Diğer borç ve gider karşı lıklan 

F - Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuklan 
G - Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (MI ) 
III- ÖZ KAYNAKLAR 

A - Ödenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye(-) 
3- Sermaye düzeltme olumlu farklan 

B - Sermaye yedekleri 
1- Hisse senetleri ihraç primi 
2- Hisse senetleri iptal karlan 
3- M.D.V yeniden değerleme artışlan 
4- İştirakler yeniden değerleme artışlan 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C - Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 

D - Geçmiş yıllar karlan 
E - Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F - Dönem net kan 
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

Önceki dönem 
Aynntısı 

Milyon TL 

39.185 
39.185 

1.456.997 

50.000 
33.750 

101.999 

51.247 

Tümü 
Milyon TL 

-
41.736.955 

5.749.596 

2.932.914 
1.456.997 

51.876.462 

51.876.462 

118.249 

51.247 

409.122.965 

409.292.461 
461.168.923 

Cari dönem 
Ayrıntısı 

Milyon TL 

3.392.781 
3.392.781 

1.599.364 

50.000 
33.750 

118.365 

65.888 

Tümü 
Milyon TL 

-
32.805.949 

77.186 

8.572.377 
1.599.364 

43.055.476 

1.486 

1.486 
43.056.962 

134.615 

65.888 

465.659.540 

5.201.204 
471.061.247 
514.118.209 
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YEAŞ Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 2004 yılı Gelir Tablosu 

Gelir tablosu 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler karşılığı (-) 

Dönem net karı 

Önceki dönem 

Milyon TL 

109.005.803 

109.005.803 

84.320.661 

24.685.142 

4.027.845 

20.657.297 

107.150 

1.777 

0 

20.762.670 

1.761.705 

22.401.350 

123.025 

39.185 

83.840 

Cari dönem 

Milyon TL 

255.090.995 

255.090.995 

199.869.995 

55.221.000 

4.114.710 

51.106.290 

145.716 

4.434.382 

1.892 

46.815.732 

1.409.226 

39.630.973 

8.593.985 

3.392.781 

5.201.204 
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SAYI: 131 
ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2002 YILINA 

AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 04.05.2006 tarihli 19 uncu Birleşiminde Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel 

Müdürlüğü'nün 2002 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye 
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğin
ce denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Ku
ruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından söz
lü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

EİEİ 1935 yılında 2819 sayılı yasa ile kurulmuş, Özel hukuk hükümlerine tâbi ve tüzel kişili
ğe sahip bir kamu kuruluşu olup, merkezi Ankara'dadır. 

İdarenin hesap ve işlemleri Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile Devlet İhale Yasasına, Sayış
tay'ın vize ve denetimine tabi değildir. 

Kurulduğu günden bu yana zaman, zaman bağlı olduğu Bakanlık değişmekle birlikte; 
1.2.1964 tarih ve 76-488-469 sayılı genelgesi ile de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'na bağ
lanmış, Genel Direktörlük olan unvanı, 3154 sayılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'nın Teş
kilat ve Görevleri Hakkındaki Yasa ile genel müdürlük olarak değiştirilmiştir. 

2819 sayılı Kuruluş Yasası ile ilgili tüzük, Bakanlar Kurulunun 25.6.1936 tarih ve 4.888 sayı
lı kararı ile yürürlüğe konulmuştur. 

İdarenin görevi, ağırlıklı olarak ülkenin yer üstü su kaynaklarından elektrik enerjisi üretimine 
elverişli olanlarının tespiti ve projelendirilmesi için teknik çalışmaları yürütmektir. 

Ayrıca 1981 yılından itibaren enerji kaynaklarının rasyonel kullanımı, enerji tasarrufu, yeni ve 
yenilenebilir enerji kaynaklan (güneş, rüzgar) ile ilgili etüt ve planlama çalışmalarını içeren mü
hendislik hizmetlerini yürütmekle de görevlendirilmiştir. 

EİEİ görev ve uzmanlık alanı içinde diğer kamu ve özel kuruluşlara bedeli karşılığında etüt ve 
araştırma işlerini de yapmaktadır. Öte yandan idare, 3096 sayılı kanun kapsamında Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen görevleri de üstlenmektedir. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün son beş yıllık faaliyetlerini özetleyen toplu 
bilgiler ve son iki yıl farkları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Varlıklar karşılığı 

Maddi duran varlıklar edinme değeri 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 

Yatırımların gerçekleşme oranı 

Çalıştırılan hidrometri istasyon sayısı 

Yıl içinde yapılan ölçüm sayısı 

Yıl içinde yapılan sondaj miktarı 

Yıl içinde açılan galeri miktarı 

Tüm alım tutan 

Stoklar. 

İlk madde ve malzeme 

Memur (Ortalama) 

İşçi (Ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderla 

Cari yıla ilişkin: 

-Memurlar için yapılan giderler 

-Memur başına aylık ortalama gider 

-İşçiler için yapılan giderler 

-İşçi başına aylık ortalama gider 

Tahakkuk eden vergiler 

Gelir gider fazlası (devreden gelir) 

Birim 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 

Adet 

Adet 

Metre 

Metre 

Milyon TL 

Milyon TL 

Kışı 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

1998 

434.212 

325.473 

788.589 

93 

473 

7.621 

8.412 

106 

186.085 

108.739 

495 

746 

3.124.677 

1.103.836 

186 

1.809.139 

202 

318.758 

338.582 

1999 

578.066 

433.721 

1.023.596 

90 

365 

7.161 

4.142 

145 

136.766 

144.344 

484 

687 

6.347.462 

2.053.738 

360 

4.292.565 

624 

409.545 

239.502 

2000 

683.269 

537.205 

1.492.228 

93 

284 

7.026 

3.643 

0 

151.912 

146.064 

457 

594 

457 

2.718.092 

495 

5.904.994 

830 

607.506 

399.309 

2001 

2.617.270 

2.423.845 

1.691.240 

93 

346 

9.361 

4.869 

0 

154.309 

193.426 

446 

569 

12.858.613 

3.916.733 

757 

8.939.455 

1.309 

903.005 

201.943 

2002 

2.800.957 

2.800.957 

2.697.025 

93 

301 

8.106 

3.210 

0 

209.214 

319.461 

425 

499 

15.959.573 

5.773.517 

1.124 

10.182.349 

1.711 

1.150.338 

710.093 

son iki 

yıl farkı 

183.687 

377.112 

1.005.785 

0 

(45) 

(1.255) 

(1.659) 

0 

54.905 

126.035 

(21) 

(70) 

3.100.960 

1.856.784 

367 

1.242.894 

402 

247.333 

508.150 

Artış veya 

azalış (%) 

7 

15,6 

59,5 

0 

(13) 

(13,4) 

(34,1) 

35,6 

65,2 

(4,7) 

(12,3) 

24,1 

47,4 

48,5 

13,9 

30,7 

27,4 

251,6 

II- İDARİ B Ü N Y E 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi, (EİEİ) 14 Haziran 1935 gün ve 2819 sayılı Kanunla kurulmuştur. 
Merkezi Ankara 'dadır . 

İdare; özel hukuk hükümler ine tabi, ticari usullere göre yönetilen, tüzel kişiliğe sahip bir ka
mu kuruluşudur. İdarenin "Genel Direktör lük" olan unvanı , Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanl ı
ğ ı n ı n Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 3154 sayılı Kanun gereği "Genel Müdür lük" olarak değiş
tirilmiş ve adı geçen Bakanl ığa bağlanmıştır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Mal iye Bakanlığı tarafından birer yıl süreyle atanan 
ve yeniden atanmaları m ü m k ü n olan iki denetçi tarafından denetlenmektedir. Ayrıca 72 sayılı 
K H K ' n i n 4 üncü maddesi , gereği ve T B M M Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 13.7.1987 
tarih, 1485/30 sayılı kararları ile Başbakanlığın 29.7.1987 tarih, 2099 sayılı emirleri uyarınca Yük
sek Denet leme Kurulu denetimine de tabi bulunmaktadır . İdarenin hesap ve işlemleri hakkındaki 
son değer lendirme T B M M KİT Komisyonunda yapılmaktadır. 
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EİEİ, 2819 sayılı kuruluş kanunu uyarınca Genel Müdür ve iki yardımcısı tarafından yönetil
mektedir. 

Merkezde dokuz daire başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Savunma Uz
manlığı ile taşrada 11 adet hidrometri bölge şefliği ve geçici sondaj şeflikleri faaliyet göstermektedir. 

Personel kadroları, 190 sayılı KHK ile Bakanlar Kurulu'nca tespit edilmektedir. 2002 yılı iti
bariyle İdarenin 676 memur ve 418 daimi işçi kadrosu bulunmaktadır. İdarenin merkez ve taşrada
ki işyerlerinde istihdam edilmek üzere, her yıl Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca uygun görülen sa
yılarda geçici işçi pozisyonu alınmaktadır. 2003 yılı içinde 4.562 adam/ay miktarında geçici işçi 
kadrosu alınmıştır. Ay ortalaması 380 işçiye tekabül etmektedir. 

2002 yılı sonu itibariyle çalışan memur sayısı 443 kişi ve sürekli işçilerin sayısı ise 189 kişi 
olarak gerçekleşmiştir. 

İdarede çalışan personele 2002 yılında yapılan toplam harcamalar; 15,9 trilyon lira olup bu 
harcamanın, % 36 sı oranında 5,7 trilyon lirası memurlar ve % 64 oranında 10,2 trilyon lirası da 
işçilerle ilgili giderlerdir. 

III- MALİ BÜNYE 

İdarenin yıllık bütçesinde yer alan ödeneklerin tamamına yakın bölümü Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı bütçesinin "Bağımsız bütçeli idarelere yardımlar" tertibinden EİEİ'ne aktarılmak 
üzere tahsis edilen hazine yardımlarından oluşmaktadır. Kuruluş kanunu gereğince ücret karşılığın
da dışarıya yaptığı işlerden elde edilen gelirler de bulunmaktadır. Bu gelirler bütçe ödeneklerinin 
belirlenmesinde dikkate alınmaktadır. İlgili hesap yılında harcanmayan tutarlar teşkilat kanununun 
19 uncu maddesi gereğince ertesi yıl gelirleri hesabına devredilmektedir. 

İdare; 2002 yılında 19,3 trilyon lira gelir sağlamış, 18,6 trilyon lira da harcama yapmıştır. Ge
lirler ile giderler arasında oluşan 0,7 trilyon lira gelir fazlası olarak 2003 yılına devretmiştir. 

İdarenin 2002 yılı gelir ve giderleri özetle aşağıda incelenmiştir. 
İdare hizmetlerinin sürdürülmesi için, 2819 sayılı kuruluş kanununun 13 üncü maddesi gere

ğince, 2002 yılı Bütçe Kanunu ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin transferler bö
lümüne konulan 18,4 trilyon liralık ödenek idareye aktarılmıştır. Ayrıca, İdare gelirlerinin yıl için
de harcanamayan kısım 2819 sayılı Kuruluş Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca ertesi yıl gelir 
hesaplarına devretmektedir. Bu şekilde İdarenin önceki yılda elde ettiği gelirlerden yıl içinde har
canamayan 201 milyar lira, 2002 yılı gelirleri arasına alınmıştır. 

2002 yılında İdarenin çeşitli kişi ve kuruluşlar hesabına yaptığı etüt ve diğer çalışmalar karşı
lığında sağlanan gelirler toplamı 0,7 trilyon lira olmuştur. Kısaca 2002 yılında idare toplam 19,3 
trilyon lira gelir sağlamıştır. 

İdare giderleri toplamı 18,6 trilyon liranın; % 85,5 oranın da 15,9 trilyon lirası personel gider
lerine, % 6,6 oranında 1,2 trilyon lirası genel yönetim giderlerine, % 2 oranında 0,4 trilyon lirası 
proje mühendislik hizmet giderlerine, % 3 oranında 0,6 trilyon lirası etüt giderlerine ve kalan % 
2,9 oranında 0,5 trilyon lirası da sabit kıymet, vergi ve çeşitli giderler ilişkin harcamalar toplamıdır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI : 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Kuruluş Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye'nin su kaynakla

rından elektrik enerjisi üretimine elverişli olanları tespit etmekte ve bunlarla ilgili hidrolojik ve jeo-
teknik araştırma ve etütler ile baraj ve hidroelektrik santrallerin çeşitli aşamalardaki mühendislik 
hizmetlerini yürütmektedir. İdarenin bu hizmetlerle ilgili olarak yaptığı bütün harcamalar, yatırım 
projeleri kapsamında gider kaydedilmekte ve dışarıya yapılan küçük ölçekli işler dışında ayrıca bir 
işletme faaliyeti bulunmamaktadır. 
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V- YATIRIMLAR: 
2002 yılında yapılan yatırım çalışmalarına aşağıda kısaca değinilmiştir. 
a) Araştırma, Etüt ve Proje Çalışmaları: 

Bu çalışmalar; yüzeysel su kaynaklarının araştırma geliştirme ve etüdü, elektrik enerjisi üre
timine elverişli olanların tespiti, hidroelektrik enerji üretimi için baraj ve hidroelektrik santral te
sislerinin ilk etüt, master plan ve yapılabilirlik proje aşamalarındaki mühendislik hizmetleri çalış
malarından oluşmaktadır. 

2002 yılında yapılan çalışmalar sırasıyla; 

- Altınparmak Baraj ve HES projesi yapılabilirlik çalışması, 

- Aşağı Araş Nehri Havzası Enerji Projeleri yapılabilirlik çalışması, 
- Karadere Havzası Enerji Projeleri yapılabilirlik çalışması, 
- Kasımlar Baraj ve HES projesi yapılabilirlik çalışması, 
- Alara çayı Havzası Enerji Projeleri Master plan çalışması, 
- Başak Baraj ve HES Projesi Master plan çalışması, 
- Yeni enerji imkânlarının tespitine ilişkin ilk etüt çalışmaları olarak özetlenebilir. 
b) Hidrometrik Araştırma ve Etütler: 
Hidrometri Ölçümleri ve Analizleri; (Su seviyesi, Debi, Sediment, Kalite, Sıcaklık ve Buzlan

ma), Karsu Eşdeğer Ölçümleri ve Analizleri, Sediment Etütleri, Bölgesel Hidrolojik Analizler, Do
ğal Akım Etütleri, Küçük Suların Hidroelektrik Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi, Sediment ve Su 
Kalitesi Laboratuar Çalışmaları ile Mühendislik Hidrolojisi Çalışmalarını kapsamaktadır. 

Hidrolojik Araştırma ve Etütler için gerekli ölçümleri yapmak üzere Ülke genelinde oluşturu
lan Hidrometri İstasyon Ağı, 11 adet Hidrometrik Etüt Merkezi tarafından çalıştırılmaktadır. 

2002 yılında Hidrometri Araştırma ve Etüt Çalışmaları kapsamında; 
- Eymir ve Mogan Göllerinin Hidrometeorolojik Çalışması Projesine devam edilmiştir. 
- Filyos-Kocaırmak, Susurluk, Gediz ve Büyük Menderes Havzalarında Taşkın Erken Uyarı 

Sistemleri (TEFER) Projesine devam edilmiştir. 
Ülkemiz topraklarından doğan suların potansiyelinin belirlenmesi amacıyla, Sınır Aşan Sular

da Su Potansiyel Tespit Çalışması tamamlanmış olup her yeni su yılı akımları tamamlandığında re-
vize edilmektedir. 

Küçük Hidroelektrik Santrallerle İlgili Hidroloji ve Proje Çalışmaları devam etmiştir. 
c) Temel Araştırmaları: 
Araş Havzası, Y.Köprüçay Havzası, Karadere Havzası, Gündoğmuş-Alara Çayı Havzasında 

Baraj ve HES projeleri yapılabilirlik çalışmaları için gerekli temel araştırmaları sürdürülmüştür. 
d) Enerji Tasarrufu Planlama ve Proje Çalışmaları: 
Özellikle sanayi sektöründe enerji taramaları, eğitim, bilinçlendirme, veri tabanı gibi birçok 

aktiviteden oluşan enerji tasarrufu çalışmaları, İdarenin bünyesinde oluşturulan Ulusal Enerji Ta
sarrufu Merkezi adı altında yürütülmektedir. 

Çalışmalarda uluslararası işbirliği ve deneyimlere öncelik verilerek, Uluslararası Enerji Ajan
sı, Avrupa Birliği, Japon Uluslararası Teknik Yardım Ajansı, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlarla 
yakın temas ve ortak çalışmalar sürdürülmüştür. 

e) Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları planlama ve proje çalışmaları: 
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- Güneş Enerjisi Çalışmaları: 

Güneş Kollektörleri Ar-Ge Projesi: EİEÎ'de kurulu bulunan güneş kollektörleri Isıl Perfor
mans Test Standı aracılığı ile firmaların Ar-Ge çalışmalarına destek verilmektedir. TSE belgesi is
teyen firmalara ait kollektörlerin ısıl performans testleri de bu stantda yapılmaktadır. Ülkemizde 
9,2 milyon m2 kolektör mevcut olup her yıl 1 milyon m2 artmaktadır. 2002 yılında TSE'den çe
şitli firmalara ait 48 kolektör Kurumca test edilmiştir. 

- Rüzgar Enerjisi Çalışmaları : 

Rüzgar enerjisinden yararlanmak için öncelikle bu kaynağın genel amaçlı olarak Türkiye po
tansiyeli belirlenmiş, ardından bu kaynaktan enerji üretimi amacına yönelik potansiyel belirleme 
çalışmalarına başlanmıştır. 

Rüzgar Enerjisi Gözlem İstasyonu Projesi: 19 istasyondan (Yumurtalık-Adana, Bandırma-Ba-
lıkesir, Yalıkavak-Bodrum-Muğla, Gelibolu-Çanakkale, Bababurnu-Çanakkale, Gelendost-Isparta, 
Belen-Hatay, Foça-İzmir, Karaman, Datça-Muğla, Sinop, Tire-İzmir, Yalova, Keles-Bursa, Taş-
köprü-Kastamonu, Sırttepe-Kastamonu, Gökçebey-Zonguldak, Kayseri, Şerifağa-Kırklareli, Mu-
ratlı-Tekirdağ) elde edilen veriler doğrultusunda çalışmalar sürdürülmektedir. 

VI- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1-Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 

yerine getirilmesi. 
B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 
1- Enerji tasarrufu ile ilgili çalışmaların planlanan sonuca ulaşılabilmesi, gelişmiş ülkelerde 

olduğu gibi enerjinin verimli kullanımını sağlayacak Enerji Verimliliği Yasasının çıkarılması ile 
mümkün olacağından, bu konuda ilgili merciler nezdinde gösterilen çabanın sürdürülmesi. 

SONUÇ 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ) Genel Müdürlüğünün 2002 yılı bilançosu ve 710.093 mil

yon lira gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı, 
Tasvip edilmiştir. 
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Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Mûdûrlûğü'nûn 2002 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
2001 

Milyon TL 
2002 

Milyon TL 
1-DONEN VARLIKLAR 
A-Hazır Değerler 
B - Menkul Kıymetler 
1- Menkul kıymetler değer düşük. Karşı. 
C - Ticari Alacaklar 
1- Alacak senetleri Reeskontu ( - ) 

Şüpheli alacaklar Karşılığı ( - ) 
D- Diğer alacaklar 
1 - Alacak senetleri Reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) 
E- Stoklar 
1- Stok Değer Düşüklüğü Karşıhğı(-) 
2-Verilen Sipariş Avansları 
F- Yıllara Yaygın İnşaat Onarım maliyet 
G- Gelecek ayl. ait gid. Ve gel. Tahak. 
E - Diğer Dönen Varlıklar 

İDÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II. DURAN VARLIKLAR 
A - Ticari alacaklar 
1- Alacak senetler Reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) 
B - Diğer Alacaklar 
1- Alacak senetleri Reeskontu ( • ) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) 
C - Mali Duran Varlıklar 
1- Bağlı Menkul Kıymetler 
2- Bağlı Men. Kıy. Değ. Düş.Karş. 
3 - İştirakler 
4 - İştiraklere sermaye taah(-) 
5 - iştirak serm.pay.değ. Düş. Kars. 
6 - Bağlı ortaklıklar 
7 - Bağlı ortak sermaye taah(-) 
8 - Bağlı oıtsermaye pay.değ.düş.karş. 
9 - Diğer Mali duran varlıklar 
10 - Diğer duran mali varlık.değ.düş.karş. 
D - Maddi Duran Varlıklar 
1- Maddi duran Varlıklar 
2- Birikmiş Amortismanlar ( • ) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4 - Verilen sipariş avanslar 
E - Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklar(brüt) 
2- Birikmiş Amortismanlar ( - ) 
3- Verilen Avanslar 
F - Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varhklar(brût) 
2- Birikmiş tükenme paylan ( - ) 
3- Verilen avanslar 
G - Gelecek yıllara ait giderler ve 
gelir tahakkukları 
H - Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

110.486 

828.321 

10.686 

3.037 

303.912 

23.128 

42.765 

1.169.084 

2.460.509 
2.460.509 

125.524 

1.219.444 

117.812 

848 

362.226 

3.967 
1.704.297 

2.800.957 
2.800.957 

2.586.033 
3.755.117 

170.337 

2.971.294 
4.675.591 
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Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Mûdûrlüğü'nûn 

Pasif (Kaynaklar) 
I - Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 
1- Borç Senetleri Reeskontu ( - ) 
C-Diğer borçlar 
1- Diğer Senetleri Reeskontu ( - ) 
D- Alınan avanslar 
E- Yıllara Yaygın İnşaat Onarım 

Hakedişleri 
F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G- Borç ve gider karşılıkları 
1- Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları 
2 - Dönem kannm peşin ödenen vergi 

ve diğer yükümlülükleri ( - ) 
3 • Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gider karşılıkları 
H -Gelecek aylara ait gelirler ve gider 
tahakkukları 
I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
B - Diğer Alacaklar 

II. Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 
1- Borç Senetleri Reeskontu ( - ) 
C-Diğer borçlar 
1- Diğer Borç Senetleri Reeskontu ( - ) 
D- Alınan avanslar 
E - Borç ve gider karşılıkları 
1- Kıdem tazminatı karşılıkları 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 
F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider 
tahakkukları 
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
III. Öz kaynaklar 
A- Maddi duran varlık karşılığı 
B-Stoklar karşılığı 
C-Gelir -gider hesap bakiyesi 
Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (Kaynaklar) Toplamı 

2002 yılı bilançosu 
2001 

Milyon TL 

262.168 

266.690 

214.325 

192.721 

2.617.270 

201.943 

935.904 

0 

2.819.213 
3.755.117 

2002 
Milyon TL 

368.102 

8.304 

180.827 

287.848 

3.120.417 

710.093 

845.081 

0 

3.830.510 
4.675.591 
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Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün 2002 yılı gelir ve gider hesabı 

GİDERLER 

1-Personel giderleri 

2-Genel yönetim giderleri 

3-Proje mühendislik hizmet giderleri 

4-Diğer etüt giderleri 

5-Sabit kıymet ve malz. alım gid. 

6-Vergi,resim ve harçlar 

7-Çeşitli giderler 

Toplam 

8-Devreden gelir 

Genel Toplam 

2001 

Milyon TL 

12.858.613 

807.776 

278.152 

210.700 

154.309 

54.730 

185.573 

14.549.853 

201.943 

14.751.796 

2002 

Milyon TL 

15.959.573 

GELİRLER 

1-Hazine yardımı 

1.232.900 2-Önceki yıldan devir 

376.325 

557.256 

209.214 

108.088 

213.241 

18.656.597 

710.093 

19.366.690 

3-Etüt gelirleri 

4-Diğer gelirler 

Genel Toplam 

2001 

Milyon TL 

14.080.000 

399.309 

8.608 

263.880 

14.751.797 

2002 

Milyon TL 

18.430.000 

201.943 

0 

734.747 

19.366.690 
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SAYI: 132 
ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2003 YILINA 

AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 
Komisyonumuzun 04.05.2006 tarihli 19 uncu Birleşiminde Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel 

Müdürlüğü'nün 2003 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye 
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğin
ce denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Ku
ruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından söz
lü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
EİEİ 1935 yılında 2819 sayılı yasa ile kurulmuş, Özel hukuk hükümlerine tâbi ve tüzel kişili

ğe sahip bir kamu kuruluşu olup, merkezi Ankara'dadır. 
İdarenin hesap ve işlemleri Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile Devlet İhale Yasasına, Sayış

tay'ın vize ve denetimine tabi değildir. 
Kurulduğu günden bu yana zaman, zaman bağlı olduğu Bakanlık değişmekle birlikte; 

1.2.1964 tarih ve 76-488-469 sayılı genelgesi ile de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'na bağ
lanmış, Genel Direktörlük olan unvanı, 3154 sayılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'nın Teş
kilat ve Görevleri Hakkındaki Yasa ile genel müdürlük olarak değiştirilmiştir. 

2819 sayılı Kuruluş Yasası ile ilgili tüzük, Bakanlar Kurulunun 25.6.1936 tarih ve 4.888 sayı
lı kararı ile yürürlüğe konulmuştur. 

İdarenin görevi, ağırlıklı olarak ülkenin yer üstü su kaynaklarından elektrik enerjisi üretimine 
elverişli olanlarının tespiti ve projelendirilmesi için teknik çalışmaları yürütmektir. 

Ayrıca 1981 yılından itibaren enerji kaynaklarının rasyonel kullanımı, enerji tasarrufu, yeni ve 
yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar) ile ilgili etüt ve planlama çalışmalarını içeren mü
hendislik hizmetlerini yürütmekle de görevlendirilmiştir. 

EİEİ görev ve uzmanlık alanı içinde diğer kamu ve özel kuruluşlara bedeli karşılığında etüt ve 
araştırma işlerini de yapmaktadır. Öte yandan idare, 3096 sayılı kanun kapsamında Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen görevleri de üstlenmektedir. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün son beş yıllık faaliyetlerini özetleyen toplu 
bilgiler ve son iki yıl farkları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Varlıklar karşılığı 

Maddi duran varlıklar edinme değeri 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 

Yatırımların gerçekleşme oranı 

Çalıştırılan hidrometri istasyon sayısı 

Yıl içinde yapılan ölçüm sayısı 

Yıl içinde yapılan sondaj miktarı 

Yıl içinde açılan galeri miktarı 

Tüm alım tutan 

Stoklar. 

İlk madde ve malzeme 

Memur (Ortalama) 

İşçi (Ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 

-Memurlar için yapılan giderler 

-Memur başına aylık ortalama gider 

-İşçiler için yapılan giderler 

•İşçi başına aylık ortalama gider 

Tahakkuk eden vergiler 

Gelir gider fazlası (devreden gelir) 

Birim 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 

Adet 

Adet 

Metre 

Metre 

Milyon TL 

Milyon TL 

Kişi 

Kişi 

Milyon TL 

Milyon TL 

vlilyon TL 

vlilyon TL 

Milyon TL 

bilyon TL 

Milyon TL 

1999 

578.066 

433.721 

1.023.596 

90 

365 

7.161 

4.142 

145 

136.766 

144.344 

484 

687 

6.347.462 

2.053.738 

360 

4.292.565 

624 

409.545 

239.502 

2000 

683.269 

537.205 

1.492.228 

93 

284 

7.026 

3.643 

151.912 

146.064 

457 

594 

457 

2.718.092 

495 

5.904.994 

830 

607.506 

399.309 

2001 

2.617.27C 

2.423.845 

1.691.240 

93 

346 

9.361 

4.869 

0 

154.309 

193.426 

446 

569 

12.858.613 

3.916.733 

757 

8.939.455 

1.309 

903.005 

201.943 

2002 

2.800.957 

2.800.957 

2.697.025 

93 

301 

8.106 

3.210 

0 

209.214 

319.461 

425 

499 

15.959.573 

5.773.517 

1.124 

10.182.349 

1.711 

1.150.338 

710.093 

2003 

2.973.032 

2.973.032 

3.180.407 

88 

301 

7.205 

2.925 

0 

223.419 

342.848 

433 

473 

18.438.772 

7.167.441 

1.516 

11.262.181 

2.097 

1.662.075 

1.198.331 

son iki 

yıl farkı 

172.075 

172.075 

483.382 

(5) 

0 

(901) 

(285) 

0 

14.205 

23.387 

8 

(26) 

2.479.199 

1.393.924 

392 

1.079.832 

386 

511.737 

488.238 

Artış veya 

azalış (%) 

6,1 

6,1 

17,9 

(5,4) 

0,0 

(11,1) 

(8,9) 

6,8 

7,3 

1,9 

(5,2) 

15,5 

24,1 

34,9 

10,6 

22,6 

44,5 

68,8 

II- İDARİ BÜNYE 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi, (EİEİ) 14 Haziran 1935 gün ve 2819 sayılı Kanunla kurulmuştur. 
Merkezi Ankara'dadır. 

İdare; özel hukuk hükümlerine tabi, ticari usullere göre yönetilen, tüzel kişiliğe sahip bir ka
mu kuruluşudur. İdarenin "Genel Direktörlük" olan unvanı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı-
ğf nın Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 3154 sayılı Kanun gereği "Genel Müdürlük" olarak değiş
tirilmiş ve adı geçen Bakanlığa bağlanmıştır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından birer yıl süreyle atanan 
ve yeniden atanmaları mümkün olan iki denetçi tarafından denetlenmektedir. Ayrıca 72 sayılı 
KHK'nin 4 üncü maddesi, gereği ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 13.7.1987 
tarih, 1485/30 sayılı kararları ile Başbakanlığın 29.7.1987 tarih, 2099 sayılı emirleri uyarınca Yük
sek Denetleme Kurulu denetimine de tabi bulunmaktadır. İdarenin hesap ve işlemleri hakkındaki 
son değerlendirme TBMM KİT Komisyonunda yapılmaktadır. 

- 1891 - II. CİLT 



EIEI, 2819 sayılı kuruluş kanunu uyarınca Genel Müdür ve iki yardımcısı tarafından yönetilmektedir. 
Merkezde dokuz daire başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Savunma Uz

manlığı ile taşrada 11 adet hidrometri bölge şefliği ve geçici sondaj şeflikleri faaliyet göstermektedir. 
Personel kadroları, 190 sayılı KHK ile Bakanlar Kurulu'nca tespit edilmektedir. 2003 yılı iti

bariyle İdarenin 676 memur ve 418 daimi işçi kadrosu bulunmaktadır. İdarenin merkez ve taşrada
ki işyerlerinde istihdam edilmek üzere, her yıl Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca uygun görülen sa
yılarda geçici işçi pozisyonu alınmaktadır. 2003 yılı içinde 4.562 adam/ay miktarında geçici işçi 
kadrosu alınmıştır. Ay ortalaması 380 işçiye tekabül etmektedir. 

2003 yılı sonu itibariyle çalışan memur sayısı 424 kişi ve sürekli işçilerin sayısı ise 181 ola
rak gerçekleşmiştir. 

İdarede çalışan personele 2003 yılında yapılan toplam harcamalar; 19,7 trilyon lira olup bu 
harcamanın, % 39,6 sı oranında 7,8 trilyon lirası memurlar ve % 60,4 oranın da 11,9 trilyon lira
sı da işçilerle ilgili giderlerdir. 

III- MALİ BÜNYE 

İdarenin yıllık bütçesinde yer alan ödeneklerin tamamına yakın bölümü Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı bütçesinin "Bağımsız bütçeli idarelere yardımlar" tertibinden EİEİ'ne aktarılmak 
üzere tahsis edilen hazine yardımlarından oluşmaktadır. Kuruluş kanunu gereğince ücret karşılığın
da dışarıya yaptığı işlerden elde edilen gelirler de bulunmaktadır. Bu gelirler bütçe ödeneklerinin 
belirlenmesinde dikkate alınmaktadır. İlgili hesap yılında harcanmayan tutarlar teşkilat kanununun 
19 uncu maddesi gereğince ertesi yıl gelirleri hesabına devredilmektedir. 

İdare; 2003 yılında 24,1 trilyon lira gelir sağlamış, 22,9 trilyon lira da harcama yapmıştır. Ge
lirler ile giderler arasında oluşan 1,2 trilyon lira gelir fazlası olarak 2004 yılına devretmiştir. 

İdarenin 2003 yılı gelir ve giderleri özetle aşağıda incelenmiştir. 

İdare hizmetlerinin sürdürülmesi için, 2819 sayılı kuruluş kanununun 13 üncü maddesi gere
ğince, 2003 yılı Bütçe Kanunu ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin transferler bö
lümüne konulan 22,4 trilyon liralık ödenek idareye aktarılmıştır. Ayrıca, İdare gelirlerinin yıl için
de harcanamayan kısım 2819 sayılı Kuruluş Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca ertesi yıl gelir 
hesaplarına devretmektedir. Bu şekilde İdarenin önceki yılda elde ettiği gelirlerden yıl içinde har
canamayan 710 milyar lira, 2003 yılı gelirleri arasına alınmıştır. 

2003 yılında İdarenin çeşitli kişi ve kuruluşlar hesabına yaptığı etüt ve diğer çalışmalar karşı
lığında sağlanan gelirler toplamı 1 trilyon lira olmuştur. Kısaca 2003 yılında idare toplam 24,1 tril
yon lira gelir sağlamıştır. 

İdare giderleri toplamı 22,9 trilyon liranın; % 86,1 oranın da 19,7 trilyon lirası personel giderle
rine, % 5,6 oranında 1,3 trilyon lirası genel yönetim giderlerine, % 2,7 oranında 0,6 trilyon lirası 
proje mühendislik hizmet giderlerine, % 2,2 oranında 0,5 trilyon lirası etüt giderlerine ve kalan % 3,4 
oranında 0,8 trilyon lirası da sabit kıymet, vergi ve çeşitli giderler ilişkin harcamalar toplamıdır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Kuruluş Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye'nin su kaynakla
rından elektrik enerjisi üretimine elverişli olanları tespit etmekte ve bunlarla ilgili hidrolojik ve jeo-
teknik araştırma ve etütler ile baraj ve hidroelektrik santrallerin çeşitli aşamalardaki mühendislik 
hizmetlerini yürütmektedir. İdarenin bu hizmetlerle ilgili olarak yaptığı bütün harcamalar, yatırım 
projeleri kapsamında gider kaydedilmekte ve dışarıya yapılan küçük ölçekli işler dışında ayrıca bir 
işletme faaliyeti bulunmamaktadır. 
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V- YATIRIMLAR 

2003 yılında yapılan yatırım çalışmalarına aşağıda kısaca değinilmiştir. 

a) Araştırma, Etüt ve Proje Çalışmaları: 

Bu çalışmalar; yüzeysel su kaynaklarının araştırma geliştirme ve etüdü, elektrik enerjisi üre
timine elverişli olanların tespiti, hidroelektrik enerji üretimi için baraj ve hidroelektrik santral te
sislerinin ilk etüt, master plan ve yapılabilirlik proje aşamalarındaki mühendislik hizmetleri çalış
malarından oluşmaktadır. 

2003 yılında yapılan çalışmalar sırasıyla; 

- Kasımlar Baraj ve HES projesi yapılabilirlik çalışması, 

- Alara Çayı Havzası Enerji Projeleri Master Plan çalışması, 

- Köprüçay- Başak Baraj ve HES Master plan çalışması, 

- Yeni enerji imkânlarının tespitine ilişkin ilk etüt çalışması, 

- Dünya Bankası Hibesi Kapsamında yürütülen çalışmalar, 

- Mevzuat çalışmaları olarak özetlenebilir. 

b) Hidrolojik Araştırma ve Etütler: 

Hidrometri Ölçümleri ve Analizleri; (Su seviyesi, Debi, Sediment, Kalite, Sıcaklık ve Buzlan
ma), Karsu Eşdeğer Ölçümleri ve Analizleri, Sediment Etütleri, Bölgesel Hidrolojik Analizler, Do
ğal Akım Etütleri, Küçük Suların Hidroelektrik Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi, Sediment ve Su 
Kalitesi Laboratuar Çalışmaları ile Mühendislik Hidrolojisi Çalışmalarını kapsamaktadır. 

Hidrolojik Araştırma ve Etütler için gerekli ölçümleri yapmak üzere Ülke genelinde oluşturu
lan Hidrometri İstasyon Ağı, 11 adet Hidrometrik Etüt Merkezi tarafından çalıştırılmaktadır. 

2003 yılında Hidrometri Araştırma ve Etüt Çalışmaları kapsamında; 

- Eymir ve Mogan Göllerinin Hidrometeorolojik Çalışması Projesine devam edilmiştir. 

- Filyos-Kocaırmak, Susurluk, Gediz ve Büyük Menderes Havzalarında Taşkın Erken Uyarı 
Sistemleri (TEFER) Projesi, DSİ ile birlikte yürütülen proje olup, DSİ sistemi henüz kurmadığı 
için, çalışmalar 2004 yılında devam edecektir. 

Ülkemiz topraklarından doğan suların potansiyelinin belirlenmesi amacıyla, Sınır Aşan Sular
da Su Potansiyel Tespit Çalışması tamamlanmış olup her yeni su yılı akımları tamamlandığında re-
vize edilmektedir. 

Küçük Hidroelektrik Santrallerle İlgili Hidroloji ve Proje Çalışmaları devam etmiştir. 

c) Temel Araştırmaları: 

Araş Havzası ile Y.Köprüçay Havzasında Baraj ve HES yapılabilirlik çalışmaları için gerekli 
temel araştırmaları tamamlanmış ve Karadere Havzası, Gündoğmuş-Alara Çayı Havzasında Baraj 
ve HES projeleri yapılabilirlik çalışmaları için gerekli temel araştırmaları sürdürülmüştür. Ayrıca 
Jeotermal Enerji Potansiyeli belirleme çalışmaları kapsamında MTA ile işbirliği çerçevesinde plan
lama çalışmaları yapılmıştır. 

d) Enerji Tasarrufu Planlama ve Proje Çalışmaları: 

Özellikle sanayi sektöründe enerji taramaları, eğitim, bilinçlendirme, veri tabanı gibi birçok 
aktiviteden oluşan enerji tasarrufu çalışmaları, İdarenin bünyesinde oluşturulan Ulusal Enerji Ta
sarrufu Merkezi adı altında yürütülmektedir. 
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Çalışmalarda uluslararası işbirliği ve deneyimlere öncelik verilerek, Uluslararası Enerji Ajan
sı, Avrupa Birliği, Japon Uluslararası Teknik Yardım Ajansı, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlarla 
yakın temas ve ortak çalışmalar sürdürülmüştür. 

En ucuz enerjinin tasarruf edilen enerji olduğu gerçeğinden hareketle, enerji tasarrufu potan
siyelinin kullanım sürecinin hızlandırılması için; Enerji Verimliliği Yasasının süratle çıkarılması 
gerekmektedir. 

e) Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları planlama ve proje çalışmaları: 

- Güneş Enerjisi Çalışmaları : 

Güneş Kollektörleri Ar-Ge Projesi: EİEİ'de kurulu bulunan güneş kollektörleri Isıl Perfor
mans Test Standı aracılığı ile firmaların Ar-Ge çalışmalarına destek verilmektedir. TSE belgesi is
teyen firmalara ait kollektörlerin ısıl performans testleri de bu stantda yapılmaktadır. Ülkemizde 
9,2 milyon m2 kolektör mevcut olup her yıl 1 milyon m2 artmaktadır. 2003 yılında TSE'den çe
şitli firmalara ait 12 kolektör Kurumca test edilmiştir. 

