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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Denetlenen kuruluşun; 

 Unvanı:Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) 

 Merkezi:Ankara 

 Esas sermayesi:5.000.000.000 TL  

 Ödenmiş sermayesi: 2.093.940.213 TL 

 

Tablo 1: Karar Organı Tablosu 

(Yönetim Kurulu) 

Yönetim 

Adı ve Soyadı 
Temsil ettiği Bakanlık veya 

Kuruluş 

Görevli Bulunduğu Süre 

Kurulundaki 

Unvanı 
Başlama 

Tarihi 
Ayrılış Tarihi 

1-Başkan 

Enver İSKURT (Üye) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 24.01.2019 30.10.2019 

Enver İSKURT (Y.K.BŞK) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 30.10.2019 Devam ediyor 

2-Üye 

Zafer SÖNMEZ (Üye) Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ 24.01.2019 30.10.2019 

Zafer SÖNMEZ (Y.K.BŞK.V.) Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ 30.10.2019 Devam ediyor 

3-Üye 

Kenan BOZGEYİK Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 31.03.2016 30.10.2019 

Ömer Fatih SAYAN Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 30.10.2019 Devam ediyor 

4-Üye 

Mehmet KOÇYİĞİT Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 30.04.2019 30.10.2019 

Onur Alkın KALKAVAN Özel Sektör 30.10.2019 Devam ediyor 

5-Üye 
Adil KARAİSMAİLOĞLU Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 30.10.2019 27.03.2020 

Hakan GÜLTEN Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 27.03.2020 Devam ediyor 

 

1.2 Kuruluşun Mevzuatı, Amacı ve Teşkilatı 

PTT, 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nazırlığı olarak kurulmuş, 1933 yılında katma 

bütçeli bir idare haline getirilmiş, 1953 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak faaliyet 

göstermiş, 1984 yılında çıkarılan 233 sayılı KHK ile kamu iktisadi kuruluşu (KİK) statüsüne 

geçirilmiştir. 

18.06.1994 tarih ve 4000 sayılı Kanun ile 1995 yılından itibaren Türk 
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Telekomünikasyon A.Ş. ve T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü olarak ikiye ayrılan Kuruluş, 

24.04.1995 tarihinden itibaren müstakilen çalışmaya başlamıştır. Posta İşletmesi Genel 

Müdürlüğü’nün unvanı 29.01.2000 tarih ve 4502 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile T.C. 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. 

Ülke genelinde “posta hizmetleri sektörünün serbestleştirilmesi” ve “evrensel posta 

hizmeti ilkeleri” çerçevesinde bu sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi amacıyla 

23.05.2013 tarih ve 28655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6475 sayılı Posta Hizmetleri 

Kanunu’nun 21 inci maddesi ile PTT Genel Müdürlüğü, “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 

Şirketi” adı ile yeniden yapılandırılmış ve Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olan statüsü,  anonim 

şirket statüsüne dönüştürülmüştür. 

15/7/2018 Tarih ve 30479 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Sayılı “Bakanlıklara 

Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin 385 inci maddesinde; 

-Kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak üzere  6102 sayılı Kanun ve özel 

hukuk hükümlerine tabi Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi unvanı altında bir anonim 

şirket kurulduğu, 

-PTT’nin sermayesinin tamamı Hazineye ait olmakla birlikte Hazine ve Maliye 

Bakanlığının mülkiyet hakkı ile kâr payı hakkı saklı kalmak üzere ve kamunun pay 

sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine ve Maliye Bakanlığında kalmak kaydıyla 

Hazine ve Maliye Bakanlığının PTT’deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim 

gibi hak ve yetkilerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kullanılacağı bu hak ve 

yetkilerin kullanımına ilişkin her türlü mali ve hukuki sorumluluk Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığına ait olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Bu kez,  

05/02/2019 Tarih ve 30677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 nolu “Bakanlıklara 

Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” nin 385 inci 

maddesinde; “PTT’nin sermayesinin tamamı Hazineye aittir.” hükmü yer almıştır. 

PTT  A.Ş., ilgili kanun uyarınca hazırlanan Esas Sözleşmesinin Genel Kurul tarafından 

onaylanmasına müteakip, 03.09.2013 tarihinde ticaret siciline tescil edilmesi ve 05.09.2013 

tarih ve 8398 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmasıyla faaliyete başlamıştır. 

Kuruluşa ait Esas Sözleşme 29.12.2017 tarih ve 9484 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 

yapılan tadil ile yenilenmiştir.  
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6475 sayılı Kanun’un 22/1 inci maddesi ile Esas Sözleşmesinde, PTT A.Ş.’nin faaliyet 

konuları özet olarak: Yurt içinde ve yurt dışında her türlü taşımacılık hizmetlerini de içerecek 

şekilde posta, koli, kargo ve lojistik hizmetlerini, Postada alınacak ücretleri gösteren anma, 

sürekli ve resmi posta pulları ile kişisel pul, posta kartı, maksimum kart, ilk gün ve özel gün 

zarflarının bastırılması, özel tarih damgalı zarfların üretimi, satışı ve özel tarih damgalarının 

kullandırılması ve posta hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak materyalin temini ile bunların 

satışını, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmetlerini, Elektronik ortam dâhil her türlü tebligat 

ve telgraf hizmetini, Bankalara destek hizmetini, Yurt dışı ve yurt içi havale, posta çeki, 

yapılacak anlaşmalar kapsamında vergi dahil her türlü tahsilat ve ödeme, bilet ve her türlü ticari 

ürünün fiziki ve elektronik ortamda satışı, döviz alım ve satım işlemleri yapmak ve ilgili 

mevzuatına göre gerekli izinler alınmak kaydıyla hazine bonosu, tahvil, hisse senedi ve değerli 

kâğıtların alım satımlarına aracılık hizmetini, Ödeme ve e-ödeme hizmetlerinin sunulmasını ve 

elektronik para ihracını, Ücret tahsilât sistemi alt yapısı kurulması ve işletilmesini, Teknolojik 

birikim ve yazılımların üretimi ve pazarlanmasını, Adres bilgi kayıt sistemini, Elektronik 

sertifika hizmet sağlayıcılığını, E-Apostil hizmetini, E-Ticaret hizmetini, E-Fatura Saklamacı 

kuruluş olmak ve e-Fatura Özel Entegratörlük, e-Arşiv Özel Entegratörlük, PTT e-Defter 

hizmetlerini, Gayrimenkule dayalı portföy işletmeciliğini, Sigorta şirketlerine destek hizmetini 

yürütmek olarak belirlenmiştir. 

Sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde kamuya 

ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli 

yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve 

yönetmek üzere 26.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6741 sayılı 

Kanun ile Türkiye Varlık Fonu kurulmuştur. 

İlgili Kanunun “Türkiye Varlık Fonunun kaynakları ve finansman sağlanması” başlıklı 

4 üncü maddesinde;  “Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında bulunan ihtiyaç fazlası 

gelir, kaynak ve varlıklardan; Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına 

veya Şirket tarafından yönetilmesine karar verilenlerden” denilmekte olup, bu kapsamda 

05.02.2017 tarih ve 29970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9756 sayılı Bakanlar 

Kurulu kararı gereğince Şirket hisselerinin tamamı, Türkiye Varlık Fonuna devredilmiştir. 

12/12/2018 Tarih ve 30623 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 463 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin Sermayesinde 

Bulunan Hazineye Ait Hisselerin Tamamının 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum 

ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin Yürürlük Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Türkiye Varlık Fonuna 
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Aktarılması Hakkındaki Karar” alınmıştır. 

Şirket merkezi Ankara olup, PTT A.Ş., 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile 

Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesi Hakkında Kanun ve 6085 sayılı 

Sayıştay Kanunu uyarınca Sayıştay denetimine tabidir. 

15/7/2018 Tarih ve 30479 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Sayılı “Bakanlıklara 

Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin 387 nci maddesinde; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 

Şirketi’nin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu kararnamenin izleyen maddelerinde özetle; Yönetim Kurulunun beş üyeden 

oluşacağı, Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul tarafından atanacağı, Genel Müdürlüğün; 

Genel Müdür, genel müdür yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluştuğu, Genel Müdürlüğün 

teşkilat yapısı ve hizmet birimlerinin esas sözleşmeyle düzenleneceği hükümlerine yer 

verilmiştir. 

Şirket’in 2019 yılı sonu itibarıyla, merkez ve taşra birimlerinin yer aldığı teşkilat 

şemasına rapor ekinde yer verilmiştir. 

 

1.3 Cari Yıl Bilgileri 

1.3.1 İşletme Bütçesi 

PTT A.Ş. 2019 Yılı Bütçesi, 25.12.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile 

onaylanmıştır. 

Şirket’in 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin, bütçe ve gerçekleşme rakamları aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 2: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

    2018 2019 

      Bütçeye göre Bütçe   Bütçeye göre sapma 

Bütçe'ye İlişkin Toplu Ölçü Gerçekleşen sapma     Gerçekleşen İlk Son 

Bilgiler     İlk durum İlk durum Son durum   durum durum 

      %       % % 

1-Personel sayısı Kişi 26.176 (20) 29.867 26.672 26.672 (10,7)  0,0 

2-Personel giderleri Bin TL 1.928.768 (4,4) 2.704.111 2.383.409 2.372.999 (12,2)  (0,4)  

3-Tüm alım tutarı Bin TL 493.410 2,0 752.942 639.862 351.347 (53,3)  (45,1)  

  -İşletme için Bin TL 117.385 (34,1) 258.442 258.442 154.919 (40,1)  (40,1)  

  -Yatırım için Bin TL 376.025 23,1 494.500 381.420 196.428 (60,3)  (48,5)  

4-Net satış tutarı Bin TL 4.128.120 (9,1) 6.369.232 4.366.298 4.353.787 (31,6)  (0,3)  
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5-Toplam gelirler Bin TL 4.550.553 (3,7) 6.478.966 4.470.974 4.467.966 (31,0)  (0,1)  

6-Toplam giderler Bin TL 4.334.868 11,1 5.608.802 5.376.604 5.685.971 1,4 5,8 

7-Yatırımlar Bin TL 569.029 3,9 750.000 590.000 422.581 (43,7)  (28,4)  

8-Finansman ihtiyacı Bin TL -  - - - - - - 

9-Dönem karı ve zararı(Brüt) Bin TL 215.685 (73,9) 870.164 (905.630)  (1.218.004)  (240,0)  34,5 

 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Teşkilatı Hakkında 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkilerini  düzenleyen 389 uncu maddesi 

gereğince yönetim kurulu tarafından hazırlanan bütçe genel kurulun onayına sunulmaktadır 

İşletme bütçeleri, bir işletmenin kısa dönemde veya gelecek faaliyet dönemi için üst 

yönetim tarafından saptanan politikaların, planların, amaçların ve hedeflerin parasal ve sayısal 

terimlerle açıklanan raporlar dizisini ifade etmektedir. 

 Bütçe sisteminin temel amacı, işletme amaç ve hedeflerinin en etkin bir biçimde 

gerçekleştirilebilmesi için yönetime, temel işlevlerinin yürütülmesinde etkili bir biçimde 

yardımcı olmaktır. Bu açıdan bütçeler, yöneticilere gelecekte belirli bir dönemde neler 

yapılacağını, bunlardan ne gibi sonuçlar elde edileceğini ve bu işlerin gerçekleştirilmesi için 

nelere katlanılacağını gösteren bir kılavuz niteliğindedir. Bütçe tahminlerinin gerçekçi 

yapılması büyük önem arzetmektedir. 

2019 yılı bütçesinde önemli sapmalar olmuş, bütçe kalemleri itibariyle bu sapmalar 

%240’a kadar çıkmıştır.  

1.3.2 İnsan Kaynakları 

15/7/2018 Tarih ve 30479 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Sayılı “Bakanlıklara 

Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin Sözleşmeli Personel başlığı altında; “Madde 391: (1)PTT 

personeli, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı ve ek 27 

nci maddelerine göre istihdam edilir. (2)Sözleşmeli personelin unvan ve sayıları Genel Kurul 

kararıyla belirlenir. …” hükmü yer almıştır. 

Diğer taraftan, 6475 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinde, Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarih itibarıyla PTT Genel Müdürlüğü’nde çalışmakta olan 657 sayılı Kanuna tabi 

memurların, 399 sayılı KHK’nın eki (I) ve (II) sayılı cetvele tabi personelin ve iş sözleşmesi ile 

görev yapan işçilerin istihdamına devam edileceği hüküm altına alınmıştır. Yine ilgili kanunun 
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geçici 6 ncı maddesinde ise personelin statü değiştirme taleplerinin Yönetim Kurulunca 

belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleşeceği belirtilmiştir. 