- Rüzgar Enerjisi Çalışmaları: 

Rüzgar enerjisinden yararlanmak için öncelikle bu kaynağın genel amaçlı olarak Türkiye po
tansiyeli belirlenmiş, ardından bu kaynaktan enerji üretimi amacına yönelik potansiyel belirleme 
çalışmalarına başlanmıştır. 

Rüzgar Enerjisi Gözlem İstasyonu Projesi: 21 istasyondan (Yumurtalık-Adana, Bandırma-
Balıkesir, Yalıkavak-Bodrum-Muğla, Gelibolu-Çanakkale, Bababurnu-Çanakkale, Gelendost-Is-
parta, Belen-Hatay, Foça-İzmir, Karaman, Datça-Muğla, Sinop, Tire-İzmir, Yalova, Keles-Bursa, 
Taşköprü-Kastamonu, Sırttepe-Kastamonu, Gökçebey-Zonguldak, Kayseri, Şerifağa-Kırklareli, Mu-
ratlı-Tekirdağ) elde edilen veriler doğrultusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Bununla birlikte yeter
li miktarda rüzgar ölçümü alınan Didim, Gökçeada-I, Gökçeada-II, Kocadağ, Söke, Akhisar, Fethiye 
ve Bergama rüzgar gözlem istasyonları kapatılmıştır. Bu kapatılan istasyonlardaki cihazlar yeni açı
lan Kayseri, Muratlı, Kırklareli, Keleş ve Tire rüzgar gözlem istasyonlarında kullanılmaktadır. 

- Biyo-Enerji Projesi 

Biyoenerji projesi kapsamında 2003 yılında biyodizel yakıtının tanıtımı ve kullanımının yay
gınlaştırılması çalışmaları sürdürülmüştür. Bu kapsamda 150 litrelik bir biyodizel üretim tesisi ku
rulmuş, deneme üretimi yapılmış ve su motorunda denenmiştir. Üreticilere rehberlik etmesi için 
tip proje geliştirme çalışmalarına başlanmıştır. Konu ile ilgili bilgi kütüphanesi oluşturulmuş, tek
nik içerikli raporlar ve görsel dokümanlar hazırlanmıştır. Ülkemizin biyodizel üretim ve kullanım 
potansiyelleri araştırılmıştır. Genel Müdürlük bahçesinde demonstrasyon amaçlı yaklaşık bir dö
nümlük alanda kanola ekimi yapılmış olup Tarım Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ve Şeker Fabrikala
rı ile işbirliği yapılarak kanola ve diğer yağlı tohumlu bitki tarımının ülkemizde yaygınlaştırılma
sı çalışmaları yapılmış ve ortak bir rapor hazırlanmıştır. 

VI- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1-2819 sayılı kanunun 3 üncü maddesine göre "E.İ.E.İdaresinin faaliyet mevzuu memleke
tin her tarafına bol ve ucuz elektrik vermeyi temin için etüdler yapmak ve projeler hazırlamaktır." 
Denilmiş ve bu maddenin a fıkrasında da İdarenin göreceği işler olarak; "Memlekette mevcud olup 
enerji istihsaline salih su kuvvetlerile maden kömürü ve linyit gibi sair enerji menbaları üzerinde 
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etüdler yaparak bunlardan elektrik elde etmeğe en elverişli alanlarını tesbit etmek," sayılmış olma
sı nedeniyle idarenin sadece su kaynaklarını değil, yasada belirtildiği üzere tüm enerji menbalan 
üzerinde çalışmalar yapması, 

2- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 

B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır : 

1- Enerji verimliliği ile ilgili çalışmaların planlanan sonuca ulaşılabilmesi, gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi enerjinin verimli kullanımını sağlayacak Enerji Verimliliği Yasasının çıkarılması ile 
mümkün olacağından, bu konuda hazırlanmakta olan yasa tasarısının kanunlaştırılması için gere
ken çabanın gösterilmesi, 

SONUÇ 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ) Genel Müdürlüğünün 2003 yılı bilançosu ve 1.198.331 mil
yon lira gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı, 

Tasvip edilmiştir. 
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Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğû'nün 2003 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
2002 

Milyon TL 
2003 

Milyon TL 
1-DONEN VARLIKLAR 
A-Hazır Değerler 
B - Menkul Kıymetler 
1- Menkul kıymetler değer düşük. Karşı. 
C - Ticari Alacaklar 
1- Alacak senetleri Reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar Karşılığı (-) 
D- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri Reeskontu (-) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 
E- Stoklar 
1- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 
2-Verilen Sipariş Avansları 
F- Yıllara Yaygm İnşaat Onanm maliyet 
G- Gelecek ayl. ait gid. Ve gel. Tahak. 
E - Diğer Dönen Varlıklar 

İDÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II. DURAN VARLIKLAR 
A - Ticari alacaklar 
1- Alacak senetler Reeskontu (-) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 
B - Diğer Alacaklar 
1- Alacak senetleri Reeskontu (-) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 
C - Mali Duran Varlıklar 
1- Bağlı Menkul Kıymetler 
2- Bağlı Men. Kıy. Değ. Düş.Karş. 
3 - İştirakler 
4 - İştiraklere sermaye taah(-) 
5 - iştirak serm.pay.değ. Düş. Kars. 
6 - Bağlı ortaklıklar 
7 - Bağlı ortak sermaye taah(-) 
8 - Bağlı oıtsermaye pay.değ.düş.karş. 
9 - Diğer Mali duran varlıklar 
10 - Diğer duran mali varlık.değ.düş.karş. 
D - Maddi Duran Varlıklar 
1- Maddi duran Varlıklar 
2- Birikmiş Amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatınmlar 
4 - Verilen sipariş avanslar 
E - Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklar(brüt) 
2- Birikmiş Amortismanlar (-) 
3- Verilen Avanslar 
F - Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar(brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan (-) 
3- Verilen avanslar 
G - Gelecek yıllara ait giderler ve 
gelir tahakkukları 
H - Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
İAKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

1.219.444 

117.812 

42.765 

848 

362.226 

3.967 

2.800.957 

1.704.297 

2.800.957 

170.337 

2.971.294 
4.675.591 

2.415.992 

681 

48.980 

342.848 

7.396 

2.973.032 

2.815.897 

2.973.032 

202.510 

3.175.542 
5.991.439 
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Elektrik işleri Etüt idaresi Genel Mûdûrlüğû'nûn 2003 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
I - Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 
1- Borç Senetleri Reeskontu ( - ) 
C-Diğer borçlar 
1- Diğer Senetleri Reeskontu ( - ) 
D- Alman avanslar 
E- Yıllara Yaygın İnşaat Onarım 

Hakedişleri 
F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G- Borç ve gider karşılıkları 
1- Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları 
2 - Dönem karının peşin ödenen vergi 
ve diğer yükümlülükleri ( - ) 
3 - Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gider karşılıkları 
H -Gelecek aylara ait gelirler ve gider 
tahakkukları 
I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
B - Diğer Alacaklar 
II. Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 
1- Borç Senetleri Reeskontu ( - ) 
C - Diğer borçlar 
1- Diğer Borç Senetleri Reeskontu ( - ) 
D- Alman avanslar 
E - Borç ve gider karşılıkları 
1- Kıdem tazminatı karşılıkları 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 
F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider 

tahakkukları 
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 

III. Oz kaynaklar 
A- Maddi duran varlık karşılığı 
B-Stoklar karşılığı 
C-Gelir -gider hesap bakiyesi 
Oz kaynaklar toplamı 
Pasif (Kaynaklar) Toplamı 

2002 
Milyon TL 

368.102 

8.304 

180.827 

287.848 

2.800.957 
319.460 
710.093 

845.081 

0 

3.830.510 
4.675.591 

2003 
Milyon TL 

752.549 

151.379 

241.386 

331.913 

2.973.033 
342.848 
710.093 

1.477.227 

0 

4.514.212 
5.991.439 
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Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün 2003 yılı gelir ve gider hesabı 

GİDERLER 

1-Personel giderleri 

2-Genel yönetim giderleri 

3-Proje mühendislik hizmet giderleri 

4-Diğer etüt giderleri 

5-Sabit kıymet ve malz. alım gid. 

6-Vergi,resim ve harçlar 

7-Çeşitli giderler 

Toplam 

8-Devreden gelir 

Genel Toplam 

2002 

Milyon TL 

15.959.573 

1.232.900 

376.325 

557.256 

209.214 

108.088 

213.241 

18.656.597 

710.093 

19.366.690 

2003 

Milyon TL 

19.738.004 

1.294.408 

626.553 

493.658 

223.419 

176.391 

365.978 

22.918.411 

1.198.331 

24.116.742 

GELİRLER 

1-Hazine yardımı 

2-Önceki yıldan devir 

3-Diğer gelirler 

Genel Toplam 

2002 

Milyon TL 

18.430.000 

201.943 

734.747 

19.366.690 

2003 

Milyon TL 

22.398.100 

710.092 

1.008.548 

24.116.740 
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SAYI: 133 
ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2004 YILINA 

AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 04.05.2006 tarihli 19 uncu Birleşiminde Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel 
Müdürlüğü'nün 2004 yılma ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye 
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğin
ce denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Ku
ruluş tarafından verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından söz
lü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKİŞ 
EİEİ 1935 yılında 2819 sayılı yasa ile kurulmuş, Özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişili

ğe sahip bir kamu kuruluşu olup, merkezi Ankara'dadır. 
İdarenin hesap ve işlemleri Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile Devlet İhale Yasasına, Sayış

tay'ın vize ve denetimine tabi değildir. 
Kurulduğu günden bu yana zaman, zaman bağlı olduğu Bakanlık değişmekle birlikte; 

1.2.1964 tarih ve 76-488-469 sayılı genelgesi ile de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'na bağ
lanmış, Genel Direktörlük olan unvanı, 3154 sayılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'nın Teş
kilat ve Görevleri Hakkındaki Yasa ile genel müdürlük olarak değiştirilmiştir. 

2819 sayılı Kuruluş Yasası ile ilgili tüzük, Bakanlar Kurulunun 25.6.1936 tarih ve 4.888 sayı
lı kararı ile yürürlüğe konulmuştur. 

İdarenin görevi, ağırlıklı olarak ülkenin yer üstü su kaynaklarından elektrik enerjisi üretimine 
elverişli olanlarının tespiti ve projelendirilmesi için teknik çalışmaları yürütmektir. 

Ayrıca 1981 yılından itibaren enerji kaynaklarının rasyonel kullanımı, enerji tasarrufu, yeni ve 
yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar) ile ilgili etüt ve planlama çalışmalarını içeren mü
hendislik hizmetlerini yürütmekle de görevlendirilmiştir. 

EİEİ görev ve uzmanlık alanı içinde diğer kamu ve özel kuruluşlara bedeli karşılığında etüt ve 
araştırma işlerini de yapmaktadır. Öte yandan idare, 3096 sayılı kanun kapsamında Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen görevleri de üstlenmektedir. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün son beş yıllık faaliyetlerini özetleyen toplu 
bilgiler ve son iki yıl farkları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 

Varlıklar karşılığı 

Maddi duran varlıklar edinme 
değeri 

Yatırımlar için yapılan nakdi 
ödemeler 

Yatırımların gerçekleşme oranı 

Çalıştırılan hidrometri istasyon 
sayısı 

Yıl içinde yapılan ölçüm sayısı 

Yıl içinde yapılan sondaj miktan 

Yıl içinde açılan galeri miktan 

Tüm alım tutan 

Stoklar 

İlk madde ve malzeme 

Memur (Ortalama) 

İşçi (Ortalama) 

Personel için yapılan tüm giderler 

Cari yıla ilişkin: 

-Memurlar için yapılan giderler 

-Memur başına aylık ortalama 
gider 

-İşçiler için yapılan giderler 

-İşçi başına aylık ortalama gider 

Tahakkuk eden vergiler 

Gelir gider fazlası (devreden gelir) ! 

Birim 

Milyon Tl 

Milyon TL 

Milyon TL 

% 

Adet 

Adet 

Metre 

Metre 

Milyon TL 

Milyon TL 

Kişi 

Kişi 

Milyon TL 

vlilyon TL 

vlilyon TL 

vlilyon TL 

vlilyon TL 

vlilyon TL 

vlilyon TL 

2000 

. 683.26< 

537.205 

1.492.228 

93 

284 

7.026 

3.643 

0 

151.912 

146.064 

457 

594 

457 

2.718.092 

495 

5.904.994 

830 

607.506 

399.309 

2001 

2.617.27C 

2.423.845 

1.691.24C 

93 

346 

9.361 

4.869 

0 

154.309 

193.426 

446 

569 

12.858.613 

3.916.733 

757 

8.939.455 

1.309 

903.005 

201.943 

2002 

) 2.800.95' 

2.800.95/ 

2.697.025 

93 

301 

8.106 

3.210 

0 

209.214 

319.461 

425 

499 

15.959.573 

5.773.517 

1.124 

10.182.349 

1.711 

1.150.338 

710.093 

2003 

2.973.03: 

2.973.032 

3.180.407 

88 

301 

7.205 

2.925 

0 

223.419 

342.848 

433 

473 

18.438.772 

7.167.441 

1.516 

11.262.181 

2.097 

173.283 

1.198.331 

2004 

3.588.96' 

3.588.96^ 

3.029.73C 

97 

307 

6.622 

2.269 

0 

214.566 

472.358 

408 

457 

21.698.363 

8.601.793 

1.757 

13.096.570 

2.388 

164.853 

1.478.131 

son iki 

yıl farkı 

615.935 

615.935 

(150.677) 

9 

6 

(583) 

(656) 

0 

(8.853) 

129.510 

(25) 

(16) 

3.259.591 

1.434.352 

241 

1.834.389 

291 

(8.430) 

279.800 

Artış veya 

azalış (%) 

20,7 

20,7 

(4,7) 

10,2 

2,0 

(8,1) 

(22,4) 

(4,0) 

37,8 

(5,8) 

(3,4) 

17,7 

20,0 

15,9 

16,3 

13,9 

(4,9) 

23,3 
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II- İDARİ BÜNYE 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi, (EİEİ) 14 Haziran 1935 gün ve 2819 sayılı Kanunla kurulmuştur. 

Merkezi Ankara'dadır. 
Şirketin, personel kadroları, 190 sayılı KHK ile Bakanlar Kurulu'nca tespit edilmektedir. 2004 

yılı itibariyle İdarenin 676 memur ve 388 daimi işçi kadrosu bulunmaktadır. İdarenin merkez ve 
taşradaki işyerlerinde istihdam edilmek üzere, her yıl Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca uygun gö
rülen sayılarda geçici işçi pozisyonu alınmaktadır. 2004 yılı içinde 4.562 adam/ay miktarında ge
çici işçi kadrosu alınmıştır. Ay ortalaması 380 işçiye tekabül etmektedir. 

2004 yılı sonu itibariyle çalışan memur sayısı 400, sürekli işçilerin sayısı 169 ve geçici işçi 
sayısı ise 300 kişi olarak gerçekleşmiştir. 

İdarede çalışan personele 2004 yılında yapılan toplam harcamalar; 21,7 trilyon lira olup bu 
harcamanın, % 39,6 sı oranında 8,6 trilyon lirası memurlar ve % 60,4 oranında 13,1 trilyon lira
sı da işçilerle ilgili giderlerdir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından birer yıl süreyle atanan 
ve yeniden atanmaları mümkün olan iki denetçi tarafından denetlenmektedir. Ayrıca 72 sayılı 
KHK'nin 4 üncü maddesi, gereği ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 13.7.1987 
tarih, 1485/30 sayılı kararları ile Başbakanlığın 29.7.1987 tarih, 2099 sayılı emirleri uyarınca Yük
sek Denetleme Kurulu denetimine de tabi bulunmaktadır. İdarenin hesap ve işlemleri hakkındaki 
son değerlendirme TBMM KİT Komisyonunda yapılmaktadır. 

EİEİ, 2819 sayılı Kuruluş Kanunu uyarınca Genel Müdür ve iki yardımcısı tarafından yönetilmektedir. 
Merkezde dokuz daire başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Savunma Uz

manlığı ile taşrada 11 adet hidrometri bölge şefliği ve geçici sondaj şeflikleri faaliyet göstermektedir. 
III- MALİ BÜNYE 
İdarenin yıllık bütçesinde yer alan ödeneklerin tamamına yakın bölümü Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanlığı bütçesinin "Bağımsız bütçeli idarelere yardımlar" tertibinden EİEİ'ne aktarılmak 
üzere tahsis edilen hazine yardımlarından oluşmaktadır. Kuruluş kanunu gereğince ücret karşılığın
da dışarıya yaptığı işlerden elde edilen gelirler de bulunmaktadır. Bu gelirler bütçe ödeneklerinin 
belirlenmesinde dikkate alınmaktadır. İlgili hesap yılında harcanmayan tutarlar teşkilat kanununun 
19 uncu maddesi gereğince ertesi yıl gelirleri hesabına devredilmektedir. 

İdare; 2004 yılında 26,2 trilyon lira gelir sağlamış, 24,7 trilyon lira da harcama yapmıştır. Ge
lirler ile giderler arasında oluşan 1,5 trilyon lira gelir fazlası olarak 2005 yılına devretmiştir. 

İdarenin 2004 yılı gelir ve giderleri özetle aşağıda incelenmiştir. 
İdare hizmetlerinin sürdürülmesi için, 2819 sayılı Kuruluş Kanununun 13 üncü maddesi gere

ğince, 2004 yılı Bütçe Kanunu ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin transferler bö
lümüne konulan 23,9 trilyon liralık ödenek idareye aktarılmıştır. Ayrıca, İdare gelirlerinin yıl için
de harcanamayan kısım 2819 sayılı Kuruluş Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca ertesi yıl gelir 
hesaplarına devretmektedir. Bu şekilde İdarenin önceki yılda elde ettiği gelirlerden yıl içinde har
canamayan 1,2 trilyon lira, 2004 yılı gelirleri arasına alınmıştır. 

2004 yılında İdarenin çeşitli kişi ve kuruluşlar hesabına yaptığı etüt ve diğer çalışmalar karşı
lığında sağlanan gelirler toplamı 1,1 trilyon lira olmuştur. Kısaca 2004 yılında idare toplam 26,2 
trilyon lira gelir sağlamıştır. 

İdare giderleri toplamı 24,7 trilyon liranın; % 87,7 oranında 21,7 trilyon lirası personel giderle
rine, % 4,6 oranında 1,1 trilyon lirası genel yönetim giderlerine, % 2,8 oranında 0,7 trilyon lirası etüt 
giderlerine, % 2,1 oranında 0,5 trilyon lirası proje mühendislik hizmet giderlerine ve kalan % 2,8 ora
nında 0,7 trilyon lirası da sabit kıymet, vergi ve çeşitli giderler ilişkin harcamalar toplamıdır. 
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IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Kuruluş Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye'nin su kaynakla
rından elektrik enerjisi üretimine elverişli olanları tespit etmekte ve bunlarla ilgili hidrolojik ve jeo-
teknik araştırma ve etütler ile baraj ve hidroelektrik santrallerin çeşitli aşamalardaki mühendislik 
hizmetlerini yürütmektedir. İdarenin bu hizmetlerle ilgili olarak yaptığı bütün harcamalar, yatırım 
projeleri kapsamında gider kaydedilmekte ve dışarıya yapılan küçük ölçekli işler dışında ayrıca bir 
işletme faaliyeti bulunmamaktadır.. 

V- YATIRIMLAR: 

2004 yılında yapılan yatırım çalışmalarına aşağıda kısaca değinilmiştir. 

a) Araştırma, Etüt ve Proje Çalışmaları: 

Bu çalışmalar; Türkiye'nin yüzeysel su kaynaklarının araştırma geliştirme ve etüdü, elektrik 
enerjisi üretimine elverişli olanların tespiti, hidroelektrik enerji üretimi için baraj ve hidroelektrik 
santral tesislerinin ilk etüt, master plan ve yapılabilirlik (fizibilite) proje aşamalarındaki mühendis
lik hizmetleri çalışmalarından oluşmaktadır. 

b) Hidrolojik Araştırma ve Etütler: 

Hidrometri Ölçümleri ve Analizleri; (Su seviyesi, Debi, Sediment, Kalite, Sıcaklık ve Buzlan
ma), Karsu Eşdeğer Ölçümleri ve Analizleri, Sediment Etütleri, Bölgesel Hidrolojik Analizler, Do
ğal Akım Etütleri, Küçük Suların Hidroelektrik Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi, Sediment ve Su 
Kalitesi Laboratuar Çalışmaları ile Mühendislik Hidrolojisi Çalışmaları'nı kapsamaktadır. 

Hidrolojik Araştırma ve Etütler için gerekli ölçümleri yapmak üzere Ülke genelinde oluşturu
lan Hidrometri İstasyon Ağı, 11 adet Hidrometrik Etüt Merkezi tarafından çalıştırılmaktadır. 

c) Temel Araştırmalar: 

Baraj ve hidroelektrik santral tesislerinin mühendislik hizmetlerinin hazırlanabilmesi için te
sis yerlerinin temel zemin koşullarının, geçirimlilik ve duyarlılık gibi özelliklerinin belirlenmesi 
amacıyla, jeoteknik ve jeofizik araştırmalar yapılmakta, bu kapsamda mekanik sondaj ve galeriler 
açılarak her türlü deney ve incelemeler yapılmaktadır. Bu çalışmalar, aşağıda belirtilen Sondaj 
Kamp Şeflikleri vasıtasıyla yürütülmektedir. 

d) Enerji Tasarrufu Planlama ve Proje Çalışmaları: 

Enerji Verimliliği, üretimi düşürmeden veya konforumuzdan fedakarlık yapmadan, tüketicile
rin bilinçlendirilmesi, mevcut sistemlerde iyileştirme yöntemlerinin ve enerji verimli yeni teknolo
jilerin kullanılması ile enerji kaynaklarının üretimden tüketime verimli kullanılmasıdır. 

Enerji verimliliği konusunda yapılan çalışmalar, EİEİ bünyesinde oluşturulan Ulusal Enerji 
Tasarrufu Merkezi tarafından yürütülmektedir. 

e) Yenilenebilir enerji kaynakları planlama ve proje çalışmaları: 

- Güneş Enerjisi Çalışmaları: 

Güneş Kolektörü Test Projesi: Ülkemizde 10 milyon m2 kolektör mevcut olup her yıl 1 mil
yon m2 kolektör üretilmektedir. EİEİ'de kurulu bulunan güneş kolektörleri Isıl Performans Test 
Platformu aracılığı ile firmaların Ar-Ge çalışmalarına destek verilmekte olup, test platformu 2004 
yılı içinde revize edilerek daha modern bir hale getirilmiştir. TSE belgesi isteyen firmalara ait ko-
lektörlerin ısıl performans testleri de bu standda yapılmaktadır. 
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- Rüzgar Enerjisi Çalışmaları : 

Rüzgar Enerjisi Gözlem İstasyonu Projesi: 20 istasyondan Kocadağ-Çeşme-İzmir, Belen-Ha-
tay, Kazımkarabekir-Karaman, Datça-Muğla, Taşköprü-Kastamonu, Ortaköy-Kastamonu, Gökçe-
bey-Zonguldak, Pilavtepe-Yalova, Van ve Bababurnu-Çanakkale 10 m'de; Muratlı-Tekirdağ, Şeri-
fağa-Kırklareli, Kayseri Civarı Elektrik A.Ş.-Gesi ve Adıyaman (Cendere, Halof, Karadağ-1, Kara-
dağ-II), Raman, Siirt ve Tavas 30 m'de ölçümler yapılmaktadır. 

Rüzgar Atlasının Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlasına (REPA) Dönüştürülmesi Projesi: 2002 
yılında Genel Müdürlük ve DMİ tarafından hazırlanmış olan rüzgar atlası; rüzgar değerleri, arazi 
yapısı ve şebekeye bağlantı durumları dikkate alınarak REPA "Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası" 
na dönüştürülmesi ile ilgili proje, Çanakkale - Bandırma - Kuşadası bölümü 2004 yılı sonu itiba
riyle hazırlanmış ve elektronik ortamda yatırımcıların hizmetine sunulmuştur. 

VI- ÖNERİLER 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 

SONUÇ 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ) Genel Müdürlüğünün 2004 yılı bilançosu ve 1.478.131 mil
yon lira gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı 

Tasvip edilmiştir. 
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Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2004 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
2003 

Milyon TL 
2004 

Milyon TL 
DONEN VARLIKLAR 

A-Hazır Değerler 
B - Menkul Kıymetler 
1- Menkul Kıymetler Değer 

Düşüklüğü Karşılığı ( - ) 
C - Ticari Alacaklar 
I - Alacak senetleri Reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli alacaklar Karşılığı ( - ) 
D- Diğer alacaklar 
I- Alacak senetleri Reeskontu ( - ) 
l- Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) 
E- Stoklar 
1- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 
2-Verilen Sipariş Avansları 
F- Yıllara Yaygın İnşaat Onarım 

Maliyetleri 
G- Gelecek Aylara Ait Giderler 

ve Gelir Tahakkukları 
E - Diğer Dönen Varlıklar 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II. DURAN VARLIKLAR 
A - Ticari alacaklar 
1 • Alacak senetler Reeskontu ( - ) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) 
B - Diğer Alacaklar 

Alacak senetleri Reeskontu ( - ) 
Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) 

C - MaliDuran Varlıklar 
1- Bağlı Menkul Kıymetler 
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer 

Düşüklüğü Karşılığı ( - ) 
3 - İştirakler 
4 - İştiraklere sermaye taah(-) 
5 - iştirakler sermaye paylan değer 
düşüklüğü karşılığı ( - ) 
6 - Bağlı ortaklıklar 
7 - Bağlı ortak sermaye taah(-) 
8 - Bağlı ortaklıklar sermaye paylan 
değer düşüklüğü karşılığı ( - ) 
9 - Diğer Mali duran varlıklar 
10 - Diğer duran mali varlıklar değer 
düşüklüğü karşılığı ( - ) 
D - Maddi Duran Varlıklar 
1- Maddi duran Varlıklar 
2- Birikmiş Amortismanlar ( - ) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 

4 - Verilen sipariş avanslar 
E - Maddi olmayan duran varlıklar 
1 - Maddi olmayan duran varlıklar(brüt) 
2- Birikmiş Amortismanlar ( - ) 
3- Verilen Avanslar 
F - Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Ozel tükenmeye tabi varlıklar(brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan ( - ) 
3- Verilen avanslar 
G - Gelecek yıllara ait giderler ve 
gelir tahakkuktan 
H - Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF ( VARLIKLAR) TOPLAMI 

2.415.992 

681 

48.980 

342.848 

7.396 
2.815.897 

2.207.812 

19.981 

25.056 

705.457 

8.483 

2.973.032 
2.973.032 

202.510 

3.175.542 
5.991.439 

3.588.968 

2.966.789 

3.588.968 

213.949 

3.802.917 
6.769.706 
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Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdüriüğü'nün 2004 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 
1-Borç Senetleri Reeskontu ( - ) 
C - Diğer borçlar 
1- Diğer Senetleri Reeskontu ( - ) 
D- Alınan avanslar 
E- Yıllara Yaygın İnşaat Onarım 

Hakedişleri 
F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G- Borç ve gider karşılıkları 
1- Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları 
2 - Dönem karının peşin ödenen vergi 
ve diğer yükümlülükleri ( - ) 
3 - Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gider karşılıkları 
H -Gelecek aylara ait gelirler ve gider 
Tahakkukları 
I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI 
B - Diğer Alacaklar 

II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A - Mali borçlar 
B - Ticari borçlar 
l - Borç Senetleri Reeskontu ( - ) 
C - Diğer borçlar 
1- Diğer Borç Senetleri Reeskontu ( - ) 
D- Alınan avanslar 
E - Borç ve gider karşılıkları 
1- Kıdem tazminatı karşılıkları 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 
F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider 

Tahakkukları 
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI 
III. ÖZ KAYNAKALAR 
A- Ödenmiş sermaye 
1 - Sermaye 
2- ödenmemiş sermaye ( - ) 
B- Sermaye yedekleri 
1 - Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal kar lan 
3- MDV yeniden değerleme artışları 
4- İştirakler yeniden değerleme artışları 
5- Diğer sermaye yedekleri 
C- Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 

2 - Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4 - Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 
D - Geçmiş yıllar karları 
E - Geçmiş yıllar zararları ( - ) 
F - Dönem net kan (zarar) 
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF ( KAYNAKALAR) TOPLAMI 

2003 
Milyon TL 

752.549 

151.379 

241.386 

331.913 

3.315.880 

1.198.332 

1.477.227 

3.315.880 

1.198.332 
5.991.439 

2004 
Milyon TL 

646.908 

5.254 

6.425 

210.675 

360.988 

4.061.325 

1.478.131 

1.230.250 

4.061.325 

1.478.131 
6.769.706 
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Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün 2004 yılı gelir ve gider hesabı 

GİDERLER 

1-Personel giderleri 

2-Genel yönetim giderleri 

3-Proje mühendislik hizmet giderleri 

4-Diğer etüt giderleri 

5-Sabit kıymet ve malzeme alım giderleri 

6-Vergi,resim ve harçlar 

7-Çeşitli giderler 

Toplam 

8-Devreden gelir 

Genel Toplam 

2003 

Milyon TL 

19.738.004 

1.294.408 

626.553 

493.658 

223.419 

176.391 

365.978 

22.918.411 

1.198.331 

24.116.742 

2004 

Milyon TL 

21.698.363 

1.144.773 

507.224 

701.937 

214.566 

165.048 

296.182 

24.728.093 

1.478.131 

26.206.224 

GELİRLER 

1-Hazine yardımı 

2-Önceki yıldan devir 

3-Diğer gelirler 

Genel Toplam 

2003 

Milyon TL 

22.398.100 

710.092 

1.008.550 

24.116.742 

2004 

Milyon TL 

23.860.000 

1.198.331 

1.147.893 

26.206.224 
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ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINA 
BAĞLI KURULUŞLAR 
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SAYI: 134 

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU'NUN 2004 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Komisyonumuzun 11.04.2006 tarihli 11 inci Birleşiminde Özel Çevre Koruma Kurumu'nun 
2004 yılına ait hesap ve işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince denetlenmiş
tir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim sırasında kuruluşla ilgili olarak hazırla
nan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, KİT Alt Komisyon Raporu, Kuruluş tarafın
dan verilen cevaplar ile diğer belgeler ve Birleşim sırasında Üyelerimiz tarafından sözlü olarak 
gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak iş bu rapor hazırlanmıştır. 

1- TOPLU BAKIŞ 

A- Özel Çevre Koruma Kurumunun kuruluş amacı, faaliyetleri, Türkiye ve dünyadaki konumu: 

İnsan sağlığı ve biyolojik varlıkların devamlılığı ile ilgili olan çevrenin korunması son yıllar
da ulusal ve uluslararası düzeyde önemle ele alınmaktadır. Dünyanın, tüm toplumlar tarafından or
taklaşa korunması zorunluluğu nedeni ile çevre ve çevre sorunları ülkeler arasında çeşitli düzeyler
de ve çok yönlü işbirliğini gerekli kılmaktadır. Çevre ortak bir değerdir. Dili, dini, milliyeti ne olur
sa olsun aynı çevreyi paylaşan insan neslinin ve doğal canlıların korunması ve devamı, bir ahlak 
anlayışı olarak, genel kabul görmüştür. 

Kentleşme ve sanayileşmenin yoğunlaşması, turizm sektöründeki gelişmelerle birlikte çevre 
sorunları dünya gündemine girmiş, doğal kaynakların bozulması çevre değerlerini ön plana çıkar
mıştır. Geçmişten gelip günümüzde de devam eden, kırsal ve kentsel alanlarda, arazi ve doğal kay
naklarda görülen hızlı bozulma ve kirlilik, çevre değerlerinin gelecek nesillere intikalini tehlike
ye düşürecek boyutlara ulaşmıştır. 

Kıyılar; plansız yerleşim, sanayi, enerji tesisleri, eğlence ve dinlenme için kullanım, kanal aç
ma ve doldurma vb. yapılaşma yüzünden doğal güzelliklerini kaybetmektedir. 

Birleşmiş Milletler tarafından 1972 yılında "İnsan Çevresi" konulu bir konferans düzenlen
miştir. İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan konferans sonunda Birleşmiş Milletler Çevre Teş
kilatı (UNEP) kurulmuştur. Böylece çevre koruma konularında uluslararası işbirliği çalışmaları 
başlamıştır. 

Dünya Tabiatı Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre, dünya yüzeyinin % 5'inden fazlası ko
runan alan olarak ayrılmış olup, koruma konusunda hassas olan ülkelerde bu oran % 10'lara kadar 
çıkmaktadır. 

UNEP'in öncülüğünde "Akdeniz'in Korunması" konusunda İspanya'nın Barcelona şehrinde 
1976 yılında, düzenlenen toplantıda çevre kirliliğini önlemek, azaltmak, kirlilikle mücadele etmek 
ve Akdeniz'i korumak için gereken tedbirleri almak amacıyla, Akdeniz ülkeleri ve AB ülkeleri ta
rafından "Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi" imzalanmıştır. Bu sözleşme, 1981 yı
lında Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti bu konuda 27 adet ulus
lararası çevre anlaşmaları ve protokoller imzalamıştır. 
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Barcelona Sözleşmesi'nin dört adet ek protokolü bulunmaktadır. Söz konusu ek protokoller
den biri Akdeniz'de Özel Koruma Alanları Kurulmasına Ait Protokoldür. Bu protokol, 20 Temmuz 
1986 tarih, 88/13151 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanmıştır. Daha önce Avrupa Konseyi 
görüşü doğrultusunda hazırlanan Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleş
mesi 1979 tarihinde Bern şehrinde imzalanmış ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmıştır. 

Uluslararası alanda çevre koruma konusundaki çalışmaların Türkiye'ye de yansıması ve ge
lişmelerinde etkisi ile 1982 Anayasası'nda çevre konusunun yer aldığı görülmektedir. Anayasanın 
56'ncı maddesinde "Herkes sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştir
mek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir." 
denmektedir. 

Bu suretle, çevreyi koruma ve geliştirme konusunda yapılacak çalışmaların temel ilkeleri tes
pit edilerek yönü ve tarzı belirlenmiştir. Söz konusu Anayasa hükmünün, kamuoyu bilinçlenmesi
ne ve TBMM'deki çalışmalara hız kazandırdığı görülmektedir. Önce 09.08.1983 tarih, 2872 sayı
lı Çevre Kanunu'nun uygulamaya konulup Anayasal ilkeler ve uluslararası anlaşmalarla öngörülen 
hususlar düzenlenmiştir. Daha sonra bu kanuna dayalı olarak Bakanlar Kurulu tarafından bazı alan
ların Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilanı hakkındaki kararlar yürürlüğe konulmuştur. 

Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki çevre sorunlarına çözüm getirmek, çevrenin kirlenmesine 
karşı önlemler almak ve korumaya ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere; 13.11.1989 tarih ve 
20341 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 19.10.1989 tarih ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Başbakanlığa bağlı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulmuş ve mezkur 
KHK'nin 22'nci maddesiyle de yönetimi bu Kuruma verilmek üzere, Özel Çevre Koruma Fonu 
oluşturulmuştur. Çevre Bakanlığı'nın kurulması üzerine (09.08.1991 tarih 443 sayılı KHK), Çevre 
Koruma Kurumu Başkanlığı ve Özel Çevre Koruma Fonu 09.08.1991 tarih ve 444 sayılı KHK ile 
Başbakanlıktan ayrılarak Çevre Bakanlığı'na bağlanmıştır. 03.07.2001 tarih ve 24451 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan 4684 sayılı kanunun 14'üncü maddesi ile Fon 01.01.2002 tarihi itibariyle kal
dırılmış, Fonun görevleri de Kuruma verilmiştir. Özel Çevre Koruma Kurumu'nun gelir ve gider
lerinin 2002 yılından itibaren Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenmesi 
hükme bağlanmıştır. 

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tüzel kişiliği haiz, genel bütçenin transfer tertibinden 
yardım alan, özel bütçeli bir kuruluştur. Çevre Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olan statüsü, 
08.05.2003 tarih ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
la Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesi üzerine, Çevre ve Orman Bakanlığının bağlı ku
ruluşu olmuştur. Kurumun tüzel kişiliği kurum Başkanı tarafından temsil edilmektedir. 

2872 sayılı Çevre Kanununun 9'uncu maddesine göre Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan 
edilen yerlerde Kurumca uygulanmak üzere 383 sayılı KHK ile verilen görevler arasında; 

- Uluslararası koruma sözleşmeleri ve çevre mevzuatı da dikkate alınarak, koruma ve kullan
ma esaslarını belirlemek, imar planlarını yapmak, mevcut her ölçekteki plan ve plan kararlarını re-
vize etmek ve re'sen onaylamak, 

- Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak enerji, sulama, araştırma, orman 
yolu ve benzeri tesisler ile tabiî kaynak kullanım tesisleri ve bunların müştemilatlarının koruma ve 
kullanma esaslarına uygunluğunu incelemek, 

- Haritası olmayan özel alanlar için harita yapmak veya yaptırılmasını sağlamak, 

- Özel Çevre Koruma Bölgelerinde altyapıyı planlamak, altyapı proje ve tesislerini yapmak 
veya yaptırılmasını temin etmek, 
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- İmar planları ve revizyonları ile ilgili uygulamaların kontrolü esaslarını tespit etmek ve uy
gulamasının koordinasyonu ve tatbikini sağlamak, 

- Özel Çevre Koruma Bölgelerinin sahip olduğu çevre değerlerini korumak ve mevcut sorun
larını gidermek için tüm tedbirleri almak, 

- Özel Çevre Koruma Bölgelerinin kara, kıyı akarsu, göl ve deniz kaynaklarının verimlilikle
rinin korunması, geliştirilmesi ve tüketilmesi stoklarının yeniden kurulması için gerekli araştırma 
ve incelemeleri yapmak veya yaptırmak, 

- Bu alanların korunması için her türlü icraatta bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak 
veya yaptırmak, gerektiğinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili demekler veya uluslararası 
kuruluşlarla işbirliği sağlamak hususları yer almaktadır. 

Özel Çevre Koruma Bölgesi tespit ve ilanına ilişkin kararların ilgili mevzuat hükümlerine gö
re mahallinde uygulanmasından ve takibinden, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde beledi
ye başkanı, köy yerleşik alanlarında muhtar, 6831 sayılı Orman Koruma hükümlerine tabi alanlar
da orman işletme müdürlükleri, belediye sınırları ve mücavir alanları ile orman alanı dışında ise il 
bayındırlık ve iskan müdürlükleri sorumlu bulunmaktadır. 