31.12.2019 tarihi itibarıyla kuruluşta çalışan personel sayısı ve bu personele yapılan 

harcamalara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 3: Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu 

Personel Sayı ve 

Harcamaları 
Personel Sayısı  Personel Harcamaları 

 2018 2019 2018 2019 

  Personel 

Sayısı  

Program Kadro 

Sayısı 

Personel 

Sayısı  

Toplam Harcama              

(Bin TL) 

Ödenek           

(Bin TL) 

Toplam Harcama         

(Bin TL)   

I-Yönetim kurulu 

üyeleri ve denetçiler 

(kuruluş dışı) 

  211   175 

II-Memurlar             

Genel idare 

hizmetleri 
123   113 24.472   19.188 

III-Sözleşmeliler             

A-399 sayılı KHK'ya 

göre çalışanlar 
15.692   14.566 1.218.483   1.270.117 

C-İdari hizmet 

sözleşmeliler 
10.079   11.787 766.309   1.187.556 

IV-İşçiler             

A-Sürekli işçiler  282   206 44.849   31.293 

B-Geçici işçiler             

Genel müdürlük 

toplamı 
26.176   26.672 2.054.324   2.508.329 

Yüklenici İşçiler 15.560   16.976       

Diğer Giderler         

 

Yılsonu itibarıyla şirkette çalışanların sayısı 26.672 kişidir. Bunların; 113’ü memur, 

14.566’si 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personel, 11.787’si  375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname kapsamında çalışan idari hizmet sözleşmeli personel (İHS) ve 206’sı de işçi personel 

statüsündedir. Bu personelden, 1.718’i merkez teşkilatında, 24.954’ü ise taşra teşkilatında 

istihdam edilmektedir. 

İdari hizmet sözleşmeli personel ücretleri ile ilgili olarak, 375 Sayılı KHK’nın Ek 27 

nci maddesinde “14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi kapsamında personel istihdam edilmeyen kamu kurum 
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ve kuruluşlarından teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülenlere 

ait hizmetler 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki 

hükümlere bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen personel eliyle 

yürütülür.  

Bunlara, mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdî 

ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarınca belirlenen emsali personele mali ve sosyal hak ve 

yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçememek 

üzere Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamca belirlenir.”  hükmü yer almıştır.  

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurul tatrafından belirlenmektedir. Ücretler 

için, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Yönetim, Denetim ve Tasfiye Kurulu 

Üyelerinin Ücretleri İle Sözleşmeli ve Kapsam Dışı Personele Uygulanacak Taban ve Tavan 

Ücretlerin Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nda, ücret tavanı limitleri bulunmaktadır.  

1.3.3 Tedarik 

PTT A.Ş.’nin satın alma işleri, limitler dahilinde merkezde Satınalma Daire Başkanlığı, 

taşrada ise başmüdürlükler tarafından yürütülmektedir.  

Şirket’in mal ve hizmet alımları ile yapım işleri esas itibarıyla 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi iken, 24.12.2017 

tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı KHK’nın 

(Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname) 117 nci maddesi ile 6475 Sayılı Kanunun 21 inci maddesine yapılan ilaveler 

neticesinde, Taşıt Kanunu, Harcırah Kanunu, Kamu Konutları Kanunu ve yapım işleri hariç 

Kamu İhale Kanununa tabi olmaktan çıkarılmıştır. Bu düzenlemeye, şirketin iştirakleri de dahil 

edilmiştir. 

Yönetim Kurulu’nun 16.02.2015 tarih ve 6/65 sayılı Kararı ile; satınalma süreçlerinde 

yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve buna bağlı olarak hizmetlerin zamanında ve daha etkin bir 

şekilde yürütülmesini teminen, satınalma işlemlerine ilişkin esas ve usuller yeniden 

düzenlenerek; “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas 

ve Usuller” yürürlüğe girmiştir. 

PTT A.Ş.’nin 2019 yılı mal alımları, program değerleri ve önceki yıl gerçekleşmeleri 

ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 4: Mal Alımları Tablosu 
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  2018 2019 yılı sonu Ödeneğin 

    Program   ilk durumuna 

Alımlar Gerçekleşen İlk durum Son durum Gerçekleşen göre sapma 

  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 

1-İstihlak maddeleri           
  -İç 83.363 201.955 205.955 102.610 (49)  

  -Dış           

Toplam (1) 83.363 201.955 205.955 102.610 (49)  

2-Makine ve cihazlar           

  -İç 5.251 18.319 16.319 5.510 (70)  
  -Dış           

Toplam (2) 5.251 18.319 16.319 5.510 (70)  

3-Taşıt araç ve yedekleri           

  -İç 1.864 4.963 4.963 2.379 (52)  

  -Dış           

Toplam (3) 1.864 4.963 4.963 2.379 (52)  

4-Döşeme ve demirbaşlar           

  -İç 5.250 24.504 22.504 4.617 (81)  

  -Dış           

Toplam (4) 5.250 24.504 22.504 4.617 (81)  

5-Posta maddeleri           

  -İç 851 2.259 2.259 1.327 (41)  
  -Dış           

Toplam (5) 851 2.259 2.259 1.327 (41)  

6-Diğer sarf malzemeleri           

  -İç 1.712 6.443 6.443 1.872 (71)  

  -Dış           

Toplam (6) 1.712 6.443 6.443 1.872 (71)  

İç alımlar toplamı 98.291 258.442 258.442 118.315 (54)  

Dış alımlar toplamı           

Genel Toplam 98.291 258.442 258.442 118.315 (54)  

Verilen sipariş avansları 128.245     37.688   

 

Şirket’in faaliyet dönemindeki ilk madde ve malzeme stok hareketi, aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

Tablo 5: İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu 

İlk madde ve malzemeler 

2018 yılından 

devreden stok 
2019 yılında 

2020 yılına 

devreden stok 

  Giren Çıkan   

(Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) 

A-İlk madde ve malz. stokları         

   1-İstihlak malzemeleri 28.897,25 224.246,96 215.713,09 37.431,12 

   2-Makine ve cihazlar:       
     -Makine Stoklar 30.810,15 2.984,45 11.881,58 2.984,45 

     -Cihazlar Stokları 550,27 5.384,58 5.183,05 751,80 

Toplam(2) 31.360,42 8.369,03 17.064,63 22.664,81 

   3-Taşıt araç ve gereç.stok. 222,60 3.330,15 3.324,99 227,76 

   4-Döşeme ve demirbaş stok. 1.095,01 4.746,81 4.878,03 963,78 

   5-Posta malzemeleri stok. 1.439,29 2.075,58 2.543,80 971,07 

   6-Diğer sarf malz.stok. 0,00 0,00 0,00 0,00 

   7-Hammadde ve malz.stok. 0,00 613,81 613,81 0,00 

   8-Sosyal Tesisler malz.stok. 20,00 1.797,09 1.783,18 33,92 

   9-Bilgisayar cihazları ve malz. stok. 13.342,04 38.792,31 32.469,85 19.664,51 

  10-Yatırımdan gelen mak.cihaz,bilgisayar malz. 0,00 1.885,04 1.885,04 0,00 

   11-Hurda stok. 0,08 0,77 0,75 0,11 

Toplam(A) 76.376,69 285.857,56 280.277,17 81.957,08 

B-Diğer stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 

   1-Mamuller 0,00 2,00 2,00 0,00 

   2-Yarı mamuller 773,96 476,59 151,47 1.099,08 

   3-Yoldaki mallar 0,00 0,00 0,00 0,00 

   4-Diğer stoklar 11.179,18 472.883,49 470.839,10 13.223,58 

   5-Mübayaa 0,00 123.112,87 123.112,87 0,00 

Toplam(B) 11.953,15 596.474,95 594.105,44 14.322,65 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 9 
 

Toplam(A+B) 88.329,84 882.332,50 874.382,61 96.279,73 

C-Verilen sipariş avansları 128.245,49 20.879,31 111.437,14 37.687,65 

Genel Toplam(A+B+C) 216.575,32 903.211,81 985.819,75 133.967,38 

 

Şirket’in faaliyet dönemi toplam hizmet alımlarının ayrıntısı, program ödeneği ve 

önceki yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 6: Hizmet Alımları Tablosu 

  2018 2019 

    Program   Ödeneğe 

Hizmet alımları Gerçekleşen İlk durum Son durum Gerçekleşen 

göre 

sapma 

  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 

1- Üretim           

 -Posta taşıma 

             

169.671  

                

173.106  

            

213.023  

            

213.052  23 

 -Posta ve Kargo gönderileri ayırım-

sevk 

             

498.595  

                

550.000  

            

707.800  

            

707.735  29 

 -Motorize köy dağıtım 

                  

9.164  

                   

34.666  

              

12.829  

              

12.832  (63)  

 -Hybrit mail (Birleşik Posta ) 

                

15.426  

                   

17.500  

              

12.000  

              

12.561  (28)  

 -PTT Matik 

                

13.311  

                   

13.000  

              

13.000  

              

12.950  (0)  

 -PTT çağrı (call center) 

                

12.321  

                   

22.000  

              

14.000  

              

16.494  (25)  

Toplam (1) 

             

718.488  

                

810.272  

            

972.652  

            

975.622  20 

2-Temizlik hizmeti 

                

78.532  

                

115.000  

            

101.000  

            

100.734  (12)  

3-Personel taşıma 

                

14.752  

                   

23.000  

              

21.021  

              

21.811  (5)  

4-Bakım-onarım 

                

38.106  

                   

59.990  

              

61.986  

              

44.063  (27)  

5-Özel güvenlik 

                

95.621  

                

105.000  

            

131.100  

            

131.852  26 

6-Kiralık araçlar 

                

46.847  

                   

90.481  

              

54.609  

              

60.643  (33)  

7-Diğer 

                

22.863  

                   

29.467  

              

10.150  

                

9.248  (69)  

Genel toplam 

          

1.015.208  

             

1.233.210  

         

1.352.518  

         

1.343.973  9 

 

 

 
 

1.3.4 Giderler 

PTT A.Ş.’nin 2019 yılı toplam giderlerinin ayrıntısı, bütçe ödeneği ve geçen yıl 

değerleri ile birlikte karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 7: Gider Grupları Tablosu 

   2019     

  2018 Ödenek   Ödeneğin son  Ödeneğe göre sapmalar 

Giderler 

Gerçek-

leşen 

İlk  

durum 

Son  

durum Gerçekleşen 

durumuna  

göre 

İlk  

duruma  

Son  

duruma 
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          fark göre göre 

  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % % 

0-İlk madde ve malzeme giderleri 142.360 173.990 176.550 166.737 (9.813) (4,2)  (5,6)  

1-İşçi ücret ve giderleri 32.287 29.018 31.045 30.882 (164) 6,4 (0,5)  

2-Memur ve sözleşmeli personel          

    ücret ve giderleri 1.896.480 2.675.093 2.352.363 2.342.117 (10.246) (12,4)  (0,4)  

3-Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler 1.504.634 1.814.829 1.820.858 1.993.939 173.081 9,9 9,5 

4-Çeşitli giderler 370.508 453.504 508.150 522.289 14.140 15,2 2,8 

5-Vergi resim ve harçlar 29.378 34.607 36.351 38.111 1.760 10,1 4,8 

6-Amortisman giderleri 184.861 243.004 247.002 304.071 57.069 25,1 (0,0)  

7-Finansman giderleri 0 0 0 0 0 - - 

8-Taşıma giderleri 0 0 0 0 0 - - 

9-Diğer giderler 174.360 0 0 287.825 0 - - 

Toplam 4.334.868 5.424.044 5.172.320 5.685.971 513.651 4,8 9,9 

 

Toplam giderler içerinde ücret giderleri ile dışardan sağlanan fayda ve hizmet giderleri 

çok yüksek bir paya sahiptir. Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri, posta-kargo ayırım 

ve dağıtım hizmetlerinin dışarıdan firma eliyle yürütülmesinden kaynaklanan giderlerdir. 

 

1.3.5 Üretim ve Maliyetler 

Kuruluşa ait başlıca hizmet üretim türlerini içeren tablolara (yurt içi ve yurt dışı), 2019 

yılı bir önceki yıl rakamları karşılaştırmalı olarak aşağıda yer verilmiştir. 

Tablo 8: Üretim Türü Tablosu (Yurt İçi) 

Hizmet üretim türü 
  2018 2019 Gerçekleşme % 

Ölçü Gerçekleşen Program Gerçekleşen Prog.a göre Geçen yıla göre 

Kabul Edilen Posta Gönderileri             

1-Mektup Postası Bin Ad. 519.214 528.005 446.774 84,6 86 

-Kayıtsız ve Kayıtlı Mektuplar Bin Ad. 381.975 389.842 337.786 86,6 88,4 

-Posta Kartları Bin Ad. 13 18 23 127,8 176,9 

-Tebrik Kartları Bin Ad. 3.201 2.901 1.865 64,3 58,3 

-Basılmış Kağıtlar Bin Ad. 43.106 44.412 20.321 45,8 47,1 

-Gazeteler Bin Ad. 10.222 10.594 7.173 67,7 70,2 

-Küçük Paketler Bin Ad. 0 0 0 - - 

-Ücretsiz Posta Gönderileri Bin Ad. 1.080 1.108 783 70,6 72,4 

-Görme Engellilere Özgü Yazılar Bin Ad. 23 23 14 60,9 60,9 

-Tebliğ Kağıtları Bin Ad. 79.585 79.099 78.798 99,6 99 

-Değer Konulmuş Mektuplar Bin Ad. 9 8 12 150 133,3 

2-Telgraf Bin Ad. 282 289 247 85,5 87,6 

3-Tele-Post Bin Ad. 480 488 377 77,3 78,5 

Kargo ve APS Kurye Gönderileri             

Kargo/APS Kurye Bin Ad. 101.091 148.605 130.824 88 129,4 

Posta Çeki             

Posta Çekleri Hesap Sayısı Bin Ad. 7.163   7.792 - - 

Pttbank             

PTT kart sayısı Bin Ad. 7.300   8.200 - - 

 

Tablo 9: Üretim Türü Tablosu (Yurt Dışı) 

Hizmet üretim türü 
  2018 2019 Gerçekleşme % 

Ölçü Gerçekleşen Program Gerçekleşen Prog.a göre Geçen yıla göre 

Kabul Edilen Posta Gönderileri             

1-Mektup Postası Bin Ad. 4.195 4.412 5.026 113,9 119,8 

-Kayıtsız ve Kayıtlı Mektuplar Bin Ad. 2.048 1.967 2.385 121,3 116,5 

-Posta Kartları Bin Ad. 453 806 439 54,5 96,9 

-Tebrik Kartları Bin Ad. 47 43 46 107 97,9 
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-Basılmış Kağıtlar Bin Ad. 943 889 716 80,5 75,9 

-Gazeteler Bin Ad. 68 71 56 78,9 82,4 

-Küçük Paketler Bin Ad. 485 472 709 150,2 146,2 

-Ücretsiz Posta Gönderileri Bin Ad. 151 164 675 411,6 447 

-Görme Engellilere Özgü Yazılar Bin Ad. 0 0 0 - - 

-Tebliğ Kağıtları Bin Ad. 0 0 0 - - 

-Değer Konulmuş Mektuplar Bin Ad. 0 0 0 - - 

2-Telgraf Bin Ad. 0 0 0 - - 

3-Tele-Post Bin Ad. 1 1 4 400 400 

Kargo ve APS Kurye Gönderileri            

Koli Bin Ad. 332 497 295 59,4 88,9 

APG/TURPEX Bin Ad. 112 167 119 71,3 106,3 

 

Şirket yaklaşık 4.000 şube ve 1.000 acente vasıtasıyla hizmet vermektedir.  Posta 

gönderilerinin kabulü, toplanması, sevki, dağıtımı ve teslimini kapsayan posta hizmetleri 

Şirketin en önemli faaliyet alanı durumundadır. 2019 yılında 447 milyon adet yurtiçi, 5 milyon 

adet yurtdışı olmak üzere toplam 452 milyon adet mektup posta gönderisi kabul edilmiştir. 

Yurtiçi ve yurtdışı kargo ve APS kurye gönderileri gönderiler toplamında 2019 yılında 

131 milyon adet civarında gerçekleşmiştir.  

2019 yılında posta çeki hesap sayısı 7,8 milyon, kart sayısı 8,2 milyon adet olmuştur.  

1.3.6 Pazarlama 

1.3.6.1 Satışlar 

Şirketin pazarlama faaliyetleri planlama ve uygulama aşamalarında kurumsal ve 

bireysel müşteriler bazında ele alınmaktadır. Şirket’in faaliyet gösterdiği sektörlerde pazar 

araştırma ve analizlerinin yapılması Pazarlama Daire Başkanlığı’nca yerine getirilmektedir. 

Şirket’in 2019 yılı faaliyet dönemi satış tutarları, 2018 yılı ile karşılaştırmalı olarak 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 10: Satışlar Tablosu 

Satışlar 
2018 2019 Değişim 

Bin TL Bin TL % 

A-Posta gelirleri       

  A) Yurtiçi 2.138.516 1.992.757 (6,8)  

  B) Yurtdışı 291.695 328.850 12,7 

Toplam (a) 2.430.212 2.321.607 (4,5)  

B-Kargo gelirleri       

  A) Yurtiçi 590.172 800.117 35,6 

  B) Yurtdışı 123.910 132.328 6,8 

Toplam (b) 714.083 932.445 30,6 

C-Değerli kağıtlar gelirleri       

  A) Yurtiçi 7.634 16.329 113,9 

  B) Yurtdışı 152 148 (2,8)  

Toplam (c) 7.787 16.477 111,6 

D-Elektronik posta gelirleri       

  A) Yurtiçi 33.631 83.653 148,7 

  B) Yurtdışı 0 0 0,0 
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Toplam (d) 33.631 83.653 148,7 

E-Lojistik gelirleri       

  A) Yurtiçi 9.129 63.741 598,2 

  B) Yurtdışı 0 0 0,0 

Toplam (d) 9.129 63.741 598,2 

F-E-ticaret gelirleri       

  A) Yurtiçi 13.642 85.755 528,6 

  B) Yurtdışı 0 0 0,0 

Toplam (e) 13.642 85.755 528,6 

G-İştirakler gelirleri       

  A) Yurtiçi 326 6.683 1.948,4 

  B) Yurtdışı 0 0 0,0 

Toplam (e) 326 6.683 1.948,4 

F-Pttbank gelirleri       

  A) Yurtiçi 921.727 846.310 (8,2)  

  B) Yurtdışı 0 0 0,0 

Toplam (f) 921.727 846.310 (8,2)  

Yutriçi satışlar toplamı : 3.714.778 3.895.345 4,9 

Yurtdışı satışlar toplamı : 415.758 461.326 11,0 

Brüt toplam : 4.130.536 4.356.671 5,5 

Arızi satışlar : 263.608 67.860 (74,3)  

 

Şirketin faaliyetleri posta, koli kargo, parasal posta ve elektronik posta olarak dört ana 

başlık halinde toplanmaktadır. 

a)Posta Hizmetleri: 

Posta gönderilerinin kabulü, toplanması, sevki, dağıtımı ve teslimini kapsayan posta 

hizmetleri Şirketin en önemli faaliyet alanı durumundadır. 

Posta Hizmetleri Kanunu’nda, posta hizmetinin coğrafi alan farkı gözetilmeksizin ülke 

sınırları içerisinde tüm kullanıcılar için karşılanabilir ücretlerle kesintisiz olarak sağlanması, 

evrensel posta hizmeti olarak tanımlanmıştır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile 

PTT A.Ş. arasında görev sözleşmesi imzalanana kadar evrensel posta hizmet yükümlülüğü PTT 

A.Ş.’ye verilmiştir. Sektördeki şirketlerden Kanun’da belirtilen gelirlerle finanse edilmesi 

öngörülen Evrensel Posta Hizmeti Fonu’ndan, evrensel posta hizmeti yükümlüsü olarak PTT 

A.Ş.’nin gelir sağlaması beklenmektedir. 

b) Kargo-Kurye Hizmetleri: 

Kargo hizmeti 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nda posta kolisi veya kargosu 

olarak tanımlanan gönderilerin kabulü, sevki ve teslimini kapsayan posta hizmeti olup, Şirket 

tarafından APS Kurye adı altında sağlanan kurye hizmeti ise kanunda kayıtlı gönderileri olarak 

tanımlanan haberleşme gönderilerinin kısa bir sürede alıcısına ulaştırılmasına yönelik özel bir 

posta hizmeti olarak tanımlanabilmektedir. 

c) Elektronik Hizmetler: 

PTT’nin anonim şirket statüsüne geçişi sonrasında oluşturulan yeni organizasyonda, 
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farklı dairelerin bünyesinde sürdürülmekte olan birleşik posta, kayıtlı elektronik posta ve 

elektronik tebligat ile elektronik alışveriş hizmetleri,  “E-Ticaret Daire Başkanlığı” tarafından 

yürütülmektedir. 

Bu kapsamda; Ulusal Elekronik Tebliğat Sistemi (UETS), Kayıtlı Elektronik Posta 

(KEP), Birleşik Posta (Hybridmail), Mektup Sepeti, Elektronik Ticaret vb hizmetler 

verilmektedir 

d) PTT Bank (Parasal Posta) Hizmetleri: 

PTT A.Ş. daha önce yürütmekte olduğu, yurt içi, yurt dışı havale, posta çeki, efektif 

döviz alımı, telefon, elektrik, su faturası tahsilâtı, anlaşmalı olduğu kuruluşların kredi kartı ve 

diğer tahsilât hizmetlerini  “PTT Bank” tanıtıcı işareti altında sürdürmeye başlamıştır. 

Öte yandan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin kuruluşunu düzenleyen 

09.05.2013 tarih ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun faaliyet konularına ilişkin 22 nci 

maddesinde “19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi olmaksızın, anılan 

Kanun kapsamında belirtilen faaliyet konuları ile ilgili olarak bankalarla yapacağı sözleşmeler 

doğrultusunda bankalara destek hizmeti, parasal posta hizmeti, ödeme hizmeti sunma” konuları 

da PTT A.Ş.’nin faaliyet alanları arasında sayılmıştır.  

PTT A.Ş. müşterilerine doğrudan ve protokole dayalı olarak parasal hizmet 

sunmaktadır. Doğrudan verilen parasal hizmetler kapsamında müşterilerine; posta çeki (TL ve 

döviz), ön yüklemeli kartlar, havale–para transferi, yurtiçi (TL ve döviz), yurtdışı (Dolar ve 

Avro), Western Union ve efektif işlemler verilmektedir. 

1.3.6.2 Satış Sonuçları 

Şirket’in 2019 yılı faaliyet dönemi satış sonuçları bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 11: Satış Sonuçları Tablosu 

        Satış    Net satışlara Satış mlyt. 

 Satış sonuçları  Net Satışların Faaliyet  maliyetleri Faaliyet göre top.na göre 

  satışlar maliyeti giderleri toplamı karı/zararı kar/zarar kar/zarar 

  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % % 

1-Yurtiçi satışlar               

   a) Posta 1.991.994 2.089.908 958.705 3.048.614 (1.056.620)  (53)  (35)  

   b) Kargo 799.786 575.825 305.928 881.753 (81.967)  (10)  (9)  

   c) Değerli Kağıtlar 16.329 7.477 2.765 10.241 6.088 37 59 

   d) Elektronik Posta 83.437 36.299 12.103 48.401 35.036 42 72 
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   e) Lojistik 63.377 8.929 3.301 12.230 51.147 81 418 

   f) E-Ticaret 85.696 13.684 5.059 18.743 66.953 78 357 

   g) İştirakler 6.683 326 120 446 6.237 93 1.398 

   e) PTT Bank 845.160 905.582 472.143 1.377.725 (532.565)  (63)  (39)  

Toplam (1) 3.892.462 3.638.030 1.760.123 5.398.153 (1.505.691)  (39)  (28)  

2-Yurtdışına satışlar               

   a) Posta 328.850 0 0 0 328.850 100 - 

   b) Kargo 132.328 0 0 0 132.328 100 - 

   c) Değerli Kağıtlar 148       148 100 - 

Toplam (2) 461.326 0 0 0 461.326 100 - 

  -Yurtiçi satışlar toplamı 3.892.462 3.638.030 1.760.123 5.398.153 103.953 3 2 

  -Yurtdışı satışlar toplamı 461.326 0 0 0 461.326 100 - 

Genel toplam (1+2) 4.353.788 3.638.030 1.760.123 5.398.153 (1.044.365)  (24)  (19)  

  -Satış programı 4.470.974 3.500.000 1.672.324 5.172.324 (701.350)  (16)  (14)  

  -Programa göre fark (117.186)  138.030 87.799 225.829 (343.015)  293 (152)  

  -Geçen dönem satış son. 4.128.121 2.741.927 1.418.582 4.160.509 (32.388)  (1)  (1)  

 

Tablodan da anlaşılacağı üzere rasyonel bir fiyatlama politikasının olmaması ve 

verimsizlik, satış sonuçlarının eksi bakiye vermesine neden olmuştur. 

 

1.3.7 Bağlı Şirket/Ortaklık ve İştirakler 

Yönetim Kurulunun 17.08.2017 tarih ve 232 sayılı kararı ile Şirketin Merkez ve Taşra 

Teşkilatı organizasyon yapısında yapılan değişiklikler kapsamında İştirakler Başkanlığı 

kurulmuş ve 26.10.2017 tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır.  

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun “Faaliyet konuları ve nitelikleri” başlıklı 22 

nci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “PTT’nin yurt içinde ve yurt dışında şirket kurma 

veya kurulu bulunan şirketlere ortak olmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından 

belirlenir.” hükmüne istinaden “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin Yurt içinde ve 

Yurt dışında Şirket Kurması ve Kurulmuş Şirketlere İştirak Etmesine Dair Usul ve Esaslar” 

hakkındaki 14.11.2016 tarih ve 2016/9523 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 24.11.2016 tarih ve 

29898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu usul ve esaslar doğrultusunda;  

•Şirketin hizmetlerinin nitelik ve nicelik olarak artırılmasını,  

•Müşteri portföyünün gelişmesini,  

•Hızla gelişen uluslararası e-ticaret piyasasında arzu edilen düzeyde pay alınmasını,  

•Serbestleşen posta sektöründe diğer hizmet sağlayıcıları ve bu sektörde faaliyet 

gösteren uluslararası firmalar ile etkin rekabet edilebilmesini,  
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•Kaynakların etkin ve verimli kullanılarak daha hızlı hareket edilebilmesi ve 

kullanılmasını,  

•Sektörde rol oynayan bankaların bankacılık hizmetlerinden yararlanamayan kesimlerin 

Şirket üzerinden bu hizmetlere daha kolay ulaşması noktasında önemli bir aktör olmasını,  

•Posta alanında ülkenin önemli bir aktarma noktası haline dönüşmesini,  

teminen Şirketin iştirakler kurması ve kurulu bulunan şirketlere iştirak edebilmesinin 

önü açılmıştır. 