B- Türkiye'de Korunan Alanlar: 

Koruma alanları çeşitli yasalarla düzenlenmiş değişik kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve 
yetki alanına verilmiştir. 

Türkiye'de korunan alanlar ve sorumlu kuruluşlar aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Yasal statü 

Milli parklar 
Tabiat parkları 
Tabiatı koruma alanları 
Tabiat anıtları 
Yaban hayatı koruma bölgeleri 
Özel çevre koruma bölgeleri 
Ramsar alanları 
Yaban hayatı üretme istasyonları 
Biyogenetik rezerv alanları 
Doğal sitler 

T üm korunan alan: 40.02 lkrn^ 
Ülke koruma oranı: % 5,2 

ilk 
tesis 
yılı 
1958 
1983 
1987 
1988 
1966 
1988 
1994 

Sorumlu kuruluş 

Çevre ve Orman Bakanlığı 

(( 
<( 
K 

Çevre ve Orman Bakanlığı 
«t 

(( 
(< 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Sayısı 

33 
17 
35 
89 
118 
14 
9 

40 
6 

452 

Alanı 

(Km2) 

6.866 
695 
853 

4 
18.000 
12.002 

1.593 
8 

1983 yılında yürürlüğe giren 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu kapsamında tanımlanan statüler; 
Millî park: Bilimsel ve estetik bakımdan millî ve milletlerarası ender bulunan Tabiî ve kültü

rel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalan, 
Tabiatı Koruma Alanları: Bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz ve

ya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabiî olayların meydana getirdiği seçkin örnek
leri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup, bilim ve eğitim amaçları ile kullanılmak üzere 
ayrılmış tabiat parçaları, 
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Tabiat Parkı: Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın 
dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalan, 

Tabiat Anıtı: Tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip ve millî 
park esasları dahilinde korunan tabiat parçaları olarak yer almaktadır. 

1937 de yürürlüğe giren 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında av koruma ve üretme 
sahaları, 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında orman alanları (üretim alanları, koruma altındaki 
ormanlar, niteliğini kaybetmiş ormanlar) ve biyogenetik rezerv alanlarının tespitine yönelik statü
ler mevcuttur. 

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı uygulama alanında bulunan 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu 
uyarınca tanımlanan; 

Su Ürünleri İstihsal Sahaları: Su ürünlerini istihsale elverişli olan ve içinde veya üzerinde her
hangi bir istihsal vasıtası kurulabilen, kullanılabilen su alanlarıdır. Bu kanun su ürünlerinin korun
ması, istihsali ve kontrolüne dair hususları içerir. 

- Kültür Bakanlığı'nın görev alanındaki 2863 ve 3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko
ruma Kanunu çerçevesinde tanımlanan; 

Sit Alanları: Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerinin ürünü olup, ya
şadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari vb. özelliklerini yansıtan kent kalıntıları, önemli ta
rihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alan
lardır. Sit alanları kentsel sit, arkeolojik sit, tarihi sit ve doğal sit alanları olarak ayrılmıştır. Bilim
sel muhafaza veya doğal güzellik açısından istisnai, evrensel değeri olan alanlar doğal sit alanı ola
rak belirtilmiştir. 

Dünya Kültürel ve Doğal Mirası: Kültürel ve doğal mirasın herhangi bir parçasının bozulma
sının veya yok olmasının, bütün dünya milletlerinin mirası için yoksullaşma teşkil ettiğinden hare
ketle, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) tarafından 16 Kasım 1972 
de kabul edilen "Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme"ye ülkemiz 
1972 yılında taraf olmuş, İstanbul, Divriği-Ulu Camii, Kapadokya, Nemrut dağı, Kantos, Hattuşaş, 
Hierapolis, Pamukkale, Safranbolu Dünya Kültürel Mirası listesine alınmıştır. 

Sulak Alanlar (Ramsar): Sazlık, bataklık, turbalıklar ile doğal ve yapay, sürekli veya geçici 
durgun veya akar, tatlı, acı ve tuzlu karasularını ve gelgit bölgelerinde, suların çekildiği dönemler
de derinliği 6 m. yi geçmeyen deniz sularını kapsamaktadır. 

Türkiye, 1994 yılında Sulak Alanlar (Ramsar) Sözleşmesine taraf olmuştur ve taraf olma aşa
masında 5 sulak alanını (Manyas Gölü, Seyfe Gölü, Burdur Gölü, Sultan Sazlığı ve Göksu Delta
sı) Sözleşme Listesine kaydettirmiştir. 1998 yılında ise daha önce bir kısmı Sözleşme listesine da
hil edilen Manyas (Kuş) Gölü ile Burdur Gölünün tamamı, ayrıca Gediz Deltası, Akyatan Lagünü, 
Uluabat Gölü ve Kızılırmak Deltası da Sözleşme Listesine dahil edilmiştir. 

Özel Çevre Koruma Bölgeleri: Tarihi, doğal, kültürel vb. değerler açısından bütünlük göste
ren ve gerek ülke gerekse dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan alanlardır. Bu alanlar; özellikleri
nin geleceğe ve gelecek nesillere ulaştırılmasının ve doğal kaynaklann korunmasını teminen 2872 
sayılı Çevre Kanununun 9'uncu maddesine ve ülkemizin taraf olduğu " Akdenizde Özel Koruma 
Alanlarına İlişkin" protokol gereğince Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilir. 1989 yılında 383 KHK 
ile Kurulan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının kurulma amacı "Özel Çevre Koruma Böl
geleri" olarak tespit ve ilan edilen alanlardaki çevre değerlerini korumak ve buna yönelik olarak 
tedbirleri almaktır. 

Kurum'un 2002, 2003 ve 2004 faaliyet yıllarına ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler 

Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Maddi duran varlıklar(edinme değeri) 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 

atınmlann gerçekleşme oranı (nakdi) 
Özel Çevre Koruma Bölge sayısı 
Personel sayısı (ortalama) 
Personel için yapılan tüm giderler 

ylık kişi başına pers. gid. (mem.) 
GSYIH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 
GSYİH'ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) 

SMH'ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) 
Donem gelirleri 
Dönem giderleri 
Donem sonucu (gelir-gider farkı) 

Ölçü 
Milyar TL 

« 
u 

u 

% 
Adet 
Kişi 

Milyar TL 
Milyon TL 
Milyar TL 

Milyar TL 
U 

U 

2002 
4.922 

19.665 
18.045 
6.585 

62 
13 

134 
1.415 

995 
8.619 

(5.395) 
(5.395) 
14.173 
13.736 

437 

2003 
27.103 

23.102 
5.296 
67,2 

14 
138 

1.930 
1.267 
6.892 

(4.881) 
(4.881) 
11.976 
12.897 

-921 

2004 
35.155 

1.338 
26.346 
3.217 
42,8 

14 
137 

2.210 
1.490 

10.850 
(1.773) 
(1.773) 
13.918 
9.110 
4.808 

Son iki 
Farkı 
8.052 
1.338 
3.244 

(2.079) 
(24) 

-
(D 

280 
223 

3.958 
3.108 
3.108 
1.942 

(3.787) 
5.729 

Artış 
veya 

azalış 
% 
29,7 

14,0 
(39) 
(36) 

-
(D 
15 
18 
57 

(64) 
(64) 

16 
(29) 

(622) 

Kurumda 2004 yılı sonu itibariyle 657 sayılı Kanuna tabi olarak 97 memur, 19 sözleşmeli per
sonel olmak üzere toplam 116 kişi istihdam edilmektedir. Çalışan personelin % 37'si olan 43 per
sonel taşra teşkilatında çalışmaktadır. 2004 yılı için Maliye Bakanlığınca, Kurum taşra teşkilatın
da çalıştırılmak üzere toplam 210 adam/ay geçici işçi vizesi yapılmıştır. Yıl içinde ortalama 17 ge
çici işçi çalışmışken, yıl sonunda geçici işçi 13 kişiye inmiştir. 

Yurtdışındaki koruma alanlarının nitelikleri, Türkiye'deki koruma alanlarından farklıdır. Di
ğer ülkelerde koruma alanları tamamen doğal alanlar olmasına rağmen, Türkiye'deki Özel Çevre 
Koruma Bölgeleri kentsel alanları da kapsamaktadır. Bu nedenle Türkiye'deki Özel Çevre Koru
ma Bölgelerinde idari ve hukuki yaptırımlar ile arazi kullanım kararlan diğer ülkelere nazaran 
farklı özellikler arz etmekte, kişilerle Kurum, Kurum ile diğer kamu kurumları ve merkezi yöne
tim ile yerel yönetim arasında yerel özerklik, hukukilik, ve ekonomik kaynaklardan yararlanabil
me konularında sorunlar yaşanmaktadır. 

Özel Çevre Koruma Kurumu'nun yetkileri arasında; Bakanlar Kurulu Kararı ile özel çevre ko
ruma bölgesi ilan edilen alanların doğal güzellikleri ve tarihi kalıntılarının ekolojik dengesinin ko
runması için her türlü araştırma ve incelemeyi yapmak ve mevcut çevre sorunlarını gidermek için 
tüm tedbirleri almak, bu alanların koruma ve kullanma esaslarını belirlemek, imar planlarını yap
mak, mevcut her ölçekteki plan ve plan kararlarını revize etmek ve re'sen onaylamak gibi görev ve 
yetkiler bulunmaktadır. 

Çevre koruma hizmetlerinin boyutu zaman içinde büyümüş, başlangıçta bir kısım hayvanların 
korunması, deniz ve göl kıyılarının düzenlenmesi, günübirlik piknik alanlarının kurulması, çöp ve 
katı atıkların yeniden kazandırılması, kirliliğin önlenmesi için başlayan çalışmalar, aradan geçen 
zaman içinde yerleşim yerlerinin altyapı sorunlarına kadar uzanmış, yeni doğa koruma konuları ve 
faaliyet alanları ortaya çıkmıştır. 
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Kurum görev ve faaliyetlerinin etkin, sağlıklı ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine yöne
lik olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler, üniversiteler ve gönüllü kuruluşla
rın imkânlarından olabildiğince istifade edilerek, çevre koruma kültürünün geliştirilmesi ve ka
muoyunca benimsenmesi için, teknik işbirliği ve koordinasyonun geliştirilerek ve genişletilerek 
sürdürülmesinde toplumsal yarar görülmektedir. 

Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki yerleşimler için yapılan imar planlarının, belediye ve di
ğer yerel kamu kuruluşlarınca, plan disiplininde uygulanmasında amacın tam gerçekleştirilemedi
ği anlaşılmakta, Plan dışı yapılaşmanın önlenememesi, uygulama alanlarında yerel yönetim birim
leriyle birlikte etkin denetim modellerinin kurulamaması önemli sorun olarak görülmektedir. 

Özel Çevre Koruma Bölgelerinde, amaca yönelik alınan imar planlama kararlan ve diğer uy
gulama kararlarının yerinde ve zamanında kontrolünün sağlanması, sürekliliğinin temini, müspet 
hukuka uygunluğunun gözetilmesi önemini korumaktadır. 

Bu nedenle, taşra teşkilatının görev yetki ve sorumluluklarının ayrıntılı belirlenmesi, birimle
rin geliştirilmesi, iş ve hizmetlerin yerinde kontrolünün sağlanması önem arzetmektedir. 

Yerel yönetimlerle olan ilişkilerin kurumun kuruluş amaçları ve hedefleri doğrultusunda, böl
gesel, sektörel ve proje öncelikleri ile teknik ve sosyal kriterler gözetilerek, daha sağlıklı ve verim
li yürütülmesini teminen, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin eğitim, alt yapı, plan, temiz
lik, araştırma-inceleme ve çevresel değerlerin korunması faaliyetlerinin ne oranda ve nasıl destek
leneceği ve hangi konularda işbirliği yapılabileceğini düzenleyen, özellikle belediyelerle yapılacak 
protokollerin ilke, usul ve uygulama esaslarını belirleyecek bir yönetmeliğe ihtiyaç bulunmaktadır. 

Ülke çapında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğunda bulunan; Özel Çevre Ko
ruma Bölgeleri ile aynı yer üzerinde ve/veya doğal özelliklere sahip olan korunmaya muhtaç alan
lar ile doğal değerlerin tespit, tescil, ilan ve yönetiminin tek bir idari yapı içinde gerçekleştirilebil
mesi için, ülkenin uluslararası anlaşmaları ve yükümlülükleri de göz önünde bulundurularak, söz 
konusu koruma alanlarına ilişkin yönetim, bütçe ve karar birliğini sağlayacak, idari ve hukuki bü
tünlüğü temin edecek, kaynakların verimli ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayacak yasal dü
zenlemelerin yapılması, gerekli görülmektedir. 

Yeni oluşturulacak "Korunan Alanlar Kurumu"nda, koruma hizmetlerinin beklenen düzeye 
ulaştırılması, daha katılımcı kararların alınması, karar, yürütme ve iç denetim görevlerinin tek ki
şide toplanarak yürütülmesinin güçlüğü ve sakıncaları göz önünde tutularak bir karar organının 
oluşturulması, gerekmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 
Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki çevre sorunlarına çözüm getirmek, çevrenin kirlenmesine 

karşı önlemler almak ve korumaya ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere 13.11.1989 tarih ve 
20341 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 19.10.1989 tarih ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Başbakanlığa bağlı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulmuştur. İlgili Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 22'nci maddesinde de yönetimi bu Kuruma verilmek üzere, Özel Çevre 
Koruma Fonu oluşturulmuştur. 

2001 yılı içinde; 03.03.2001 ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun ile gelir
lerinin % 20 si Özel Çevre Koruma Fonuna aktarılan Çevre Kirliliğini Önleme Fonu kaldırılmış, 
03.07.2001 tarih ve 4684 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile de 383 sayılı KHK'de değişiklik yapıl
mış ve bu KHK'de yer alan Özel Çevre Koruma Fonu kaldırılarak fonun gelir ve giderlerini düzen
leyen 22 ve 23'üncü maddelerindeki fonun görevleri Özel Çevre Koruma Kurumu'na verilmiştir. 
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Çevre Müsteşarlığı, faaliyetlerine 09.08.1991 tarih ve 443 sayılı KHK ile Çevre Bakanlığı ku
ruluncaya kadar devam etmiştir. 08.05.2003 tarih ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşki
lat ve Görevleri Hakkında Kanunla Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesi üzerine Özel 
Çevre Koruma Kurumu, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olmuştur. 

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 03.03.1988 tarih ve 3416 sayılı kanunla değişik 9'uncu mad
desinin 3'üncü fıkrası ile ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan çevre kirlenmesine ve bozul
masına duyarlı alanların emniyet altına almak üzere gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla 
Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan etmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Çevre korumasına ilişkin düzenlemelerin; 2872 sayılı Çevre Kanunu ile Özel Çevre Koruma 
Kurumu Başkanlığı'nın kuruluşuna ilişkin 383 sayılı KHK'nin yanı sıra, Belediyeler Kanu
nu'ndan İmar Kanunu'na, Karayolları Trafik Kanunu'ndan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu'na, Turizmi Teşvik Kanunu'ndan Su Ürünleri Kanunu'na kadar yer aldığı görülmektedir. 

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tüzel kişiliği haiz, genel bütçeye tabi transfer terti
binden yardım alan, özel bütçeli bir kuruluştur. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olan 
Kurumun tüzel kişiliği kurum başkanı tarafından temsil edilmektedir. 

Kurum kaynaklarının kullanılacağı yerler 383 sayılı KHK'nin 22'nci maddesi gereği, Maliye 
Bakanlığının uygun görüşü alınarak Çevre Bakanlığınca çıkarılan "Özel Çevre Koruma kurumu 
Başkanlığı bütçe, Gelir ve Gider Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" ile düzenlenmiştir. İlgili yö
netmeliğin 16'ncı maddesine göre kurumun gelirleri, Özel Çevre Koruma Kurumunca alınan ka
rarlar doğrultusunda aşağıdaki amaçlar için kullanılmaktadır. 

- Özel çevre koruma bölgelerinin korunması ve iyileştirilmesi için araştırma faaliyetleri, 
- Tesisler ve alt yapı tesisleri inşaatının ve onarımının yapılması, yaptırılması ve bölgelerin te

mizlenmesi ve temizlettirilmesi, 
- Personel yetiştirme ve eğitimi faaliyetleri, 
- Bölgedeki araştırma, tanıtım ve denetim giderleri, 
- Teknoloji ve proje satın alınması, proje yarışmaları düzenlenmesi, 
- Bölgelerin korunması ve iyileştirilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme tüketim malları 

ve hizmet alımı, 
- Çevre tanzimi, hayvan ve bitki neslinin korunması ve muhafazası için yapılacak çalışmalar, 

- Personel ve Kurumun cari giderleri, 
- Özel çevre Koruma Bölgelerinde koruma hizmetleri ile ilgili giderler, 
yer almıştır. 
Merkezi Ankara'da olan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının ana hizmet, danışma ve 

yardımcı hizmet birimlerinden oluşan merkez teşkilatında, bir başkan, bir başkan yardımcısı, dört 
daire başkanlığı (Etüd Plan Proje Uygulama, Çevre Koruma Araştırma ve İnceleme, İdari ve Mali 
İşler, Personel Dairesi) ile hukuk müşavirliği bulunmaktadır. 

Taşrada ise Muğla (Köyceğiz), Antalya, İçel (Silifke), Denizli, İzmir, Aksaray (Ankara Mer
kez) illerinde Özel Çevre Koruma Müdürlükleri görev yapmaktadır. 

Özel Çevre Kurumu karar yetkilisi, 383 sayılı KHK'nin 8'inci maddesi uyarınca Kurum Baş
kanıdır. Kurum Başkanı ita amiridir. Başkan, Hukuk Müşaviri dışındaki tüm personelin atamasını 
yapmaya yetkilidir. 

Merkez ve taşra teşkilatının yönetsel işlevleri ile Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki İmar 
planlarının onaylanması dahil tüm görev, yetki ve sorumluluklar Kurum Başkanına verilmiştir. 

- 1 9 1 5 - II. CİLT 



Tüzel kişiliği bulunan ve özel bütçe ile yönetilen Kurumun, kurul şeklinde bir karar organının 
bulunmaması, yetki ve sorumluluğun tek kişide toplanması keyfiyeti çeşitli yönetsel sorunları be
raberinde getirebilecektir. Kurum'un bir yönetim organına kavuşturulması gerekli görülmektedir. 

Kurum çalışmalarının incelenmesinde, Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki yerleşimler için 
yapılan imar planlarının, belediye ve diğer yerel kamu kuruluşlarınca, plan disiplininde uygulan
masında amacın tam gerçekleştirilemediği, imar planları uygulamalarına yönelik olarak idare aley
hine açılan davaların (390 dava) yıllar itibariyle artışından da anlaşılmaktadır. 

Özel Çevre Koruma Bölgelerinde, amaca yönelik alınan imar planlama kararları ve diğer uy
gulama kararlarının yerinde ve zamanında kontrolünün sağlanması, sürekliliğinin temini, müspet 
hukuka uygunluğunun gözetilmesi önem kazanmaktadır. 

Kurumda, 657 sayılı kanuna göre kadrolu ve sözleşmeli (657 DMK 4/B maddesi) personel, 
Mali Yıl Bütçe Kanunlarında belirlenen esaslar çerçevesinde de geçici işçi istihdam edilmektedir. 

Kurumun 31.12.2004 tarihi itibariyle personel kadrosunda değişiklik olmamış, 2003 yılında 
293 kişi olan memur kadro sayısı aynen kalmıştır. 293 memur kadrosunun 221 adedi Kurum mer
kez teşkilatına, 72 adedi de taşra teşkilatına verilmiştir. 

Kuruma 657 sayılı Personel Kanununun 4/B maddesine göre, 20 sözleşmeli personel kadrosu 
tahsis edilmiştir. Geçen yıla göre bir değişiklik olmamıştır. Bu kadroların 19 adedine atama yapıl
mıştır. Dolu kadrolardan biri kısmi zamanlı çalışan bir tıp doktoruna, 18 adedi de teknik persone
le ilişkin bulunmaktadır. 

Toplam 313 kişilik memur ve sözleşmeli personel kadrosunda yıl sonu itibariyle 97 memur ve 
19 sözleşmeli olmak üzere 116 personel çalışmaktadır. 

Mali Yıl Bütçe Kanunları ile çalıştırılacak geçici işçilerin vize işlemleri Maliye Bakanlığınca 
yapılmaktadır. 2004 yılı için Maliye Bakanlığınca, Kurum taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 
toplam 210 adam/ay geçici işçi vizesi yapılmıştır. Yıl içinde ortalama 17 geçici işçi çalışmışken, 
yıl sonunda geçici işçi 13 kişiye inmiştir. 

Kurumda çalışan personele 2004 yılında bir önceki yıla göre % 14,5 oranında artışla 2,2 tril
yon lira harcama yapılmıştır. Harcamaların % 42'si esas ücretlere, % 30'u ek ödemelere, % 28'i 
de sosyal giderlere aittir. Yıl içinde 131,3 milyar lira yolluk ödemesi yapılmıştır. 

Kurumda dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet kapsamında, temizlik şirketi aracılığı ile 23 ta
şeron işçisi çeşitli birimlerinde çalıştırılmış ve bu kişiler için 2004 yılında toplam 252,1 milyar li
ralık ödeme yapılmıştır. 

III- MALİ BÜNYE : 
Kurumun varlık ve kaynakları geçen yıla göre % 31,1 oranında 8,6 trilyon lira artarak 36,5 

trilyon liraya yükselmiştir. Söz konusu yükselişe maddi duran varlıklar ve hazır değerlerdeki artış 
etken olmuştur. 

Hizmet amaçlı olan ve kâr amacı olmayan Kurum'un 10,1 trilyon lira tutarındaki dönen var
lıklarının % 25,9 oranında 2,6 trilyon lirası kısa süreli alacaklara, % 74,1 oranında 7,5 trilyon lira
sı hazır değerlere aittir. Alacaklar toplamı 2,6 trilyon liranın; 2,5 trilyon lirası Çevre ve Orman Ba
kanlığı bütçesinden Kurum'a aktarılacak olan tutardan kaynaklanmıştır. Bağlı değerlerde bulunan 
26,3 trilyon liranın; 18,2 trilyon lirası maddi duran varlıklara, 8,1 trilyon lirası da yapılmakta olan 
yatırımlara aittir. 

Kurum'un 2004 yılı faaliyet dönemi 4,8 trilyon lira gelir fazlası ile kapanması ile birlikte, 26,3 
trilyon lira tutarındaki maddi duran varlıklara ait karşılıklar, 4 trilyon lira geçmiş yıl gelir-gider faz
lası arasındaki gelir lehine fazlalığın etkisiyle öz kaynaklar toplamı geçen yıla göre % 31,1 oranın
da 8,6 trilyon lira artarak 35,2 trilyon liraya yükselmiştir. Öz kaynaklar pasif değerlerin % 96,3'ünü 
oluşturmaktadır. 
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IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

İlk bütçede kurum gelirleri 17,7 trilyon lira olarak öngörülmüştür. Gelir programının 14,5 tril
yon lirası Çevre ve Orman Bakanlığı Bütçesinden transfer, 145 milyar lira günübirlik alan kira ve 
işletme geliri, 40 milyar lirası faiz geliri ve 3 trilyon lirası da önceki yıllardan birikmiş gelir-gider 
farkından oluşmuştur. Buna karşılık gelir programı faaliyet yılında 13.9 trilyon lira olarak gerçek
leşmiştir. Gelirlerin; 12,6 trilyon lirası Çevre ve Orman Bakanlığı bütçesinden transfer, 163,8 mil
yar lirası faiz geliri, 54 milyar lirası çeşitli gelirler 1,1 trilyon lirası kira ve işletme gelirleri ve 18 
milyar lirası da pafta satış gelirlerinden meydana gelmiştir. 

Bakanlar Kurulu kararı ile özel çevre koruma bölgesi ilan edilen yerlere ilişkin bilgiler aşağı
daki çizelgede gösterilmiştir. 

Yer 

Fethiye (Göçek) 
Köyceğiz (Dalyan) 
Gökova 
Patara 
Kekova 
Göksu 
Datça (Bozburun) 
Foça 
Belek 
Gölbaşı 
Ihlara 
Pamukkale 
Tuz Gölü 
Uzungöl 

Toplam 

İlan tarihi 
12.06.1988 
12.06.1988 
12.06.1988 
18.01.1990 
18.01.1990 
18.01.1990 
22.10.1990 
22.10.1990 
22.10.1990 
22.10.1990 
22.10.1990 
22.10.1990 
14.09.2000 
25.12.2003 

-

Alan 
(Km2) 

774 
461 
577 
190 
232 
226 

1.444 
28 

112 
274 
55 
66 

7.414 
149 

12.002 

Nüfus 
(2000) 

80.393 
29.129 
7.615 

20.706 
1.134 

39.987 
25.774 
14.604 
27.235 
40.803 
7.319 

10.977 
347.432 

4.150 
657.258 

Tüm 
bölgeler 

alanı 
içinde 
(%) 
6.4 
3.8 
4.8 
1.6 
1.9 
1.9 
12 
0.2 
0.9 
2.3 
0,5 
0.5 
61.7 
1.2 

Tüm 
bölgeler 
nüfusu 
içinde 
(%) 
12.2 
4.4 
1.2 
3.1 
0.2 
6 

3.9 
2.2 
4.1 
6.2 
1.1 
1.7 

52.9 
0.6 

100 | 100 

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının çalışma alanında; Bakanlar Kurulu Kararlarıyla 
sınırları belirlenen 14 adet özel çevre koruma bölgesinde toplam 12.002 Km2lik alanda 10 il için
de; 11 ilçe, 63 belediye, 117 köy ve 657.258 nüfus bulunmaktadır. 

Doğal yapısı itibari ile Türkiye, birbirinden çok farklı özellikleri yapısında barındıran bir ül
kedir. Coğrafi yapısında görülen bu karakterlerin doğal varlıklara yansıması ise çeşitliliğin boyut
larını büsbütün arttırmış ve ekolojik çeşitlilik yönünden dünyanın en zengin ülkelerinden biri du
rumuna gelmesine neden olmuştur. 

Bu kapsamda bölgelerde uygulamaya yönelik aşağıdaki konularda araştırma projeleri 
yürütülmektedir. 

- Biyolojik zenginliğin araştırılması, 
- Çevrenin korunması ve geliştirilmesi, 

- Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel durumun tespiti ve gelişme perspektifi, 
- Tarım, sanayi ve turizmdeki gelişmeler, çevre ile olan ilişkileri, 
- Bölgeye has özel önem ve öncelik taşıyan projeler, 
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Kurumca gerek duyulduğu takdirde bazı konularda ihtisas sahibi Kamu Kurum ve Kuruluşla
rı ile Enstitülerle de ortak çalışmalar yürütülmekte, araştırma projelerinin sonuçlarının uygulama
ya geçilmesine ve koruma tedbirlerinin alınmasına bütçe imkânları ve öncelikler çerçevesinde de
vam edilmektedir. 

V- YATIRIMLAR 

Kuruma 2004 yılı yatırım ödeneği olarak 7,5 trilyon lira öngörülmüş olmasına rağmen, yapı
lan toplam yatırım harcaması 3,2 trilyon lira mertebesinde kalmıştır. Yatırım harcamasının, 295 
milyar lirası turizm sektörüne, 1 trilyon liralık kısmı yerleşme ve şehirleşme sektörüne, 1,9 trilyon 
lirası da çevre sektörüne harcanmıştır. 2004 yılı ödeneğine göre gerçekleşme % 42,8 dir. Projele
rin yatırım tutarları dikkate alındığında cari yıl içinde yapılan sarf toplamına göre gerçekleşme % 
8,8, başlangıçlarından cari yıl sonuna kadar yapılan sarf toplamlarına göre gerçekleşme ise % 31,9 
olmuştur. Genel olarak düşük gerçekleşmelerin nedenleri, bazı projelerin hazırlıklarının tamamla
narak harcama yapılabilir hale gelinememesi, bir kısmında ise düşük harcamalar gerçekleştirilme
si ve iş kapsamına uygun ödenek talep ve tahsis edilmemesi olmuştur. 

Yatırım programlarının hazırlanmasında, tüm yatırımların tek bir program altında toplanması, 
gerekir. 

VI- ÖNERİLER : 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1- Ülke çapında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğunda bulunan; Özel Çevre 

Koruma Bölgeleri ile aynı yer üzerinde ve/veya doğal özelliklere sahip olan korunmaya muhtaç 
alanlar ile doğal değerlerin tespit, tescil, ilan ve yönetiminin tek bir idari yapı içinde gerçekleştiri
lebilmesi için; ülkenin uluslararası anlaşmaları ve yükümlülükleri de göz önünde bulundurularak, 
söz konusu koruma alanlarına ilişkin yönetim, bütçe ve karar birliğini sağlayacak, idari ve hukuki 
bütünlüğü temin edecek, kaynakların verimli ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayacak yasal 
düzenlemelerin yapılması nedeniyle, ilgili merciler nezdinde başlatılan girişimlerin sürdürülmesi, 

2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ 
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'nın 2004 yılı bilançosu ve 4.808.226 milyon lira dö

nem gelir fazlası ile kapanan gelir- gider tablosu, 
Tasvip edilmiştir. 
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Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 2004 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

1- Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü 
karşılığı (-) 

C-Ticari alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat onanm maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gider ve gelir 

tahakkukları 
H-Diğer dönem varlıklar 

Dönem varlıklar toplamı (I) 
II-Duran varlıklar 

A-Ticari alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
C-Mali duran varlıklar 

1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer 

düşüklüğü karşılığı (-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-İştiraklere sermaye paylan değer 

düşüklüğü karşılığı (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortak sermaye taahhütleri (-) 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatınmlar 
4-Verilen sipariş avanslan 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar (-) 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir 
tahakkukları 

H-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 
Aktif (Varlıklar) toplamı 

2003 
Milyon TL 

-

-
15.555.271 

. 
7.547.621 

1.735.085 

9 

3.019.487 

4.754.581 

10 

1 

23.102.892 

23.102.903 
27.857.484 

2004 
Milyon TL 

18.218.586 
. 

8.127.735 

7.521.308 
-
-
9 
-
-

2.580.027 
-
-
-
-
-
-

46.011 

-

10.147.355 

10 
-
-
-
-
-
1 
-

-
-
-

-
. 
.• 
-
-

-
26.346.321 

-
. 
. 
-
-
. 
. 
. 

26.346.332 
36.493.687 
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Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 2004 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

1- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borç 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat onarım hak edişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem kan, vergi ve diğer yasal yükümlülük 
karşılıktan 

2-Dönem kan, peşin öde. vergi ve diğer yük.karş. 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıklan 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkuklan 
1-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer senetleri reeskontu (-) 
A-Alınan avanslar 
G-Borç ve gider karşılıklan 

1-Kıdem tazminatı karşılıklan 
2-Diğer borç ve gider karşılıklan 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkuklan 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 
Genel toplam (I+II) 

III-Oz kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 

1 -Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karlan 
3-Maddi duran varlıklar yeniden değer artışlan 
4-İştirakler yeniden değer artışlan 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekler 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlan 
E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F-Dönem net kan (Zarar) 

Oz kaynaklar 
Pasif (Kaynaklar) toplamı 

2003 
Milyon TL 

489.117 

12.970 

251.632 

753.719 

-
753.719 

23.102.893 
. 

5.264.704 
(342.573) 
(921.259) 

27.103.765 

2004 
Milyon TL 

1.158.765 

8.210 

171.292 

1.338.267 

-
1.338.267 

27.857.484 

26.346.322 
. 

5.264.704 
(1.263.832) 

4.808.226 
35.155.420 
36.493.687 
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Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 
2004 yılı gelir-gider tablosu 

Gelir ve giderler 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kan 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kan 
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir 

ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider 
ve zararlar(-) 

H- Finansman giderleri (-) 

I- Olağandışı gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar 

Dönem kan veya zaran 
K- Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülükler karşılıklan (-) 

Dönem net kan veya zaran | 

2003 
Aynntı 

Milyon TL 
Tümü 

Milyon TL 
11.921.948 

11.921.948 

11.921.948 

7.546.292 

4.375.656 

54.173 

5.337.214 

13.874 

(921.259) 

(921.259) 

2004 
Aynntı 

Milyon TL 
Tümü 

Milyon TL 
13.734.875 

13.734.875 

13.734.875 

5.866.435 

7.868.440 

168.512 

3.243.519 

14.793 

4.808.226 

4.808.226 
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Komisyonumuzun 3346 sayılı Kanun çerçevesinde hazırladığı işbu rapor belirtilen Kanunun 
inci maddesi gereğince işlem yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Nurettin Canikli 

Giresun 
Kâtip 

Ahmet Yeni 
Samsun 

Üye 
Orhan Sür 
Balıkesir 

Üye 
Vahit Kiler 

Bitlis 
Üye 

İsmail Özay 
Çanakkale 

Üye 
ilhan Albayrak 

İstanbul 
Üye 

Ali Rıza Bodur 
İzmir 
Üye 

Eyüp Ayar 
Kocaeli 

Üye 
üleyman Bölünmez 

Mardin 
Üye 

Mahmut Kaplan 
Şanlıurfa 

Üye 
Emin Koç 

Yozgat 

Üye 

Başkanvekili 
Ünal Kaçır 

İstanbul 
Üye 

Kemal Sağ 
Adana 
Üye 

Hacı İbrahim Kabarık 
Bartın 
Üye 

Yüksel Coşkunyürek 
Bolu 
Üye 

Erol Tınastepe 
Erzincan 

Üye 
Muharrem Karslı 

İstanbul 
Üye 

Ali Öğüten 
Karabük 

Üye 
Hüsnü Ordu 

Kütahya 

Üye 
Mehmet Beşir Hamidi 

Mardin 
Üye 

İbrahim Çakmak 
Tokat 
Üye 

Mehmet Erdemir 
Yozgat 

(İmzada bulunamadı) 

Harun Akın 
Zonguldak 

* 

Sözcü 
Abdullah Erdem Cantimur 

Kütahya 
Üye 

Sedat Pekel 
Balıkesir 

Üye 
Fahrettin Poyraz 

Bilecik 
Üye 

Niyazi Pakyürek 
Bursa 
Üye 

Yücel Artantaş 
İğdır 
Üye 

Gülseren Topuz 
İstanbul 

Üye 
Mustafa Duru 

Kayseri 
Üye 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
Malatya 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Mahmut Uğur Çetin 
Niğde 
Üye 

Cüneyit Karabıyık 
Van 
Üye 

Mehmet Yaşar Öztürk 
Yozgat 

Üye 
Polat Türkmen 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 5 

2 NCİ BİRLEŞİM 
3 EKİM 2006 SALI 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

M E C L Î S SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLIFLERI İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İSLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Sorulann görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu * (10/81, 234, 286) Esas Numaralı 
3.10.2006 Salı - Saat: 15.00 Meclis Araştırması Komisyonu 

3.10.2006 Sah-Saat: 14.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
2 NCİ BİRLEŞİM 3 EKİM 2006 SALI SAAT: 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in; Vergi Usul Kanununun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/692), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğru
dan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; Her Yıl Ekim Ayının İlk Haftasının Uyuşturucu ile 
Mücadele ve Eğitimi Haftası Olması Hakkında Kanun Teklifinin (2/308), İçtüzüğün 37 nci mad
desine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

02 _ Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

03 - SEÇIM 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5qS 

05 - MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
1. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 

zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) (1) 

2. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet Müdürü 
Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

3. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

4. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nm (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

5. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

6. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

7. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

8. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

9. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik kurum
larının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuştu
rulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

10. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 28 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

11. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 
doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

(1) Hükümet bulunamadığından öngörüşmesi bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

- 4 - 2 NCİ BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
12. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 

sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

13. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı 
zararların araştırılarak en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

14. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile etüt 
eğitim merkezlerinin sorunlarının araştırılarak düzenli, verimli bir yapı ve işleyişe kavuşturulması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

15. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 19 Milletvekilinin, Trakya'da tarım ve 
sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak dengeli 
ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

16. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 24 Milletvekilinin, İzmir'in Konak İlçesinde 
ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/46) 

17. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin, Tekirdağ İli başta 
olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçıların sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

18. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askerî üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM kararma dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

19. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMİR'in mevcut 
durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

20. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adlî Tıp Kurumu ve ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleriyle ilgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

21. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Ankara'nın Gölbaşı 
İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

22. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 
nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

- 5 - 2 NCİ BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
23. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet 

döneminde Millî Eğitim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

24. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

25. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin, Asi Nehrinin taşmasının 
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

26. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

27. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum 
üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

28. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer 
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/61) 

29. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki 
liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

30. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

31. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/65) 

32. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 
Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onanmm 
bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

33. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/67) 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
34. - Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 

önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

35. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz 
kirliliği ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

36. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 Milletvekilinin, özelleştirilme uygulamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

37. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 24 Milletvekilinin, Akhisar Sigara Fabrikasının 
faaliyete geçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

38. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

39. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem 
felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

40. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

41. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 28 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen 
deprem felâketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

42. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt 
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

43. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesapları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

44. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı 
(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

45. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet 
dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankaları yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili 
iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

46. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 
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47. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

48. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

49. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

50. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

51. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi 
teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

52. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/90) 

53. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

54. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İli Besni 
İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

55. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

56. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatırımları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

57. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İlinin 
ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

58. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün 
ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

59. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 
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60. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak 

illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

61. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde 
çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

62. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin, Munzur Vadisi Projesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

63. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

64. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

65. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

66. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 
bağımsızlığını kazanan Avrasya ülkeleriyle ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

67. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Marmara depremi 
sonrasında, yapılan yardımlar ve kamu ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

68. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgaz politikası 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

69. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda ve 
Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

70. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

71. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin İlinin ekonomik ve 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

72. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel'in, 
özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

73. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 
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74. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz 

Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD 
askerlerinin Kuzey Irak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında 
Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

75. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, elektrik üretim 
politikası ve Bölgesel Elektrik Tarifesi uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

76. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin, Millî Piyango İdaresinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

77. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 25 Milletvekilinin, LPG ve akaryakıt 
istasyonlarının yer seçiminden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

78. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, beyin göçünün nedenlerinin, 
boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak, önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

79. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 36 Milletvekilinin, İskenderun Gümrük 
Başmüdürlüğünde pirinç ithalatmdaki yolsuzluk ve kaçakçılık iddialarının araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

80. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 25 Milletvekilinin, Trabzon-Çaykara-Uzungöl 
Beldesinin çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

81. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 69 Milletvekilinin, Seydişehir Eti Alüminyum 
Tesislerinin modernizasyonu ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

82. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 30 Milletvekilinin, Hazar Gölündeki çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

83. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin incelenerek bilimsel ve teknolojik ilerleme için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

84. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

85. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın 
nedenlerinin ve boyutlarının ortaya konularak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 
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86. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, vergi kayıp ve kaçaklarının 

araştırılarak etkin vergilendirmenin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

87. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, organize sanayi 
bölgelerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

88. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, işsizlik sorunu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

89. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin, elma yetiştiriciliğindeki sorunların 
araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

90. - İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır Cezaeviyle 
ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

91. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Hükümetin 
Irak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince talepleri ve sonuçları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/4) 

92. - Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ve 25 Milletvekilinin, Çorum İlinin turizm 
potansiyelinin değerlendirilerek, Hitit Uygarlığının tanıtımı için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

93. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, Samsun İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

94. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 20 Milletvekilinin, mülkî amirlerin aslî 
görevlerine yeterli zaman ayıramamalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

95. - Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ve 26 Milletvekilinin, bedelsiz tahsis edilen kamuya 
ait gayrimenkuUerin tespiti, tahsis şartlan ve tahsis amaçlanna uygun kullanılıp kullanılmadığının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

96. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 21 Milletvekilinin, Devlet iç borçlanma 
senetlerinin halka arzıyla ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

97. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 27 Milletvekilinin, TÜBİTAK'la ilgili malî ve 
idarî konulardaki bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

98. - Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 Milletvekilinin, kıyı balıkçılığındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 
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99. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 64 Milletvekilinin, Millî Eğitim 

Bakanlığındaki atama, yer değiştirme ve görevde yükselme uygulamalarıyla ilgili iddiaların 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

100. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 27 Milletvekilinin, temel ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinin mevcut durumunun araştırılarak düzeltilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

101. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Irak'la yapılan petrol ve 
fueloil karşılığı akaryakıt ticaretiyle ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/150) 

102. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, kapkaç olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

103. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve çevreye 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

104. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 20 Milletvekilinin, polislerin meslekî ve sosyal 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

105. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 Milletvekilinin, Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavının sonuçlarıyla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

106. - Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak ve 26 Milletvekilinin, Kelkit Havzasının ekonomik, 
sosyal ve çevresel sorunlarının araştırılarak bölgenin kalkınması ve potansiyelinin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

107. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, katı atıklardan 
kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

108. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 23 Milletvekilinin, TMSF'ye devredilen 
bankalar ile kamu bankalarından kaynaklanan zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

109. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Millî Saraylardaki eserlerin 
sahteleriyle değiştirilerek yurt dışına kaçırıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

110. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, Başbakanlık Müsteşarının 
bazı görüş ve uygulamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

111. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 24 Milletvekilinin, OHAL uygulamasının 
sonuçlarının incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 
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112. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Başbakanın ticarî 

ortaklığıyla ilgili iddiaların araştırılarak siyasetçilerin ticarî faaliyetleri konusundaki ilkelerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

113. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, BDDK ve TÜBİTAK 
üyeliklerine atamalar konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

114. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının 
nedenleri ye boyutlarının araştırılarak etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

115. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, uyuşturucu madde 
kullanımının aileler ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

116. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, kamudaki araştırma ve 
geliştirme birimleri ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

117. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir ve 22 Milletvekilinin, kuru üzüm ticaretindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/166) 

118. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes 
Havzasındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

119. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, ABD ile ekonomik ilişkiler 
alanındaki bazı konular hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarmca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

120. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 22 Milletvekilinin, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

121. - Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 83 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve yöredeki turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

122. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 48 Milletvekilinin, Konya'da çöken bina özelinde 
yapı güvenliğİndeki sorunların araştırılarak etkin imar denetiminin ve sağlıklı yapılaşmanın 
sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

123.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 Milletvekilinin, 2004 Yılı Özelleştirme 
Programı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

124. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 65 Milletvekilinin, Karadeniz'e bırakılan zehirli 
atık dolu variller konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 
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125. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 60 Milletvekilinin, TEKEL'in alkollü içkiler 

kısmının özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

126. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 27 Milletvekilinin, Malatya Pamuklu Sanayi 
İşletmesinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

127. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir 
Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bilgilenme hakkı ve basının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

128. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 25 Milletvekilinin, Seka Balıkesir İşletmesinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

129.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

130. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğullan ve 23 Milletvekilinin, İstanbul'da Önder Babat 
isimli öğrencinin öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178) 

131.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi Başkanının istifası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

132. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ve 45 Milletvekilinin, Bingöl depremi 
sonrasında yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

133. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 29 Milletvekilinin, kadının toplumdaki yerinin 
belirlenmesi, haklarının çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarılabilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 

134. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 37 Milletvekilinin, don olayları nedeniyle 
kayısı üreticilerinin uğradığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

135. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, ekonomik krizden etkilenen 
gençlerimizin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

136. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 42 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliğinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/186) 

137. - Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Çankırı İli içerisindeki 
maden rezervlerinin araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/188) 
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138.- Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 24 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının 
neden olduğu sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

139. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, TMSF ve RTÜK'ün 
bazı uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/190) 

140. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 24 Milletvekilinin gençlerimizin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/191) 

141. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 29 Milletvekilinin, Tunceli İlinin turizm 
imkânlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

142. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'deki işsizliğin ve 
yoksulluğun boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

143. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 93 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının bütün 
boyutlarıyla araştırılarak benzer olayların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

144. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 21 Milletvekilinin, oto tamirciliği ile 
uğraşan küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

145. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, Türk Hava 
Yollarında son günlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/196) 

146. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek ve 20 Milletvekilinin, Avrupa Birliği 
uyum sürecinde esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) 

147. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 29 Milletvekilinin, cezaevlerinde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/198) 

148. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 24 Milletvekilinin, yabancıların Türkiye'de mülk 
edinmelerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

149. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, tarımsal destekleme 
politikalarının amaç ve ilkeleri ile tarımsal sorunların tespit edilmesi ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 
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150. - izmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 22 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirlenmenin 

sebeplerinin ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

151. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Derneğinin içinde bulunduğu durumun saptanması ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

152. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 Milletvekilinin, işsizlik düzeyi ile istihdam 
hacmindeki olumsuzlukların boyutlarının araştırılarak gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

153. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 49 Milletvekilinin, orta ve yükseköğrenimin 
sorunları ile üniversite sınavlarına girişte yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

154. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, medyanın sorunlarının 
çağdaş demokrasi çerçevesinde araştırılarak bağımsız ve tarafsız bir medya için gerekli yasal 
düzenlemelere zemin hazırlanması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

155. - Bursa Milletvekili Şerif Birinç ve 27 Milletvekilinin, Susurluk ve Nilüfer çaylarındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve sorumlularının araştırılarak zararlı ve tehlikeli atıklardan arındırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

156. - Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 22 Milletvekilinin, don olayının yarattığı 
zararın ekonomik boyutlarının araştırılarak fındık üreticilerinin sorunlarının çözümlenmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

157. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 19 Milletvekilinin, kadınların işgücüne 
katılımının önündeki engellerin ve olumsuzlukların saptanarak katılımın ve üretkenliğin artırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

158. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde tarım sektörünün 
yapısal sorunlarının dış ticaret açısından araştırılarak, ABD ve AB ülkelerinin uygulamalarına 
koşut tanmsal destekleme politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

159. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 25 Milletvekilinin, kütüphanelerin durumunun 
ve eksikliklerinin saptanması ve sorunlara çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

160.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 21 Milletvekilinin, Eber Gölünde 
meydana gelen kirliliğin ve çevresel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 
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161. - İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve 22 Milletvekilinin, Türk Hava Yollarındaki yeni 

atamaların, bunun yol açtığı idarî ve teknik zafiyetlerin, yeni yönetimin uçuş güvenliğini tehdit 
eden uygulamalarının ve kâr eden kurumun daha sonra zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 

162. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, ilaç sektörünün içinde 
bulunduğu durumun tespit edilip, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının izledikleri 
politikalar ile bu politikaların sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

163. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 Milletvekilinin, Demiryollarında son 
zamanlarda meydana gelen tren kazalarının nedenlerinin, teknik personel ve aksaklıkların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerisi (10/213) 

164. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 20 Milletvekilinin Bursa-Orhaneli Termik 
Santralinin çevreyi kirletip kirletmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

165. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 21 Milletvekilinin, 4916 Sayılı Kanunla 
yabancılara taşınmaz mal ve ayni hak edinme hakkınm tanınmasının ekonomik-sosyal ve siyasal 
boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/215) 

166. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 22 Milletvekilinin, İskenderun limanmda batan 
MV Ulla gemisinin batma nedenlerinin ve sorumlularının tespiti ile çevreye ve yöre halkına 
verebileceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/217) 

167. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 Milletvekilinin, yasa dışı örgütler ile emniyet, 
MİT ve yargı kuruluşları arasındaki ilişkiler konusunda ileri sürülen iddiaların araştırılarak sorum
lularının ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

168. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 23 Milletvekilinin, ilköğretim müfredatındaki 
köklü değişikliğin millî eğitimin temel hedefleri açısından araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

169. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığınca 
ilköğretim okullarına dağıtılan ders kitaplarının maddî kaynağına ilişkin iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/220) 

170. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 39 Milletvekilinin, şeker pancarı ve 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 
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171. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 37 Milletvekilinin, Küçük Menderes Irmağındaki 

kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/222) 

172. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 25 Milletvekilinin, Türkiye AB ilişkileri ile AB 
Komisyonu ilerleme raporunun geleceğe etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 

173. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 40 Milletvekilinin, Ege Bölgesindeki tarım 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

174. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 36 Milletvekilinin, TRT yönetimi hakkında 
ileri sürülen iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/225) 

175. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 36 Milletvekilinin, bazı ilçelerin adliye 
teşkilatlarının kapatılması nedeniyle ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

176. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 23 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre 
İlçesi-Aşıköy yer altı bakır ocağında meydana gelen kazanın nedenlerinin ve sorumlularının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

177. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 20 Milletvekilinin, Bitlis'te balcılık ve arıcılığın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/229) 

178.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 33 Milletvekilinin Millî Emlak Genel 
Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarınca yapılan arsa tahsislerinin usulüne uygun olup olmadığının 
ve tahsislerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

179. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan ve 36 Milletvekilinin, pamuk üretimi ve 
üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

180.- Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 24 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre-
Aşıköy maden ocağında meydana gelen iş kazası ile ülkemizdeki iş kazalannm nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232) 

181. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır ve 50 Milletvekilinin, Kızılırmak Havzasındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve çevreye verdiği zararlann araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 

182. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 34 Milletvekilinin, pamuk üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/235) 
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183.- Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt ve 26 Milletvekilinin, Uluabat Gölü çevresine 

kurulacak organize sanayi bölgesinin doğuracağı muhtemel zararların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/236) 

184. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 25 Milletvekilinin, Ziraat Bankasının çöken 
bilgi işlem ağı ile yeni kurulan sistemin neden olduğu sorunların ve iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/237) 

185. - Aydın Milletvekili Mehmet Boztaş ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes Nehri ve 
Havzasındaki kirliliğin, çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/239) 

186. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, yapılması planlanan nükleer 
santrallerin ülkemiz şartlarına uygunluğunun ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 

187. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 22 Milletvekilinin, kamuya ait gayrimenkullerin 
tahsisinin ve tahsis amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241) 

188. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 47 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal ve tarihi 
zenginliklerinin araştırılarak daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242) 

189. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 24 Milletvekilinin, Çukobirlik'in sorunlarının 
araştırılarak sorumluların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/243) 

190. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 26 Milletvekilinin, Muğla'da SİT alanı, Tabiat ve 
Kültür Varlıkları ile Özel Çevre Koruma Bölgesindeki vatandaşların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) 

191. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların 
mağduriyetine yol açan 253 Nolu Gelir Vergisi Tebliğinin yol açtığı sorunların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245) 

192. - Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 19 Milletvekilinin Çankırı İlinin ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunlarının araştırılarak kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) 

193. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 29 Milletvekilinin, sigara sanayiinin durumu 
ile sigara kaçakçılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/247) 

194. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 43 Milletvekilinin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumunun mevcut hizmetlerinin araştırılarak sorunların tespiti ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 
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195. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 43 Milletvekilinin, şarapçılık sektörünün araştırılarak 

sorunların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/249) 

196. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 44 Milletvekilinin, GAP kapsamındaki 
Şanlıurfa Akçakale ve Harran ovalarındaki tuzlanmanın ve alkalik sorunlarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/250) 

197. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 27 Milletvekilinin, LPG'li araç sektörünün 
sorunlarının araştırılarak sektörün etkin denetiminin sağlanması ve eğitimli uzman ihtiyacının 
giderilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/252) 

198. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu ve 35 Milletvekilinin, Şeker Kurumunun 
kapatılmasının neden olduğu düzenleme, denetleme ve uygulama sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253) 

199. - Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ve 23 Milletvekilinin, Doğu Anadolu 
Bölgesinde ağır kış şartlarının sebep olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255) 

200. - Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik ve 20 Milletvekilinin, meslek yüksek okullarının 
ve mezunlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/256) 

201. - İstanbul Milletvekili Yahya Baş ve 48 Milletvekilinin, millî ve manevi değerlerimize ve 
Türk aile yapısına aykırı televizyon programlarının toplum hayatımıza etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) 

202. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 30 Milletvekilinin, ilaç sektöründeki 
sorunların, yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/259) 

203. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 69 Milletvekilinin, kamuoyunda Fethullah 
Gülen okulları olarak bilinen okulların, dershanelerin ve yurtların durumlarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/260) 

204. - İstanbul Milletvekili Bülent Tanla ve 30 Milletvekilinin, kamu kuruluşlarının alacak 
stokunu saptayarak borç yükünü azaltmak ve kamu harcamalarına kaynak sağlamak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/261) 

205. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu ve 23 Milletvekilinin, Çorum İlinde sulu tarıma 
geçilebilmesi ve tarım üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/264) 

206. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 25 Milletvekilinin, Başbakanın Dolmabahçe 
Sarayındaki tarihi binaya yerleşmesiyle ilgili amaçların araştırılması ve bu uygulamanın 
İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını tehlikeye atmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/265) 
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207. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 30 Milletvekilinin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 

devredilen bankalarla ilgili kamu paralarının tahsili için izlenmesi gerekli oîan yolların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/266) 

208. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 19 Milletvekilinin, internet ortamında oynanan 
kumarın zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/267) 

209. - Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve 77 Milletvekilinin, bal üretimi ve 
pazarlanmasıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/268) 

210. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 42 Milletvekilinin, arıcılıkta ve bal üretiminin 
pazarlanmasında yaşanan sıkıntıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/269) 

211. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve 41 Milletvekilinin, yurt dışında öğrenimlerini 
sürdüren öğrencilere danışmanlık yapan firmaların araştırılması ve hizmetlerinin denetlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/270) 

212. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 41 Milletvekilinin, ilköğretim ve ortaöğretim 
okullarında eğitim gören çocukların ve gençlerin karşı karşıya bulunduğu tehlikeler ile bunlardan 
korunma yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/271) 

213. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar ve 34 Milletvekilinin, terör nedeniyle göç eden 
yurttaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/272) 

214. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 31 Milletvekilinin, su ürünleri yetiştiriciliği 
tesislerinin denizlerde oluşturduğu kirlilik ile bu durumun ülke turizmine olumsuz etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/273) 

215. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 23 Milletvekilinin, suç ve suçluluk oranlarındaki 
artışların araştırılarak nedenlerinin tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/274) 

216. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 32 Milletvekilinin, sanayi kirliliğinin tarım 
alanlarına etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/275) 

217. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 21 Milletvekilinin, zirai mücadele ilaçlarının 
doğru biçimde kullanımının sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/276) 

218. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan ve 31 Milletvekilinin, Aydın İlinde artan 
nüfusla birlikte meydana gelecek olası su sıkıntısının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277) 
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219. - Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ve 22 Milletvekilinin, Doğu Anadolu 

Bölgesinde bulunan belediyelerin ekonomik koşullarının tespiti ve yaşanan olumsuzlukların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/278) 

220. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve 25 Milletvekilinin, köy enstitülerinin 
yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için almması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/279) 

221. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekiİleri İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin özelleştirilme süreci konusunda Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/21) 

222. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 33 Milletvekilinin, 1 Mayıs 1977 tarihinde 
İstanbul Taksim'de yaşanan olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/280) 

223. - Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 24 Milletvekilinin, Akşehir Gölünün kirliliğinin 
önlenmesi ve korunmasıyla ilgili alınması gereken önlemlerin araştırılması ve yasal düzenlemelerin 
oluşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/281) 

224. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı ve 23 Milletvekilinin, kadınların eğitim 
düzeyinin yükseltilmesi ve kadına yönelik şiddetin durdurulması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/282) 

225. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, toplumdaki sosyal çöküntünün 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/283) 

226. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 20 Milletvekilinin, kaçak işçi çalıştırılmasıyla 
ilgili iddialarm araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/287) 

227. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, Bakü-Tifiis-Ceyhan Boru 
Hattının geçtiği illerde yaşayan vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/289) 

228. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 40 Milletvekilinin, muz üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/290) 

229. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Avrupa Birliği 
müzakerelerine başlamadan önce imzalanacak uyum protokolü konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

230. - Van Milletvekili Hacı Biner ve 51 Milletvekilinin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki 
yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/291) 

231. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 25 Milletvekilinin, Mercedes Benz Türk A.Ş.'nin 
"Travego" adıyla ürettiği yolcu otobüslerinde teknik kusurların bulunup bulunmadığı konularının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/288) 
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232. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, ülkemizdeki su kaynaklarının 

tespiti ile etkin idare ve koruma yöntemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/292) 

233. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 22 Milletvekilinin, Erzurum Atatürk 
Üniversitesi 2004-2005 öğretim yılı mezuniyet töreninde bir velinin salona alınmaması olayının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/293) 

234. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 22 Milletvekilinin, GAP bölgesinde aşırı ve 
bilinçsiz sulamadan kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/294) 

235. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, kamu kurum ve 
kuruluşlarına verilen danışmanlık hizmetlerinin araştırılarak çözüm önerileri oluşturulması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/296) 

236. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, seracılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/297) 

237. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman ve Bingöl 
illerinde yaşanabilecek depremden doğabilecek kayıpları asgariye indirmek için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/298) 

238. - Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 44 Milletvekilinin, Van Kedisinin neslinin 
korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/299) 

239. - Diyarbakır Milletvekili İrfan Riza Yazıcıoğlu ve 20 Milletvekilinin, uyuşturucu ve 
bağımlılık yapıcı madde kullanımının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/300) 

240. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 37 Milletvekilinin, İnönü Üniversitesi 
Rektörlüğü hakkındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/301) 

241. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 36 Milletvekilinin, Antalya-Kaleiçi'nin 
korunmasına yönelik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/302) 

242. - Adana Milletvekili Kemal Sağ ve 25 Milletvekilinin, buğday ve şeker satışlarından 
doğacak görev zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/303) 

243. - Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur ve 27 Milletvekilinin, dahilde işleme 
rejimi kapsamında yapılan buğday ve şeker satışlarıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/304) 

244.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay ve 38 Milletvekilinin, 12 Eylül 1980 askeri 
müdahalesinin sebep ve sonuçlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/305) 
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245. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 37 Milletvekilinin, SHÇEK yurt ve yuvalarında 
barınan çocuk ve gençlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/306) 

246. - izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 37 Milletvekilinin, karayollarının teknik ve fiziki 
durumunun uluslararası standartlara uygunluğunun araştırılarak sağlıklı ve güvenli ulaşım 
sağlanabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/307) 

247. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan ve 38 Milletvekilinin, Kuşadası Limanı 
ihalesi ile ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/308) 

248. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 36 Milletvekilinin, ortaöğretimdeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/309) 

249. - Uşak Milletvekili Alim Tunç ve 39 Milletvekilinin, bazı televizyon programlarının 
toplum hayatına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/310) 

250. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve 33 Milletvekilinin, tiyatro sanatındaki sorunların 
araştırılarak tiyatroculuğun geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/311) 

251.- Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 33 Milletvekilinin, Çernobil Nükleer Santrali 
kazasıyla Karadeniz Bölgesindeki kanser vakaları arasındaki ilişkinin araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/312) 

252. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay ve 32 Milletvekilinin, Gelibolu Yarımadası Tarihi 
Millî Parkındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/313) 

253. - Anavatan Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş 
ve Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu'nun, sosyal hizmetler kurumlarındaki olumsuzlukların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/314) 

254. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 52 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/315) 

255. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 52 Milletvekilinin, çimento sektöründeki 
denetimsiz fiyat oluşumu ve tekelleşme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/316) 

256. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 51 Milletvekilinin, içki kaçakçılığı ve sahte içki 
imalatının nedenleri, işleyişi ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/317) 

257.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 110 Milletvekilinin, SHÇEK bünyesindeki 
yuva, yurt ve huzurevlerindeki durumun belirlenerek bu kurumların daha iyi hizmet verebilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/318) 
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258. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 38 Milletvekilinin, SHÇEK bünyesindeki 

kurumların durumunun araştırılarak güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/319) 

259. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 33 Milletvekilinin, Devletin koruması ve 
bakımı altında bulunan çocuk ve gençlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/320) 

260. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 22 Milletvekilinin, İzmir İlindeki kamu binalarının 
depreme dayanıklılığının ve dayanıksız yapılara ilişkin sorumluluğun araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/321) 

261. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 28 Milletvekilinin, konut yapı kooperatiflerinin 
mevcut durumunun araştırılarak etkin bir denetim ve işleyişe kavuşturulmaları için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/325) 

262. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 30 Milletvekilinin, eğitim ve öğretim 
hizmetinde çalışan öğretmenler ile diğer görevlilerin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak 
çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/326) 

263. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 26 Milletvekilinin, sigara kaçakçılığının ülke 
güvenliği, ekonomisi ve halk sağlığına verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/327) 

264. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin ve 22 Milletvekilinin, elma üreticilerinin ve 
elma yetiştiriciliğinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/328) 

265. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 49 Milletvekilinin, turizm tesislerinden alınan 
sosyal ve teknik altyapı katkı payı kaynağı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/329) 

266. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 32 Milletvekilinin, Amerikan Haber Alma 
Örgütünün ülkemizde hukuk dışı bazı faaliyetlerde bulunduğu yönündeki iddiaların araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/330) 

267. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 24 Milletvekilinin, gümrüklerdeki 
kaçakçılık ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak sorumlularının tespiti ile alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/331) 

268. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 42 Milletvekilinin, amatör sporların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/332) 

269. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 45 Milletvekilinin, İzmir İlinde çimento 
sektöründeki denetimsiz fiyat oluşumunun ve tekelleşme iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/334) 
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270. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali 

Topuz, izmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, kuş gribi 
hastalığının yaygınlaşmasının nedenleri ile toplum sağlığına ve ekonomiye etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/335) 

271. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Batılı bazı 
gazetelerde İslam'a ve Peygamberine karşı saygısız ve suçlayıcı içerikli karikatürlerin 
yayımlanması ve gösterilen tepkiler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/24) 

272. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Futbol Federasyonu 
Seçimlerine müdahale edildiği iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/336) 

273. - İstanbul Milletvekili Ömer Zülfü Livaneli ve 19 Milletvekilinin, gençler arasında şiddet 
olaylarının artmasının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/337) 

274. - İzmir Milletvekili Serpil Yıldız ve 19 Milletvekilinin, enerji sektöründeki arz ve talep 
durumu ile alternatif enerji kaynaklarının araştırılarak, muhtemel enerji krizi ve dışa bağımlılık 
konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/338) 

275. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz ve 45 Milletvekilinin, Trabzon'da son zamanlarda 
meydana gelen huzur bozucu olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/339) 

276. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 48 Milletvekilinin, çocuklar arasında suç oranının 
artmasının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/340) 

277. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün ve 48 Milletvekilinin, Muğla İlinin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/341) 

278. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün ve 45 Milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/342) 

279. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü ve 19 Milletvekilinin, gençler ve çocuklar arasında 
artan şiddet eğiliminin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/343) 

280. - Denizli Milletvekili Mehmet Yüksektepe ve 22 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/344) 

281. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 29 Milletvekilinin, Alevi İslam inancına sahip 
vatandaşların inanç ve kültürlerini yaşamalarında karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/345) 
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282. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 30 Milletvekilinin, kızamık aşısı uygulamalarının 

araştırılarak hastalıkla etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin Önergesi (10/346) 

283. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 19 Milletvekilinin, tarihi eser kaçakçılığının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/347) 

284. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 25 Milletvekilinin, fındık üretimi ve 
pazarlamasmdaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin Önergesi (10/348) 

285. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu ve 36 Milletvekilinin, turizm sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/349) 

286. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, uygulanan ekonomi 
politikalannın esnaf ve sanatkârlara olumsuz etkileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25) 

287. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Suriye ve Irak 
sınırlarındaki arazilerin mayınlardan temizlenmesi ve kullanımı konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26) 

288. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 30 Milletvekilinin, yabancı dil öğretimindeki sorunlann 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/350) 

289. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 30 Milletvekilinin, küresel ısınma konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/351) 

290. - İzmir Milletvekili Canan Antman ve 29 Milletvekilinin, anne, bebek ve çocuk 
ölümlerinin sebeplerinin araştırılarak ana çocuk sağlığı konusunda alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/352) 

291. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 24 Milletvekilinin, enerji sektörü ve Yap-İşlet-
Devret, Yap-İşlet yöntemleriyle kurulan santraller konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/353) 

292. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 44 Milletvekilinin, 1999 yılında meydana gelen 
depremlerde orta hasar gören binalarm onarım ve güçlendirme çalışmalannda karşılaşılan sorunlann 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/354) 

293. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 45 Milletvekilinin, verem hastalığındaki son 
durumun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/355) 

294. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 54 Milletvekilinin, okullardaki şiddet olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/356) 

295. - Anavatan Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer 
Abuşoğlu ve Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'ın, okullarda meydana gelen şiddet olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/357) 
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296. - Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer 

Abuşoğlu ve Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'ın kamu kurum ve kuruluşlarındaki yolsuzluk 
iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/358) 

297. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, zehirli atıkların 
depolanmasının ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/359) 

298. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 32 Milletvekilinin, şehirlerarası otobüs 
taşımacılığı sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/360) 

299. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 31 Milletvekilinin, Zonguldak, Bartın ve 
Karabük illerinin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/361) 

300. - Düzce Milletvekili Yaşar Yakış ve 30 Milletvekilinin, fındık üretimi, satışı ve 
tüketimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/362) 

301. - Anavatan Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer 
Abuşoğlu ve Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'ın, başta ayrılıkçı terör olmak üzere, terör 
olaylarının sebepleri, terörle mücadele ve çözüm önerileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/27) 

302. - Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 20 Milletvekilinin, başta Kastamonu 
olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki tarihi ve kültürel varlıklarımızın tespiti ve korunması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/363) 

303. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına , Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili 
K. Kemal Anadol, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Batı 
Trakya Türk azınlığının içinde bulunduğu durum konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28) 

304. - Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin Börü ve 30 Milletvekilinin, bazı televizyon 
dizileri ile yarışma ve kadın programlarının toplumun ruh sağlığına etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/364) 

305. - İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem ve 105 Milletvekilinin, Türkçe'deki bozulma ve 
yabancılaşmanın nedenleri ile toplumsal birlik ve beraberliğimiz üzerindeki etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/365) 

306. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 24 Milletvekilinin, 16 ncı Dönem Milletvekili ve 
Kilis eski Belediye Başkanı Ekrem Çetin ve oğlunun öldürülmesi olayıyla ilgili iddiaların 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/366) 

307. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 20 Milletvekilinin, dil ve anlatım dersi kitabı 
ile yazılım programı ve bilgisayar bağışları ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/367) 
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308. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 36 Milletvekilinin, 3.5.2004 tarihinde Batman'da 

meydana gelen patlamanın neden ve sonuçlarının araştırılarak muhtemel patlamalara karşı 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/368) 

309. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 40 Milletvekilinin, okullarda yaşanan şiddet 
olayları ile alman ve alınabilecek önlemler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 

310. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç ve 40 Milletvekilinin, 2.6.2006 tarihinde Balıkesir 
Dursunbey'de meydana gelen maden kazası ile diğer maden kazalarının nedenlerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/369) 

311.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 32 Milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığınca yapılan ihalelerin hukuka uygunluğunun 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/370) 

312.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 32 Milletvekilinin, arkeolojik değerlerin 
korunmasında ve müzelerin güvenliğinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/371) 

313.-Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer 
Abuşoğlu ve Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'ın, TRT'nin yayın politikası ve personel 
yönetimiyle ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak TRT'nin asli görevlerini daha sağlıklı 
yürütebilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/372) 

314.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 32 Milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığı 
çalışanlarının sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/30) 

315. - Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer 
Abuşoğlu ve Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'ın, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı 
vakalarının araştırılarak sorumluların ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/373) 

316. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 19 Milletvekilinin, Mersin İlindeki çevre sorunla
rının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/374) 

317.- Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer 
Abuşoğlu ve Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'ın, AB üyelik sürecinde yürütülen 
müzakereler ve AB ile ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/31) 

318.- Anavatan Partisi Grubu adma Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer 
Abuşoğlu ve Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'ın, asayiş olaylarındaki artış ve alınması 
gereken önlemler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/32) 

319.- İstanbul Milletvekili İnci Özdemir ve 32 Milletvekilinin, Batı Trakya'daki Türk 
azınlığın sorunları ile AB Uyum Komisyonu Heyetinin bölgedeki temas ve incelemeleri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/33) 
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1. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 

statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) (2) 
2. - Hatay Milletvekili İnal Batu'nun, Batılı bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize 

işlemlerinde çıkardığı güçlüklere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/865) (2) 

3. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/892) (2) 

4. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Türkiye'ye girişlerinde ABD vatandaşlarının 
parmak izi ve fotoğraf kaydının alınıp alınmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/920) 

5. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 

6. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 

7. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 

8. - Kars Milletvekili Selamı Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 

9. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir 
alanından bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/971) 

10. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

11. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/993) 

12. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 

13. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) 

14. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) 

15. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 

16. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır ilçe ve belde belediyelerinin SSK ve 
Emekli Sandığı borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1021) 

17. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesine müze açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 

18. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin turizm varlıklarına sahip 
çıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 

19. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 

20. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'u bazı illere bağlayan yol yapım 
projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1063) 

(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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21. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla İline bağlı köylerdeki inşaat yasağma 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 
22. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölünün kirlenmesinin 

önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 
23. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası zeytinyağı 

kodeksi uygulamasından doğacak mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1100) 

24. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, TBMM'deki güvenlik çalışanlarına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

25. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

26. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, jeotermal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

27. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı ilaçlarla ilgili "biyoeşdeğerlilik raporu"na 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

28. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1117) 

29. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yurt dışındaki işçilerimizin yurda gelişlerinde 
güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 

30. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İstanbul'daki bazı hastanelerde çalışan 
doktorların ücretlerindeki eşitsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

31. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 

32. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bazı vakıflara ve bunlardan yüksek miktarda 
emekli ikramiyesi alan yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

33. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 

34. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 

35. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1138) 

36. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) 

37. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) 

38. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Kamu İktisadî Kuruluşlarının özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 

39. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesindeki tarihi bölgenin 
korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1150) 

40. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
soruşturmasında görev yapmış bir mülkiye başmüfettişinin görevinden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

41. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, TPAO'da iş akdi feshedilenlere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) 
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42. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin TOKİ projeleri kapsamına 

alınmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 
43. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin doğalgaz lisansı ihalesine çıkacak iller 

kapsamına alınmamasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) 
44. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Çamlıdere Barajı civarında bulunan orman fosil 

kalıntılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 
45. - Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'in, tarihî eserlerin restorasyonu ihalelerine ilişkin 

Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 
46. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Ergani Barajı yapım çalışmalarına ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 
47. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki kamuya ait bir 

arazide yapılan tersaneye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 
48. - Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'm, İskenderun Körfezi 'nde demirli bulunan 

tehlikeli madde yüklü bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 
49. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, elma ve patates ihracatında uygulanan teşvik 

primine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 
50. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'm, GAP Kalkınma İdaresi Teşkilâtının 

yatırımlarına ve görev süresine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) 
51. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, eczacı yardımcılarının meslekî eğitimlerine ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1176) 
52. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de çevre kirliliğine neden 

olan batık bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1183) 
53. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma 

koşullarının iyileştirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1185) 

54. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, ilaç sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) 

55. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, S.S. Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 
DFİF'e olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1194) 

56. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'nun bazı ilçelerindeki adliye 
teşkilâtlarının kaldırılma gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1195) 

57. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya'ya bağlı İbradı ve Akseki İlçeleri 
arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) 

58. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğal afetlerin tespitine yönelik radar 
sistemlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) 

59. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Barajı ve Çamgazi Barajı göletleri 
için yapılan kamulaştırmadaki ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1201) 

60. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Gönen-Bandırma karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) 

61. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki 
Çınarcık Barajı ve Hidroelektrik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1208) 

62. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki iki 
baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 
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63. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İlköğretim Genel Müdür Yardımcılığına yapılan 

atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 
64. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 
65. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1227) 
66. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1229) 
67. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bir fabrikanm çevreyi kirlettiği iddialarına ilişkin 

Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 
68. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Akkaya Barajındaki kirlenmeye ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1240) 
69. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Karacabey-Mustafakemalpaşa-Susurluk yol 

projesine ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1242) 
70. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Balıkesir-Susurluk-Karacabey-Bölünmüş 

Yol Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 
71. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'daki Miletepolis Antik Kentinde 

bilimsel kazılara ne zaman başlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1244) 

72. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir SEKA Kâğıt Fabrikasının satışı ve 
işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1245) 

73. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Başbakanlık Vakfı ve bir seyahat 
acentesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1246) 

74. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, KPSS smavında çıkan bir soruya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1250) 

75. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Aksaray İli Camiliören Köyünde 
kanser hastalığmm yaygınlaştığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) 

76. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, kızının İran seyahatine katılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1253) 

77. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Minicity Minyatür Parkma 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 

78. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün Yedisu İlçesindeki sağlık 
ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) 

79. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, MTA Doğa Tarihi Müzesinin açılışının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1260) 

80. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, orman mühendisleri oda seçimlerine ve 
bakanlıkta çalışan işçilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

81. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Çamlıdere'de bulunan fosil ormana 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) 

82. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'ta kutsal mekanların bombalanmasını 
önlemeye dönük girişimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) 

83. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, KKTC'de yabancıların gayrimenkul alımına ve 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) 

84. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, hızlandırılmış tren kazasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1275) 
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85. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, üniversite mezunu işsiz gençlerin istihdamına 

yönelik çalışma ve politikalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) 
86. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Irak'la ticari ilişkilerimize ve öldürülen 

vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1281) 

87. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basma yansıyan bazı demeçlerine ve bunların 
ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) 

88. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'de "Ağır Ceza 
Mahkemesi" kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) 

89. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, borsada hisse senedi alıp almadığına ve 
bunların hareketlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) 

90. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basma yaptığı bir açıklamaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) 

91. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Türk Ceza Kanununun 181 ve 182 nci 
maddelerinin yürürlüğüne ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1299) 

92. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya'daki tahsis arazilerin 
satışından elde edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1300) 

93. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İngiltere'ye kaçırılan bir tarihî esere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) 

94. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, haklarında dava açılan sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) 

95. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'm, Tunceli-Ovacık-Bilgeç bölgesinde meydana 
gelen yangına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 

96. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya içme suyundaki klor 
miktarına ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) 

97. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, bandrol yetersizliği nedeniyle yayıncıların 
yaşadığı mağduriyete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) 

98. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bir Fransız milletvekilinin Diyarbakır'ı ziyareti 
sırasında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) 

99. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdür 
Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1327) 

100. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri 
projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333) 

101. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Bornova-Belkahve yolunda tünel geçit ihtiyacına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1335) 

102. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, müzelerde yer alan yazma eserlerin envanterine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) 

103. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, organ nakline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1343) 

104. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Gülnar-Bereket Köyü Sağlık Ocağına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1344) 

105. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, çocuk sağlığı ve annelik eğitimi konusundaki 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1347) 

106. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bozüyük-Bilecik-Sakarya karayolu için sağlanan 
dış kaynaklı krediye ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) 

- 3 4 - 2 NCİ BİRLEŞİM 



07 - SÖZLÜ SORULAR 
107. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de Hazineden Toplu Konut 

İdaresine devredilen alana ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) 
108. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Ankara-İzmir karayolu Salihli transit geçişine 

ilişkin Baymdırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1353) 
109. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün iptal 

edilen Stajyer Sanatçı Sınavına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1354) 
110.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Dağı Geçiş Projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1358) 
111. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Elmalı-Finike karayolunun 

Yakaçiftlik Köyü mevkiinde meydana gelen kazalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1359) 

112. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1360) 

113. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir ve diğer illerde verem aşısı sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) 

114. - İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1366) 

115.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, genel bütçe vergi gelirlerinden 
belediyelere verilen paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1367) 

116.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Eğitim-Sen'in kapatılma davasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1368) 

117. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Korkuteli çevre yolunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1373) 

118. - Mersin Milletvekili Şefik Zengin'in, Sakarya Valisinin basına yansıyan bir davranışına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) 

119. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'e TOKİ Başkanlığı tarafından ilave konut 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1375) 

120. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Erzurum İlinde hava kirliliği sonucu 
artan hastalıklara ve tedaviye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377) 

121. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice Devlet Hastanesinin 
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1379) 

122. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Finike Devlet Hastanesinin 
check-up ünitesinin kapatıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) 

123. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, THY tarafından, VIP uçağı alınacağı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1382) 

124. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Sağlık Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1392) 

125. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1393) 

126. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1398) 

127. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da yaşanan soğuk, fakirlik ve sefaletten ötürü 
olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1407) 
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128. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlindeki Yazıcı Barajının bitirilmesi için ek 

ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1409) 
129. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin Türkiye 

aleyhindeki kararlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1411) 
130. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Doğu Anadoluda kış şartlarıyla mücadeleye ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1416) 
131. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, tasfiye halindeki İhlas Finansa ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1417) 
132. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı şirketlerin aldıkları ihalelere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1419) 
133. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ücretlilerin vergi yüküne ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1420) 
134. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamuya ait inşaat ihalelerinin 

tümünün TOKİ tarafından koordine edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1424) 

135. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Ziraat Bankasının kân ile çiftçilerin kredi 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1426) 

136. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'm, personel atamalanna ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1430) 

137. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'm, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1436) 

138. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'm, personel atamalanna ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1448) 

139. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Elmalı Devlet Hastanesinin 
uzman doktor ihtiyacının giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1452) 

140. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, hükümetin sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini 
amaçlayıp amaçlamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1453) 

141. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Güney Asya'daki felaketzedeler için yardım 
toplanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1454) 

142. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ilaçta sahte kupürlerle yapılan yolsuzluğa ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1458) 

143. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman İli için tütün kotasının ne zaman 
arttırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) 

144. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, ABD'nin diplomatik pasaportlu vatandaşlarımıza 
yönelik uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1464) 

145. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice ile Zonguldak-
Devrek arasındaki karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1466) 

146. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'm, Pamukbank'ın Halkbank'a devredilmesinden 
sonra yapılan yönetici atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1470) 

147. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Zile-Alaca-Sungurlu karayolu projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1471) 
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148. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın, cezaevlerinin yerleşim yerleri dışına 

taşınıp taşınmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1477) 
149. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın, denizlerimizdeki kirliliğe ve alınacak 

önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478) 
150.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Demir Çelik İşletmelerindeki atamalara 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1485) 
151.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, eğitim kurumlarındaki sorunlara ve alınacak 

önlemlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487) 
152.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Irak'ta Türk şoförlerinin can güvenliğinin 

sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1488) 
153.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, polisin aşırı güç kullanmasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1489) 
154.- Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'ın, Amasya-Taşova-Gölbeyli Beldesi Borabay 

Gölünün Turizm alanından çıkarılma gerekçesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1491) 

155. - Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'ın, Tokat Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro 
Salonuyla ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1492) 

156. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki sınır ticaretine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1493) 

157. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Ardanuç Karayolu yapımı için gerekli 
harcamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1494) 

158. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Hükümet Konağı yapımına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1495) 

159. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İl merkezi, ilçeleri ve bağlı köylerinde 
kapalı bulunan sağlık ocaklarının açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1496) 

160. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, deneme üretimi yapılan sigaraların piyasaya ne 
zaman sürüleceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1497) 

161. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Elazığ-Pertek arasında yeni bir köprü yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498) 

162. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, sahte rakı sorununa yönelik TAPDK'nın 
denetimine ve yöneticileri hakkındaki adlî soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1499) 

163. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer duble yolunun alt 
yapı eksikliklerine ve trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1500) 

164. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kale İlçesindeki Devlet 
Hastanesinin sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1502) 

165. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bartın-Ulus İlçesi Devlet 
Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1504) 

166. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Güzelce Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1505) 

167.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, toplam iç ve dış borçlara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1506) 
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168. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1507) 
169. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, ABD Büyükelçiliği görevlilerinin milletvekil

leriyle yaptıkları görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1508) 

170. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Eskipazar İlçesindeki 
pansiyonlu ilköğretim okulunun eğitime ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1510) 

171.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Cumhurbaşkanı'nın Suriye ziyaretine yönelik 
olarak ABD Büyükelçisinin değerlendirmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1511) 

172.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, YÖK mevzuatından disiplin suçunun 
kaldırılması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/1512) 

173. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, kura ile yapılan sağlık personeli atamalarında 
Bilecik İlinin kuraya tâbi tutulmamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1513) 

174. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl-Yedisu İlçesindeki binaların 
depreme dayanıklı hale getirilmesi için alınacak önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1516) 

175. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, olası bir depreme karşı Bingöl-Yedisu 
Pansiyonlu İlköğretim Okulunda alınacak tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/1517) 

176. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Kocatepe Üniversitesi 400 yataklı 
hastane projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1518) 

177. - Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in, bazı Avrupa Birliği ülke vatandaşlarının canlı 
kalkan olarak ülkemize geldikleri iddiasına ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi 
(6/1519) 

178. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinde 
ormancılıkla ilgili bir yüksekokul açılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1520) 

179. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinin devlet 
hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1521) 

180.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl İli Kiğı-Yedisu yolunun 
onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1524) 

181. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl-Karlıova-Yedisu karayoluna 
iyileştirme çalışması yapılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1525) 

182. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Kütahya-Emet İlçesi öğretmenevinde 
bir gazetenin alımmın yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1526) 

183. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Bölge Cezaevi inşaatına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1527) 

184. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat-Turhal İlçesine adliye binası yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1528) 

185. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bakanlık müsteşarının atanma şekline ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) 
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186. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devriyle 

yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1531) 
187. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sözleşmeli personel alımına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1532) 
188.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezinde batan MV Ulla adlı 

gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1533) 
189.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Almanya'daki bir eyalette yapılacak seçimlerde 

çifte vatandaş statüsündeki Türklerin oy kullanamamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1536) 

190.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK'lıların özel sağlık hizmetlerinden 
yararlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1537) 

191.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir İlindeki karayolu 
istasyonuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1538) 

192.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kızamık hastalığıyla mücadelede yapılan 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1543) 

193. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir Çimento Fabrikasının çevreye verdiği zarara 
ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1544) 

194.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'deki Demir Çelik Fabrikasının çevreye 
verdiği zarara ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1545) 

195.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'm, deniz yoluyla yapılan akaryakıt 
kaçakçılığını önlemeye yönelik tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1546) 

196.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, muz üreticisinin mağduriyetine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1547) 

197.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir-Kozaklı İlçesindeki SSK 
Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Kür Merkezi binasının inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1548) 

198.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer Devlet Hastanesi ek 
bina inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1549) 

199.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Finike Devlet Hastanesi 
Başhekiminin görevinden ayrılma nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1550) 

200. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AİHM'de görülen türban meselesi ile ilgili davada 
Türkiye'nin izlediği yaklaşıma ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1551) 

201.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer Devlet Hastanesi ek 
bina inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1554) 

202.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bir diyaliz hastasının ölümüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1556) 

203.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin eski Millî Eğitim Müdürünün mahkeme 
kararına rağmen görevine iade edilmeyiş nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/1557) 

204.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Milas İlçesinde bir öğrencinin 
gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1558) 

205. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyonkarahisar Çevre Yolu Projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1559) 
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206.- Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, icra-iflas dairelerince tahsil olunan paraların 

özel bir bankaya yatırılmasına dair genelgeye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1560) 

207. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, halıcılık sektörü hakkındaki açıklamalarına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1561) 

208.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağn-Patnos Kaymakamı hakkındaki bir şikâyete 
ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1563) 

209.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, kira artışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1565) 

210.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Erzurum Atatürk Üniversitesince düzenlenen 
mezuniyet töreninde bir velinin salona alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1566) 

211.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, okullarda rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1567) 

212.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bitlis-Güroymak İlçesinde bir tiyatro 
oyununun sahnelenmesinin engellendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi 
(6/1568) 

213. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, teşvik uygulaması kapsamındaki illerde 
yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1569) 

214.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, 58 ve 59 uncu Hükümetler dönemindeki 
öğrenim kredilerinin miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1570) 

215.- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, cumhurbaşkanları tarafından affedilen 
mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1571) 

216.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Rize Kültür Merkezi inşaatına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1575) 

217.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, İsparta İlindeki öğretmen açığına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1576) 

218.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Varsak Belediyesinde kapalı 
semt pazarı üzerinden geçen yüksek gerilim hattına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1578) 

219.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da onarımı gereken okullara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1580) 

220. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'nın Gazipaşa İlçesinin öğrenci 
yurdu ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1581) 

221.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir İlindeki kültür merkezi inşaatlarına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakamndan sözlü soru önergesi (6/1582) 

222. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, NATO Parlamenterler Asamblesinin Erivan'daki 
bir toplantısına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1603) 

223.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1585) 

224. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, memurların siyaset yasağı ve seçim dönemi 
konularında düzenleme çalışmaları olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1587) 

225. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir 'in, Izmir-Beydağ Barajı projesinin ödenek ihtiyacına 
ve sulamada kullanılan elektriğin fiyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1588) 
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226. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Yortanlı Barajı suları altında kalacak antik 

kentin kurtarılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1591) 
227. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'de turizmi geliştirme çalışmalarına ilişkin 

Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1592) 
228. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, otomobil ve konut kredilerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1594) 
229. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK'nın sağlık hizmeti alımına ilişkin Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1595) 
230. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Ilısu Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1596) 
231. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Erzurum'un bir köyündeki 

öğrencilerin ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1597) 
232.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Erzurum'un bir köyündeki 

öğrencilerin ulaşım sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1598) 
233. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Eber Gölündeki çevre sorunlarına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1602) 
234.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Jean Monnet Burs Programının iptal edildiği 

iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1604) 
235. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, emekli, dul ve yetim aylığı alanlara yapılacak 

bazı ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1606) 
236. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, su politikasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1607) 
237. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu bürokratlarının iktidar partisi 

ile ilişkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1608) 
238.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Erivan'da düzenlenen NATO Parlamenterler 

Asamblesi Seminerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1609) 

239.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Barzani'nin ABD ziyaretine ilişkin Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1610) 

240.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Gökçeler Barajı Projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1611) 

241. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, çocuk kaçırma olaylarına karşı alınacak önlemlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1612) 

242. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'in Bergama İlçesinde yürütülen siyanürle 
altın arama faaliyetinin çevre sağlığına etkilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1613) 

243.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, yurt ve yuvalarda çocuk muhbirleri olup 
olmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1614) 

244.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, İstanbul Altm Borsasının 
çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1616) 

245. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 
güvenliğine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1618) 

246.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Fransa'daki olaylar hakkındaki bir 
değerlendirmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1619) 
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247. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, karayollarında yolcu taşımacılığının denetimine 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1621) 
248. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, otoyol ve köprülerde çalışan gişe memuru ve 

trafik polislerinin çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1622) 

249.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, hemzemin geçitlerde trafik güvenliğinin 
sağlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1623) 

250. - Antalya Milletvekili Atila Emek'in, eğitim hastanelerine şef atamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1625) 

251.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Türkiye Diyanet Vakfının mamelekine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1627) 

252.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yabancı ülke vatandaşı rektörlere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1629) 

253.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, izmir'in Karşıyaka İlçesinin adliye binası 
ihtiyacma ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1630) 

254. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, orman yangınlarına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1632) 

255.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, turizm bölgelerindeki esnafm 
sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1634) 

256. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'nın Kemer İlçesindeki icra 
dosyalarma ilişkin Adalet Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1635) 

257. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, mahalli idarelere aktarılan ödeneklere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1636) 

258. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, mahalli idarelere aktarılan ödeneklere ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1637) 

259. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İzmir-Bandırma tren seferlerine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1638) 

260.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat-Turhal'daki bir baraj projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1639) 

261. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Devlet Opera ve Balesi yönetimiyle ilgili 
iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1640) 

262. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, personelin ek ödemeleriyle ilgili düzenlemeye 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1642) 

263. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Ankara'daki bir hastaneye yapılan atamalarla 
ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1643) 

264. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
Mersin'deki bazı personelinin atama yerlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1644) 

265. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, veremle mücadele çalışmalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1645) 

266.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Hacı Bektaş-ı Veli Müzesinin onarımına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1646) 

267. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Çarşamba ve Bafra ovalarının sulanmasına ve 
tarımdaki bölgesel çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1647) 

268.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat'taki bir ilköğretim okulunun tadilat 
ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1648) 
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269.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Zigana Dağı tünelindeki bazı 

sorunlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1649) 
270.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'nm bir köyünün enerji 

şebekesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1650) 
271.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'in, Mardin'deki elektrik kesintilerine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1651) 
272. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Eskişehir Odunpazarı Belediyesinin bastırdığı 

bir kitaba ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1652) 
273. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, artan suç oranına ve alınması gereken önlemlere 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1653) 
274. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sağlık çalışanlarına performans uygulaması adı 

altında yapılan ödemeye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1654) 
275.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, memur emeklilerinin maaş farklarının ödeme 

zamanına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1655) 
276.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bor madeninin işletilmesine yönelik iddialara 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1659) 
277.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Irak'a elektrik satışına ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1660) 
278.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Hasankeyfteki tarihî birikimin 

korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1661) 
279. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Manavgat-Side Beldesi 

Turizm Danışma Müdürlüğündeki boş kadrolara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1662) 

280. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'daki bir köyün içme suyu 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1663) 

281. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'nm Finike İlçesine yeni bir 
liman ve marina yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1664) 

282. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'daki bir köyün su sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1665) 

283. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Finike Marinasındaki hasara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1666) 

284. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'daki bir köyün elektrik 
şebekesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1667) 

285. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya'daki bir köyün 
ilköğretim okulu ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1668) 

286. - Adana Milletvekili Abdullah Torun'un, gençlik ve spor konularındaki çalışmalara 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1669) 

287. - Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'm, BM'nin gelişmekte olan ülkelere yönelik 
dizüstü bilgisayar projesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1670) 

288. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 
sınır ticaretine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1671) 

289. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ekonomik bağımsızlıkla ilgili bir beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1672) 
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290. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-İbradı-Ormana Beldesinin 

turizme açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1673) 
291. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, yoksullukla mücadeleye ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1674) 
292. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'daki bir köy ilköğretim 

okulunun kapanma nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1675) 
293. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kaş, Demre ve Finike Mal 

Müdürlükleri kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1676) 
294. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'm, tekstil sektörünün sorunlarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1677) 
295. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'm, tekstil sektöründeki istihdama, enerji 

maliyetlerine ve vergilendirmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1678) 
296. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Hamas Heyetinin ülkemizi ziyaretine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1679) 
297. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, polislerin çalışma şartlarına ve özlük haklarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1680) 
298. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'nın bir köyünde açılacak 

taşocağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1681) 
299. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'm, tekstil sektöründeki kriz beklentisine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1682) 
300. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'm, tekstil sektöründeki politikalara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1683) 
301.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir'de pamuk üretimi desteklemesine 

ilişkin Tarım ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1684) 
302.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, narenciye üreticilerinin sorunlarına 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1685) 
303. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Berlin'deki turizm fuarının açılışına 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1686) 
304. - Aydm Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, çölyak hastalığına ilişkin Sağlık Bakanmdan 

sözlü soru önergesi (6/1687) 
305. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Yivli Minarenin bakım ve onarımına 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1688) 
306. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Yivli Minarenin bakım ve onarımına 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1689) 
307. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, taksici esnafın desteklenmesine ilişkin Sanayi ve 

Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1690) 
308. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, esnaf ve sanatkarların sorunlarına ilişkin Sanayi 

ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1691) 
309.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, okullardaki şiddet olaylarına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1692) 
310.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, KKTC ile ilişkilerdeki bazı uygulamalara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1693) 
311.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'in bazı bölgelerindeki süt üretimine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1694) 
312.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlinde seracılığın desteklenmesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1695) 
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313.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, bankaların dış borçlarına ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1696) 
314.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, özel hastanelere ve vakıf hastanelerinin 

vergilendirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1697) 
315.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Açıköğretim Fakültesi kitap bedellerinden alman 

havale ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1698) 
316. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, turizm sektöründeki istihdamda vergi 

indirimi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1699) 
317. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Eyüp Belediyesinin bastırdığı bir kitap ve broşüre 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1700) 
318. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, şehitlerden miras kalan silahların vergilendirilme

sine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1701) 
319.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Ziraat Bankasının kaynak maliyeti ve 

bilançosuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1702) 
320.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Atatürk'ün doğduğu evi ziyaretiyle ilgili bir 

iddiaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1703) 
321.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır'da yarım kalmış yatırımların 

tamamlanmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1704) 
322. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, TÜBİTAK projelerine ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/1705) 
323.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ülkemizdeki ABD askeri varlığına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1706) 
324. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, iç ve dış borç stokuna ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1707) 
325.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ÖSS'ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin 

devamsızlık sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1708) 
326. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Köye Dönüş Projesine ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1709) 
327. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Bergama Küplü Hamam restorasyonuna ilişkin 

Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1710) 
328.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, işsizliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1711) 
329.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tarımda kullanılan elektriğin fiyatına ve 

destekleme primi oranına ilişkin Tarım ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1712) 
330.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ithal enerjiye ve özel sektörle yapılan enerji 

anlaşmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1713) 
331. İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, leasing, faktoring ve tüketici finansman şirketlerine 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1714) 
332.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Atatürk'ün doğumunun Mutlu Doğum Haftası 

olarak kutlanmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1715) 
333.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tarım ürünlerinde ithalatın azaltılması için 

alınacak tedbirlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1716) 
334.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ekili arazilere, üretim düşüşüne ve çiftçilerin 

desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1717) 
335. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, narenciye üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1718) 
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336.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Çiğli'ye bölge sağlık hastanesi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1719) 
337. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kapatılan KİT'lerin çalışanlarına ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1720) 
338.- izmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ülkemizden geçen enerji hatlarına ve boru 

hatlarında depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1721) 

339. - izmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1722) 

340.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Atatürk Orman Çiftliğine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1723) 

341.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kırtasiyecilerin malî sıkıntılarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1724) 

342.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Diyarbakır'ın Çınar İlçesindeki bir türbede 
düzenlenen anma törenlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1725) 

343.- Antalya Milletvekili Atila Emek'in, belediye ve il özel idarelerinin TEDAŞ'a olan 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1726) 

344. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, maden işletmelerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği 
konusunda alman önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1727) 

345. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, çalışanların ve emeklilerin maaşlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1728) 

346. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, istifa eden ve Danıştay'da dava açan idarecilere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1729) 

347. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, eğitim sistemine ve kadrolaşma iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1730) 

348. - izmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, felsefe öğretmenliği kontenjanına ve felsefe 
derslerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1731) 

349. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, asgari ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1732) 
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1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 

Tarihi Milli Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

2. X - Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

3. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması İçin 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1115) (S. Sayısı: 1147) (Dağıtma tarihi: 3.5.2006) 

4. - Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, 
Antalya Milletvekili Burhan Kılıç, İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Manisa Milletvekili 
Mustafa Erdoğan Yetenç'in; 2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/816) (S. Sayısı: 1228) (Dağıtma tarihi: 28.6.2006) 

5. X - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/499) 
(S. Sayısı: 949) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

6. - X - Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1148) (S. Sayısı: 1159) 
(Dağıtma tarihi: 12.5.2006) (**) 

7. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/905) (S. Sayısı: 933 ve 933'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 16.6.2005 ve 
21.12.2005) (**) 

8. X - Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/1193) (S. Sayısı: 1211) (Dağıtma tarihi: 20.6.2006) 

9. X - Mali Suçları Araştırma Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/1053) (S. Sayısı: 1201) (Dağıtma tarihi: 6.6.2006) (**) 

10. - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) 
(S. Sayısı: 945) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) (**) 

11. X - Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (1/1120) (S. Sayısı: 1057) (Dağıtma tarihi: 5.1.2006) (**) 

12. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) (**) 

13. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/1101) (S. Sayısı: 1037) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) (**) 

14. X - Petrol Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (1/835) (S. Sayısı: 1041) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) (**) 

15. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/988) 
(S. Sayısı: 922) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) (**) 
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16. - Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı; Erzurum 

Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, 2.7.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
20 nci Maddesinin C Bendinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Nevşehir 
Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ile Osman Seyfı'nin, Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1159, 2/418, 2/447) (S. Sayısı: 
1086) (Dağıtma tarihi: 16.2.2006) (**) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Sınai Araştırma-
Geliştirme Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1154) (S. Sayısı: 1107) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

18. X - WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1021) (S. Sayısı: 964) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

19. X - WIPO Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1027) (S. Sayısı: 966) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1109) (S. Sayısı: 1083) (Dağıtma tarihi: 14.2.2006) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri 
Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasmm 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 860) 
(Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

22. - Bursa Milletvekili Şevket Orhan ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 2863 
Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/461) (S. Sayısı: 970 ve 970'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.6.2005 ve 27.1.2006) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma 
Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan 
Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili 
Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/936) (S. Sayısı: 
824) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

24. X - Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/922) (S. Sayısı: 843) 
(Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında 
İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964) (S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasmm Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/970) (S. Sayısı: 853) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 
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28. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 

Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/986) (S. Sayısı: 857) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/952) (S. Sayısı: 852) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

30. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/983) (S. Sayısı: 856) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/958) (S. Sayısı: 862) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 
Denizlerde Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/959) (S. Sayısı: 863) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/963) 
(S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi 
ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/965) (S. Sayısı: 865) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

35. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikri ve Sınai Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/973) (S. Sayısı: 866) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

36. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/931) (S. Sayısı: 881) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

37. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/941) (S. Sayısı: 882) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/962) (S. Sayısı: 883) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/987) (S. Sayısı: 
884) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1000) (S. Sayısı: 885) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

41. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/903) (S. Sayısı: 905) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde 
İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasmm Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/906) (S. Sayısı: 906) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptınm Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/934) (S. Sayısı: 907) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/957) 
(S. Sayısı: 909) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

45. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/982) (S. Sayısı: 910) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

46. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve 
Bağışıklıklarına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1014) (S. Sayısı: 935) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

47. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1015) (S. Sayısı: 936) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

48. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 
Askeri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasmm Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1020) (S. Sayısı: 938) 
(Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

49. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonlan Raporları (1/1016) (S. Sayısı: 937) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 

50. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1026) (S. Sayısı: 965) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

51. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1037) (S. Sayısı: 967) 
(Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 
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52. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfi'nin; 6968 Sayılı Ziraî 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi: 2.12.2004) 

53. - Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

54. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

55. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

56. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

57. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

58. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

59. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 1.5.2003) (*) 

60. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'in Her Yıl "Laiklik ve 
Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 20.5.2003) (*) 

61. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

62. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

63. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

64. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) (S. Sayısı: 
256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

65. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 
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66. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 

Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

67. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'm; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

68. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'm Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

69. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

70. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

71. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

72. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 487'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

73. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

74. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/176) (S. Sayısı: 489'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

75. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/180) (S. Sayısı: 490'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

76. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 
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77. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

78. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/192) (S. Sayısı: 493'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

79. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/222) (S. Sayısı: 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

80. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

81. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

82. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/93) (S. Sayısı: 470'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

83. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 471'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

84. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

85. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/96) (S. Sayısı: 473'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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86. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

87. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/98) (S. Sayısı: 475'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

88. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

89. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/100) (S. Sayısı: 477'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

90. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/101) (S. Sayısı: 478'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

91. - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 479'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

92. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

93. - Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu Ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 481'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

94. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/132) (S. Sayısı: 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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95. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

96. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

97. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 486'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

98. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

99. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/212) (S. Sayısı: 495'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

100. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

101.- Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 498'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

102. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/223) (S. Sayısı: 500'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

103. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı: 501'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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104. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

105.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/230) (S. Sayısı: 503'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

106. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/231) (S. Sayısı: 504'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

107. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/244) (S. Sayısı: 505'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

108. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/245) (S. Sayısı: 506'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

109. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

110. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/248) (S. Sayısı: 539'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

111.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/249) (S. Sayısı: 510'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

112. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/250) (S. Sayısı: 511 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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113. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

114. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S. Sayısı: 513'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

115. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/268) (S. Sayısı: 516'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

116. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/269) (S. Sayısı: 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

117. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

118. - Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/271) (S. Sayısı: 519'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

119. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/272) (S. Sayısı: 520*ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

120. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

121. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/282) (S. Sayısı: 529'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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122. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/283) (S. Sayısı: 530'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

123. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'm 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/284) 
(S. Sayısı: 531 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

124. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/285) (S. Sayısı: 532'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

125. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/286) (S. Sayısı: 533'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

126. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

127. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

128. - Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve 
Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/289) (S. Sayısı: 536'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

129. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 
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130. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/299) (S. Sayısı: 537'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

131.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/305) (S. Sayısı: 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

132. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/306) (S. Sayısı: 540'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

133. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

134. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/274) (S. Sayısı: 522'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

135. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

136. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

137. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

138. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 
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139. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

140. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

141. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/186) 
(S. Sayısı: 719) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

142. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe 
Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/235) (S. Sayısı: 720) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

143. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/307) (S. Sayısı: 541'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

144. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S.Sayısı: 543'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

145. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kars Milletvekili Selami Yiğit'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/310) (S.Sayısı: 544'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

146. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in, 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem 
Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/311) (S.Sayısı: 
545'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

147. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

148. - Edirne Milletvekili Ali Ayağ'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/313) (S.Sayısı: 547'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

149. - Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/328) (S.Sayısı: 548'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

150. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/334) (S.Sayısı: 549'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

151.- İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/335) (S.Sayısı: 550'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

152. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/339) (S.Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

153. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S.Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

154. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/341) (S.Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

155. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile 
İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/352) (S.Sayısı: 565'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

156.- İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/452) (S.Sayısı: 586'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 
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157. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/337) (S.Sayısı: 551'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

158. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/338) (S.Sayısı: 552'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

159. - Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/342) (S.Sayısı: 556'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

160. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/345) (S.Sayısı: 559'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

161. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/346) (S.Sayısı: 560*a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

162. - Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/347) (S.Sayısı: 561'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

163. - İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ile Kayseri Milletvekili Adem 
Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili 
Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları 
(3/350) (S.Sayısı: 563'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

164. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/351) (S.Sayısı: 564'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

165. - Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/377) (S.Sayısı: 567'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

166. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/378) (S.Sayısı: 568'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

167. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/380) (S.Sayısı: 570'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

168. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/389) (S.Sayısı: 571'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

169. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/390) (S.Sayısı: 572'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

170. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/403) (S.Sayısı: 573'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

171. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404) (S.Sayısı: 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

172. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/410) (S.Sayısı: 577'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

173. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/420) (S.Sayısı: 578*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

174. -Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/421) (S.Sayısı: 585'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

175. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/453) (S.Sayısı: 587'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

176. - Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/454) (S.Sayısı: 588'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

177. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet 
Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/455) 
(S.Sayısı: 589'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

178. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/308) (S. Sayısı: 542'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

179. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporlan ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 
7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S. Sayısı: 557'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

180. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

181. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/349) (S. Sayısı: 562'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

182. - Erzincan Milletvekili Erol Tmastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/365) (S. Sayısı: 566'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

183. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/379) (S. Sayısı: 569'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

184.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/405) (S. Sayısı: 575'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

185. - Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/406) (S. Sayısı: 576'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

186. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/456) (S. Sayısı: 590'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

187.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S. Sayısı: 591 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

188. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı: 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

189. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/463) (S. Sayısı: 593'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

190. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/465) (S. Sayısı: 595'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

191. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkalın ve İdris Naim Şahin ile Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/466) (S. Sayısı: 596'ya 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 
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192. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/467) (S.Sayısı: 597'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

193. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/468) (S.Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

194. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/480) (S.Sayısı: 599'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

195. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/494) (S.Sayısı: 600'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

196. - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/495) (S.Sayısı: 601'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

197. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

198. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/497) (S.Sayısı: 603'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

199. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/498) (S.Sayısı: 604'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

200. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/500) (S.Sayısı: 605'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 
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201. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/501) (S.Sayısı: 606'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

202. - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/502) (S.Sayısı: 607'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 3.1.2005) 

203. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/227) (S. Sayısı: 732) 
(Dağıtma tarihi: 13.1.2005) 

204.X - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, 2108 No.lu 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/185) 
(S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005) 

205. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/269) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 

206. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 800) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

207! - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 58 Milletvekilinin; "3069 Sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu"nda Değişiklik Yapılması 
ve "TBMM Etik Komisyonunun Kurulmasına" İlişkin Yasa (SİYASÎ AHLÂK YASASI) Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 801) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

208. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman 
Sarıbaş, Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

209. - Sıtma ve Frengi İlaçlan İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma 
tarihi: 4.3.2005) 

210. - Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Yolsuzlukla Mücadele Günü 
Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 27 Milletvekilinin; 
Yolsuzlukla Mücadele Günü Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/369,2/204) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 8.3.2005) 
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211.- Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/948) (S. Sayısı: 834) (Dağıtma tarihi: 10.3.2005) 

212.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile 46 Milletvekilinin; 14.9.1971 Tarihli ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 841) (Dağıtma tarihi: 24.3.2005) 

213. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

214. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/338) (S. Sayısı: 859) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

215. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/524) (S. Sayısı: 742'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

216. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/525) (S. Sayısı: 743'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

217. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/527) (S. Sayısı: 744'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

218. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/528) (S. Sayısı: 745'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

219. - İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/549) (S. Sayısı: 746'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

220. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/557) (S. Sayısı: 747'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

221.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/560) (S. Sayısı: 748'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

222. - Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin'in Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile 
Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/574) (S. Sayısı: 749'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

223. - Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/584) (S. Sayısı: 750'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

224. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 
6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/594) (S. Sayısı: 
751 'e 1 inci Ek ve 3 üncü Ek) (Dağıtma tarihleri: 11.4.2005 ve 20.9.2006) 

225. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/624) (S. Sayısı: 767'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

226. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/625) (S. Sayısı: 768'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

227. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/626) (S. Sayısı: 769'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

228. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/627) (S. Sayısı: 770'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

229. - Sivas Milletvekili Orhan Taş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/629) (S. Sayısı: 771 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 
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230. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/630) (S. Sayısı: 772'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

231.- Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

232. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/632) (S. Sayısı: 774'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

233. - Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/633) (S. Sayısı: 775'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

234. - Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve izmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/634) (S. Sayısı: 776'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

235. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/636) (S. Sayısı: 777'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

236. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/637) (S. Sayısı: 778'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

237. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/638) (S. Sayısı: 779'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

238. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/639) (S. Sayısı: 780'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 
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239. - Konya Milletvekili Halil Ürün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/642) (S. Sayısı: 782'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

240. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/643) (S. Sayısı: 783'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

241. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/573) (S. Sayısı: 784'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

242. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/628) (S. Sayısı: 785'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

243. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ile Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 
34 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/59, 2/281) (S. Sayısı: 886) 
(Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

244.- Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1001) (S. Sayısı: 887) 
(Dağıtma tarihi: 2.5.2005) 

245. - Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/778) (S. Sayısı: 889) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

246. - Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1010) (S. Sayısı: 892) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

247. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'm; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/414) (S. Sayısı: 893) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

248. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/213) (S. Sayısı: 496*ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.5.2005) 

249.- Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları 
Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1018) (S. Sayısı: 
913) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

250. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
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Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663, 1/738) 
(S. Sayısı: 917) (Dağıtma tarihi: 31.5.2005) 

251. - Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/795) (S. Sayısı: 923) (Dağıtma 
tarihi: 7.6.2005) 

252. - Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/881) (S. Sayısı: 924) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

253. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

254. - Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/998) (S. Sayısı: 926) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

255. - Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1041) 
(S. Sayısı: 931) (Dağıtma tarihi: 13.6.2005) 

256. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1047) (S. Sayısı: 954) 
(Dağıtma tarihi: 24.6.2005) 

257. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ile 10 Milletvekilinin ve Samsun Milletvekili 
İlyas Sezai Önder ile 6 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifleri ile Adalet Komisyonu Raporu (2/480, 2/483) (S. Sayısı: 968) (Dağıtma tarihi: 
29.6.2005) 

258. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1044) (S. Sayısı: 1001) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

259. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1071) (S. Sayısı: 
1002) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

260. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1046) (S. Sayısı: 1008) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

261. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1058) (S. Sayısı: 1011) (Dağıtma 
tarihi: 9.11.2005) 

262. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1065) (S. Sayısı: 1012) (Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

263. - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/579) (S. Sayısı: 979'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 
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264. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/691) (S. Sayısı: 980*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

265. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/694) (S. Sayısı: 981'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

266. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/695) (S. Sayısı: 982'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

267. - Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/696) (S. Sayısı: 983'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
10.11.2005) 

268. - Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/697) (S. Sayısı: 984'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

269. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altmorak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kırklareli Milletvekili Yavuz Altmorak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/698) (S. Sayısı: 985'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

270.- Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 2 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/719) (S. Sayısı: 986'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

271.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/731) (S. Sayısı: 987'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

272.- Ardahan Milletvekili Kenan Altun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 
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5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/732) (S. Sayısı: 988'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

273. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ 
Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/747) (S. Sayısı: 989'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

274. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun v 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/748) (S. Sayısı: 990'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

275.- Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/749) (S. Sayısı: 991'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

276. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelen
mesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/750) (S. Sayısı: 992'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

277. - İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/764) (S. Sayısı: 993'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

278. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/788) (S. Sayısı: 994'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

279. - Mardin Milletvekili Selahattin Dağ'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/718, 3/789) (S. Sayısı: 995*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

280. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 46 Milletvekilinin; 222 Sayılı İlköğretim Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı: 1016) (Dağıtma tarihi: 11.11.2005) 

281. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; Yeniceoba Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/130) 
(S. Sayısı: 1020) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

282. - Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile 
İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
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Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1061) (S. Sayısı: 1021) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

283. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1080) (S. Sayısı: 1024) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

284. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1116) (S. Sayısı: 1027) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

285. X - Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) 
Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1075) (S. Sayısı: 1022) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

286. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1077) (S. Sayısı: 1023) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

287. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1060) (S. Sayısı: 
1032) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

288. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1062) (S. Sayısı: 1033) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

289. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1079) (S. Sayısı: 
1035) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

290. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1059) (S. Sayısı: 1031) (Dağıtma tarihi: 6.12.2005) 

291. - Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/431) 
(S. Sayısı: 1038) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 

292. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunlarm Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1087) (S. Sayısı: 1044) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

293. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1090) 
(S. Sayısı: 1045) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

294. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
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Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1091) 
(S. Sayısı: 1046) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

295. - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1131) (S. Sayısı: 1054) (Dağıtma tarihi: 25.12.2005) 

296. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 36 Milletvekilinin; 4207 Sayılı Tütün 
Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/382) (S. Sayısı: 1062) (Dağıtma tarihi: 17.1.2006) 

297. - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/887) (S. Sayısı: 1063) 
(Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

298. - izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 
İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/214) (S. Sayısı: 1065) (Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

299. X - Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Vedat Yücesan, Mehmet Cevdet Selvi ve Mehmet 
Ali Arıkan ile 25 Milletvekilinin; Frigya Vadisi Tarihi Milli Parkı Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 1071) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2006) 

300. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ile 12 Milletvekilinin; 3797 Sayılı Milli 
Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/443) 
(S. Sayısı: 1072) (Dağıtma tarihi: 26.1.2006) 

301. - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 29.9.2005 Tarihli ve 8 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan 
Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdarî Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya 
İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak 
Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin 16 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı İlgili İdarî 
Makamların Yazıları ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle İçtüzüğün 119 ve 120 nci 
Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/21) (S. Sayısı: 1073) (Dağıtma tarihi: 31.1.2006) 

302. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (1/1137) 
(S. Sayısı: 1080) (Dağıtma tarihi: 9.2.2006) 

303. X - 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevre'de Gözden 
Geçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1135) (S. Sayısı: 1085) (Dağıtma tarihi: 15.2.2006) 

304. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/1142) (S. Sayısı: 1087) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

305. - İzmir Milletvekili Enver Öktem ve 14 Milletvekilinin; 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa Bazı Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/380) (S. Sayısı: 1088) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 
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306. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 35 Milletvekilinin; Divriği Ulucamisi ve 

Şifahanesi'nin Korunması ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/599) (S. Sayısı: 1089) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

307. - Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek'in; Çanakkale Savaşlarına Katılanlara, Ailelerine 
Hizmet ve Anı Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/385) (S. Sayısı: 1092) (Dağıtma tarihi: 24.2.2006) 

308. X - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/621) (S. Sayısı: 1093) (Dağıtma tarihi: 
24.2.2006) 

309. - Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği 
Uyum ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/746) (S. Sayısı: 1100) (Dağıtma tarihi: 28.2.2006) 

310.- İzmir Milletvekilleri Bülent Baratalı ve Türkan Miçooğulları ile 21 Milletvekilinin; 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/439) (S. Sayısı: 1104) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

311.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1049) (S. Sayısı: 1105) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

312. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1092) (S. Sayısı: 1106) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

313.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasansı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1152) 
(S. Sayısı: 1108) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

314.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 73 Milletvekilinin; Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Adana 
Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Sigarayla Mücadele Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonları Raporlan (2/555, 
2/377) (S. Sayısı: 1109) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 

315.- Manisa Milletvekili Uruk Özkan ve 7 Milletvekilinin; Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/671) (S. Sayısı: 1110) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 

316.X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyokomünikasyon 
Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1163) (S. Sayısı: 
1111) (Dağıtma tarihi: 15.3.2006) 

317.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1045) (S. Sayısı: 
1115) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 
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318.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 

İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1051) (S. Sayısı: 1116) (Dağıtma 
tarihi: 17.3.2006) 

319.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1063) (S. Sayısı: 1117) (Dağıtma 
tarihi: 17.3.2006) 

320. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1076) 
(S. Sayısı: 1118) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

321. X - Türkiye Cumhuriyeti Devlet İstatistik Enstitüsü ile Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik 
Ajansı Arasında İstatistik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1088) (S. Sayısı: 1119) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

322. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasınm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1140) (S. Sayısı: 1120) 
(Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

323. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 1121) 
(Dağıtma tarihi: 21.3.2006) 

324. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin; 4722 Sayılı Türk Medeni 
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Mal Rejimleri Başlıklı 10. 
Maddesinin 1. Fıkrası ile 2. Fıkrasının Son Cümlesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/615) (S. Sayısı: 1124) 
(Dağıtma tarihi: 23.3.2006) 

325.X - Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1106) (S. Sayısı: 1128) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

326. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasınm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1107) (S. Sayısı: 1129) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

327. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1141) (S. Sayısı: 1130) (Dağıtma tarihi: 29.3. 2006) 

328. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adli 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1144) (S. Sayısı: 1131) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

329. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/344) (S. Sayısı: 1132) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

330. - Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ile Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/573) (S. Sayısı: 1133) (Dağıtma tarihi: 
29.3.2006) 
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331. - Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminatı Kanunu ve 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1097) 
(S. Sayısı: 1134) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

332. - Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Erzurum 
Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805, 2/557) (S. Sayısı: 
1145) (Dağıtma tarihi: 27.4.2006) 

333. - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 31.5.2005 Tarihli ve 6 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Bazı Televizyon Kanallarında Yayınlanan Programların Türk 
Aile Yapısını, Çocukların ve Gençlerin Psikolojik Gelişimini Olumsuz Etkilediği ve İlgili İdari 
Makamlar Tarafından Bu Programların Yayınının Engellenmesine Yönelik Gerekli Tedbirlerin 
Alınmadığı İddialarını İçeren Dilekçelere İlişkin 14 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı İlgili İdari 
Makamların Yazılan ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle İçtüzüğün 119 ve 120 nci 
Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/23) (S. Sayısı: 1144) (Dağıtma tarihi: 28.4.2006) 

334. X - Müteaddit Defalar Değiştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 Tarihli Eurocontrol Hava 
Seyrüsefer Güvenliği İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi Birleştirme Protokolü Konusundaki 
Diplomatik Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Avrupa Birliği Uyum ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1117) (S. Sayısı: 1148) (Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

335. X - Avrupa Topluluğunun, Müteaddit Defalar Değiştirilmiş ve 27 Haziran 1997 Tarihli 
Protokol ile Birleştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 tarihli Eurocontrol Hava Seyrüsefer Güvenliği 
İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesine Katılmasına Dair Protokol Hakkındaki Diplomatik 
Konferansın Son Senedinin Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Avrupa Birliği Uyum ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1118) (S. Sayısı: 1149) (Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

336. X - Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı: 1150) 
(Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

337. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1095) (S. Sayısı: 1155) (Dağıtma tarihi: 10.5.2006) 

338. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler Arasında 
Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1124) (S. Sayısı: 1156) (Dağıtma tarihi: 10.5.2006) 

339. X - Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1174) (S. Sayısı: 1157) (Dağıtma tarihi: 10.5.2006) 

340. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 24 Milletvekilinin 17.3.1981 Tarihli ve 2429 Sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/626) (S. Sayısı: 
1160) (Dağıtma tarihi: 15.5.2006) 

341.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Haritacılık Alanında Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 
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Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1128) (S. Sayısı: 
1181) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

342. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1132) (S. Sayısı: 1182) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

343. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptınm 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1143) (S. Sayısı: 1183) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

344. - Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1205) (S. Sayısı: 1186) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

345. X - Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti Arasında Telif 
Hakları ve İlgili Diğer Fikri Haklar Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1151) (S. Sayısı: 1184) 
(Dağıtma tarihi: 23.5.2006) 

346. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/1176) (S. Sayısı: 1185) (Dağıtma tarihi: 23.5.2006) 

347. - Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu'nun; Orman Kanununun 2 nci Maddesine 
1 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/632) (S. Sayısı: 1187) (Dağıtma tarihi: 24.5.2006) 

348. - 3046 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/1208) (S. Sayısı: 1188) (Dağıtma tarihi: 29.5.2006) 

349. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 42 Milletvekilinin; Büyükşehir Belediyesi Kanununa 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/691) (S. Sayısı: 1190) (Dağıtma tarihi: 30.5.2006) 

350. - Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Gümrük Müsteşar
lığına Bağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1202) (S. Sayısı: 1207) 
(Dağıtma tarihi: 13.6.2006) 

351. X - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ile 7 Milletvekilinin; Jeotermal Enerji Kaynakları 
ve Mineralli Sular Kanunu Teklifi, İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün; Jeotermal Kaynaklar ve 
Mineralli Sular Kanun Teklifi ve Denizli Milletvekili Mehmet Yüksektepe'nin; Jeotermal 
Kaynaklan ve Mineralli Sular Kanunu Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (2/454,2/76,2/579) (S. Sayısı: 1208) (Dağıtma tarihi: 20.6.2006) 

352. - Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/775) 
(S. Sayısı: 1209) (Dağıtma tarihi: 20.6.2006) 

353. - Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Süleyman Sanbaş ile 
Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu'nun; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/683) 
(S. Sayısı: 1213) (Dağıtma tarihi: 23.6.2006) 
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354. X - Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1195) 
(S. Sayısı: 1216) (Dağıtma tarihi: 26.6.2006) 

355. X - Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç 
Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1078) (S. Sayısı: 1218) (Dağıtma tarihi: 27.6.2006) 

356. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Denizcilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptınm Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1113) (S. Sayısı: 1219) (Dağıtma tarihi: 27.6.2006) 

357. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Kişilerin 
Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1123) (S. Sayısı: 1220) (Dağıtma tarihi: 27.6.2006) 

358. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve 17 Milletvekilinin; Devlet Memurları 
Kanununa Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (2/763) (S. Sayısı: 1224) (Dağıtma tarihi: 27.6.2006) 

359.- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonları Raporları (1/1212) (S. Sayısı: 1225) (Dağıtma tarihi: 29.6.2006) 

360. X - Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/1215) 
(S. Sayısı: 1230) (Dağıtma tarihi: 30.6.2006) 

361. - Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının 
Yasaklanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/1111) (S. Sayısı: 1229) (Dağıtma tarihi: 5.9.2006) 

362. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile İçişleri Komisyonları 
Raporları (1/1192) (S. Sayısı: 1232) (Dağıtma tarihi: 5.9.2006) 

363. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 45 Milletvekilinin; 6207 Sayılı Avukatlar 
Yardımlaşma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Adalet Komisyonu Raporu (2/753) (S. Sayısı: 1233) (Dağıtma tarihi: 5.9.2006) 

364. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/799) (S. Sayısı: 1161 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

365. - İstanbul Milletvekili Yahya Baş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/800) (S. Sayısı: 1162'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

366. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/820) (S. Sayısı: 1163'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

367. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/821) (S. Sayısı: 1164'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

368. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/837) (S. Sayısı: 1165'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
20.9. 2006) 

369. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/838) (S. Sayısı: 1166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
20.9.2006) 

370. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/878) (S. Sayısı: 1168'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

371. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/879) (S. Sayısı: 1169'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

372. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldmlması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/899) (S. Sayısı: 1170'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

373. - Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ile Enver Yılmaz'm Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldmlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz ile 5 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/914) (S. Sayısı: 1171'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

374. - Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldmlması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/922) (S. Sayısı: 1172'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 
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375. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/932) (S. Sayısı: 1173'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

376. - Konya Milletvekili Abdullah Çetinkaya'nm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/936) (S. Sayısı: 1174'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

377. - Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/955) (S. Sayısı: 1175'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

378. - Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/961) (S. Sayısı: 1176'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

379. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/982) (S. Sayısı: 1177'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

380. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmın Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/984) (S. Sayısı: 1179'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 977'ye 1 inci Ek) 

(Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/968) 

Not: Tasarının gerekçesi. Dışişleri Komisyonunun kabul ettiği gerekçe. Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu ile (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı metni sıra sayısı 
977 'de yer almaktadır. 