Şirket’in bağlı ortaklık ve iştiraklerine ilişkin düzenlenen tablo aşağıdaki gösterilmiştir.  
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Tablo 12: Bağlı Ortaklık ve İştirakler Tablosu 

Bağlı ortaklık ve iştirakler 

Bağlı Bağlı Bağlı   

Toplam kamu payı Bağlı ortaklığın / iştirakin 

ortaklığın 

/ 
ortaklığın/ ortaklığın/ PTT A.Ş. payı 

iştirakin iştirakin iştirakin 2019 yılı sonunda 

esas ödenen ödenen   

sermayesi sermayesi primli Taahhüt Ödenen Hisse Ödenen Taahhüt Ödenen Hisse Gerçekleşen Ana kuruluşa 

   sermayesi edilen sermaye oranı primli edilen sermaye oranı dönem isabet eden 

     sermaye     sermaye sermaye     
Kârı veya 

zararı 
temettü 

                   Bin TL Bin TL 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % Bin TL Bin TL Bin TL % 2019 2019 

1-Kule Verici Tesisleri İşletim ve 

Teknolojileri A.Ş. 
50.000 50.000  50.000 50.000 100   50.000 50.000 100 1.685 - 

2- PTT Anadolum Lojistik A.Ş. 200.000 200.000   200.000 200.000 100   200.000 200.000 100 1.735 - 

3-PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş. *  5.370 5.370  5.370 5.370 100   5.370 5.370 100 61.901 - 

4-PTT Para Lojistik ve Güvenlik 

Hizmetleri A.Ş. 
50.000 50.000   50.000 50.000 100   50.000 50.000 100 

9.813 
- 

5-Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme 

Hizmetleri A.Ş. 
600 600 19.600 200 200 100 9.800 400 400 100 

(397)  
- 

6-Pttem Teknoloji ve Elektronik 

Hizmetleri A.Ş. 
150 150 12.000 60 60 100 12.000 60 60 100 1.009 - 

Genel toplam 306.120 306.120 31.600 305.630 305.630 100 21.800 305.830 305.830 100 75.746 - 

* PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş.nin 100.000,00 TL olan taahhüt edilmiş sermayesi, 24/01/2018 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile, tamamı 2018 yılında elde edilen kardan 

karşılanmak suretiyle 5.270.000.00 TL tutarında artırılarak 5.370.000.00 TL'ye yükseltilmiştir.   
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PTT, Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.’ de %33,33, Pttem Teknoloji ve 

Elektronik Hizmetleri A.Ş. ‘de %40 oranında paya sahip olup, bu şirketlerde ayrıca  primli pay’ı 

da bulunmaktadır. PTT’nin diğer 4 şirketteki pay oranı %100 dür. 

Şirket’in bağlı ortaklık ve iştiraklerinin faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir. 

Kule Verici Tesisleri İşletim ve Teknolojileri A.Ş.: 

Karasal ortamdan yayın sağlayıcılarına karasal veri tesisleri kurmak kurdurmak 

kiralamak ve işletmek, kule işletmeciliği, restoran kafe ve sosyal mekân ve alışveriş merkezi 

otopark işletmeciliği ve otoparklarda elektrikli ve alternatif enerjili araçlar için şarj istasyonu 

kurdurma işletmek ya da işlettirmek, faaliyet konusuna giren tesislerin bakım, onarım vb. teknik 

hizmetlerini yapmak. 

Anadolum Destek Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.: 

Diğer insan kaynaklarının sağlanması, seyahat acentesi faaliyetleri, motorlu hafif kara 

taşıtlarının ve arabalarının sürücüsüz olarak kiralanması ve leasing faaliyetlerinde bulunmak. 

PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş. : 

Bilişim teknolojileri sistemleri ve bununla ilgili her türlü yan aksam ve aksesuarları, her 

türlü bilgisayar sistemleri ve bunların yazılım ve donanımları, kesintisiz güç kaynakları, 

jeneratörler ve bu alanlarda kullanılan her türlü tespit cihazları imal, ithal ve ihraç etmek, 

pazarlamak, internet teknolojileri kullanarak alış-veriş ve multimedya hizmetlerinin 

sağlanması, pazarlaması, satışı ve eğitimini vermek. 

Pttem Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri A.Ş.: 

İnternet ve online sistemler içinde her türlü malın alım, satım işlemlerini 

gerçekleştirmek ve bu amaçla sanal mağazalar oluşturmak ve altyapı hizmetleri vermek, 

teknolojik alanlarda yazılım geliştirmek, araştırma yapmak ve yaptırmak, yazılım üretmek, 

bilgisayar programı yazılımlarını, paket programları hazırlamak, almak, satmak ve her türlü 

bilgisayar programlarının danışmanlık hizmetlerini ve bakım onarım hizmetlerini sunmak. 

Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.: 

Hizmet kuponları, yemek çeki, yemek kartı, elektronik kupon ve/veya akıllı kart, 

taşıtmatik, akıllı anahtar gibi başka türlü sistemler ile verilecek hizmetler. 

PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.: 

Kamu kurum ve kuruluşlar ile özel kuruluşlara silahlı ve silahsız, fiziki ve teknolojik 

güvenlik hizmetleri vermek, özel güvenlik yetiştirmek atış poligonu tesis etmek, kiralamak ve 

işletmek, kurum kuruluş ve bankaların ve kişilerin para, mücevherat vb. kıymetli evraklarını 

saklamak, işlemek, kasalamak ve nakil işlemlerinde güvenliği sağlamak.  
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PTT ile ana merkezi Hong Kong olan PAL Express Ltd. Şti. (PAL) arasında sürdürülen 

işbirliği kapsamında uzak doğudan toplanan e-ticaret gönderileri kargo statüsünde ülkeye 

getirilmekte, Ülke varışlı olanlar gümrükleme işleminden sonra alıcılarına teslim edilmekte, 

diğer ülkeler varışlı olanlar ise posta gönderisi statüsü kazandırılmak suretiyle varış ülkelerine 

sevk edilmektedir. PTT ile söz konusu şirket arasında 2015 ve 2017 yıllarında protokol 

imzalanmış, bu protokolde PTT’nin istemesi halinde 1 ABD Doları karşılığında şirketin %15 

hissesine sahip olabileceği hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte bu hususla ilgili herhangi 

bir gelişme olmamıştır. 

1.3.8 Yatırımlar 

12.01.2013 tarih ve 28526 (mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

konulan PTT Genel Müdürlüğü 2013 yılı yatırım programı 31.08.2013 tarihine kadar 

uygulanmış olup, bu tarihten sonra kurum, KİK statüsünden çıkmıştır. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve 

Finansman Programının Tespit Edilmesine Dair 16.10.2018 tarihli ve 186 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ve eki 27.12.2018 tarihli ve 30638 sayılı  Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. 

PTT,  Genel Yatırım Ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul Ve 

Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’e (Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve 

Raporlanmasına Dair Tebliğde yer alan hususlar hariç) tabi değildir. 

Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Temsili" başlıklı 16. maddesinin "ö" fıkrasındaki 

“Yıllık yatırım programını onaylamak ve yıl içerisinde ihtiyaç duyulan değişiklikleri yapmak” 

hükmü çerçevesinde… Yılı Yatırım Programı ve ….-… Dönemi Yatırım Program Teklifi 

Yönetim Kurulunca onaylanmakta ve …. Yılı Yatırım Programının Şirket ile Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu arasında imzalanan Görev Sözleşmesinin 8. maddesine 

istinaden 31 Aralık tarihine kadar BTK’ya gönderilmektedir. 

Şirketin 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı 26.12.2018 tarihli ve 327 sayılı Yönetim 

Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.  

Şirket’in 2019 yılı yatırım programı ve gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 13: Yatırım Tablosu 

PROJENİN 
Başlangıçtan 2019 
Yılı Sonuna kadar 2019 Yılı Ödeneği 2019 Yılında Gerçekleşme %'si 

Numarası  ADI 

Yıllar 

İtibariyle 

Süresi Son Tutar 

Nakdi 

Ödeme 

Fiziki 

Yatırım 

İlk 

Tutar 

Son 

Tutar 

Nakti 

Ödeme 

Fiziki 

Yatırım Nakdi Fiziki  

      Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Tümünde 2019 Yılında Tümünde 2019 Yılında 

  HABERLEŞME SEKTÖRÜ                         

  A- Devam Eden Projeler                         

  a) 2019'dan Sonraya Kalanlar                         

2010 E 11 0020 PTT Matik (Gişematik) 2010-2021 488.423 387.171 185.980 47.000 33.800 32.319 26.692 79 96 38 79 

2016 PTT 0002 Yeni PTT A.Ş. Binaları 2016-2021 763.342 708.374 361.109 200.000 171.550 169.202 169.202 93 99 47 99 

2018 PTT 0001  Yeni PTT A.Ş.. İşyerleri Konsepti 2018-2021 765.658 268.022 102.530 50.000 36.000 32.322 32.322 35 90 13 90 

  Toplam A = a   2.017.423 1.363.566 649.618 297.000 241.350 233.842 228.216 68 97 32 95 

  B- Yeni Projeler                         

  a) 2019'da Bitenler                         

2019 PTT 0001 Muhtelif İşler 2019-2019 348.650 188.739 162.021 453.000 348.650 188.739 162.021 54 54 46 46 

  Toplam B= a   348.650 188.739 162.021 453.000 348.650 188.739 162.021 54 54 46 46 

  YATIRIM TOPLAMI C=A+B   2.366.073 1.552.305 811.639 750.000 590.000 422.581 390.236 66 72 34 66 

  D- Yatırım programında Yer Almayan Harcamalar                         

  a) Hazır Bina Tesis ve Arsalar    30.000 1.702 1.702 65.000 30.000 1.702 1.702 6 6 6 6 

  Toplam D=a   30.000 1.702 1.702 65.000 30.000 1.702 1.702 6 6 6 6 

  GENEL TOPLAM E=C+D   2.396.073 1.554.006 813.341 815.000 620.000 424.282 391.938 65 68 34 63 
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Şirket yatırımları Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının uhdesinde 

olmamakla birlikte Şirket Yatırım Programının hazırlanmasında Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığının bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşları arasında yeknesaklığın sağlanması amacıyla 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yayımlanan Yatırım Programı Hazırlama 

Rehberi esas alarak Şirket için Yatırım Programı Hazırlama, İzleme ve Değerlendirme 

Prosedürü hazırlanmıştır. 

Yatırımcı Daire Başkanlıklarınca bu Prosedüre göre teklifler Strateji Daire 

Başkanlığı’na  gönderilmekte, Makamın ve Yönetim Kurulunun talimatları doğrultusunda 

Yatırım Programına son şekli verilmektedir. Yatırım programı aylık gerçekleşme bilgileri (il 

bazında ve icmal olarak) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gönderilmekte, Bakanlığın yatırım 

projelerinin takip edilmesine imkan sağlayan İZLEM (Yönetim Bilgi Sistemi) Projesi 

kapsamında Şirketin Yatırım Programlarında yer alan proje/proje alt kalemlerine ilişkin 

verilerin girişi yapılmaktadır. 

GAP, DAP, DOKAP, KOP kapsamında yer alan illere yapılan yatırımlar 3’er aylık 

dönemler itibarıyla adı geçen Bölge İdarelerince belirlenen formatlara göre düzenlenerek 

Bakanlık vasıtası ile gönderilmektedir.  

Ankara, İstanbul Valiliklerine düzenli olarak diğer Valiliklerden de istenildikçe il 

bazında yatırım bilgileri Başmüdürlükler vasıtası ile ilgili Valiliğe iletilmektedir. 

 

1.4 Finansal Tablolar 

Muhasebe sisteminde finansal tablolar, gün itibariyle 3 (üç) değişik biçimde 

hazırlanmakta ve sunulmaktadır. Bu farklı raporlama biçimleri halen uygulanmakta olan yasal 

mevzuatın sonucudur. 

 

- Tek Düzen Hesap Planına (THP) göre hazırlanan Bilanço /Gelir Tablosu 

- Vergi mevzuatına göre hazırlanan Bilanço / Gelir Tablosu ! 

- Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama 

Standartlarına (TFRS) göre hazırlanan Bilanço / Gelir Tablosu 

İşletmelerde raporlamalar, bu işletmelerin yasal mevzuat hükümleri karşısında tabi 

oldukları durumları dikkate alınarak yapılmaktadır. 

Vergi Usul Kanunu'nun 175 inci ve mükerrer 257 nci maddelerinin Maliye Bakanlığı'na 

verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 1 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 

Tebliği (MSUGT) kapsamında olan işletmeler (bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel 
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kişiler) muhasebe sistemlerini tebliğ ve ekinde öngörülen kurallara göre yürütmek 

zorundadırlar, 

TTK/Md-88, Geçici Md-1’de özetle; 

"...defter tutmakla yükümlü olan gerçek veya tüzel kişiler, finansal tablolarını 

düzenlerken, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 

yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS), kavramsal çerçevede yer alan muhasebe 

ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara uymak zorundadır." hükmüne yer 

verilmiş olup böylece finansal tablolar her iki duruma göre oluşturulmaktadır. 

6102 Sayılı TTK ile bağımsız denetim kapsamında bulunan şirketler “Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” tarafından yayınlanan standartlar kapsamında 

münferit ve konsolide finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak 

hazırlamak zorundadırlar. Ama yine ilgili şirketlerin defterleri Vergi Usul Kanunu hükümlerine 

uygun olarak tutulmaya devam edecektir.  

TMS’de yer alan hükümler uyarınca, TMS 28’in 17 inci veya TFRS 10’un 4 üncü 

Paragrafında öngörülen muafiyetler söz konusu olmadığı sürece, bağlı ortaklık, iştirak veya iş 

ortaklığı yatırımları bulunan şirketlerin, bağlı ortaklıklarını tam konsolidasyon yöntemine; 

iştirak ve iş ortaklıklarındaki yatırımlarını ise özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirdikleri 

finansal tablolarını hazırlamaları zorunludur. Bununla birlikte, TMS uyarınca, söz konusu 

şirketlerin yerel mevzuatta bir düzenleme bulunmaması durumunda hazırlayacakları bu finansal 

tablolara ilave olarak bireysel finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.  

VUK uyarınca bireysel finansal tablolar hazırlanması zorunlu iken, TMS hükümleri 

çerçevesinde şirketler kendi isteği veya yerel mevzuat gereği bireysel finansal tablolar 

sunabilmektedirler 

Bağımsız denetime tabi olan Şirket (bu konuda yerel bir mevzuata tabi olmadığından) 

TMS uyarınca konsolide, VUK uyarınca münferit finansal tablolar hazırlamaktadır. Şirket 

yönetim kurulu genel kurula, Türk Ticaret Kanun’unun 514 üncü maddesine istinaden,  Türkiye 

Muhasebe Standartlarında belirtilmiş olan finansal tabloları ve eklerini sunmaktadır. Ancak 

PTT A.Ş. bağımsız denetim raporu, denetim tarihi (Mayıs 2020) itibarıyla henüz 

düzenlenmemiştir. Bu nedenle rapor ekleri arasında bağımsız denetimden geçmiş konsolide 

bilanço ve konsolide gelir tablosu yer almamıştır. 

Türk Ticaret Kanun’unun 514 üncü maddesinde “Yönetim kurulu, geçmiş hesap 

dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, 

eklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin 

ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar.” hükmü yer almaktadır. 
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Diğer taraftan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Teşkilatı Hakkında 4 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Genel Kurulu’nun görev ve yetkilerini düzenleyen 

388’uncu maddesi gereğince Genel Kurul, yıllık faaliyet raporu ile bilanço ve kâr zarar 

hesaplarını inceleyerek Yönetim Kurulunun ibrasını karara bağlamaktadır. Ancak, koronavirüs 

(Covid-19) salgını nedeniyle 2019 yılına ait genel kurul,  denetim tarihi itibarıyla (Mayıs 2020) 

henüz yapılmamıştır. 

VUK gereğince hazırlanan Finansal tablolar (kurumlar vergisi beyannamesine esas) 

rapor ekleri arasında yer almıştır.  

PTT, muhasebe işlemlerini Vergi Usul Kanunu hükümleri kapsamında Maliye 

Bakanlığı tarafından belirlenmiş 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de 

yayımlanan 1 Sıra No.lu “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ve bu tebliğe ek olarak 

yayımlanan tebliğler ve ekleri doğrultusunda yürütmekte olup; denetim kriteri olarak söz 

konusu mevzuat esas alınmış, incelemeler de söz konusu tebliğler uyarınca hazırlanan bilanço 

ve gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

 
 

1.4.1 Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 

Bilanço incelemeleri konsolide olmayan bilanço üzerinden yapılmıştır. 

31.12.2019 tarihli bilanço ve dipnotlarına Ek 1.1’de, yer verilmiştir. İşletme varlıkları 

bilanço aktifinde dönen ve duran varlık olarak adlandırılan iki grupta toplanmış, hesaplar bu 

gruplar itibariyle likidite sırasına göre yer almıştır. Dönen varlıklar vadesi bir yıla kadar olan fon 

ve alacakları ifade ederken, duran varlıklar 1 yıldan uzun süreli alacaklar ile nakde çevrilmesi zaman 

alacak varlıkları ifade etmektedir. Bilanço pasifinde kaynaklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, 

uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar olarak yer almış, işletme kaynakları da aktiflerde 

olduğu gibi likidite esasına göre sıralanmıştır. Kısa vadeli kaynaklar vadesi 1 yıla kadar olan 

borçları, uzun vadeli kaynaklar vadesi 1 yıldan uzun olan borçları kapsamaktadır. 

Aktif ve pasifle ilgili ayrıntılı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. 

1.4.1.1 Aktif (Varlıklar) 

Şirket’in 2019 yılı bilançosunda aktif değerleri oluşturan hesaplar, geçen yıl rakamları 

ile birlikte karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 14: Aktif Tablosu 

Aktif  2018 2019 Fark 
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Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I - Dönen varlıklar          

  A -Hazır değerler 1.239.035 21 483.808 9 (755.226)  

  B -Menkul kıymetler 63.587   0  (63.587)  

  C -Ticari alacaklar 728.647   469.062  (259.585)  

  D -Diğer alacaklar 669.825 11 13.765 0 (656.060)  

  E -Stoklar 216.575 4 133.967 3 (82.608)  

  F -Yıllara yaygın inş. Ve onarım mal.          

  G -Gel. aylara ait gid. ve gelir tah. 381.884 6 365.007 7 (16.877)  

  H -Diğer dönen varlıklar 20 0 35 0 15 

   Toplam (I) 3.299.573 55 1.465.645 28 (1.833.928)  

II - Duran varlıklar       0   0 0 

  A -Ticari alacaklar 43.143 1 470.361 9 427.218 

  B -Diğer alacaklar     581.971    

  C -Mali duran varlıklar 284.660   330.370    

  D -Maddi duran varlıklar  2.169.229 36 2.274.310 43 105.081 

  E -Maddi olmayan duran varlıklar 49.341 1 102.161 2 52.820 

  F -Özel tükenmeye tabi varlıklar          

  G -Gel. yıllara ait gid. ve gelir tah. 171.055   99.483    

  H -Diğer duran varlıklar          

   Toplam (II)    2.717.428 45 3.858.655 72 1.141.228 

   Genel toplam (I+II) 6.017.001 100 5.324.300 100 (692.701)  

    Nazım hesaplar 1.049.024   1.234.741  185.718 

 

PTT A.Ş.’nin 2019 yılı bilançosunun aktif tarafı incelendiğinde, önceki yıla göre dönen 

varlıkların 1,8 milyar TL azaldığı, duran varlıkların 1,1 milyar TL arttığı, bunun sonucunda 

aktif (varlık) toplamının önceki yıla göre %11,5 oranında azalarak 5,3 milyar TL’ye gerilediği 

görülmektedir. 

Şirketin 31.12.2019 tarihli bilançosunun aktif tarafında, dönen varlıklar hesabında; 

483 milyon TL olarak yer alan Hazır Değerler, finans kurumlarında değerlenen nakit 

tutarları ifade etmektedir. 2019 yılında hazır değerler önceki yıla göre %61 oranında azalmış 

olup, 2018 yılında 1 milyar TL olan bankalar hesabının 2019 yılında 218 milyon TL tutarına 

inmesi  en önemli etken olmuştur. 

469 milyon TL olarak yer alan Ticari Alacaklar,  verilen posta hizmetleri nedeniyle 

kamu ve özel kurumlardan olan kısa vadeli alacakları ifade etmektedir. Ticari alacakların 239 

milyon TL’si Genel Bütçeli Kuruluşlar, 180 milyon TL’si Yurtiçi Tüzel Şahıslar, 20 milyon 

TL’si Yurtiçi Tüzel Şahıslar, 13 milyon TL’si bağlı ortaklık ve iştiraklerden alacaklardır. 

Şüpheli Ticari Alacaklar (İşletme Ana Hizmet Faaliyetlerinden)   8,4 milyon TL olup, Posta, 

Kargo Ve Telgraf Hizmetlerinden Şüpheli Ticari Alacakları ifade etmektedir. 
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Stoklar hesabında yer alan 134 milyon TL’lik tutar işletmenin satmak, üretimde 

kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği, ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari 

mal, yan ürün, artık ve hurda gibi bir yıldan az bir sürede kullanılacak olan veya bir yıl 

içerisinde nakde çevrilebileceği düşünülen varlıklardan oluşmaktadır. 

Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 365 milyon TL olup bunun 159 milyon 

TL’si personel maaşları, faaliyet içi, kira ve faaliyet içi/dışı giderlere ilişkin gelecek aylara ait 

giderler, 206 milyon TL’si ise faaliyet içi ve posta hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuklarından 

oluşmuştur. 

Şirketin 31.12.2019 tarihli bilançosunda, duran varlıklar hesabında; 

470 milyon TL olarak yer alan Ticari Alacakların 424 milyon TL’si evrensel posta 

hizmetlerinden kaynaklanan alacağı, 12 milyon TL’si DD Altın Ticaret A.Ş.’den olan alacağı 

ifade etmektedir. 

6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanununun “Evrensel posta hizmetinin net maliyeti ve 

bildirimi” başlıklı 16 ncı maddesinin 2 ve 3 numaralı fıkralarında; 

“(2) Evrensel posta hizmet yükümlüsü veya sağlayıcıları her yılın sonunda evrensel 

posta hizmeti kapsamındaki hizmetleri karşılamanın net maliyetini Bakanlığa bildirir. 

(3) Bakanlık, net maliyetin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair evrensel posta hizmet 

yükümlüsünü ve evrensel posta hizmet sağlayıcısını denetler veya masrafları evrensel posta 

hizmeti gelirlerinden karşılanmak üzere bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesini sağlar, 

evrensel posta hizmetinin net maliyetini onaylar ve gerçekleşen net maliyeti öder.” Hükümleri 

yer almaktadır. Adı geçen bakanlık “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’dır.” 

hükmü yer almaktadır. 

DD Altın Ticaret A.Ş ile olan ilişki bir ortak girişim (Joint venture ) ilişkisi olup İştirak 

hesaplarında izlenmesi gerektiği hususu raporumuzda bulgu konusu yapılmıştır. Katılım 

bankası kurma projesi olan PTT’nin, katılım bankası olunması halinde para piyasalarındaki 

işlemlerin limitli kalacağı, daha çok diğer katılım bankaları gibi “Londra Metal Borsasında” 

altına, paladyuma dayalı işlemler yapılması gerektiği  düşüncesinden hareketle oluşturduğu bir 

ortaklık yapısıdır. 

Diğer Alacaklarda izlenen 582 milyon TL, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden olan 

alacağı göstermektedir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü PTT A.Ş.’nin taşınmazlarını bedeli 

mukabili almakta, bedelini gayrimenkul (bina, arsa, arazi) trampası şeklinde ifa etmekte olup, 

geçen yıl dönen varlıklar hesabında izlenen bu tutar, 2018 yılı Sayıştay Raporunda da yer aldığı 

üzere, cari yılda duran varlıklar hesabında izlenmiştir. 

Mali Duran Varlıklar hesabında izlenen 330 milyon TL’lik tutar, Şirketin iki iştirak ve 
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dört bağlı ortaklıklarındaki sermaye payını, Maddi Duran Varlıklarda izlenen 2,3 milyar TL’lik 

tutar da Şirkete ait gayrimenkullerin (arazi, arsa, bina) değerini ifade etmektedir. Maddi duran 

varlıkların 1,57 milyar TL’si binalar, 965 milyon TL’si tesis, makine ve cihazlar hesabına, 358 

milyon TL’si yapılmakta olan yatırımlara aittir. 