Dışişleri Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No.: 1/968 22/9/2006 
KararNo.: 163 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 13/7/2005 tarihinde dağıtılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminde 
yer alan "(Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı" İçtüzüğümüzün 88 inci maddesi uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere Komis
yonumuza geri çekilmişti. 

Komisyonumuz 21.9.2006 tarihli toplantısında Dışişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Mili! 
Savunma Bakanlıktan temsilcilerinin de katılımlarıyla Tasarıyı yeniden İncelemiş ve görüşmüştür. 

Komisyonda yapılan görüşmelerde Komisyonun daha önce kabul etmiş olduğu maddeler ay
nen kabul edilmiş; Beyanlar kısmında Sosyal Şartın 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası, ülkemizin su 
anki ekonomik durumu itibarıyla bu Akranın gereklerini yerine getiremeyeceği gerekçesiyle daha 
önce Komisyonumuzca kabul edilen Beyandan çıkarılmıştır. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mehmet Dülger 

Antalya 
Kâtip 

Metin Yılmaz 
Bolu 
Üye 

Züheyir Amber 
Hatay 

(Muhalifim) 

Başkanvekiti 

EyyüpSanay 
Ankara 

Üye 
Ahmet Edip Uğur 

Balıkesir 

Üye 
Halil Akyüz 

îstanbul 

(Muhalifim) 

Sözcü 
Mustafa Dündar 

Bursa 

Üye 
Abdülbaki Türkoğlu 

Elazığ 

Üye 
Mehmet B. Denizolgvn 

İstanbul 
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Oye Üye Üye 
Hüseyin Kansu Onur Oymen Fikret Ünlü 

İstanbul İstanbul Karaman 
(Muhalefet şerhi ile) (Muhalifim) 

Üye Üye 

Nihat Eri Süleyman Gündüz 
Mardin Sakarya 

MUHALEFET ŞERHİ 
Avrupa Sosyalist Şartının 4 üncü maddesine Türkiye'nin çekince koymaması konusunda 

iktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak bir mutabakata varmıştık. Şimdi bu mutabakatı bozarak 
yeniden çekince koymamızı gerektiren yeni bir durum ortaya çıkmamıştır. Söz konusu madde 
çatışanları ve ailelerini makul bir hayat düzeyi sürdürebilecek gelire kavuşma hedefini ortaya 
koymaktadır. Bu konuda ülkeleri takvime bağlayacak hiçbir somut mükellefiyet getirmemektedir. 
Bu temel hedefe Türkiye'nin rezerv koyması, çalışanların temel haklarına ülkemizin saygı 
göstermediği izlenimini yaratacaktır. Yoksullukla mücadele edeceğini her vesile ile ilan eden 
Hükümet açısından bu maddeye rezerv koymak büyük bir çelişki yaratacaktır. Bu nedenlerle bu 
maddeye çekince koyulmasına muhalifim. 

21/9/2006 
Onur Öymen 

İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 977'ye 1 inci Ek) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METtN 

(GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ) AVRUPA SOSYAL 
ŞARTININ ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAÎR KANUN TASARISI 

MADDE 1-16/6/1989 tarihli ve 3581 sayı
lı Kanunla onaylanması uygun bulunan 1961 ta
rihli Avrupa Sosyal Şartt'nm yerini almak üze
re, Avrupa Konseyi tarafından 1996 tarihinde 
kabul edilen ve Ülkemiz tarafından 6/10/2004 
tarihinde imzalanan "(Gözden Geçirilmiş) Av
rupa Sosyal Şartı"nın beyanı ile onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2- Bu Kanunla onaylanması uy
gun bulunan Şartın III. bölümünün A maddesi
nin (3) numaralı fıkrası gereğince, Şartın 11. bö
lümündeki diğer maddelerin veya fıkra ve bent
lerin bilahare kabulünü beyana Bakanlar Kuru
lu yetkilidir. 

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür, 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METÎN 

(GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ) AVRUPA SOSYAL 
ŞARTININ ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2- Tasarının 3 üncü maddesi 2 nci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3- Tasarının 4 üncü maddesi 3 üncü 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd, 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Âtalay 

Devlet Bakanı 
G. Aksit 

Milli Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak, ve Başb. Yrd, 
A. Şener 

Devlet Bakanı V. 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
K. Tûzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakam 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakam 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M.Âydm 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakam 
K. Unakttan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Göv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakam V. 
O. Pepe 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 977'ye 1 Ek) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ 
METNE EKLİ BEYAN 

Türkiye Cumhuriyeti, 1996 tarihli "(Göz
den Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şarü" nm in. Bö
lümünün A maddesi gereğince, anılan Sait'in II. 
Bölümünün aşağıdaki madde, fıkra ve bentleri
ni kabul ettiğini beyan eder. 

1 inci madde 
2 nci maddenin 2 ,4 ,5 ,6 ve 7*nci fıkraları 
3 üncü madde 
4 Üncü maddenin 2,3 ,4 ve 5 inci fıkraları 
7 nci maddenin 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6,8, 9 ve 10. 

fıkraları 
8 ila 21 inci maddeler 
22 nci maddenin (a) ve (b) bentleri 
24 ila 31 inci maddeler 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ BEYAN 

Türkiye Cumhuriyeti, 1996 tarihli "(Göz
den Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı" nın III. Bö
lümünün A maddesi gereğince, anılan Şart'm II. 
Bölümünün aşağıdaki madde, fıkra ve bentleri
ni kabul ettiğini beyan eder. 

1 inci madde 
2 nci maddenin 1,2,4,5,6 ve 7'nci fikralan 
3 üncü madde 
4 üncü maddenin 2,3 ,4 ve 5 inci fıkraları 
7 nci maddenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ve 

1 (Tuncu fıkraları 
8 ila 31 inci maddeler 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 977*ye 1 Ek) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 977) 

(Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları 

Raporlan (1/968) 

Not: Tasarı; Başkanlıkça Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal îşler ile Dışişleri 
komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 7,2,2005 

Sayı: B.02.O.KKG.0.1Ö/IO1-I0İ8/571 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25.1.2005 

tarihinde kararlaştırılan "(Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" İle gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
TASARI GEREKÇESİ 

Avrupa Konseyi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumak 
ve güçlendirmek, Avrupa kültürel benliğinin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak amacına 
yönelik kırk altı devleti bir araya getiren bir hükümetlerarası kuruluş olup, hedefi, üye ülkelerin 
ekonomik ve sosyal ilerlemelerini geliştirmek ve ortak mirasları olan ilke ve İdealleri korumak ve 
yükseltmek için üyeleri arasında işbirliğini geliştirmektir. Avrupa Konseyi bu hedefine ulaşmak 
için, üye devletlerin onayına açık çok sayıda sözleşme kabul etmiştir, 

Türkiye, 1949 yılından beri Avrupa Konseyine üye olup, Konsey çerçevesinde akdolunan bel
li başlı prensip sözleşmelerinin çoğunu imzalamış ve bunların bir çoğunu da onaylayarak uy
gulamaya koymuştur. Avrupa Konseyi'ntn sosyal alandaki temel belgesi niteliğini taşıyan, temel 
sosyal ve ekonomik hakları koruyan Avrupa Sosyal Şartı; medeni ve politik haklan garanti eden ve 
Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesini takviye eden, Avrupa Konseyi bünyesinde akdedilmiş en Önem
li iki temel sözleşmeden biri olup, 1961 yılında Turin'de Avrupa Konseyi bünyesinde üye ülkelerin 
imzasına açılmış ve 1965 yılında yürürlüğe girmiştir. 

1961 tarihli Avrupa Sosyal Şartı, Ülkemiz tarafından 4 Temmuz 1989 yılında onaylanmış ve 
24 Aralık 1989 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

S Kasım 1990 tarihinde Roma'da düzenlenen İnsan Haklan Bakanlar Konferansında; bir yandan 
kişisel, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak insan haklarının bütünlüğünün korunması diğer 
yandan, Avrupa Sosyal Şartına taze bir güç vermek, özellikle, Şartın kabulünden sonra meydana gelen 
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temel sosyal değişikliklerin hesaba katılarak Şartın maddi içeriğinin güncelleştirilmesi ve uyarlanması 
aynca, 1988 tarihli katma protokolle garanti edilen hakların da bu metinde yer alması ve yine, 1961 
tarihli Avrupa Sosyal Şartında yer alan ancak, değiştirilmesi gerekli bulunan yeni hakların da ilave edil
mesinin gerekliliği dikkate alınarak, Avrupa Sosyal Şartının yerine geçen Gözden Geçirilmiş Avrupa 
Sosyal Şartı, 3 Mayıs 1996 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Temmuz 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı, temel sosyal ve ekonomik hakların bütün yönlerini 
garanti eden tek sözleşmedir. Sosyal haklar alanında geçmiş 30 yıl boyunca ortaya çıkmış değişik-
likler dikkate alındığında, bu modern belge, 196 İ tarihli Şart'ın boşluklarını telafi etmiş ve şu an 
için 21 inci yüzyıl gerçeklerine tamamen uyarlanmış bir insan haklarını koruma belgesidir. 

Söz konusu Şart, 12.11.2004 tarihi itibariyle, 46 Avrupa Konseyi ülkesinden 37'si tarafindan 
imzalanmış ve 19'u tarafından onaylanmış bulunmakta olup, Ülkemiz tarafından da 6.10.2004 
tarihinde imzalanmış olmasına rağmen, henüz onaylanmadığından bu gereğin yerine getirilmesinde 
yarar görülmektedir. 

Ülkemiz batılı demokratik toplumun mensubu olması sıfatıyla, Batı Avrupa ülkelerinin üyesi 
bulunduğu kuruluşların bir çoğuna üye olup, 17 Aralık 2004 tarihinde yapılan Avrupa Konseyi Top
lantısında müzakerelerin başlaması için tarih almış bir ülke olarak, 30 yıldır uygulanan belli başlı 
sosyal hukuk kurallarını belirleyen dünyanın en önemli belgelerinden biri olan ve 1961 tarihli Av
rupa Sosyal Şartının yerine geçen, 1996 tarihli Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartını onay
laması, sosyal normlarımızın Batı Avrupa ülkelerinin sosyal normlarına uyumunu sağlayacak 
düzenlemelerin yapılmasını zorunlu hale getirecektir. Bu nedenle, söz konusu Gözden Geçirilmiş 
Avrupa Sosyal Şartı kapsamında Türkiye'nin onayladığı hükümlerle ilgili olarak yapılacak çalış
malar da Ülkemiz için önem taşımakta ve öncelikli bir durum arzetmektedir. 

Ayrıca, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartında öngörülen kurallara ve ilkelere uyum sağ
lamaktan da öteye, yasal düzenlemelerimizin bir çoğunun güncel şartlara uydurulması zorunluluğu 
bir gerçektir. Kaldı ki, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartının maddeleri arasında mevcut 
yasalarımızla tam uyuşmayan bazı maddelerin, ülkemiz kamu ve sosyal düzenini etkilemeksizin 
sadece güncel ihtiyaçlara uyacak şekilde tadilinin kolaylıkla mümkün olacağı görülmektedir. 

Yine, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartında yer alan sosyal ve ekonomik hakların, diğer 
Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin vatandaşlarına tanınması mütekabiliyet esasına bağlı olduğundan, 
Türkiye'nin bu Şartı onaylaması üye ülkelerde ikamet eden ve çalışan Türk vatandaşlarına yeni hak
lar kazandıracak, onların durumunu güçlendirecektir. 

Diğer taraftan, Ülkemiz, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nın İÜ. bölüm, A maddesin
de öngörülen şartların çoğunu yerine getirebilecek durumda bulunmaktadır. Nitekim, Şartın III. 
bölüm, A maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan, 9 temel maddeden asgari 6'smın ve bu 
zorunlu maddeler dahil toplam en az 16 maddenin veya numaralandın İmiş fıkralardan 63'ünün üye 
ülkeler tarafından kabul edilmesi öngörülmüş olup, Ülkemiz, 20 maddeyi ve numaralandırılmış fık
ralardan 87 fıkrayı kabul etmek suretiyle fazlası ile bu şartlan yerine getirebilecek durumdadır. 

Kabul edemediğimiz fıkralar bakımından bir mukayese yapıldığında ise, Gözden Geçirilmiş 
Avrupa Sosyal Şartı'na taraf bir çok ülkenin toplumlarına geniş kapsamlı sosyal haklar sağ
lamalarına rağmen, çoğu fıkraya çekince veya beyan yoluyla yorum getirdiği, hatta bazı fıkraları 
sosyal yapısına aykın bularak kabul etmediği görülmektedir. 

Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartında öngörülen haklara ilişkin hükümler ile ulusal mev
zuat ve uygulamalarımızın karşılaştırılması suretiyle yapılan değerlendirilme sonucunda; Söz 
konusu Şartın Ülkemiz tarafından onaylanmasının, bir olumsuzluk yaratmayacağı ve Gözden 
Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nın, II, bölümünde yer alan maddelerden toplam 87 fıkra ve 2 ben
din Ülkemiz tarafından onaylanması uygun olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 977) 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ GEREKÇE 
Avrupa Konseyi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi İlkelerini korumak 

ve güçlendirmek, Avrupa kültürel benliğinin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak amacına 
yönelik kırk altı devleti bir araya getiren bir hükümetlerarası kuruluş olup, hedefi, üye ülkelerin 
ekonomik ve sosyal İlerlemelerini geliştirmek ve ortak mirasları olan ilke ve idealleri korumak ve 
yükseltmek için üyeleri arasında işbirliğini geliştirmektir. Avrupa Konseyi bu hedefine ulaşmak 
için, üye devletlerin onayına açık çok sayıda sözleşme kabul etmiştir. 

Türkiye, 1949 yılından bert Avrupa Konseyine üye olup, Konsey çerçevesinde akdolunan bel
li başlı prensip sözleşmelerinin çoğunu imzalamış ve bunların bir çoğunu da onaylayarak uy
gulamaya koymuştur. Avrupa Konseyi'nin sosyal alandaki temel belgesi niteliğini taşıyan, temel 
sosyal ve ekonomik haklan koruyan Avrupa Sosyal Şartı; medeni ve politik hakları garanti eden ve 
Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesini takviye eden, Avrupa Konseyi bünyesinde akdedilmiş en önem
li iki temel sözleşmeden biri olup, 1961 yılında Turin'de Avrupa Konseyi bünyesinde üye ülkelerin 
imzasına açılmış ve İ965 yılında yürürlüğe girmiştir. 

1961 tarihli Avrupa Sosyal Şartı, Ülkemiz tarafından 4 Temmuz 1989 yılında onaylanmış ve 
24 Aralık 1989 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

5 Kasım 1990 tarihinde Roma' da düzenlenen İnsan Hakları Bakanlar Konferansında; bir yarı-
dan kişisel, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak insan haklarının bütünlüğünün korunması 
diğer yandan, Avrupa Sosyal Şartına taze bîr güç vermek, özellikle, Şartın kabulünden sonra mey
dana gelen temel sosyal değişikliklerin hesaba katılarak Şartın maddi içeriğinin güncelleştirilmesi 
ve uyarlanması ayrıca, 1983 tarihli katma protokolle garanti edilen hakların da bu metinde yer al
ması ve yine, 1961 tarihli Avrupa Sosyal Şartt'nda yer alan ancak, değiştirilmesi gerekli bulunan 
yeni hakların da ilave edilmesinin gerekliliği dikkate alınarak, Avrupa Sosyal Şartının yerine geçen 
Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı, 3 Mayıs 1996 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Temmuz 1999 
tarihînde yürürlüğe girmiştir. 

Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı, temel sosyal ve ekonomik hakların bütün yönlerini 
garanti eden tek sözleşmedir. Sosyal haklar alanında geçmiş 30 yıl boyunca ortaya çıkmış değişik
likler dikkate alındığında, bu modern belge, 1961 tarihli Şart' in boşluklarını telafi etmiş ve şu an 
için 21 inci yüzyıl gerçeklerine tamamen uyarlanmış bir insan haklarını koruma belgesidir. 

Söz konusu Şart, 12.11.2004 tarihi itibariyle, 46 Avrupa Konseyi ülkesinden 37'si tarafından im
zalanmış ve 19*11 tarafından onaylanmış bulunmakta olup, Ülkemiz tarafından da 6.10.2004 tarihinde im
zalanmış olmasına rağmen, onaylanmadığından bu gereğin yerine getirilmesinde yarar görülmektedir. 

Ülkemiz batılı demokratik toplumun mensubu olması sıfatıyla. Batı Avrupa ülkelerinin üyesi 
bulunduğu kuruluşların bir çoğuna üye olup, 17 Aralık 2004 tarihinde yapılan Avrupa Konseyi Top
lantısında müzakerelerin başlaması için tarih almış bir ülke olarak, 30 yıldır uygulanan belli başlı 
sosyal hukuk kurallarını belirleyen dünyanın en önemli belgelerinden biri olan ve 1961 tarihli Av
rupa Sosyal Şartının yerine geçen, 1996 tarihli (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartım onay
laması, sosyal normlarımızın Batı Avrupa ülkelerinin sosyal normlarına uyumunu sağlayacak 
düzenlemelerin yapılmasını zorunlu hale getirecektir. Bu nedenle, söz konusu (Gözden Geçirilmiş) 
Avrupa Sosyal Şartı kapsamında Türkiye'nin onayladığı hükümlerle ilgili olarak yapılacak çalış
malar da Ülkemiz için önem taşımakta ve Öncelikli bîr durum arzetmektedir. 
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Yine, (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartında yer alan sosyal ve ekonomik hakların, diğer 
Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin vatandaşlarına tanınması mütekabiliyet esasına bağlı olduğundan, 
Türkiye'nin bu Şartı onaylaması üye ülkelerde ikamet eden ve çalışan Türk vatandaşlarına yeni hak
lar kazandıracak, onların durumunu güçlendirecektir 

Diğer taraftan, (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının III. Bölüm, A maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendinde sayılan, 9 temel maddeden asgari 6' sının ve bu zorunlu maddeler dahil top
lam en az 16 maddenin veya numaralandınlmış fıkralardan 63 "ünün üye ülkeler tarafından kabul 
edilmesi öngörülmüş olup, Ülkemiz, 27 madde ile numaralandınlmış fıkralardan 15 fıkrayı 
(numaralandınlmış fıkralardan toplam 91 fıkra) kabul etmek suretiyle fazlası ile bu şartlan yerine 
getirebilecek durumdadır. 

Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nda öngörülen haklara ilişkin hükümler ile ulusal mev
zuat ve uygulamalarımızın karşılaştırılması suretiyle yapılan değerlendirilmesi sonucunda; Gözden 
Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartının, II. Bölümünde yer atan maddelerden 27'sinin ve numaralandırıl
mış fıkralardan İS1 inin veya numaralandırılmış fıkralardan toplam 91 fıkranın Ülkemiz tarafından 
onaylanması uygun olacaktır. 
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Sağlık, Aile, Çalışın* ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No.: 1/968 28.2.2005 
Karar No.: 12 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 7.2.2005 tarihinde Başkanlığınıza 

sunulan, "(Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartımı Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı", Başkanlığınızca 11.2.2005 tarihinde esas komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna, tali 
komisyon olarak Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Komisyonumuza havale edilmiş ve Komis
yonumuz 242.2005 tarihli onbirinci toplantısında, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik, Adalet ve Dışişleri bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasan ile 1%1 tarihli Avrupa Sosyal Şartının yerini almak üzere, Avrupa Konseyi tarafından 
1996 tarihinde kabul edilen ve ülkemiz tarafından 6.10.2004 tarihinde imzalanan "(Gölden Geçiril
miş) Avrupa Sosyal ŞartTmn beyan ile onaylanması uygun bulunmaktadır. 

Komisyonda yapılan görüşmelerde Şartın bazı madde, fıkra ve bentlerinin kabulünün beyanı 
ile onaylanması, diğer maddelerin veya fıkra ve bentlerin bilahare kabulünü beyana Bakanlar 
Kurulunun yetkili kılınmasının Anayasamızın 90 inci ve 7 nci maddeleri çerçevesinde yetki devri 
niteliğinde olup olmadığı tartışılmış, tali komisyon olmamız nedeniyle 2 nci maddenin tasandan 
çıkarılması hususunda takdir Dışişleri Komisyonuna bırakılmıştır. 

Tasarının söz konusu Anlaşmanın onaylanmasını uygun bulan 1 inci maddesi ile yürürlük ve 
yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. 
Başkan 

Cevdet Erdöt 
Trabzon 

Kâtip 
Mehmet Kılıç 

Konya 
Üye 

Bayram Meral 
Ankara 

(Katılmıyorum) 
Üye 

ŞerifBirinç 
Bursa 
Üye 

İzzet Çetin 
Kocaeli 

(Katılmıyorum) 
Üye 

tdris Sami Tandoğdu 
Ordu 

(Katılmıyorum) 

Başkanvekili 
Nevzat Doğan 

Kocaeli 
Üye 

lehmet Kerim Yıldız 
Ağrı 
Üye 

Remziye Öztoprak 
Ankara 

Üye 
Agah Kafkas 

Çorum 
Üye 

Ali Arslan 
Muğla 

(Katılmıyorum) 
Üye 

Feramus Şahin 
Tokat 

Sözcü 
Sabri Varan 
Gümüşhane 

Üye 
Muzaffer R. KurSulmusoğlu 

Ankara 
Üye 

Osman Akman 
Antalya 

Üye 
İrfan Rıza Yaztetoğlu 

Diyarbakır 
Üye 

Medeni Yılmaz 
Mnş 

Üye 
Alim Tunç 

Uşak 
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SAĞLIK, AlLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 
(GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ) AVRUPA SOSYAL ŞARTININ ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2.- Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3.- TasanniD 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No.: 1/968 29.6.2005 
Karar No.: 89 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasansı, Komisyonumuzun 17 Mart 2005 tarihli 14 üncü ve 23 Haziran 2005 tarihli toplantılarında 
Dışişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşül
müştür. 

Komisyonumuz, 17 Mart 2005 tarihli 14 üncü toplantısında konunun etraflıca incelenmesini 
teminen bir alt komisyon kurulmasına karar vermiştir. Söz konusu Alt Komisyon raporunu hazır
layarak Başkanlığımıza sunmak suretiyle görevini tamamlamıştır. 

Alt Komisyonun yapmış olduğu değişiklikler, raporda aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: 

2 nci maddenin (l) numaralı bendi: "Verimlilik artışı ile ilgili diğer etkenler izin verdiği öl
çüde" şartlarına bağlı olarak haftalık çalışma süresinin aşamalı olarak azaltılmasını öngören makul 
günlük ve haftalık çalışma saatleri sağlamayı taahhüt etmekte herhangi bir sakınca görülmemek
tedir. Bu nedenle bu bend üzerindeki çekincenin kaldırılmasına karar verilmiştir. 

2 nci maddenin (3) numaralı bendi: "Ülkemiz kalkınmışlık düzeyi ve sosyo-ekonomik şartları" 
dikkate alınarak bu bend üzerinde konulan çekince gerekçelerinin geçerliliğini koruduğu sonucuna 
varılmıştır. 

4 üncü maddenin (1) numaralı bendi: "Çalışanlann kendilerine ve ailelerine iyi bir yaşam 
düzeyi sağlayacak ücret hakkına sahip olduklarını tanımayı taahhüt etmek" T.C. Anayasası 2 nci 
maddesinde öngörülen sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Aksi kabul sosyal devlet ilkesi ile çelişir. 
Bu nedenle bu bend üzerindeki çekincenin kaldırılmasına karar verilmiştir. 

5 inci madde: Sosyal çalışma hayatını düzenleyen iç mevzuatımızdaki düzenlemeler ile Ül
kemiz sosyoekonomik şartlan gözönünde bulundurulmuş, bu madde üzerinde konulmuş olan 
çekincelerin halen geçerliliğini koruduğu kanaatine varılmıştır. 

6 ncı madde: Toplu pazarlık hakkı ve bu hakkın kullanımı konusunda hükümler içeren bu mad
de île ilgili olarak, Ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik şartlar dikkate alınmış ve konulan 
çekince gerekçelerinin geçerliliğini koruduğu kanaatine vanlmıştır. 

7 nci maddenin (7) numaralı bendi: 7 nci madde (7) numaralı bendindeki "verimlilik artışı ve 
ilgili diğer etkenler izin verdiği ölçüde" kriterleri ve şartlan sağlandığı takdirde çalışanların izin 
süresinin artın İmasını öngören bu bende ilişkin çekince gerekçelerinin halen geçerliliğini koruduğu 
sonucuna varılmıştır. 

22 nci madde (c) bendi: "İşletmede sosyal ve sosyo-kültürel hizmetlerin ve olanakların örgüt
lenmesine" keza, 

22 nci madde (d) bendi: "Bu konulardaki düzenlemelere ilişkin uyumun denetimine katılma 
olanağı veren önlemler almayı ya da bunları özendirmeyi taahhüt etmek" esasen madde başlığın
daki "çalışma koşullarının ve çalışma ortamının düzenlenmesine ve iyileştirilmesine katılma hak-
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kının" doğal bir uzantısı olup, aynı maddenin (a) bendindeki "çalışma koşullarının, işin örgütlen
mesinin ve çalışma ortamının düzenlenmesi ve iyileştirilmesi" ile (b) bendindeki "işletmede sağ
lığın ve güvenliğin korunmasına" dair çekince konulmadan kabul edilmiş hükümlerin bütünleyicisi 
hükümler niteliğindedir. Aynı konuyu öngören İki bendin kabul edilmesine karşın bütünleyici 
nitelik arz eden diğer 2 bende çekince konulması çelişki yaratmaktadır. Bu nedenle Alt Komis
yonumuzca (c) ve (d) bendlerine konulan çekincelerin kaldırılmasına karar verilmiştir. 

23 üncü madde: "Yaşlıların sosyal korunma hakkına" sahip olduklarını ve bu kapsamda yaş
lılara bir kısım kamu imkanları ve hizmetlerinin sunulmasını, bazı önlemler alınmasını ya da bun
ları özendirmeyi taahhüt etmek, sosyal devlet olmanın bir gereği olmanın yamsıra yaşlılarımıza kar
şı vefa borcumuzun bir gereği olduğu düşünce ve kanaati ile bu maddeye konulan çekincenin kal
dırılmasına karar verilmiştir. 

Komisyonumuzca, Alt Komisyon Raporu esas alınarak 23 Haziran 2005 tarihli toplantımızda 
Tasarının görüşmelerine başlanmıştır. Komisyonumuz, Şartın II. Bölümünde yer alan 2 nci mad
denin (1) numaralı bendi, 22 nci maddenin (c) ve (d) bentleri ile 23 üncü madde üzerindeki çekin
celerin oybirliği ile 4 üncü maddenin (1) numaralı bendindeki çekincenin oy çokluğu ile kaldırıl
masına; 2 nci maddenin (3) numaralı bendi, 5 ve 6 nci maddeler ite 7 nci maddenin (7) numaralı 
bendindeki çekincelerin geçerliliğini koruduğuna karar vermiştir. Komisyonumuzca, yapılması 
kararlaştırılan bu değişiklikler doğrultusunda Beyan ve Tasarının Gerekçesinde gerekli görülen 
değişiklikler yapılmıştır. 

Komisyonumuzca, Tasarının maddelere geçilmesinin kabulünün ardından 1 inci madde aynen 
kabul edilmiştir. Tasarının 2 nci maddesinde yer alan "Bu kanunla onaylanması uygun bulunan Şar
tın III. Bölümünün A maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, Şartın II. Bölümündeki diğer mad
delerin veya fıkra ve bentlerin bilahare kabulünü beyana Bakanlar Kurulu yetkilidir" hükmü; 
Anayasamızın 90 inci ve 7 nci maddeleri de goz önünde bulundurularak yasama yetkisi devri 
niteliğinde görüldüğünden Komisyonumuzca reddedilmiştir. Tasarının 3 üncü maddesi 2 nci mad
de, 4 üncü maddesi 3 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ülkemiz, 1949 yılından beri Avrupa Konseyine üyedir. Avrupa Konseyimin sosyal alandaki 
temel belgesi niteliğini taşıyan, sosyal ve ekonomik hakları koruyan Avrupa Sosyal Şartı; medeni 
ve politik haklan garanti eden ve Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesini takviye eden, Avrupa Konseyi 
bünyesinde akdedilmiş en önemli iki temel sözleşmeden biridir. 

1961 tarihli Avrupa Sosyal Şartı, ülkemiz tarafından 1989 yılında onaylanmış ancak Şartın 
kabulünden sonra meydana gelen temel sosyal değişikliklerin dikkate alınması suretiyle Şartın mad
di içeriğinin güncelleştirilmesi ve uyarlanması gereği doğmuştur. Bu çerçevede, 1983 tarihli katma 
protokolle garanti edilen haklann da bu metinde yer alması ve 1961 tarihli Avrupa Sosyal Şartı'nda 
yer alan ancak, değiştirilmesi gerekli bulunan yeni haklann da ilave edilmesi ile Gözden Geçirilmiş 
Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Sosyal Şartının yerine geçmiş olacaktır. 

1961 tarihli Avrupa Sosyal Şartının yerine geçecek olan 1996 tarihli (Gözden Geçirilmiş) Av
rupa Sosyal Şartının onaylanması ile sosyal normlarımızın Batı Avrupa Ülkelerinin normlarına 
uyumu sağlanmış olacaktır. Ayrıca Şartta yer alan sosyal ve ekonomik haklann, diğer Avrupa Kon
seyi üyesi ülkelerin vatandaşlanna tanınması mütekabiliyet esasına bağlı olduğundan, ülkemizin bu 
Şartı onaylaması ile üye ülkelerde ikamet eden ve çalışan Türk vatandaşlanna yeni haklar kazan
dıracağı da dikkate alınan Tasan, Komisyonumuzca benimsenmiş ve Tasarının tümü üzerinde 
yapılan değişikliklerle birlikte kabul edilmiştir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 

Mehmet Dülger 

Antalya 

Üye 

Mahmut Koçak 

Afyonkarahisar 

(Çekimserim, 

çekimserlik görüşü ektedir) 

Üye 

AzizAkgül 

Diyarbakır 

Üye 

Mehmet B. Denizolgun 

İstanbul 

Üye 

Nihat Eri 

Mardin 

Başkanvekİli 

Eyyüp Sanay 

Ankara 

Üye 

Ramazan Toprak 

Aksaray 

Üye 

Abdülbaki Türkoğlu 

Elazığ 

Üye 

Hüseyin Kansu 

İstanbul 

Üye 

Süleyman Gündüz 

Sakarya 

Sözcü 

Mustafa Dündar 

Bursa 

Üye 

Ahmet Edip Uğur 

Balıkesir 

Üye 

Halil Akyüz 

İstanbul 

Üye 

Ufiık Özkan 

Manisa 

Üye 

Abdullah Veli Şeyda 

Sımak 
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ÇEKİMSERLİK GÖRÜŞÜ 
Bilindiği gibi 23 Haziran 2005 Perşembe günü yapılan komisyon toplantısında "(Gözden 

Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı"mn 
oylamasında çekimser kaldığımı belirttim. 

Öncelikle bu konudaki endişelerimi arz etmek isterim; bu kanunun kabulü ile yürürlüğe girecek 
Avrupa Sosyal Şartımn 4/1 maddesinin, ülkemizde kaçak (sigortasız) işçi çalıştırılmasında büyük bir 
arbşa yol açacağı inancındayım. Ayrıca artan emek maliyeti ile birlikte müteşebbislerimizin dünya 
genelindeki rekabet gücü büyük oranda zayıflayacaktır. Ülkemiz bir cazibe merkezi, bir çekim alanı 
olmaktan uzaklaşacak, sonuç olarak da yatırımlar azalacak ve işsizlik artacaktır. 

Ayrıca 2 yıl içerisinde bu kanunun onaylanması ile verilecek haklar ve sendikaların erken hak 
talepleri olabilecek, bunlar eylemlerle desteklenebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve 
sosyal şartları bu hakların hemen verilebilmesine elvermediği için temelde 2 ana sıkıntıyla kar
şılaşacağız: 

Bunlardan birincisi; yaşanabilecek eylemlerle güvenlik güçlerimiz ile işçilerimiz karşı karşıya 
gelebilecektir. Öte yatıdan Avrupa'nın kanunların çıkanlıp uygulanmadığına dair eleştirilerine, bu 
şartın onaylanması ile birlikte bir yenisi daha eklenecektir. 

Gönlümüz tabiî ki asgarî ücretin daha iyi oranlarda olmasını ister, ancak ülkemizin ekonomik 
durumu ve içinden geçtiğimiz sıkıntılı dönem buna şu an müsaade etmeyecektir. Ülke gerçekleri ile 
hareket ederek bu madde üzerindeki çekincemin en azından belli bir süre daha bekletilmesinin uy* 
gun olacağı inancındayım. Bu çekinceden dolayı "Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı"na çekimser oy kullandım. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Koçak 
Afyon karahisar 
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HÜKÜMETÎN TEKLİF ETTÎGI METÎN 

(GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ) AVRUPA SOSYAL 
ŞARTININ ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 16.6,1989 tarihli ve 3581 
sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 
1961 tarihli Avrupa Sosyal Şartının yerini al
mak üzere, Avrupa Konseyi tarafından 1996 
tarihinde kabul edilen ve ülkemiz tarafından 
6.10.2004 tarihinde imzalanan "(Gözden 
Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı"nın beyan ile 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2.- Bu Kanunla onaylanması uy
gun bulunan Şartın III. bölümünün A mad
desinin (3) numaralı fıkrası gereğince, Şartın İL 
bölümündeki diğer maddelerin veya fıkra ve 
bentlerin bilahare kabulünü beyana Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyİp Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak, ve Başb. Yrd 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M, V, Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B, Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

(GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ) AVRUPA SOSYAL 
ŞARTININ ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1,- Tasarının l İnci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2.- Tasarmm 3 üncü maddesi 2 nci mad
de olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3.-Tasannm 4 üncü maddesi 3 üncü 
madde olarakKomisyonumuzca aynen kabul edilmiştir 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı V. 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M, H. GÜler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı _ 
Ç. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unatatan 

Sağlık Bakanı 
R, Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğiu 

Kültür ve Turizm Bakanı V 
O. Pepe 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ 
METNE EKLİ BEYAN 

Türkiye Cumhuriyeti, 1996 tarihli "(Göz
den Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı "nın III. 
bölümünün A maddesi gereğince, anılan Sarfın 
II. Bölümünün aşağıdaki madde, fıkra ve bent
lerini kabul ettiğini beyan eder. 