1.4.1.2 Pasif (Kaynaklar) 

Şirket’in 2019 yılı bilançosunun pasifini oluşturan hesaplar, bir önceki yıl değerleri ile 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 15: Pasif Tablosu 

Pasif 2018 2019 Fark  

      Bin TL %  Bin TL % Bin TL 

I - Kısa vadeli yabancı kaynaklar        

  A- Mali borçlar        

  B- Posta çekleri 0 0 0 0 0 

  C- Ticari borçlar 2.887.704 48 3.487.877 66 600.172 

  D- Diğer borçlar 6.744  7.488  744 

  E- Alınan avanslar 24.250 0 36.994 1 12.744 

  F- Yıllara yaygın inş.ve onr.hakedişleri 0 0 0 0 0 

  G- Ödenecek vergi ve diğer yük. 89.595 1 118.448 2 28.853 

  H- Borç ve gider karşılıkları 28.471  0  (28.471)  

  I- Gelecek aylara ait gelirler ve gid.tahak. 194.419 3 111.842 2 (82.577)  

  J- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 0  0  0 

   Toplam (I) 3.231.183 27 3.762.649 27 531.466 

II - Uzun vadeli yabancı kaynaklar        

  A- Mali borçlar 0  0  0 

  B- Ticari borçlar 0  0  0 

  C- Diğer borçlar 0  0    

  D- Alınan avanslar 0  0  0 

  E- Borç ve gider karşılıkları 58.197  46.766  (11.432)  

  F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gid.tahakk. 0  0  0 

  G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 0  0  0 

   Toplam (II) 58.197  46.766  (11.432)  

   Toplam (I+II) 3.289.380 55 3.809.414 72 520.034 

III - Öz kaynaklar        

  A- Ödenmiş sermaye 1.948.476 32 2.093.940 39 145.464 

  - Sermaye 5.000.000 83 5.000.000 94 0 

  - Ödenmemiş Sermaye (3.051.524)  (51) (2.906.060)  (55) 145.464 

  - Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) 0 0 0 0 0 

  - Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 0 0 0 0 0 

  B- Sermaye yedekleri 0 0 5.270 0 5.270 

  C- Kar yedekleri 610.608 10 633.680 12 23.072 

  D- Geçmiş yıllar karları 0 0 0 0 0 
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  E- Geçmiş yıllar zararları 0 0 0 0 0 

  F- Dönem net karı veya zararı 168.537 3 (1.218.004)  (23) (1.386.541)  

   Toplam (III) 2.727.621 45 1.514.886 28 (1.212.734)  

   Genel toplam (I+II+III) 6.017.001 100 5.324.300 100 (692.701)  

   Nazım hesaplar 100.663  100.663  0 

    Nazım hesaplar 1.049.024 
 

1.234.741 
 185.718 

 

PTT A.Ş.’nin 2019 yılı bilançosunun pasif tarafı incelendiğinde, 2018 yılında pasif 

(kaynaklar) toplamının 6 milyar TL olduğu, 2019 yılına bakıldığında, önceki yıla göre kısa 

vadeli yabancı kaynakların 531,5 milyon TL arttığı, uzun vadeli yabancı kaynakların 11,4 

milyon TL azaldığı, özkaynakların %44 oranında 1,2 milyar TL azaldığı, bunun sonucunda 

pasif (kaynak) toplamının önceki yıla göre %12 oranında 692,7 milyon TL azalarak 5,3 milyar 

TL’ye gerilediği görülmektedir. 31.12.2019 tarihi itibariyle şirketin yabancı kaynaklar tutarı 

3.8 milyar TL olup,  şirketin özkaynaklarının yaklaşık iki buçuk katıdır. 

Şirketin 31.12.2019 tarihli bilançosunun pasif tarafında; uzun vadeli yabancı kaynaklar 

hesabında; 

3,5 milyar TL olarak yer alan ticari borçların, 714 milyon TL’si satıcılar hesabını, 2,75 

milyar TL’si ise diğer ticari borçları ifade etmektedir. Diğer ticari borçların 2,7 milyar TL’si 

posta çeki hesabı bulunan mudilere olan borcu ifade etmektedir.  

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun “tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde posta 

çeki, …. t) Posta çeki işlemleri: PTT iş yerlerinde veya elektronik ileti şeklinde çek hesabı 

açtıran kişilerce bir miktar paranın hesabına borç kaydı suretiyle kendisine veya üçüncü bir 

kişiye ödenmesi ya da üçüncü kişinin hesabına alacak kaydedilmesi hususunda PTT tarafından 

belirlenen yöntemlerle gerçekleştirilen işlemleri,…..”  şeklinde tanımlanmıştır. 

 Posta çeki işlemlerinin hukuki niteliği, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 386 ncı 

ve 570 inci  maddelerinde yer alan  hükümlere uymaktadır. Esasında posta çeki işlemlerinin 

mevduat olarak kabul edilmesi gerekmektedir. 

 PTT A.Ş’nin posta çeki hesabı bir vadesiz mevduat gibi işlemekte, havale yapılmakta, 

hesaba bağlı PTT kartı (Debit Kart) harcamalarda kullanılmakta, ATM lerden para 

çekilebilmektedir. Merkez Bankası tarafından çıkarılan Uluslararası Banka Hesap Numarası 

Hakkında Tebliğ  hükmü uyarınca, Avrupa ekonomik alanında yer alan ülkelerde bankalardaki 

hesaplara  yapılan para transferlerinde alıcıya ait IBAN'ın doğrulanması ve kullanılması 

zorunluğu kapsamına PTT de dahildir. Bununla birlikte hesap üzerine çek keşide edilememekte 

ve adı geçen hesap Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu güvencesinden faydalanmamaktadır.  

Faiz tahakkuk ettirilmediği için çok ucuz bir kaynak olan posta çeki hesabı sayesinde 
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Şirket, net işletme sermayesi (Döner Değerler – Kısa Vadeli Kaynaklar) negatif bakiye 

vermesine rağmen, finansman ihtiyacına gereksinim duymamaktadır. Şirketin 31.12.2019 yılı 

itibariyle net işletme sermayesi 2,3 milyar negatif bakiye vermiştir.  

Şirketin 31.12.2019 tarihli bilançosunda, uzun vadeli yabancı kaynaklar hesabında; 

46,8 milyon TL olarak yer alan borç ve gider karşılıklarının tamamı, dahili sigorta fonu 

ile kıdem tazminatı ve emekli ikramiyesi karşılığından oluşan diğer borç ve gider karşılıkları 

hesabına ilişkindir. 

Şirketin öz sermayesi, oluşan zarar nedeniyle bir önceki yıla göre cari yılda %44 

oranında azalış göstererek 2,7 milyar TL’den, 1,5 milyar TL’ye gerilemiştir.  

 

1.4.2 Gelir Tablosu 

Kuruluşun ilgili yıl değerlendirmeleri, 31.12.2019 tarihli bireysel gelir tablosu 

üzerinden yapılmıştır. 

31.12.2019 tarihli bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 1.2’de yer verilmiştir. 

Tablo 16: Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 2018 2019 Fark 

  Bin TL Bin TL Bin TL 

A-Brüt satışlar 4.130.536 4.356.671 226.135 

1-Yurtiçi satışlar       

2-Yurtdışı satışlar       

3-Diğer gelirler       

B-Satış indirimleri(-) 2.416 2.884 468 

1-Satıştan iadeler (-)       

2-Satış iskontoları(-)       

3-Diğer indirimler (-)       

C-Net satışlar 4.128.120 4.353.787 225.667 

D-Satışların maliyeti(-) 2.741.927 3.638.030 896.104 

1-Satılan ticari mallar maliyeti(-)   8.092   

2-Satılan hizmet maliyeti(-)   3.638.022   

   Brüt satış karı ve zararı 1.386.194 715.757 (670.437)  

E-Faaliyet giderleri (-) 1.418.582 1.760.123 341.541.538 

1- Araştırma ve geliştirme giderleri (-)       

2- Pazarlama,satış ve dağıtım giderleri (-)       

3- Genel yönetim giderleri (-)       

4- Finansman giderleri (-)       

   Faaliyet karı veya zararı (32.388)  (1.044.366)  (1.011.978)  

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 154.958 37.772 (117.186)  

1-İştiraklerden temettü gelirleri       

2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri       

3-Faiz gelirleri       
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4-Komisyon gelirleri       

5-Konusu kalmayan karşılıklar       

6-Menkul Kıymet Satış Karı       

7-Faaliyetle ilgili diğer olağan gelir ve karlar       

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 36.329 36.032 (296.709)  

1-Faiz giderleri(-)       

2-Komisyon giderleri(-)       

3-Karşılık giderleri(-)       

4-Kambiyo zararları(-)       

5-Diğer olağan gider ve zararlar (-)       

H-Finansman giderleri(-) 0 0   

1-Kısa vadeli borçlanma giderleri(-)       

2-Uzun vadeli borçlanma giderleri(-)       

Olağan kar  86.241 (1.042.626)  (1.128.868)  

I-Olağandışı gelir ve karlar 267.475 76.407 (191.068)  

1-Önceki dönem gelir ve karları       

2-Diğer olağandışı gelir ve karlar       

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 138.031 251.786 113.754 

1-Önceki dönem gider ve zararları(-)       

2-Diğer olağandışı gider ve zararları(-)       

Dönem karı 215.685 (1.218.004)  (1.433.689)  

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük 

karşılıkları (-)  47.148 0 (47.148)  

        

    Dönem net karı  168.537 (1.218.004)  (1.386.541)  

 

Şirketin 2019 yılında brüt satışları önceki yıla göre %5,5 oranında azalarak 4,4 milyar 

TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket son yıllarda hizmet çeşitlendirmesine gitmiş, bununla 

birlikte toplam gelirin %94’ünü posta, kargo ve Pttbank olmak üzere 3 hizmet türü 

oluşturmuştur. Bunlar dışındaki hizmet türlerinden yeterli düzeyde gelir elde 

edilememiştir.  

4,4 milyar TL’lik brüt satışların %94,1’i ana faaliyetleri olan posta, kargo ve 

Pttbank faaliyetlerine ilişkindir. Brüt satışların %53,3’ü 2,3 milyar TL ile posta gelirleri, 

21,4’ü 932 milyon TL ile kargo gelirleri, %19,4’ü 846 milyon TL ile Pttbank 

gelirlerinden, kalan %5,1’i ise değerli kağıt, elektronik posta, lojistik, e-ticaret ve iştirak 

gelirlerinden oluşmaktadır. 

Şirketin 2019 yılı gelir tablosuna göre, 716 milyon TL brüt satış karı oluşurken, 

faaliyet giderlerinin 1,8 milyar TL olarak gerçekleşmesi sonucu yaklaşık 1 milyar TL 

faaliyet zararı oluşmuştur. 1,8 milyar TL’lik faaliyet giderlerinin %95,8’i genel yönetim 

giderlerine ilişkindir.  
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Toplam giderler içerisinde ücret giderleri ile dışardan sağlanan fayda ve hizmet 

giderleri yaklaşık %77’lik bir paya sahiptir. Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet 

giderleri, posta-kargo ayırım ve dağıtım hizmetlerinin dışarıdan firma eliyle 

yürütülmesinden kaynaklanan giderlerdir. 

2018 yılını 215,7 milyon TL dönem karı ile sonuçlandıran Şirket, 2019 yılında 

satışlarındaki artış oranından daha fazla faaliyet gideri artışına sahip olup, 2019 yılını 

1,2 milyar TL dönem zararı ile kapatmak durumunda kalmıştır. 

 

1.5 Mali Oran Analizi 

Tablo 17: Mali Oranlar Tablosu 

Oranlar 
2018 2019 

Artış- 

azalış 

(%) (%) (%) 

1. Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı   54,67 71,55 16,88 

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 82,92 39,77 (43,16)  

3. Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı 

kaynaklar 
102,12 38,95 (63,16)  

4. Likidite oranı=(Dönen varlıklar-stoklar)x100/ Kısa süreli 

yabancı kaynaklar 
95,41 35,39 (60,02)  

5. Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Öz kaynaklar 8,43 - - 

6. Faaliyet Karlılığı: Faaliyet kârı x 100/ Öz kaynaklar - - - 

7. Zararlılık=Dönem Zararı x100/Öz kaynaklar - (44,65)  - 

8. Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 36,05 42,72 6,66 

9. Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 5,67 9,28 3,62 

10. Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 1,25 2,97 1,72 

11. Net işletme sermayesi devir hızı=Net satışlar/Net işletme 

sermayesi 
60,36 (1,90)  (62,26)  

12. Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 1,61 2,23 (0,46)  

 

Mali kaldıraç oranı, varlıkların ne ölçüde yabancı kaynaklarla karşılandığını 

gösterir. Oranın büyük olması, öz kaynaklara oranla yabancı kaynaklardan daha fazla 

yararlanıldığını işaret etmektedir.  Şirket’in, mali kaldıraç oranı 2018 yılına göre %16,8 

oranında artarak, 2019 yılında %71,5 olarak gerçekleşmiştir. 

Mali yeterlilik oranı, Şirket’in borçlanma yoluyla sağladığı yabancı kaynak ile 

sermayesi arasındaki ilişkiyi göstermekte olup, 2019 yılında bu oran %39,7 olmuştur. Gelişmiş 

ülkelerde orta büyüklükte bir işletme için bu oran en fazla 1:1 olmaktadır. 

İşletmenin kısa süreli borçlarını ödeyebilme gücünü, diğer bir ifadeyle likiditesini  ölçen 

oranlardan birisi olan likidite oranı, önceki yıl %95,9 iken 2019 yılında %35,4 oranına 
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gerilemiştir. 

Şirket 2019 yılını yaklaşık 1,2 milyar dönem zararıyla kapatmış, dolayısıyla dönem 

başında yaklaşık 2,75 milyarlık özkaynaklarının %43,5’ini kaybetmiştir.  

Şirket aynı zamanda bağımsız denetime tabi olup, denetim tarihi (Mayıs 2020) itibariyle 

bağımsız denetimden geçmiş TMS’ye uygun mali tablolar hazır olmadığından  inceleme 

olanağı bulunamamıştır.  

Türk Ticaret Kanunu’nun 376 ncı maddesinde “Son yıllık bilançodan, sermaye ile 

kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, 

yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü 

iyileştirici önlemleri sunar” hükmü yer almaktadır.  

15 Eylül 2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk 

Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğin (Sermayenin Kaybı Borca Batık Olma) tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde 

“ç) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,” ifadesi 

bulunmaktadır.  