1 inci madde 
2 nci maddenin 2 ,4 ,5 ,6 ve 7. fıkraları 
3 üncü madde 
4 üncü maddenin 2, 3,4, ve 5. fıkraları 
7 nci maddenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ve 10. 

fıkraları 
8 ila 21 inci maddeler 
22 nci maddenin (a) ve (b) bentleri 
24 ila 31 İnci maddeler 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ BEYAN 

Türkiye Cumhuriyeti, 1996 tarihli "(Göz
den Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı" nm III. 
bölümünün A maddesi gereğince, anılan Sarfın 
n. Bölümünün aşağıdaki madde, fıkra ve bent
lerini kabul ettiğini beyan eder. 

1 inci madde 
2 nci maddenin 1, 2, 4, 5, 6 ve 7'nci fık

raları 
3 ve 4 üncü maddeler 
7 nci maddenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ve 

IO'UIKU fıkraları 
S ila 31 inci maddeler 
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(GÖZDEN GEÇtRtLMtS) AVRUPA SOSYAL ŞARTI 
Strazburg, 3 Mayıs 1996 

Başlangıç 
Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; 
Avrupa Konseyi hedefinin, kendilerinin ortak mirası olan ideal ve ilkelerin gerçekleştirilmesi 

ve korunması amacıyla üyeleri arasında daha güçlü bir birliğin sağlanması ve özellikle tasan hak
ları ve temel özgürlüklerin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi yoluyla sosyal ve ekonomik geliş
menin kolaylaştırılması olduğunu dikkate alarak; 

Avrupa Konseyine üye Devletlerin, 4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da imzalanmış olan İnsan 
Haklan ve Temel Özgürlüklerin Korunması Avrupa Sözleşmesi ile 20 Mart 1952 tarihinde Pariste 
imzaya açılan Ek Protokollerde, halklarına bu belgelerde belirtilen sivil ve siyasi Özgürlükleri sağ* 
lamayı kabul ettiklerini dikkate alarak; 

Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin 18 Ekim 1961 tarihinde Torino'da imzaya açılmış olan Av
rupa Sosyal Şartı ve buna ek Protokollerde halklarına, yaşam standartlannı ve sosyal refah düzeyini 
yükseltmek için bu belgelerde belirtilen sosyal haklan sağlamayı kabul ettiklerini dikkate alarak; 

5 Kasım 1990 tarihinde Roma'da yapılan İnsan Haklan konusunda Bakanlar Konferansında, 
bir yandan bütün insan haklarının, bunlar kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal ya da kültürel olsun, 
bölünmezliğinin korunması, diğer yandan Avrupa Sosyal Şartı'na yeni bir atılım kazandınlması 
gereğinin vurgulandığını anımsatarak; 

21 ve 22 Ekim 1991 tarihinde Torino'da yapılan Bakanlar Konferansı sırasında kararlaştırıldığı 
gibi, özellikle Şart metninin kabul edildiği tarihten bu yana ortaya çıkan temel sosyal değişimleri 
dikkate almak için Şartın içeriğinin güncelleştirilmesi ve uyarlanması konularında karartı olarak; 

Şarta yeni haklar eklemek ve Şartın değişik biçimiyle güvence altına alınan haklar ile 1988 
tarihli Ek Protokolle güvence altına altnan hakların, Avrupa Sosyal Şartı'nın yerini almak üzere 
hazırlanan Değiştirilmiş bir Şartta yer almasının yararının bilincinde olarak; 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 
BÖLOM f: 
Âkit Taraflar, ulusal ve uluslararası nitelikteki tüm uygun yollarla aşağıdaki hak ve ilkelerin et

kili bir biçimde gerçekleşebileceği koşullara ulaşmayı politikalarının amacı sayarlar 
1- Herkes, Özgürce edinebildiği bir işle yaşamım sağlama fırsatına sahiptir. 
2- Tüm çalışanların adil çalışma koşullarına sahip ohna hakkı vardır. 
3- Tüm çalışanların güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına sahip olma hakkı vardır. 
4- Tüm çalışanların, kendileri ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlamak için yeterli adil bir 

ücret alma hakkı vardır. 
5- Tüm çalışanlar ve işverenler, ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak amacıyla ulusal ve 

uluslararası kuruluşlar düzeyinde örgütlenme özgürlüğüne sahiptir. 
6- Tüm çalışanlar ve işverenler, toplu pazarlık hakkına sahiptir. 
7 - Çocuklar ve gençler, uğrayacaktan bedensel ve manevi tehlikelere karşı özel korunma hak

kına sahiptir. 
8- Çalışan kadınlar, anne olmaları durumunda, özel korunma hakkına sahiptir. 
9- Herkesin, kişisel ilgi ve yeteneklerine göre bir mesleği seçmesine yardımcı olacak uygun 

mesleki yönlendirme İmkanına sahip olma hakkı vardır. 
10- Herkesin, mesleki eğitim için uygun imkanlara sahip olma hakkı vardır. 
11- Herkes, ulaşılabilecek en yüksek sağlık düzeyinden yararlanmasını mümkün kılacak her 

türlü önlemden yararlanma hakkına sahiptir. 
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12- Tüm çalışanlar ve bakmakta yükümlü oldukları kişiler, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 
13- Yeterli kaynaklardan yoksun olan herkes, sosyal ve tıbbi yardım alma hakkına sahiptir. 
14- Herkes sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. 
15- Özürlüler toplumsal yasamda bağımsız olma, sosyal bütünleşme ve toplumsal yaşama 

katılma hakkına sahiptir. 
16- Toplumun temel birimi olarak aile, tam gelişmesini sağlamaya yönelik uygun sosyal, 

hukuksal ve ekonomik korunma hakkına sahiptir. 
17- Çocuklar ve gençler uygun sosyal, hukuksal ve ekonomik korunma hakkına sahiptir. 
18- Herhangi bir Âkit Tarafın vatandaşları, inandırıcı sosyal ve ekonomik nedenlere dayanan 

kısıtlamalar saklı kalmak kaydıyla, diğer bir Âkit Taraf ülkesinde, o ülke vatandaşlarıyla eşit koşul
lar altında kazanç getirici herhangi bir işte çalışma hakkına sahiptir. 

19- Bir Âkit Taraf vatandaşı olan göçmen İşçiler ve bunların aileleri herhangi bir başka Âkit 
Taraf ülkesinde korunma ve yardım alma hakkına sahiptir. 

20- Tüm çalışanlar, istihdam ve meslek konularında cinsiyete dayalı ayrım yapılmaksızın fır
sat eşitliği ve eşit muamele görme hakkına sahiptir. 

21- Çalışanlar, işletmede bilgilendirilme ve danışılma hakkına sahiptir, 
22- Çalışanlar işletmedeki çalışma koşullarının ve çalışma ortamının düzenlenmesine ve iyileş

tirilmesine katılma hakkına sahiptir. 
23- Her yaşlı insan sosyal korunma hakkına sahiptir. 
24- Tüm çalışanlar, iş akdinin sona erdiği durumlarda korunma hakkına sahiptir. 
25- Tüm çalışanlar, işverenlerinin aciz haline düşmesi durumunda alacak taleplerinin korun

ması hakkına sahiptir. 
26- Tüm çalışanlar, onurlu çalışma hakkına sahiptir. 
27- Ailevi sorumluluktan olan ve çalışan ya da çalışmak isteyen herkes, herhangi bir ayrım

cılığa maruz kalmadan ve ailevi sorumluluklanyla çalışması arasında, olabildiğince, uyuşmazlık ol
madan bunu gerçekleştirme hakkına sahiptir. 

28- İşletmelerde çalışanların temsilcileri kendilerine zarar veren eylemlere karşı korunma hak
kına sahiptir ve görevlerini yerine getirmek için uygun imkanlarla desteklenmelidirler, 

29- Tüm çalışanlar toplu işten çıkarma sürecinde bilgilendirilme ve danışılma hakkına sahiptir. 
30- Herkes, yoksulluğa ve toplumsal dışlanmaya karşı korunma hakkına sahiptir. 
31- Herkes konut edinme hakkına sahiptir. 
BÖLÜM II: 
Âkit Taraflar kendilerini, III. Bölümde belirtildiği gibi, aşağıdaki madde ve fıkralarda yer alan 

yükümlülüklerle bağlı saymayı; 
taahhüt ederler. 
Madde 1: 
Çalışma hakkı 
Âkit Taraflar çalışma hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla; 
1- Tam istihdamı gerçekleştirmek amacıyla olabildiğince yüksek ve istikrarlı bir istihdam 

düzeyine ulaşmayı ve bu düzeyi korumayı başta gelen amaç ve sorumluluklarından biri saymayı; 
2- Çalışanların özgürce edindikleri bir İşle yaşamlarım sağlama haklarını etkili bir biçimde 

korumayı; 
3- Tüm çalışanlar İçin ücretsiz iş bulma hizmetlerini kurmayı ya da sürdürmeyi; 
4- Uygun mesleğe yöneltme, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini sağlamayı ya da teşvik etmeyi; 
taahhüt ederler. 
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Maddsi; 
Adil çalışma koşulları hakkı 
Âkit Taraflar, adil çalışma koşullarına sahip olma hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını 

sağlamak üzere; 
1- Verimlilik artışı ve ilgili diğer etkenler izin verdiği ölçüde haftalık çalışma süresinin aşamalı 

olarak azaltılmasını Öngören makul günlük ve haftalık çalışma saatleri sağlamayı; 
2- Ücretli resmi tatil imkanı sağlamayı; 
3- En az dört haftalık ücretli yıllık izin sağlamayı; 
4- İçinde bulunulan tehlikeli ve sağlığa zararlı işlerdeki riski ortadan kaldırmayı ve bu risklerin 

henüz yeterince azal tıkmadığı ya da kaldın lamadığı durumlarda bu işlerde çalışanlara ücretli ek 
izin verilmesini veya bunların çalışma saatlerinin azaltılmasını sağlamayı; 

5- İlgili ülke veya yörenin geteneklerine göre dinlenme günü olarak kabul edilen günle olabil
diğince bağdaşmak üzere, haftalık bir dinlenme günü sağlamayı; 

6- Çalışan tana, derhal ve en geç çalışmaya başladıktan tarihten itibaren iki ay içinde, sözleş
menin ya da iş ilişkisinin asli unsurları hakkında yazılı olarak bilgilendirilmelerini sağlamayı; 

7- Gece çalışması yapan çalışanların, yaptıkları işin özellikleri göz önünde tutularak alınacak 
Önlemlerden yararlanmalarım sağlamayı; 

taahhüt ederler. 
Madde 3: 
Gtivenll ve sağlıklı çalışma koşulları hakkı 
Âkit Taraflar, işverenlerin ve çalışanların örgütlerine danışarak, güvenli ve sağlıklı çalışma 

koşullarına sahip olma hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak üzere; 
1- İş güvenliği, iş sağlığı ve çalışma ortamı hakkında tutarlı bir ulusal politika oluşturmayı, uy

gulamayı ve bunu belli aralıklarla gözden geçirmeyi, bu politikanın temel hedefi, iş güvenliği ve iş 
sağlığını iyileştirmeyi ve özellikle çalışma ortamının doğasından kaynaklanan tehlike sebeplerini en 
aza indirmek yoluyla, çalışma sırasında ortaya çıkan ya da bununla bağlantılı olan hastalıkları ve 
kazaları önlemeyi; 

2- Güvenlik ve sağlık alanlarında yönetmelikler hazırlamayı; 
3- Denetim yoluyla bu yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamayı; 
4- Tüm çalışanlar için, aslen koruma ve danışmanlık işlevlerine sahip İş sağlığı hizmetlerinin 

geliştirilmesini desteklemeyi; 
taahhüt ederler. 
Madde 4: 
Adil Mr ücret haklg 
Âkit Taraflar, adil bir ücret hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla; 
1- Çalışanların kendilerine ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlayacak ücret hakkına sahip 

olduklannı tanımayı; 
2- özel durumlara ilişkin istisnalar dışında, çalışanların fazla mesai karşılığında zamlı ücret al

ma hakkına sahip olduklannı tanımayı; 
3- Çalışan erkekler ile kadınların eşit işe eşit ücret hakkına sahip olduklarını tanımayı; 
4- Tüm çalışanların, işlerine son verilmeden önce makul bir bildirim süresi verilmesi hakkını 

tanımayı; 
5- Ücretlerden ancak, ulusal yasalar veya yönetmeliklerle belirlenmiş ya da toplu sözleşmeler 

veya hakem karanyla saptanmış koşullar ve ölçüler içinde kesinti yapılmasına izin vermeyi; 
taahhüt ederler. 
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Bu hakların kullanılması, özgürce yapılmış toplu sözleşmeler, yasal ücret saptama usulleri veya 
ulusal koşullara uygun başka yollarla sağlanır. 

Madde S: 
Örgütlenme haklg 
Âkit Taraflar, çalısanlann ve işverenlerin ekonomik ve sosyal çıkarlarım korumak için yerel, 

ulusal ve uluslararası örgütler kurma ve bu örgütlere üye olma özgürlüğünü sağlamak veya destek
lemek amacıyla ulusal yasanın bu özgürlüğü zedelemesini veya zedeleyici biçimde uygulanmasını 
önlemeyi; 

taahhüt ederler. 
Bu maddede öngörülen güvencelerin, güvenlik güçleri bakımından hangi ölçüde uygulanacağı 

ulusal yasalarla ya da yönetmeliklerle belirlenir, Bu güvencelerin silahlı kuvvetler mensuplarına uy
gulanmasına ilişkin ilke İle bu kesime hangi düzeyde uygulanacağı, yine ulusal yasalar ya da yönet
meliklerle saptanır. 

Madde 6: 
Toplu pazarlık hakkı 
Âkit Taraflar, toplu pazarlık hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla; 
1- Çalışanlar ve işverenler arasındaki ortak görüşmeleri teşvik etmeyi; 
2- Gerekli ve uygun olduğu durumlarda, toplu sözleşme yoluyla ücretlerin ve iş koşullarının 

düzenlenmesi amacıyla işverenlerin ya da işveren örgütlerinin çalısanlann örgütleriyle isteğe bağlı 
görüşmelerini sağlayacak yollan teşvik etmeyi; 

3- tş uyuşmazlıklannın çözümü için uygun uzlaştırma ve isteğe bağlı hakemlik sisteminin 
kurulmasını ve işletilmesini teşvik etmeyi; 

taahhüt eder ve 
4- Menfaat uyuşmazlığı durumunda çalışanların ve işverenlerin, daha önce yapılan toplu söz

leşmelerden doğabilecek yükümlülüklere bağlı olmak koşuluyla grev hakkı dahil, toplu eylem hak
kını tanır. 

Madde 7: 
Çocukların ve gençlerin korunması hakkı 
Âkit Taraflar, çocukların ve gençlerin korunma hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağ

lamak amacıyla; 
1- Çocukların sağlık, ahlak ve eğitimleri için zararlı olmayacağı belirlenen hafif İşlerde çalış-

tınlmalan durumu dışında asgari çalışma yaşının 15 olmasını sağlamayı; 
2- Tehlikeli veya sağlığa zararlı olduğu öngörülen İşlerde, asgari çalışma yaşının 1$ olmasını 

sağlamayı; 
3- Henüz zorunlu eğitim çağında olanların, eğitimlerinden tam anlamıyla yararlanmalarını en

gelleyecek işlerde çalıştınlmamalannı sağlamayı; 
4- 18 yaşından küçüklerin çalışma sürelerinin, gelişmeleri ve öncelikle de mesleki eğitim 

gereksinmeleri uyarınca sınırlandırılmasını sağlamayı; 
5- Çalışan gençlerin ve çırakların adil bir ücret ve diğer uygun Ödemelerden yararlanma hak

kını tanımayı; 
6- Gençlerin, işverenlerin izniyle normal çalışma saatlerinde mesleki eğitimde geçirdikleri 

sürenin, günlük çalışma süresinden sayılmasını sağlamayı; 
7-18 yaşın altındaki çalışanlara yılda en az dört haftalık ücretli izin hakkını tanımayı; 
8- 18 yaşın altındaki kişilerin, ulusa) yasalar ve yönetmeliklerle belirlenen işler dışında gece 

işinde çalıştınlmamalanm sağlamayı; 
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9- Ulusal yasalar veya yönetmeliklerle belirlenen işlerde çalışan 18 yaşın altındaki kişilere 
düzenli sağlık kontrolü yapılmasını sağlamayı; 

10- Çocukların ve gençlerin özellikte doğrudan veya dolaylı olarak işlerinden doğan tehlikeler baş
ta gelmek üzere, uğradıkları bedensel ve manevi tehlikelere karşı özel olarak korunmalarını sağlamayı; 

taahhüt ederler. 
Madde 8; 
Çalışan kadınlarpn analığının korunması hakkı 
Âkit Taraflar, çalışan kadınların annelik durumunda korunma hakkının etkili bir biçimde kul

lanılmasını sağlamak amacıyla; 
1- Kadınlara doğumdan önce ve sonra, ücretli izin veya yeterli sosyal güvenlik yardımı veya 

kamu kaynaklarından yararlandırma yoluyla toplam olarak en az on dört haftalık izin sağlamayı; 
2- İşverenin, bir kadının işverenine hamile olduğunu bildirmesi ile doğum iznine ayrılması 

arasındaki dönem içinde veya süresi bu döneme rastlayacak şekilde işten çıkarma bildiriminde 
bulunmasını yasadışı saymayı; 

3- Emzirme döneminde annelere, bu amaçla yeterli bir süre işe ara verme hakkı sağlamayı; 
4- Hamile, yeni doğum yapmış ve çocuklarım emzirme dönemindeki kadınların gece çalış

malarını düzenlemeyi; 
5- Hamile, yeni doğum yapmış ve çocuklarını emzirme dönemindeki kadınların yeraltı maden

lerinde ve tehlikeli, sağlığa zararlı ya da ağır nitelikleri nedeniyle uygun olmayan diğer işlerde çalış
tırılmalarını yasaklamayı ve bunların çalışma haklarını korumaya yönelik uygun önlemleri almayı; 

taahhüt ederler. 
Madde 9: 
Mesleğe yöneltilme hakkı 
Akit Taraflar mesleğe yöneltilme hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak üzere, 

gerektiğinde, engelliler de dahil olmak amacıyla herkese, niteliklerine ve bu niteliklerin iş olanak
larıyla ilişkisine göre işini seçme ve mesleğini geliştirmesine ilişkin sorunları çözmek için yardım
cı olacak bir hizmet vermeyi veya bunu teşvik etmeyi ve bu yardımın okul çocuktan da dahil olmak 
üzere gençler ve yetişkinler için ücretsiz yapılmasını sağlamayı; 

taahhüt ederler. 
Madâej jb 
Mesleki egttlm hakkı 
Âkit Taraflar, mesleki eğitim hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla; 
1- Gerektiğinde, engelliler de dahil olmak üzere herkese, işveren ve çalışanların örgütlerine 

danışarak teknik ve mesleki eğitim olanağı sağlamak veya bunu teşvik etmek ve salt kişisel 
yeteneğe dayalı olmak üzere yüksek teknik eğitim ve üniversite öğrenimi görme kolaylıktan sağ
lamayı; 

2- Kız ve erkek tüm gençlerin çeşitli işlerde çalışırken eğitilmeleri için bir çıraklık sistemi ve 
başka sistematik düzenlemeleri sağlamayı veya teşvik etmeyi; 

3- Gerektiğinde; 
a- Çalışan yetişkinler için yeterli ve kolayca ulaşılabilir eğitim olanakları ile; 
b- Teknolojik gelişmelerin veya yeni çalıştırma eğilimlerinin sonucu olarak çalışan yetişkin

lerin duyduğu yeniden eğitim gereksinmelerini karşılamak için özel kolaylıklar sağlamayı veya 
bunları teşvik etmeyi; 

4- Gerektiğinde, uzun süreli işsiz kalanların yeniden eğitilmesi ve işe yeniden uyumlarının sağ
lanması için gerekli özel önlemlerin alınmasını sağlamayı veya teşvik etmeyi; 
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5- a- Tüm barç ve masrafların azaltılmasını veya kaldın İmasını, 
b- Uygun durumlarda mali yardım yapılmasını, 
c- Çalışanın, işi sırasında işverenin talebi üzerine gördüğü ek eğitimde harcanan zamanın nor

mal çalışma süresinden sayı İmasını, 
d- Yeterli denetim yoluyla, işverenlerin ve çalışanların Örgütlerine danışarak, çıraklık ve genç

lerin eğitimiyle ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelerin etkililiğinin ve genel olarak genç işçilerin 
yeterli bir biçimde korunmalarının sağlanması gibi, uygun önlemlerle sağlanan olanakların tam 
olarak kullanılmasını özendirmeyi, 

taahhüt ederler. 
Madde 11: 
Sağlığın korunması hakkı 
Âkit Taraflar, sağlığın korunması hakkının etkili bir biçimde kullanılması sağlamak amacıyla, 

ya doğrudan ya da kamusal veya özel örgütlerle işbirliği içinde diğer önlemlerin yanı sıra; 
1- Sağlığın bozulmasına yol açan nedenleri olabildiğince ortadan kaldırmak; 
2- Sağlıklı olmayı teşvik etmek ve sağlık konularında kişisel sorumluluk duygusunu geliştir

mek üzere eğitim ve danışma hizmetleri sağlamak; 
3- Kazalar açısından olduğu gibi, salgın, yöresel ve diğer hastalıktan olabildiğince önlemek 

üzere tasarlanmış uygun Önlemler almayı; 
taahhüt ederler. 
Madde 12: 
Sosyal Güvenlik hakkı 
Âkit Taraflar, sosyal güvenlik hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla: 
1- Bir sosyal güvenlik sistemi kurmayı ya da sürdürmeyi; 
2- Sosyal güvenlik sistemini Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun onaylanması için gereken 

düzeyden daha düşük olmamak üzere yeterli bir düzeyde sürdürmeyi; 
3- Sosyal güvenlik sistemini giderek daha yüksek bir düzeye çıkarmaya çalışmayı; 
4- Uygun ikili veya çok taraflı sözleşmeler akdiyle ya da başka yollarla bu sözleşmelerde yer 

alan koşullara bağlı olarak, aşağıdaki hususları sağlamak için girişimlerde bulunmayı; 
a- Korunan kişilerin Taraf Ülkeler arasında ne suretle olursa olsun yer değiştirmeleri sırasında, 

sosyal güvenlik mevzuatından doğan yardımların muhafazası da dahil olmak üzere sosyal güvenlik 
haklan açısından diğer Tarafların vatandaştan İle kendi vatandaşlarının eşit muamele görmelerini, 

b- Akit Taraflardan her birinin mevzuatına göre tamamlanan sigorta ve çalışma sürelerinin bir
leştirilmesi yoluyla sosyal güvenlik haklarının verilmesi, sürdürülmesi ve yeniden başlatılmasını, 

taahhüt ederler: 
Madde 13: 
Sosyal ve tıbbi yardım hakkı 
Âkit Taraflar sosyal ve tıbbi yardım hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak 

amacıyla: 
1- Yeterli olanağı bulunmayan ve kendi çabasıyla veya başka kaynaklardan, Özellikle bir sos

yal güvenlik sisteminden yararlanarak böyle bir olanak sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağ
lamayı ve hastalık halinde bunun gerektirdiği bakımı sunmayı; 

2- Böyle bir yardım görenlerin, bu nedenle siyasal ve sosyal haklarının kısıtlanmasını ön
lemeyi; 

3- Herkesin, kişisel veya ailevi mahrumiyet halini önlemek, gidermek ya da hafifletmek için 
gerekebilecek öneri ve kişisel yardımları uygun kamusal ya da özel hizmetler eliyle alabilmesini sağ
lamayı; 
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4- Bu maddenin 1., 2. ve 3. fıkralarında değinilen bükümleri, ülkelerinde yasal olarak bulunan 
diğer Âkit Tarafların vatandaştan ile kendi vatandaşlarını eşit tutarak, 11 Aralık ] 953'te Paris'te İm
zalanmış olan Avrupa Sosyal ve Tıbbi Yardım Sözleşmesi ile üstlendiği yükümlülükler çerçevesin
de uygulamayı; 

taahhüt ederler. 
Madde 14: 
Sosval refah hizmetlerinden yararlanma hakkı 
Âkit Taraflar Sosyal Refah Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının etkili bir biçimde kullanıl

masını sağlamak amacıyla: 
1- Sosyal hizmet yöntemlerinden yararlanarak, toplumda bireylerin ve grupların refah ve gelişmelerine 

ve sosyal çevreye uyum sağlamalarına katkıda bulunacak hizmetleri teşvik etmeyi ya da sağlamayı; 
2- Bireylerin ve gönüllü ya da diğer örgütlerin bu tür hizmetlerin kurulması ve sürdürülmesine 

katılmalarım özendirmeyi; 
taahhüt ederler. 
Madde 15: 
Özürlülerin toplumsal yayamda bağımsız olma, sosval bütünleşme ve katılma hakkı 
Âkit Taraflar, yaşları ve özürlerinin nedenleri ve niteliği ne olursa olsun, özürlülerin toplumsal 

yaşamda bağımsız olma, sosyal bütünleşme ve katılma hakkını etkili bir biçimde kullanabilmelerini 
sağlamak amacıyla: 

1 - Mümkün olduğunda genel plan çerçevesinde, ya da bu mümkün değilse, kamusal ya da özel 
uzmanlaşmış organlar aracılığıyla özürlülerin yönlendirilmesini, öğrenimini ve mesleki eğitimini 
sağlamak için gerekli önlemleri almayı; 

2- Normal çalışma ortamında Özürlüleri istihdam etmek ve onların istihdamını sürdürmek ve 
çalışma koşullarını özürlülerin gereksinimlerine uyarlamak, ya da özürlülük nedeniyle bunun müm
kün olmadığı durumlarda çalışmayı buna göre düzenlemek ya da özrün düzeyine göre güvenli bir 
istihdam türü yaratmak için, işverenleri özendirmeye yönelik bütün önlemlerle onların istihdam 
edilmelerini teşvik etmeyi; 

Bazı durumlarda bu önlemler uzmanlaşmış yerleştirme ve destekleme hizmetlerine başvurmayı 
gerekli kılabilir. 

3- Özellikle, teknik yardımları da içermek üzere, iletişim ve hareket engellerinin üstesinden 
gelmeyi ve ulaşım, barınma, kültürel etkinlikler ve boş zaman kullanımını sağlamayı hedefleyen 
önlemler yoluyla özürlülerin toplumla tam olarak bütünleşmelerini ve toplum yaşamına katıl
malarım teşvik etmeyi; 

taahhüt ederler: 
Madde 16: 
Ailenin svaaLya^lyj «kanaroİK lwn»na«,hjikkı 
Âkit Taraflar, toplumun temel birimi olan ailenin tam gelişmesi için gerekli koşulları sağlamak 

amacryla; sosyal yardımlar ve aile yardımları, mali düzenlemeler, konut sağlama, yeni evlilere yardım 
ve diğer uygun araçlarla aile yaşamının ekonomik, yasal ve sosyal bakımdan korunroasmı teşvik etmeyi 

taahhüt ederler. 
Madde 17; 
Çocukların ve gençlerin sosyal, yasal ve ekonomik korunma hakkı 
Âkit Taraflar, çocukların ve gençlerin kişilikleri ile fiziksel ve zihinsel yeteneklerinin tam 

gelişimini sağlayacak bir çevrede yetişme haklarını etkili bir biçimde kullanmalarını sağlamak 
amacıyla, doğrudan ya da kamusal ve özel örgütlerle işbirliği yaparak, aşağıdaki hususlara yönelik 
tüm uygun önlemleri almayı taahhüt ederler: 
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İ-a- çocukların ve gençlerin, ebeveynlerinin hak ve ödevleri göz önünde tutularak, gereksinim 
duyduktan bakım, yardım, Öğretim ve eğitim olanaklarına sahip olmalarını Özellikle bu amaç için 
uygun ve yeterli kurum ile hizmetlerin kurulması ve sürdürülmesini sağlamak, 

b- çocuktan ve gençleri ihmal, şiddet ve sömürüye karşı korumak, 
c- ailelerinin desteğinden geçici ya da mutlak olarak yoksun kalan çocuklann 
ve gençlerin korunmasını ve bunların devletten özel yardım almasını sağlamak, 
2- Çocuklann ve gençlerin okula devamlannın özendirilmesinin yanı sıra parasız ilk ve orta 

öğrenim sağlamak. 
M a d r J t » ; 
Diğer âkit tarafların ülkelerinde gelir getirici tıir iş edinme hakkı 
Âkit Tararlar, diğer Âkit Taraflardan herhangi birinin ülkesinde gelir getirici bir iş edinme hak

kının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla; 
1- Varolan yönetmelikleri demokratik bir anlayışla uygulamayı; 
2- Yürürlükteki formaliteleri basitleştirmeyi ve çatışan yabancılar ya da ontan çalıştıranlar 

tarafından Ödenen resim ve diğer harçtan azaltmayı ya da kaldırmayı; 
3- Çatışan yabancıların istihdamını düzenleyen mevzuata, tek tek ya da topluca, esneklik getir

meyi taahhüt ederler ve 
4- Kendi vatandaşlannın diğer Âkit Tarafların ülkelerinde gelir getirici bir iş edinmek üzere ül

keden çıkış hakkını tanırlar. 

Çalışan göçmenlerin ve ailelerinin Korunma ve yardım hakk| 
Âkit Taraflar, çatışan göçmenlerin ve ailelerinin bir başka Taraf ülkesindeki korunma ve yar

dım hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla; 
1- Bu tür çalışanlara, Özellikle doğru bilgilendirme hususunda yardımcı olacak yeterli ve ücret

siz hizmetleri sağlamayı veya bu hizmetleri sürdürmeyi ve ulusal yasaların ve yönetmeliklerin im
kan verdiği ölçüde ülkeden bir başka ülkeye göçe ilişkin yanıltıcı propagandaya karşı tüm uygun 
önlemleri almayı; 

2- Kendi yetki alanları içinde bu çalışanlar île ailelerinin ülkeden çıkışlarım, yolculuklarını ve 
karşılanmalarını kolaylaştıracak uygun önlemler almayı ve yine kendi yetki alanlan içinde bunlara 
yolculuktan sırasında uygun hizmetleri ve sağlık ve tıbbi bakım ile yeterli hijyen koşullan sağlamayı; 

3- Uygun olduğu ölçüde, göçmen gönderen ve göçmen alan ülkelerdeki özel ya da kamusal 
sosyal servisler arasındaki işbirliğini teşvik etmeyi; 

4- Kendi ülkesinde yasal olarak bulunan bu tür çalışanlara, yasalar ya da yönetmeliklerle 
düzenlenmek ya da idari makamların denetimine bağlı olmak üzere; 

a- ücret, diğer istihdam ve iş koşulları, 
b- sendika üyeliği ve toptu pazarlığın sağladığı olanaklardan yararlanma, 
c- barınma konularında kendi vatandaşlarına olduğundan daha az lehte davranılmamasını sağ

lamayı; 
5- Kendi ülkelerinde yasal olarak bulunan bu tür çalışanların, çalışanları kişiler için ödenmesi 

gereken istihdam vergileri, harç ve primler bakımından kendi vatandaşlanndan daha az lehte bir 
muameleye tabi olmamalarım sağlamayı; 

6- Ülkede, yerleşmesine izin verilmiş bir yabancı çatışanın ailesinin yeniden birleşmesini, 
olabildiğince kolaylaştırmayı; 

7- Kendi ülkelerinde yasal olarak bulunan bu tür çalışanların bu maddede belirtilen konulara 
ilişkin yargısal işlemler bakımından kendi vatandaşlarından daha az lehte bir muameleye tabi ol
mamalarını sağlamayı; 
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8- Kendi ülkelerinde yasal olarak ikamet eden bu tür çalışanların, ulusal güvenliği tehlikeye 
sokmadıkça, kamu yararı ya da genel ahlaka aykırı bir eylemde bulunmadıkça sınır dışı edil
memesini sağlamayı; 

9- Bu tür çalışanların kazanç ve tasarruflarının diledikleri kadarını transfer etmelerine yasal 
sınırlar içinde izin vermeyi; 

10- Bu madde ile sağlanan koruma ve yardımların kapsamına, bunların uygulanabilirliği öl
çüsünde, bağımsız çalışan göçmenleri de dahil etmeyi; 

11- Göçmen olarak çalışanlara ve ailelerine, onları kabul eden devletin ulusal dilinin veya bir
den fazla ulusal dil olması halinde bunlardan birinin öğretilmesini teşvik etmeyi ve bunu kolaylaş
tırmayı; 

12- Göçmen olarak çalışan kişinin çocuklarına, elverişli olduğu ölçüde, göçmen olarak çalışan 
kişinin ana dilinin öğretilmesini teşvik etmeyi ve bunu kolaylaştırmayı; 

taahhüt ederler. 
Madde 2«= 
İstihdam ve meslek konularında cinsiyete davalı avrım yapılmaksızın fırsat eşitliği ve eşit 

muamele görme hakkı 
Âkit Taraflar, istihdam ve meslek konularında cinsiyete dayalı ayrım yapılmaksızın fırsat eşit

liği ve eşit muamele görme hakkının etkili bir biçimde kullanımım sağlamak amacıyla, bu hakkı 
tanımayı ve bunun aşağıdaki alanlarda uygulanmasını sağlamak ve teşvik etmek için uygun önlem
ler almayı taahhüt ederler; 

a- İşe giriş, işten çıkarılmaya karşı korunma ve yeniden işe yerleştirilme; 
b- Mesleki yönlendirme, eğitim, yeniden eğitim ve rehabilitasyon; 
c -İstihdam koşulları ve ücreti de kapsayan çalışma koşulları; 
d- Yükselmeyi de kapsayan meslekte ilerleme. 
Madde 21: 
Bilgilendirilme ve danışılma hakkı 
Akit Taraflar, çalışanların işletmede bilgilendirilme ve danışılma hakkının etkili bir biçimde 

kullanımını sağlamak amacıyla, ulusal mevzuat ve uygulama çerçevesinde çalışanların ya da tem
silcilerinin; 

a- işletmeye zarar verebilecek bazı bilgilerin açıklanmasının reddedilebilmesi ya da gizliliğe 
tabi olabileceği koşuluyla, kendilerini çalıştıran işletmenin ekonomik ve mali durumu hakkında 
düzenli olarak ya da uygun zamanlarda ve anlaşılabilir bir biçimde bilgilendirilmelerine; ve 

b- esas itibarıyla çalışanların çıkarlarım etkileyebilecek, özellikle de işletmenin istihdam 
durumunda önemli bir etkiye sahip olacak nitelikteki, alınması düşünülen kararlar hakkında bunlara 
zamanında danışılmasına olanak veren önlemleri almayı ya da bunu özendirmeyi 

taahhüt ederler. 
Madde 22: 
Çalışma koşullarının ve çalışma ortamının düzenlenmesine ve iyileştirilmesine katılma 

hjhki 
Âkit Taraflar, çalışanların işletmede çalışma koşullarının ve çalışma ortamının düzenlenmesine 

ve İyileştirilmesine katılma haklarını etkili bir biçimde kullanmalarım sağlamak amacıyla, ulusal 
mevzuat ve uygulama uyarınca çalışanların ya da temsilcilerinin; 

a- çalışma koşullarının, işin örgütlenmesinin ve çalışma ortamının düzenlenmesi ve iyileştiril
mesine; 

b- işletmede sağlığın ve güvenliğin korunmasına; 
c- işletmede sosyal ve sosyo-kültürel hizmetlerin ve olanakların örgütlenmesine; 
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d- bu konulardaki düzenlemelere ilişkin uyumun denetimine katılma olanağı veren önlemler al
mayı ya da bunları özendirmeyi; 

taahhüt ederler. 
Madde 23: 
Yaşlıların şpsval korunma hakkı 
Âkit Taraflar, yaşlıların sosyal korunma hakkını etkili bir biçimde kullanmalarım sağlamak 

amacıyla, doğrudan ya da kamusal veya özel örgütlerle işbirliği yaparak, 
özellikle: 
• Yaşlılara, 
a- iyi bir yaşam sürmeleri ve kamusal, sosyal ve kültürel yaşama etkin olarak katılmalarına 

olanak sağlayan yeterli kaynakları; 
b- yaşlılar için varolan hizmetler ve kolaylıklar ve onların bunlardan yararlanma olanak!an 

konusunda bilgi sağlamak yoluyla, yaşlılarm olabildiğince uzun bir süre toplumun bütün haklara 
sahip üyesi olarak kalabilmelerine olanak sağlamayı; 

- Yaşlılara 
a- gereksinimlerine ve sağlık durumlarına uygun konutlar ya da konutlarının buna uygun hale 

getirilmesi İçin yeterli destek sağlamayı; 
b- durumlarının gerektirdiği sağlık bakım ve hizmetleri yoluyla yaşlıların kendi yasam biçim

lerini özgürce seçmelerine ve alıştıktan çevrede yaşamlarını istedikleri ve yapabildikleri surece 
bağımsız olarak sürdürmeye olanak vermeyi; 

- Kurumlarda yaşayan yaşlılara, özel yaşamlarına saygı içinde, uygun yardım ve bunların 
kurumdaki yaşam koşullarına ilişkin kararlara katılımlarını sağlamayı amaçlayan önlemler almayı 
ya da bunları özendirmeyi; 

taahhüt ederler. 
Madde 24: 
h akdinin sona erdiği durumlarda korunma hakkı 
Âkit Taraflar, çalışanların iş akdinin sona erdiği durumlarda korunma hakkının etkili bir biçim

de kullanılmasını sağlamak amacıyla; 
a- tüm çalışanların, yetenekleri ya da davranışlarıyla bağlantılı olarak ya da işletmenin, 

kuruluşun ya da hizmetin işleyişinin gereklerine dayanarak, iş akitlerinin geçerli nedenler olmadan 
sona erdirilmemesi hakkını; 

b- iş akitleri geçerli bir neden olmaksızın sona erdirilen çalışanların yeterli tazminat ya da diğer 
uygun yardımlar alma hakkını tanımayı; 

taahhüt ederler. 
Bu amaçla Âkit Taraflar, iş akdinin geçerli bir neden olmaksızın sona erdirildiğini düşünen 