Bu durumda sermayenin kaybı veya borca batık olma TMS’ye uygun tablolara göre 

değerlendirilecektir. Gerek sermaye kaybı gerek borca batık olma durumunda yapılacak 

işlemler yönetim kuruluna vazife olarak yüklenmiştir. Şirket tarafından bu hususun  

değerlendirilmesi gerekmektedir. 2018 yılı Sayıştay Raporunda (Bulgu 8.1.6) ödenmiş 

sermayenin arttırılması gerektiği belirtilmiş, ancak bu hususta bir gelişme olmamıştır. 
 
 
 

1.6 Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler 

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe 

Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar”ın 5’inci maddesi gereğince hesap dönemi 

sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar 

denetime sunulmuş olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8’inci maddesinde yer alan diğer 

belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 

- Yevmiye defteri 

- Geçici ve kesin mizan 

- Bilanço 

- Bilanço dışı yükümlülükler tablosu (Nazım hesaplar) 

- Envanter defteri 
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- Özkaynak değişim tablosu 

- Nakit akış tablosu 

- Gelir tablosu 

Genel görüşmeye sunma işleminde, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço 

ile gelir tablosu esas alınmıştır.  

2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN 

SORUMLULUĞU 

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

uygun olarak mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde hazırlanarak 

kamuoyunun bilgisine ve denetim yetkililerine zamanında sunulmasından, bir bütün olarak 

sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli 

yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve bu mali rapor ve tabloların önemli hata 

veya yanlış beyan içermemesinden; kamu idaresinin ulusal ekonomiye faydalı olabilmesi için 

özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve kârlılık 

ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinden; kuruluş amaçlarına ulaşmalarını teminen; 

faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına 

uygunluğundan, kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin 

kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol 

sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve 

izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale 

getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.  

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

Sayıştay, denetlenen kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap 

ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu denetlemek, mali rapor 

ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, mali yönetim ve iç 

kontrol sistemleri ile faaliyetlerinin kuruluş amaçlarına, kalkınma planı ve uygulama 

programına, stratejik plan ve bütçe hedeflerine, ekonomiklik, verimlilik ve kârlılık ilkelerine 

uygunluğunu değerlendirmek ve hazırladığı raporları Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına sunmakla sorumludur. 
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4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

Denetimlerin dayanağı; Anayasa’nın 165’inci maddesi, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 

3346 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 

Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 

Hakkında Kanun, Kuruluş Kanunları, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil 

mevzuatı ve denetim rehberleri ile kurum ve kuruluşların tabi olduğu diğer mevzuattır. 

Denetimler, Anayasa’nın 165’inci maddesi gereğince doğrudan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından gerçekleştirilen ve bu denetimlere esas teşkil edecek raporların 6085 sayılı 

Sayıştay Kanunu, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; kamu idaresinin hesap 

ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek; mali rapor 

ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak 

yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek; kamu idaresinin ulusal ekonomiye faydalı 

olabilmesi için özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler dâhilinde, 

verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediğini, faaliyetlerinin mevzuata, 

uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına uygunluğunu tespit etmek; 

mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek,  idarenin bilançosu ve gelir tablosunun 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasına esas denetim raporunu üretmek amacıyla 

yürütülmüştür. 

Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, 

güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; 

uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün 

belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri 

de değerlendirilmiştir. 

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve 

mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge 

ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır. 

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak için yeterli ve uygun 

denetim kanıtı elde edilmiştir.  
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5. KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Şirket kurumsal yönetim uygulamaları çerçevesinde, şeffaflık ilkesi gereği  

kamuoyu ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımı için çaba göstermekte. 

sorumluluk ilkesi gereği yasal mevzuat ve düzenlemelere uyumlu şekilde faaliyet 

göstermek için çaba harcamaktadır. 

Şirket Yönetim Kurulu ilgili mevzuatta belirlenen pay ve temsil esasları 

çerçevesinde oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu Kararlarına esas gündem toplantıları ile 

gündeme ilişkin bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu`na sunumu, Olağan Genel Kurul 

toplantıları ile gündeme ilişkin bilgi ve belgelerin hazırlanması büyük ölçüde yasal 

düzenlemelere uygundur. 

Kurumun internet sitesi Ticaret Kanunu ile diğer yasal düzenlemelerden 

kaynaklanan paydaşların bilgilendirilmesi işlevine ilişkin yükümlülükleri büyük 

çoğunlukla karşılamakta olup bu hususta çalışmalar devam etmektedir. Bu bağlamda, 

kişisel verilerin korunması, güvenlik, şeffaflık ve kamuoyu ile iletişim ve bu hususları 

kapsayacak şekilde personelin eğitilmesine yönelik iç düzenlemeler yapılması 

gerekmektedir. 

6. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

16/10/2018 tarihli ve 186 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan, Kamu iktisadi 

teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının, 

1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında “(3) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile sermayesinin 

%50’sinden fazlası kamuya ait olan veya Sayıştayca denetlenen diğer işletmeler, bu Kararın 

sadece 19 uncu, 20 nci, 24 üncü ve 26 ncı madde hükümlerine tabidir.” denilmekte olup şirket, 

iç kontrol sistemini oluşturmakla yükümlü bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte Şirket, faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yerine getirmiştir. 

Şirkette iç kontrol sistemi, 6493 sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, 

Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda değişiklik yapan 

01/02/2018 tarihli ve 7077 sayılı Kanuna istinaden Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurulu 

(BDDK) tarafından 27/06/2014 tarih ve 29043 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Ödeme 

Hizmetleri Ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Kuruluşları Ve Elektronik Para Kuruluşları 

Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında oluşturulmaktadır. Gerek anılan Kanun ve 
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gerekse BDDK tarafından yayınlanan ikincil mevzuatta “eylem planı oluşturulması” yönünde 

hüküm bulunmamaktadır. Şirkette oluşturulmakta olan iç kontrol sistemi, 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen “kamu iç kontrol 

sisteminden” yapılanma olarak farklılık göstermektedir.    

13/04/2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kamu 

Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” eki 

“Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi” anılan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 2005 yılından bu 

yana Şirket çalışanlarına imzalatılarak özlük dosyalarında muhafaza edilmektedir. Şirket Etik 

Kurulu 1 Başkan ve 3 üye olmak üzere 4 kişiden oluşmaktadır. Şirkette 25–31 Mayıs Etik 

haftası kapsamında etkinlikler düzenlenmektedir. Şirkete ait web sayfası İnsan Kaynakları 

Daire Başkanlığı altında “Etik”  bölüm oluşturulmuş, Etik Kurulu Üyelerinin ad ve adresleri 

ilan edilmekte olup, sürekli güncel tutulmaktadır. Etik Kuruluna yapılan başvurular, Kurulca 

değerlendirilerek sonuca bağlanmaktadır.   

Şirkette iç kontrol sistemi 6493 sayılı Kanun ve bu kanunda değişiklik yapan 

01/02/2018 tarihli ve 7077 sayılı Kanuna istinaden BDDK tarafından 27/06/2014 tarih ve 29043 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme 

Kuruluşları Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 

oluşturulmaktadır. 5018 sayılı Kanun kapsamında bir yapılanma söz konusu değildir. Bu 

nedenle “İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu” bulunmamaktadır.  

Ancak, BDDK tarafından 27/06/2014 tarih ve 29043 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Yönetmeliğin 16.maddesi 3.fıkrasında “Yönetim Kuruluna”  ilişkin düzenlemeler 

bulunmaktadır. Anılan Yönetmelik hükümleri dahilinde iç kontrol sorumlulukları ile 

değerleme, izleme ve raporlama usul ve esaslarını içerir “İç Kontrol Prosedürü” Yönetim 

Kurulunun 27/03/2019 tarih ve 81 no.lu kararı ile onaylanmış ve teşkilata duyurularak 

yürürlüğe girmiştir. Söz konusu prosedürde; iç kontrol sorumluları açık olarak belirtilmiş, 

görevleri tanımlanmıştır. Aynı zamanda şirket personelinin, birim üst yöneticilerinin, iç kontrol 

birimi ile personelinin, iç kontrol sorumluları ile iç kontrol ekiplerinin görev ve sorumlulukları 

prosedürde belirtilmiştir. 

Şirket organizasyon yapısı içerisinde yer alan tüm birimlerin ve teşkilatta görev yapan 

tüm personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde tanımlanmıştır.  

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 05/06/2012 tarih ve 5691 sayılı, 09/09/2014 tarih 

ve 12326 sayılı, 26/04/2016 tarih ve 205 sayılı genelgeler ile yetkileri ve yetki devrinin 

sınırlarını açıkça belirtir şekilde tespit edilerek, teşkilata duyurulmuştur.   

6493 sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve 
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Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca Yönetim Kuruluna bağlı Risk Yönetim 

Birimi kurulmuştur. 

Şirketin faaliyetlerinin kapsam ve yapısı ile uyumlu ve değişen koşullara uygun maruz 

kalınabilecek tüm risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, analiz edilmesini, izlenmesini, kontrol 

edilmesini ve raporlanmasını sağlayacak etkin bir risk yönetim sistemine yönelik uygulanacak 

prensiplerle ilgili usul ve esaslar belirlemek üzere PTT A.Ş. risk yönetimi prosedürü 

hazırlanmış, Yönetim Kurulunca onaylanmış ve teşkilata duyurulmuştur. 

Entegre Yönetim Sistemleri Daire Başkanlığı bünyesinde TSE-ISO-EN 9000 kalite 

yönetim standartları çerçevesinde Şirket bünyesinde yürütülen tüm görevlere ilişkin süreç 

haritaları, iş akış şemaları, birim ve personel bazlı görev tanımları, prosedürler, süreçlerin 

ifasında kullanılacak evrak (form, tutanak, liste vb) ve dokümanlar hazırlanarak, QDMS 

yazılımına yüklenmek suretiyle Şirket personelinin görevini doğru bir şekilde yerine getirmesi 

temin için tüm çalışanların erişimine açılmıştır.  

Zamanında ve doğru kararlar alınmasını temin için Karar Destek Sistemi (KDS-İş 

Zekası) güncellenmiş, birim performans kriterleri ile bireysel performans kriterleri 

oluşturularak, Performans Yönetim Sistemi (PYS) dahilinde birim ve personel performansları 

ilgili birimlerce takip edilmekte ve raporlanmaktadır.  

Ayrıca iç ve dış paydaşlar talep, öneri ve şikayetleri için; 

444 1 788 numaralı PTT Çağrı Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat, 

www.ptt.gov.tr adresinde yer alan “Bize Ulaşın” menüsünden, 

Şirkete ait sosyal medya (facebook, twitter.com, instagram) hesaplarından ve bunlara 

ilişkin destek hesaplarından, 

www.aloptt.gov.tr adresinden canlı destek (web-chat) hattı ile anlık yazışma, 

işitme ve konuşma engelli müşteriler için www.aloptt.gov.tr üzerinden görüntülü işaret 

dili ile görüşme ve yine engelli dostu numaralar projesi kapsamında 0312 309 59 13 no.lu SMS 

hattını kullanarak, 

CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi vasıtasıyla, 

Şirketin iş yerlerini bizzat ziyaret ederek veya faks, telefon, posta ya da iş yerlerinde 

bulunan Öneri ve Şikayet kutularını kullanarak iletişim kurabilmektedirler.  

Tüm personele ptt.gov.tr uzantılı e-mail adresleri verilmiştir. 

Şirketin politika prosedürleri ile Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi kapsamında 

üst yönetim tarafından talep edilen hususlarda çeşitli iç denetim faaliyetleri yürütülmektedir. 

Tüm bunlarla birlikte Şirketin politika prosedürleri ile Uluslararası Mesleki Uygulama 

Çerçevesi tarafından belirlenen kriterlere haiz yeterli sayıda iç denetçi atanmamıştır. 
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7. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 

8. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin 2019 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve 

ekte yer alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği 

kanaatine varılmıştır. 

9. BULGU VE ÖNERİLER 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 2019 Yılı hesap ve işlemleri üzerinde 

Sayıştay tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucunda tespit edilen ancak denetim 

görüşünü etkilemeyen bulgu ve öneriler aşağıda yer almaktadır.  

BULGU 1: PTT A.Ş.’nin denetim yetkisinin olduğu bağlı ortaklıklarında, denetim, 

inceleme ve soruşturma yetkisinin mevzuat ile düzenlenmemiş olması 

PTT A.Ş. 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda yer alan, 8.2.2 no’lu  “PTT A.Ş.’nin 

Denetim Yetkisinin Olduğu Bağlı Ortaklıklarında, Denetim, İnceleme Ve Soruşturma 

Yetkisinin Mevzuat İle Düzenlenmemiş Olması” başlıklı bulguya, uygulamada herhangi bir 

değişiklik olmadan devam edildiği belirlendiğinden, 2019 yılı denetim raporunda da yer 

verilmiştir. 