çalışanın bağımsız bir organa başvurma hakkını güvence altına almayı; 
taahhüt ederler. 
Madde 25: 
Verenlerinin iflası halinde çalınanların haklarının korunması hakkı 
Âkit Taraflar çalışanların, işverenlerinin iflas haline düşmesi durumunda alacak taleplerinin 

korunması haklanın etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla, çalışanların istihdam söz
leşmesinden ya da istihdam ilişkilerinden kaynaklanan atacak taleplerinin, bir garantör kurum ya da 
diğer bir etkili koruma biçimiyle güvence altına alınmasını sağlamayı, 

taahhüt ederler. 
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Madde 26 
Onurlu çalışma hakkı 
Âkit Taraflar, tüm çalışanların onurlu çalışma haklarının etkili bir biçimde kullanılmasını sağ

lamak amacıyla İşverenlerin ve çalışanların örgütlerine danışarak, 
1- Çalışanların işyerinde ya da işle bağlantılı cinsel taciz konusunda bilinçlenmesi, bilgilen

mesi ve bunun engellenmesini desteklemeyi ve çalışanlan bu tür davranışlardan korumaya yönelik 
tüm uygun önlemleri almayı; 

2- Çalışanların birey olarak işyerinde ya da işle bağlantılı olarak maruz kaldıktan kınanılacak 
ya da açıkça olumsuz ya da suç oluşturan, yinelenen eylemler konusunda bilinçlenmesi, bilgilen
mesi ve bunlann engellenmesini desteklemeyi ve çalışanlan bu tür davranışlardan korumaya 
yönelik tüm uygun önlemleri almayı; 

taahhüt ederler. 
MmMg*7 
Ailevi sorumlulukları olan çalışanların fırsat eşitliği ve eşil muamele gftrme hakkı 
Âkit Taraflar, ailevi sorumluluktan olan kadın ve erkek çatışanlar ve bunlarla diğer çalışanlar 

arasında fırsat eşitliği ve eşit muamele görme hakkının etkili bir biçimde kullanılabilmesini sağ
lamak amacıyla; 

1- Aşağıdaki konularda uygun önlemleri almayı taahhüt ederler: 
a- Mesleki yönlendirme ve eğitim konulannda alınacak Önlemler de dahil olmak üzere, ailevi 

sorumlulukları olan çalışanların istihdam edilmesi ve istihdam edilmeye devam edilmesinin yanı 
sıra, bu sorumluluklar nedeniyle işten aynlanlann yeniden istihdam edilmesi. 

b- Çalışma koşullan ve sosyal güvenliğe ilişkin gereksinimlerinin dikkate alınması. 
c- özellikle kreş hizmetleri ve diğer çocuk bakımı ile ilgili düzenlemeler olmak üzere, kamusal 

ya da özel hizmetleri geliştirmek ya da teşvik etmek. 
2- Her bir ebeveyne, süresi ve koşulları ulusal mevzuat, toplu sözleşmeler ya da uygulama 

tarafından belirlenecek, doğum izni sonrasındaki bir dönemde, çocuğa bakmak için aile izni veril
mesi olanağını sağlamak; 

3- Bu tür ailevi sorumlulukların, geçerli bir işe son verme nedeni oluşturmamasını sağlamak. 
Maddejs 
Çahşan)arm temsilcilerinin İsletmede korunma ve kolaylıklardan yararlanma hakkı 
Âkit Taraflar, çalışanların temsilcilerinin görevlerini yerine getirme haklarını etkili bir biçim

de kullanmalarım sağlamak amacıyla işletmede; 
a- işletmedeki çalışan!ann temsilcisi olarak etkinlikleri ya da statüleri nedeniyle kovulmalannı da 

içermek üzere kendilerine yönelik zarar verici eylemlere karşı etkili bir korumadan yararlanmalarını, 
b- ilgili işletmenin gereksinimleri, büyüklüğü ve kapasitesi ve ülkenin endüstriyel İlişkiler sis

temi göz önünde tutularak, görevlerini derhal ve etkili bir biçimde yerine getirmelerini mümkün kıl
mak için uygun olabilecek olanaklar tanınmasını; 

taahhüt ederler. 
Maddt22 
Çalışanların toplu işten çıkarma surecinde bilgilendirilme ve danışılma hakkı 
Âkit Taraflar, çalışanların toplu işten çıkarma sürecinde bilgilendirilme ve danışılma hakkını 

etkili bir biçimde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla, toplu işten çıkarmalan önlemenin ya da 
bunlann ortaya çıkışını sınırlamanın ve örneğin özellikle ilgili çalışanlann yeniden eğitimine ya da 
yeniden yerleştirilmesine yardım amaçlı sosyal önlemlere katılmak yoluyla sonuçlannı azaltmanın 
araç ve yolları hakkında bu tür toplu işten çıkarmalardan belli bir süre önce işverenlerin, çalışan
lann temsilcilerine zamanında danışmasını ve bilgi vermesini sağlamayı; 

taahhüt ederler. 
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Maddejjt 
Toplumsal dışlanma ve yoksulluğa karşı korunma hakkı 
Âkit Taraflar, toplumsal dışlanma ve yoksulluğa karşı korunma hakkının etkili bir biçimde kul

lanılmasını sağlamak amacıyla; 
a- toplumsal dışlanma ve yoksulluk durumunda yaşayan ya da bu dununa düşme tehlikesinde 

olan kişilerin ve ailelerinin, özellikle İstihdam, konut, eğitim, öğrenim, kültür ile sosyal ve tıbbi yar
dım olanaklarına fiilen ulaşmalarını teşvik edecek genel ve eşgüdümlü bir yaklaşım çerçevesinde 
önlemler almayı; 

b- bu önlemleri, uyarlanmasını sağlamak amacıyla gerektiğinde gözden geçirmeyi; 
taahhüt ederler. 
Madde 31 
Konut hakkı 
Âkit Taraflar, konut hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla; 
1-yeterli standartlara sahip bir konut edinilmesini teşvik etmeye; 
2-evsizliği, zamanla ortadan kaldırma amacıyla, önlemeye ve azaltmaya; 
3- ev fiyatlarını, yeterli kaynaklara sahip olmayanlar için uygun hale getirmeye yönelik önlem

ler almayı; 
taahhüt ederler. 
BÖLÜM III 
Madde A 
Yubfimlfilİİkler 
1-Aşağıdaki B maddesinin hükümleri uyarınca, her Taraf; 
a- bu Şartın I. Bölümünü, bu bölümün giriş fıkrasında da belirtilmiş olduğu gibi, uygun araç

larla izleyeceği hederlerin bîr bildirimi saymayı; 
b-bu Şartın II. BÖltimünde yer alan ve aşağıda sayılan dokuz maddenin (1., 5., 6„ 7„ 12., 13., 

16., 19. ve 20 nci maddeler) en az altısı İle kendisini bağlı saymayı; 
c- Şartın II. Bölümünden, bağlı olduğu maddelerin ve numaralandırılmış fıkraların toplam 

sayısı on altı madde ve altmış üç fıkradan az olmamak kaydıyla, ek olarak seçebileceği maddeler ve 
numaralandırılmış fıkralarla kendisini bağlı saymayı taahhüt eder. 

2- Bu maddenin 1 inci fıkrasının b ve c bentleri uyarınca seçilen madde ve fıkralar; onay, kabul 
ya da uygun bulma belgelerinin verildiği esnada Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bildirilecektir. 

3- Herhangi bir taraf, daha sonraki bîr tarihte, Genel Sekretere yapacağı bir bildirimle, henüz 
bu maddenin 1 inci fıkrasına uygun olarak kabul etmemiş olduğu, Şartm II. Bölümünde yer alan 
madde ve numaralanmış fıkralarla kendini bağlı saydığını açıklayabilir. Daha sonra kabul edilmiş 
olan bu yükümlülükler onay, kabul ya da uygun bulma işlemlerinin aynlmaz bir parçası sayılacak 
ve bildirimin verilmesinden sonra bir aylık dönemin sona ermesini izleyen ayın birinci gününden 
itibaren aynı etkiye sahip olacaktır. 

4- Her Taraf, çalışmayı denetleyecek ulusal koşullara uygun bîr sistem kuracaktır. 
Madd£-B 
Avrupa Sosyal Şartı v* 1988 Tarihli Ele Protokolle Bağlantılar 
1- Avrupa Sosyal Şartı'nın ya da 5 Mayıs 1988 tarihli Ek Protokolün tarafı olan hiçbir Âkit 

Taraf, bu Şartı, bağlı olduğu Avrupa Sosyal Şartı'nın ve uygun olan yerlerde Ek Protokolün, en azın
dan bu Şartm hükümlerine karşılık gelen hükümleri ile kendisini bağlı saymaksızm onaylayamaz, 
kabul edemez ya da uygun bulamaz. 
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2- Bu Şart hükümlerinden herhangi birinin getirdiği yükümlülüklerin kabul edilmesi, bu 
yükümlülüklerin ilgili Taraf açısından yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Avrupa Sosyal Şartrrun ve 
uygun olan yerlerde 1983 tarihli Ek Protokolün bunlara karşılık gelen hükümlerinin, bu belgelerin 
birincisiyle ya da her ikisiyle bağlı olması durumunda ilgili tarafa uygulanmasını sona erdirir. 

BÖLÜM IV 
M&ddt£ 
Şartta ver alan yükümlülüklerin uygulanmasın a ilişkin denetim 
Bu Şartta yer alan hukuksal yükümlülüklere uygunluk, Avrupa Sosyal Şartı'odaki ile aynı 

denetime tabi olacaktır. 
MaddâJL 
Kulektifaİlraver 
1- Avrupa Sosyal Şartı'na Ek Protokolün kolektif şikayet sistemi getiren hükümleri, bu 

Protokolü onaylamış olan Devletler bakımından, bu Şarttan kaynaklanan yükümlülüklere de uy
gulanacaktır. 

2- Avrupa Sosyal Şartı'na kolektif şikayet sistemi getiren Ek Protokol ile bağlı olmayan herhan
gi bir Devlet, bu Şartın onay, kabul ya da uygun bulma belgesini verirken ya da daha sonraki bir tarih
te, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bu Şarttan kaynaklanan yükümlülüklerinin denetlenmesinde, 
anılan Protokolde öngörülen usullerin kullanılmasını kabul ettiğini bir bildirimle açıklayabilir. 

« " I ÛM V 
Madde Ej 
Ayrımcılık vasafr 
Bu Şartla yer alan haklardan yararlanma ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi ya da başka görüş

ler, ulusal ya da sosyal köken, sağlık, uhısal bir azınlığa mensubiyet, doğum ya da başka statüler 
gibi nedenlere dayanan hiç bir ayrımcılığa tabi olmaksızın sağlanacaktır. 

Madde F 
Savaş va da olağanüstü halde yükümlülüklere avkırı önlemlerin alınması 
1- Bir savaş durumunda ya da ulusun varlığını tehdit eden olağanüstü hallerde herhangi bir Âkit 

Taraf ancak, uluslararası hukuktan kaynaklanan diğer yükümlülüklere aykırılık oluşturmamak 
koşuluyla durumun gerektirdiği ölçüde bu Şartla öngörülen yükümlülüklerine aykırı önlemler alabilir. 

2- Yükümlülüklerine aykırı önlemler alma hakkını kullanan herhangi bir Âkit Taraf, makul bir 
süre içinde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne alınan önlemler ve bunları gerektiren nedenler ile il
gili olarak tam bilgi verir. Yine aynı biçimde, söz konusu Taraf anılan önlemlerin sona erdiği ve Şart 
hükümlerinin tamamıyla uygulanmasına yeniden başlandığı tarihten de Genel Sekreteri haberdar eder. 

Madde C 
Sınırlamalar 
1-1. Bölümde anılan bak ve ilkelerin etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi ve II. Bölümde ön

görüldüğü gibi bunların etkili bir biçimde uygulanmasının sağlanması, bu bölümlerde öngörülenler 
dışında, sadece demokratik bir toplumda başkalarının hak ve Özgürlüklerinin korunması ya da kamu 
yararının, ulusal güvenliğin, halkın sağlığının ya da ahlakın korunması için ve ancak yasayla sınır
lamaya ve kısıtlamaya tabi tutulabilir. 

2- Bu Şartın hükümleri çerçevesinde, anılan hak ve yükümlüklere yapılan sınırlamalar ön
görüldüklerinden başka bir amaç için kullanılamazlar. 

Maddejı 
Şart ile if hukuk va da uluslararası anlaşmalar arasındaki bağlantı 
Bu Şartın hükümleri, ilgili kişilerin daha lehte bir muameleye tabi olmalarım sağlayacak; 

yürürlüğe girmiş ya da girecek olan tek ya da İkili ya da çok taraflı sözleşme, antlaşma ya da anlaş
ma veya ulusal hukuk hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 
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Madikl 
Kahııl edilen yükümlülüklerin verine getirilmesi 
1- Bu Protokolün II, Bölümünün 1 ilâ 31 inci maddelerinin hükümleri, bu maddelerde ön

görülen uygulama yöntemlerine etki etmeksizin, . 
a- yasalar ya da yönetmeliklerle; 
b- işverenler ya da işveren örgütleri ile çalışanların Örgütleri arasında akdedilmiş toplu sözleş

melerle; 
e- bu iki yöntemden elde edilen karma bir yöntemle; ya da 
d- diğer uygun araçlarla yerine getirilebilir. 
2- Bu Protokolün II, Bölümünün 2 nci maddesinin 1, 2, 3, 4, S. ve 7 nci fıkraları, 7 nci mad

desinin 4,6. ve. 7 nci fıkraları, 10 uncu maddesinin 1,2, 3. ve 5 inci fıkraları ve 21 inci île 22 nci 
maddelerinden doğan yükümlülükler, hükümler bu maddenin 1 inci fıkrasına uygun olarak ilgili 
çalışanların büyük çoğunluğuna uygulanmışsa yerine getirilmiş kabul edilecektir. 

Madde J 
PeşisikJHtlcr 
1- Herhangi bir Taraf ya da Hükümetler Komitesi taraflndan önerilen, bu Şartın IH. ve IV, 

Bölümlerine ilişkin herhangi bir değişiklikte olduğu gibi, I. ve II. Bölümlerinde bu Şartta güvence 
altına alınan hakların kapsamını genişletmek için yapılacak herhangi bir değişiklikte de, bu değişik
lik önerisi Avrupa Konseyi Genel Sekreterime iletilecek ve Genel Sekreter de bunu Şartın Taraf
larına aktaracaktır. 

2- Yukarıdaki fıkranın hükümlerine göre yapılan herhangi bir değişiklik önerisi, Parlamenter
ler Meclîsi'ne danıştıktan sonra kabul ettiği metni onaylaması için Bakanlar Komitesi'ne sunacak 
olan Hükümet Komitesi tarafından incelenir. Bakanlar Komitesi'nİn onaylamasından sonra, bu 
metin Tarafların kabulüne sunulur. 

3- Bu Şartın I. Bölümü ve II, Bölümüne ilişkin herhangi bir değişiklik, bunu kabul eden Taraf
lar bakımından, üç Tarafın Genel Sekretere bu değişikliği kabul ettiklerini bildirdikleri tarihten son
ra bir aylık dönemin sona ermesini İzleyen ayın birinci gününde yürürlüğe girecektir. 

Değişiklik, onu daha sonra onaylayacak her Taraf için, Tarafın Genel Sekretere bu değişikliği 
kabul ettiğini bildirdiği tarihten sonra bir aylık dönemin sona ermesini izleyen ayın birinci günün
de yürürlüğe girecektir. 

4- Bu Şaıtrn III. Bölümü ve IV. Bölümüne ilişkin herhangi bir değişiklik, bütün Tarafların 
Genel Sekretere bu değişikliği kabul ettiklerini bildirdikleri tarihten sonra bir aylık dönemin sona 
ermesini izleyen ayın birinci gününde yürürlüğe girecektir. 

BÛLOMVI 
Madde K 
fmfîflı ftllfly v e vürûrlfiğe girme 
1- Bu Şart Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin imzasına açıktır. Bu Şart onay, kabul ya da uy

gun bulma şartlarına tabidir. Onay, kabul ya da uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sek
reterine verilecektir. 

2- Bu Şart, Avrupa Konseyi Üyesi üç Devletin bu Şartla bağlı olma iradesini bir önceki fıkraya 
göre açıkladıkları tarihten sonra, bir aylık dönemin sona ermesini izleyen ayın birinci gününde 
yürürlüğe girecektir. 

3- Bu Şart, onu daha sonra onaylayacak her imzacı Devlet için onay, kabul ya da uygun bulma 
belgesinin verildiği tarihten sonraki bir aylık dönemin sona ermesini izleyen ayın birinci gününde 
yürürlüğe girecektir. 
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Madde L 
tftkesel uygulama 
1- Bu Şart her Tararın ana ülkesinde uygulanır. Her imzacı Devlet, imza sırasında ya da onay, 

kabul ya da uygun bulma belgesini verirken, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bil
dirimle, bu amaca yönelik olarak ana ülkesi sayılacak olan topraklan belirtir, 

2- Herhangi bir imzacı Taraf, bu Şartı imzalaması sırasında veya onay, kabul ya da katılma bel
gesini verirken ya da daha sonra herhangi bir zamanda Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı 
bir bildirimle, uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu ya da uluslararası Sorumluluğunu üstlen
diği ve adı geçen bildirimde belirtilen ana ülkesi dışındaki ülke ya da ülkelere bu Şartın tümüyle ya 
da bir bölümüyle uygulanacağını bildirebilir. Bu bildirimde, bu Şartın II. Bölümünün madde ya da 
maddelerinden bildirimde belirtilen ülkeler bakımından bağlayıcı saydıklarını belirtir. 

3- Şart, yukarıda belirtilen bildirimde yer alan toprak ya da topraklarda Genel Sekreterin bu bildirimi 
alacağı tarihten sonraki bir aylık dönemin sona ermesini izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe girecektir. 

4- Taraflardan herhangi biri, daha sonraki bir tarihte, bu Maddenin 2. fıkrası kurallarına uygun 
olarak bu Şartın uygulanma alanına alınan ülke ya da ülkelerde, bu ülke ya da ülkeler yönünden 
henüz kabul etmemiş olduğu herhangi bir maddeyle ya da numara verilmiş fıkralarla kendisini bağ
lı saydığım Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bir bildirimle açıklayabilir. Daha sonra 
kabul edilmiş olan bu yükümlülükler ilgili toprak yönünden ilk bildirimin ayrılmaz bir parçası 
sayılacak ve Genel Sekreterin bu bildirimi alacağı tarihten sonraki bir aylık dönemin sona ermesini 
izleyen ayın birinci gününde yürürlüğe girecektir. 

Madde M 
Fesih 
1- Herhangi bir Taraf bu Şartı, ancak, Şartın kendisi açısından yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren beş yıllık bir dönemin sonunda ya da sonraki her iki yıllık dönemin sonunda ve her iki 
durumda da, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine altı ay önceden bildirimde bulunarak feshedebilir. 

2- Herhangi bir Taraf, önceki fıkrada yer alan hükümlere uygun olarak, bu Şartın II. 
Bölümünün kabul etmiş olduğu her hangi bir madde veya fıkrasını, bağlı olacağı madde ve fıkra 
sayısı, maddeler bakımından on altı ve fıkralar bakımından altmış üçün altına düşmemesi ve bu 
Taraf tarafından seçilen aynı sayıdaki madde ve fıkraların Madde A'nın I maddesinin b bendinde 
özel olarak atıf yapılan maddeleri içermesi koşuluyla feshedebilir. 

3- Herhangi bir Taraf, madde L'nin 2 nci fıkrası uyarınca yapılan bildirim gereği Şartın uy
gulandığı her hangi bir toprak yönünden, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen koşullar uyarınca 
bu Şartı ya da Şartın II. Bölümünün her hangi bir maddesini feshedebilir. 

Madde N 
Et 
Bu Şartın Eki onun ayrılmaz bir parçasıdır. 
Madde O 
Bildirimler 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri 
a- her imzayı; 
b- onay, kabul ya da uygun bulma belgesinin verilmesini; 
c- Madde K uyarınca bu Şartın yürürlüğe giriş tarihini; 
d- Madde A'nın 2. ve 3 üncü fıkraları, madde D'nin 1. ve 2 nci fıkraları, madde F'nin 2 nci fık

rası ile madde L'nin 1., 2., 3. ve 4 üncü fıkralarının uygulanmasında yapılan bildirimleri; 
e- Madde J uyarınca yapılan herhangi bir değişikliği; 
f- Madde M uyarınca yapılan herhangi bir feshi; 
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g- bu Şart ile ilgili diğer her işlemi, bildirimi ya da iletiyi Konsey üyesi Devletlere ve Ulus
lararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bildirecektir. 

Usulüne göre yetkili kılınmış olan aşağıda imzası bulunan temsilciler bu değiştirilmiş Şartı im
zalamıştır. 

Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere 
Fransızca ve ingilizce dillerinde 3 Mayıs 1996' da Strasbourg* ta imzalanmış olup onaylanmış kop
yalar Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından her bir üye devlete, bu Şartın hazırlanmasına iş
tirak eden üye olmayan devletlere ve bu Şartı onaylamak üzere davet edilmiş olan herhangi bir dev
lete gönderilecektir. 

Değiştirilmiş Avrupa Sosval Sartı'nın Eki 
Değiştirilmiş Avrupa Sosyal Sartı'nın ilgili kişiler yönünden kapsamı 
1- 12 nci maddenin 4 üncü fıkrası ve 13 üncü maddenin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak 

üzere 1 ilâ 17 nci maddeler ve 20. ilâ 31 inci maddelerde belirtilen kişiler, bu maddeler 18. ve 19 
uncu madde hükümleri ışığında yorumlanmak koşuluyla, yabancılardan yalnızca ilgili Taraf ül
kesinde yasal olarak oturan ya da düzenli olarak çalışan diğer Tarafların vatandaşlarını kapsar. 

Bu yorum, Taraflardan herhangi biri tarafından benzer kolaylıkların başka kişilere yaygınlaş
tırılmasını engellemez, 

2- Her Taraf, 28 Temmuz 1951'de Cenevre'de imzalanan Mültecilerin Statüsüne ilişkin Sözleş
mede ve 31 Ocak 1967 tarihli Protokolde tanımlanan ve ülkesinde yasal olarak bulunan mültecilere, 
olabildiğince lehte ve her halde Tarafın yukarıda belirtilen sözleşme ve bu mültecilere uy
gulanabilecek olan diğer uluslararası belgelerle üstlenmiş olduğu yükümlülüklerden daha az ol
mamak üzere lehte muamelede bulunacaktır. 

3- Her Taraf, 28 Eylül 1954'te New Yortta yapılan Vatansızların Statüsüne ilişkin Sözleşmede 
tanımlanan ve ülkesinde yasal olarak bulunan vatansızlara, olabildiğince lehte ve her halde Tarafın 
yukarıda belirtilen belgeyle ve bu vatansızlara uygulanabilecek olan diğer uluslararası belgelerle 
üstlenmiş olduğu yükümlülüklerden daha az olmamak üzere lehte muamelede bulunacaktır. 

BÜLfiûLL_Fıkra 18 ve 
Bftr.flM If, Madde 18, Fıkra 1 
Bu hükümler, Tarafların ülkelerine giriş sorunuyla ilgili olmadığı ve 13 Aralık 1955'te Pariste 

imzalanan Avrupa iskân Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmediği şeklinde 
anlaşılır. 

BÖLÜMJI 
Maddfe I. Fıkra 2 
Bu hüküm, istihdam için sendika üyeliği koşulunu ya da uygulamasını yasakladığı ya da buna 

izin verdiği biçiminde yorumlanamaz. 
Madde 2. Fıkra 6 
Taraflar, bu hükmün; 
a- toplam süresi bir ayı geçmeyen ve ya da haftalık çalışma süresi sekiz saati geçmeyen bir söz

leşme ya da istihdam ilişkisi ile çalışanlara; 
b- nesnel değerlendirmelerle bunun haklılaştuılması koşuluyla, geçici ve ya da özel nitelikli 

sözleşme ya da istihdam ilişkisinin olduğu durumlarda uygulanmayacağını öngörebilirler. 
Madde 3. Fıkra 4 
Bu hüküm, bu hükmün amaçlan açısından bu hizmetlerin işlevleri, örgütlenmesi ve işleyiş 

koşullarının ulusal yasalar ya da yönetmelikler, toplu sözleşmeler ya da ulusal koşullara uygun diğer 
araçlarla belirleneceği biçiminde anlaşılır. 
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Madde 4. Fıkra 4 
Bu hüküm, ağır bir suç işleme durumunda derhal işten çıkarmayı yasakladığı biçiminde an

laşılamaz. 
Madde 4. Fıkra 5 
Bir Tarafin bu fikrada öngörülen yükümlülüğü, kapsam dışı kalan kimseler hariç olmak üzere, 

yasayla ya da toplu sözleşme ya da hakem karan yoluyla çalışanların büyük çoğunluğunun ücretlerinden 
kesinti yapılarak mağdur edilmelerine izin verilmemişse yerine getirmiş sayılacağı şeklinde anlaşılır. 

Madde 6. Fıkra 4 
Bu hakka getirilebilecek bunun ötesindeki sınırlamaların G Maddesi uyarınca haklı çıkarılması 

koşuluyla, Taraflardan her biri, kendisine göre, yasa yoluyla grev hakkının kullanımım düzen
leyebilir. 

Madde 7. Fıkra 2 
Bu hüküm, Tarafların mevzuatlarında, belirlenen yaş sınırına ulaşmamış genç insanların, bu 

çalışmanın yetkili makamların öngörmüş olduğu koşullara uygun olarak yapıldığı ve bu genç insan
ların sağlık ve güvenliklerini korumak için önlemlerin alındığı yerlerde, mesleki eğitimleri için 
kesinlikle gerekli olduğu ölçüde çalışmalarım öngörmelerini engellemez. 

Madde 7. Fıkra 8 
Bir Tarafin bu fıkrada öngörülen yükümlülüğü, on sekiz yaşından küçüklerin büyük çoğun

luğunun gece işinde çalıştınlamavacağını yasayla öngörerek bu yükümlülüğün anlamına uygun 
davranılmış ise yerine getirmiş sayılacağı şeklinde anlaşılır 

Madde ».Fıkra 2 
Bu hüküm, mutlak bir yasak koyduğu biçiminde yorumlanamaz. Aşağıdaki durumlarda olduğu 

gibi, istisnalar getirilebilir: 
a- bir kadın çalışanın, istihdam ilişkisinin sona erdirilmesini haklı kılan görevini kötüye kul

lanmadan suçlu olması, 
b- ilgili işletmenin çalışmayı durdurması, 
c- iş akdinde öngörülmüş bulunan sürenin dolması. 
Madde 12. Fıkra 4 
Bu fıkranın girişindeki "bu sözleşmelerde yer alan koşullara bağlı olarak" ibaresi, diğerlerinin 

yam sıra, bir Tarafin diğer Tarafların vatandaşlarına herhangi bir sigorta katkısından bağımsız olarak 
yapılan yardımlara ilişkin, belli bir ikamet süresinin tamamlanmasını isteyebileceği anlamına gelir. 

Madde 13. Fıkra 4 
Avrupa Sosyal ve Tıbbi Yardım Sözleşmesi'ne taraf olmayan Hükümetler, diğer Tarafların 

vatandaşlarına adı geçen Sözleşme hükümlerine uygun muamelede bulunmalan koşuluyla Şartı bu 
fıkra bakımından onaylayabilirler. 

Madde 16 
Bu hüküm, burada sağlanan korumanın tek ebeveynli aileleri kapsadığı biçiminde anlaşılır 
Madde 17 
Bu hüküm, çocuğa uygulanacak hukukta ergenlik yaşı daha düşük olmadıkça, özellikle 7 Mad

de olmak üzere Şartın öngörmüş olduğu diğer özel hükümler saklı kalmak Üzere, 18 yaşın altındaki 
herkesi kapsar şeklinde anlaşılır. 

Bu, yukarıda belirtilen yaşa kadar zorunlu eğitim sağlama yükümlülüğü anlamına gelmez. 
Madde 1». Fıkra 6 
Bu hükmün uygulanmasında "bir yabancı çalışanın ailesi" teriminden, en azından çalışanın eşi 

ile kabul eden Devlet tarafından küçük sayıldıkları ve göçmen çalışana bağımlı oldukları sürece ev
lenmemiş çocukları anlaşılır. 
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1- işsizlik yardımı, yaşlılık yardımı ve dul ve yetimlere yapılan yardımlar ile ilgili diğer 
hükümlerde olduğu gibi sosyal güvenliğe ilişkin konuların, bu Maddenin kapsamı dışında 
tutulabileceği kararlaştırılmıştır. 

2- Özellikle gebelik, loğusalık ve doğum sonrası donem ile ilgili olarak kadının korunmasına 
ilişkin hükümler, bu Maddede belirtildiği biçimde ayrımcılık sayılmaz. 

3- Bu Madde, fiili eşitsizliklerin giderilmesini amaçlayan özel önlemlerin abnmasıru engel
lemez. 

4- Nitelikleri ya da yerine getirilme koşulları nedeniyle yalnızca belli bir cinsiyetten olan 
kişilere ayrılabilecek mesleki etkinlikler bu Maddenin ya da bu Maddenin bazı hükümlerinin kap
samı dışında tutulabilir. Bu büküm Tarafların, yasalar ya da düzenleyici işlemlerle, nitelikleri ya da 
yerine getirilme koşulları nedeniyle belli bir cinsiyetten olanlara özgülenebilecek bir meslekler lis
tesi oluşturmaları gerektiği biçiminde yorumlanamaz. 

Madde 21 vt 22 
1- Bu maddelerin uygulanmasında, "çalışanların temsilcileri" terimi, ulusal mevzuat ya da uy

gulama tarafından böyle nitelendirilen kişiler anlamına gelir. 
2- "Ulusal mevzuat ve uygulama" terimi, dununa gdre, yasaların ve yönetmeliklerin yanı sıra 

toplu iş sözleşmelerim, işverenler ve çalışanların temsilcileri arasındaki diğer anlaşmaları, gelenek
leri ve ilgili yargı kararlarını kapsar. 

3- Bu maddelerin uygulanmasında, "işletme" terimi, tüzel kişiliği olan ya da olmayan, maddi 
kazanç elde etmek üzere hizmet sağlamak veya mal üretmek için oluşturulmuş ve kendi pazar 
politikasını belirleme gücü olan maddi ve maddi olmayan bileşenler bütününü belirtir biçimde anlaşılır. 

4- Dinsel toplulukların ve bunlann kurumlarının, bu kurumlar 3 fıkrada belirtilen anlamda iş
letme olsalar bile, bu maddelerin uygulanma alanının dışında bırakılabilecekleri anlaşılır. Ulusal 
mevzuatın koruduğu bazı ideallerden esinlenen ya da ban ahlaki kavramların yönlendirdiği etkin
liklerde bulunan kuruluşlar, işletmenin doğrultusunun korunmasının gerektirdiği ölçüde bu mad
delerin uygulama alam dışında bırakılabilirler. 

5- Bir Devlette, bu Maddelerde yer alan haklar işletmenin çeşitli kuruluşlarında kullanıldığı 
zaman, ilgili Tarafın bu hükümlerden doğan yükümlülükleri yerine getirmiş olduğu anlaşılır. 

6- Taraflar, ulusal mevzuat ya da uygulama tarafından belirlenen, belirli bir sayıdan daha az 
çalışanı istihdam eden işletmeleri bu Maddelerin uygulanma alanı dışında tutabilirler. 

Madde 22 
1- Bu hüküm, ne Devletlerin işyerlerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili yönetmelikler yapma 

yükümlülüğü ve yetkisini ne de bunlann uygulanmasını izlemekle görevli organlann yetki ve 
sorumluluklarını etkiler. 

2- "Sosyal ve sosyokültürel hizmet ve imkanlar" terimleri, bazı işletmelerin çalışanlara sağ
ladığı sosyal yardım, spor alanları, emzirme odaları, kütüphaneler, çocuklar için tatil kampları vb. 
gibi sosyal ve/veya kültürel olanaktan belirtir biçimde anlaşılır. 

Madde 13. ftkraJ 
Bu Akranın uygulanmasında, "olabildiğince uzun bir süre" terimi, yaşlı kişinin fiziksel, ruhsal 

ve zihinsel yeteneklerine ilişkindir. 
Madd&24 
1- Bu madde bakımından "iş akdinin son? ermesi" ve "sona erme" terimleri,'İş akdinin iş

verenin inisiyatifiyle sona erdirilmesi anlamına gelir. 
2- Bu madde bütün çalışanları kapsar ancak bir Taraf, aşağıdaki türlerde istihdam edilen kişileri 

bu maddedeki güvencelerin bazısının ya da tümünün kapsamı dışında bırakabilin 
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a- belirli süreli ya da belirli bir iş için yapılan istihdam sözleşmesiyle çalışanlar; 
b- önceden belirlenmesi ve makul bir süresinin olması koşuluyla, staj dönemi ya da deneme 

döneminde olan çalışanlar; 
c- geçici olarak kısa bir süre için çalışanlar. 
3- 6u madde açısından, özellikle, aşağıda belirtilen hususlar İş akilinin sona erdirilmesi için 

geçerli bir neden oluşturmaz: 
a- sendika üyeliği ya da çalışma saatleri dışında ya da işverenin izniyle çalışma saatlerinde sen

dika etkinliklerine katılma; 
b- çalışanların temsilcisi olarak görev almayı istemek, bu sıfatı taşımak ya da taşımış olmak; 
c- yasaları ya da yönetmelikleri İhlal ettiği iddiasıyla bir işveren hakkında şikayette bulunmak 

ya da yürütülen yargılamaya katılmak ya da yetkili idari makamlara başvurmak; 
d- ıflc, renk, cinsiyet, medeni hal, ailevi sorumluluk, hamilelik, din, siyasal görüş, ulusal ya da 

sosyal köken; 
e- annelik ya da aile İzni; 
f- hastalık ya da yaralanma nedeniyle geçici olarak işe gelememe; 
4- geçerli bir neden olmaksızın sona erdirilen iş âkillerinden, çalışanların tazminat ya da diğer 

uygun yardımlar almaları, ulusal yasalar ya da yönetmelikler, toplu sözleşmeler ya da ulusal koşul
lara uygun diğer araçlarla tayın edileceği anlaşılır. 

Madde 25 
1- Yetkili ulusal makam, istisnai olarak ve işverenlerin Ve çalışanların örgütlerine danıştıktan 

sonra, istihdam ilişkilerinin özet niteliği gereği çalışanlar gruplarından bazılarını bu hükmün sağ
ladığı koruma dışına çıkarabileceği anlaşılır. 

2- "Aciz hali" tanımının, ulusal mevzuat (hukuk) ve uygulama tarafından yapılması gerektiği 
anlaşılır. 

3- Bu hükmün kapsamına aldığı çalışanların alacak talepleri en azmdan şunları içerir: 
a- çalışanların aciz halinden ya da iş akdinin sona ermesinden önceki, bu dönem üç aydan az 

olmamak üzere imtiyazlı alacak ve sekiz haftadan az olmamak üzere garanti edilmiş alacak 
niteliğinde olmak üzere, öngörülen bir döneme ilişkin ücret alacakları talepleri; 

b- çalışanların, aciz halinin ya da iş akdinin sona ermesinin gerçekleştiği yıl boyunca yapılan 
çalışmaların sonucu olarak Ödenmesi gereken tatil ödemesi talepleri; 

c- çalışanların aciz halinden ya da iş akdinin sona ermesinden önceki, bu dönem üç aydan az 
olmamak üzere imtiyazlı alacak ve sekiz haftadan az olmamak üzere garanti edilmiş alacak 
niteliğinde olmak üzere, belirlenen bir doneme ilişkin ödenmesi gereken diğer ücretli izinler için 
alacak talepleri. 

4- Ulusal yasalar ya da yönetmelikler çatışanların alacak taleplerinin korunmasını, sosyal 
açıdan kabul edilebilecek bir düzeyde olmak koşuluyla, belirlenen bir miktarla sınırlayabilir. 

Madde 2ft 
Bu madde, Taraflarca kanun çıkartılmasını gerektirmez sekimde anlaşılır. 2. Akranın, cinsel 

tacizi kapsamadığı anlaşılır. 
Madde 27 
Bu maddenin, ailevi sorumluluktan olan kadın ve erkek çalışanlara, bu sorumlulukları 

ekonomiye ilişkin faaliyetlere hazırlanmalarım, katılmalarım veya bu faaliyetlerde ilerlemelerini 
engellediği durumlarda, onlara bağımlı olan çocukları ve onların bakım ve desteğine muhtaç yakın 
aile fertleri açısından uygulandığı anlaşılır. 

"Bakmakla yükümlü olduktan çocukları" ve "onların bakımına ve desteğine muhtaç olan yakın 
aile fertleri" terimleri, ilgili Tarafın ulusal mevzuatının böyle tanımladığı kişiler anlamına gelir. 
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Madde 28 ve 29 
Bu maddelerin uygulanmasında, "çalışanların temsilcileri" terimi, ulusal mevzuat ya da uy

gulama tarafından böyle nitelendirilen kişiler anlamına gelir. 
Rf t rûM m 
Şartın, uluslararası nitelikte hukuksal yükümlülükler içerdiği ve bunların uygulanmasının yal

nızca IV. Bölümde belirtilen denetime bağlı olduğu anlaşılır. 
Madde V Fıkra! 
Numaralanmış fıkraların, yalnızca bir fıkradan oluşan maddeleri de kapsayabileceği anlaşılır. 
Madde B. Fıkra 2 
B maddesinin 2 nci fıkrası için, değiştirilmiş Şart hükümleri, aşağıdaki istisnalarla, aynı mad

de ya da fıkra numarasını taşıyan Şart hükümlerine karşılık gelmektedir 
a- Şartm 3 üncü maddesinin 1. ve 3 üncü fıkralarına karşılık gelen, değiştirilmiş Şartın 3 üncü 

maddesinin 2 nci fıkrası; 
b- Şartın 3 üncü maddesinin 2. ve 3 Üncü fıkralanna karşılık gelen, değiştirilmiş Şartm 3 üncü 

maddesinin 3 üncü fıkrası; 
c- Şartın 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasına karşılık gelen, değiştirilmiş Şartın 10 uncu mad

desinin 5 inci fıkrası; 
d-Şartın 17 nci maddesine karşılık gelen, değiştirilmiş Şartın 17 nci maddesinin 1 inci fıkrası. 
BftLÛMV 

Nesnel ve makul bir gerekçeye dayanan farklı uygulamalar ayrımcılık sayılmayacaktır. 
Mjtdd&E 
"Savaş ve diğer olağanüstü hallerde" terimleri, savaş tehdidini de kapsayacak biçimde anlaşılır. 
Maddej 
21 ve 22 Maddelerin eki uyarınca kapsam dışı bırakılan çalışanlar, ilgili çalışanların sayısının 

saptanmasında hesaba katılmaz şeklinde anlaşılır. 

"Değişiklik" terimi, Şarta yeni maddelerin eklenmesini de kapsayacak biçimde genişletilecektir. 
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