09.04.1996 Tarih ve 22606 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “PTT 

Teftiş Kurulu Yönetmeliği”nin “Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve Yetkileri” başlıklı 6 ncı 

maddesinde; 

“Madde 6 — Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır; 

a) PTT Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile denetimi kuruluşa ait birimlerde; 

teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri saptamak ve personelin 

verimli çalışmasını özendirici teftiş sistemlerim geliştirmek, 

b) (a) bendinde sayılan teşkilat içi birimler ile denetimi PTT'ye ait kuruluşlarda, teftiş, 

inceleme ve soruşturma yaptırmak.” 

hükmü yer almaktadır. Görüleceği üzere söz konusu hüküm, PTT A.Ş.’nin Teftiş Kurulu 

Başkanlığına, bağlı ortaklıklarında teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi vermektedir. 

Ancak, daha sonra PTT A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Rehberlik ve Kontrol Hizmetleri 
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Daire Başkanlığı’na dönüştürülmüş, Yönetim Kurulunun 30.11.2018 tarih ve 292 sayılı kararı 

ile “Rehberlik ve Kontrol Hizmetleri Prosedürü” onaylanarak yürürlüğe konmuştur. Söz konusu 

prosedürün, “Sorumluluklar” başlıklı 4 üncü maddesinde, “4.1.1. Rehberlik ve Kontrol 

Hizmetleri Daire Başkanlığının Görev ve Yetkileri” alt başlığının, (c) fıkrasında “Şirkette, 

teftiş, rehberlik ve soruşturma yaptırmak” hükmü yer almaktadır. Yine aynı prosedürün 

“Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı 3 üncü maddesinde, “Şirket/PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı 

Anonim Şirketi” ifadesi yer almaktadır. Görüleceği üzere, söz konusu prosedür ile PTT 

A.Ş.’nin, bağlı şirketlerinde denetim yapılması olanağı ortadan kalkmıştır. Nitekim 2018 ve 

2019 yıllarında,  PTT’nin %100’üne sahip olduğu bağlı ortaklıkların hiçbiri teftiş programına 

alınmamıştır.  

Öneri: 

PTT A.Ş.’nin denetim yetkisinin olduğu bağlı ortaklıklarında, denetim, inceleme ve 

soruşturma yetkisinin mevzuat ile düzenlenmesi ve bağlı ortaklık teftişlerinin bir program 

çerçevesinde düzenli olarak gerçekleştirilmesi önerilir. 

BULGU 2: PTT A.Ş.'nin, “PTT A.Ş. tarafından kullanılan taşıtların tahsisi 

kullanımı sevk ve idaresine ilişkin prosedür”ünün vergi mevzuatına uyumsuzluğu 

 

PTT A.Ş. 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda yer alan, 8.2.3 no’lu  “ PTT A.Ş.'nin, 

“PTT A.Ş. Tarafından Kullanılan Taşıtların Tahsisi Kullanımı Sevk Ve İdaresine İlişkin 

Prosedür”ünün vergi mevzuatına uyumsuzluğu” başlıklı bulguya, uygulamada herhangi bir 

değişiklik olmadan devam edildiği belirlendiğinden, 2019 yılı denetim raporunda da yer 

verilmiştir. 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nde taşıtların tahsisi, kullanılması, sevk ve 

idaresi ile akaryakıt giderlerinin takibine ilişkin esasları belirlemek amacıyla hazırlanan “PTT 

A.Ş. Tarafından Kullanılan Taşıtların Tahsisi Kullanımı Sevk ve İdaresine İlişkin Prosedür”, 

31.05.2018 Tarih ve 166 Sayılı PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Prosedür 

ile, PTT A.Ş.’de görevli çeşitli unvanlardaki personele araç ve yıllık akaryakıt miktarı tahsis 

edilmektedir. 

Söz konusu prosedürde; 

“5.1.3 Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür 

Yardımcıları, İştirakler Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları ve Birim Sorumluları 

kendilerine tahsis edilen taşıtları 7/24 il içi ve il dışında kullanır. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 38 
 

5.1.4 Kendilerine taşıt tahsis edilen Başmüdürler taşıtları 7/24 il içinde kullanır. İl 

dışında ise görev onayı ile kullanır.” 

Maddeleri yer almaktadır.  

2019 yılında genel müdür için yıllık 6 bin litre, genel müdür yardımcıları için yıllık 4 

bin litre, daire başkanları için yıllık 3 bin litre akaryakıt miktarı tahsisi edilmiştir. Yönetim 

Kurulu başkan ve üyeleri için yakıt tüketiminde herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. 

Bu şekilde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları, 

daire başkanları ve Özel Kalem’e tahsisli 68 araç için 2018 yılında 99 bin litre, 2019 yılında 

101 bin litre (3545 litresi Ulaştırma Bakanlığına tahsisli iki araç, 50 litresi PTT Spor Kulübü’ne 

tahsisli  bir araç için) yakıt tüketimi gerçekleşmiştir. 

Ücretin tanımının yapıldığı GVK’nın 61’inci maddesinde; ücretin işverene tabi ve 

belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan 

ve para ile temsil edilebilen menfaatler olduğu; ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali 

sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı 

veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebet niteliğinde olmamak şartı 

ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunmasının onun mahiyetini 

değiştirmeyeceği; yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu 

sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para ayın ve menfaatlerin ücret olarak kabul edileceği 

belirtilmiştir. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla 

işverenler tarafından yapılan taşıma giderlerinin gelir vergisinden istisna tutulacağı hükme 

bağlanmıştır (GVK 23/10). Ancak, personele araç tahsisi bu kapsamda görülmemektedir. Üst 

düzey yöneticilere verilen taşıtların giderlerinin gider yazılması kabul edilmekle beraber bu 

kişilerin hafta sonu ve bayram tatillerine isabet eden giderlerin bu kişilere sağlanmış menfaat 

(ücret) sayılarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Maliye Bakanlığı’nca konuya ilişkin olarak 

verilen özelgelerdeki görüşü, “şirket personelinin işyerine geliş gidişlerini kolaylaştırmak 

maksadıyla toplu taşıma dışında tahsis edilen araçlar ile yönetim kurulu üyelerine bu sıfatları 

dolayısıyla tahsis edilen araçların, işle ilgili olarak kullanılmadıkları (hafta sonu tatili, bayram 

tatili vb.) dönemlere ilişkin giderlerden şirket tarafından karşılanan kısmının net ücret olarak 

değerlendirilmesi ve bu ödemelerin GVK’nın 94’üncü maddesinin (1) numaralı bendine 

istinaden tevkifata tabi tutuldukları brüt tutarlarının aynı kanunun 40’ıncı maddesinin (1) 

numaralı bendi kapsamında kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün 

bulunmaktadır.” şeklindedir. Bu durumda, “PTT A.Ş. Tarafından Kullanılan Taşıtların Tahsisi 

Kullanımı Sevk ve İdaresine İlişkin Prosedür”ünde yer alan “… kendilerine tahsis edilen 
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taşıtları 7/24 il içi ve il dışında kullanır” hükümlerinin vergisel açıdan değerlendirilmesi de 

gerekmektedir. 

Öneri: 

PTT A.Ş. tarafından kullanılan taşıtların tahsisi kullanımı sevk ve idaresine ilişkin 

prosedüre “… kendilerine tahsis edilen taşıtları görevle ilgili olmak üzere 7/24 il içi ve il dışında 

kullanır” ibaresi eklenmesi, tahsis edilen yakıt miktarının belirlenmesinde tasarruf ilkelerinin 

göz önünde bulundurulması  önerilir. 

BULGU 3: Ücret tavanı aşımı 

PTT A.Ş. 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda yer alan, 8.1.1. no’lu “Ücret tavanı 

aşımı” başlıklı bulguya, uygulamada herhangi bir değişiklik olmadan devam edildiği 

belirlendiğinden, 2019 yılı denetim raporunda da yer verilmiştir. 

6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun 27 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında 

“Sözleşmeli personelin aylık ücret, ikramiye ve diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme 

esasları Yönetim Kurulunca belirlenir. Ancak, avukat vekâlet ücreti hariç, aylık ücret, her türlü 

sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek ve diğer adlar altında yapılan bütün ödemelerin aylık 

ortalaması, Yüksek Planlama Kurulunca PTT için tespit edilen üst sınırı aşamaz.” denilmiştir. 

18/07/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararına istinaden 

personel ücretleri için üst sınır; 2017 yılı ilk 6 ayında Genel Müdür için brüt 13.474 TL, diğer 

personel için brüt 11.382 TL, ikinci altı ayında ise Genel Müdür için brüt 14.407 TL, diğer 

personel için brüt 12.169 TL olarak, Yönetim Kurulu üyeleri için 2017 yılı ilk 6 ayında 2.952 

TL, ikinci altı ayında ise 3.156 TL olarak (Yönetim Kurulu Başkanı için bu rakamların 2 katı) 

belirlenmiştir. 

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Genel Müdür ve Genel 

Müdür yardımcıları için YPK tarafından belirlenen tavan ücretini, bu kişilerin ücreti olarak 

belirlemiştir. Daire Başkanları, Denetim Hizmetleri Başkanı, I. Hukuk Müşaviri için ise 2017 

yılı ilk 6 ayında brüt 9.235 TL, ikinci altı ayında ise brüt 10.808 TL ücret tespit edilmiştir. 

10.09.2013 tarih ve 2013/5383 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Posta Ve 

Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında 

Yönetmelik”in Tören ve temsil giderleri başlıklı 52 nci maddesinde “PTT bütçesinden, 

belgelendirilmek kaydıyla tören ve temsil giderleri için unvanlar itibarıyla yapılabilecek 

harcama tavanı Yönetim Kurulunca belirlenir.” denilmiştir. Yine 16.12.2015 Tarih ve 394 sayılı 

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı ile “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Tören ve 

Temsil Giderleri Harcama Usul ve Esasları” yürürlüğe girmiştir. 
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Yönetim Kurulu her yıl temsil ödeneği miktarını ve verilecek personeli belirlemektedir. 

09.03.2017 tarih ve 101 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile güncellenen temsil giderleri, Genel 

Müdür için sınırsız, yönetim kurulu üyeleri için 3.000 TL, Genel Müdür Yardımcıları için 2.750 

TL, Daire Başkanları için 2.250 TL olup diğer çeşitli unvanlardaki personel için alt sınır 400 

TL olmak üzere farklı miktarlarda belirlenmiştir. Bu şekilde temsil ödeneğinin 2264 kişiye 

verilebileceği görülmüştür. 

2017 yılında Genel Müdür ve iki Yönetim Kurulu Üyesi hiç temsil harcaması 

yapmamış, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları her ay 

kendilerine tespit edilen temsil ödeneği kadar harcama yapmışlardır. 18/07/2017 tarihli ve 

2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararında; 

“Kapsam dışı personel ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (6475 sayılı Posta Hizmetleri 

Kanununun 27 nci maddesi kapsamındaki), Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve İller Bankası 

A.Ş. sözleşmeli personeline; aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekâlet 

ücreti, avukatlık vekâlet ücreti (6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 27 nci maddesi 

kapsamındaki personel hariç), temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve diğer 

adlar altında yapılan ödemelerin (yönetim kurulu üyeliği ücreti ve ek ödemesi, harcırah, doğum 

ve ölüm yardımları hariç) brüt aylık ortalamasının belirlenen tutarı aşamayacağı” ifade 

edilmiştir. Bu durumda Genel Müdür Yardımcıları her ay 2.750 TL, Daire Başkanları 639 TL 

kadar YPK’nın belirlediği ücret tavanını aşmışlardır.  

Yönetim Kurulu Üyeleri için, ilgili YPK kararının 2 nci maddesinde yer aldığı üzere, 

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. yönetim kurulu üyelerine net 2.729 TL’yi, yönetim kurulu 

başkanına bu ücretin iki katını aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda 

aylık ücret tavanı belirlenmiştir. Temsil ile beraber değerlendirildiğinde PTT A.Ş. iki yönetim 

kurulu üyesinin aylık 3.000 TL tutarında YPK kararında belirtilen tavan ücreti aştığı 

görülmüştür.  

Öte yandan 631 Sayılı “Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali Ve Sosyal 

Haklarında Düzenlemeler İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 14/B maddesinde;  

“Özel kanunlarla kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurum, kurul, üst kurul, enstitü, 

teşebbüs, fon ve sair adlarla kurulmuş kamu kurum ve kuruluşlarında, kanunlarında aksine 

hükümler olsa dahi, kendi özel mevzuatındaki hükümler uyarınca yapılacak temsil ve ağırlama 

giderlerinin yıllık toplamı, başkan ile temsil yetkisini haiz olan personelin bir aylık ortalama 

net ücretinin iki katını geçemez. Temsil yetkisini haiz personelin unvan ve sayıları, karar 

organlarınca üyeler dahil toplam personel sayısının yüzde ikisini geçmemek üzere belirlenir.” 
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denilmiştir. Görüleceği üzere 631 Sayılı KHK’de temsil giderleri için bir sınır 

getirilmiştir. Oysa Yönetim Kurulunca; Yönetim Kurulu üyeleri için 3.000 TL (2 yönetim 

kurulu üyesi 2017 yılı içerisinde temsil harcaması yapmamıştır), Genel Müdür için sınırsız 

(Genel Müdür 2017 yılı içerisinde temsil harcaması yapmamıştır), Genel Müdür yardımcıları 

için 2.750 TL ve Daire Başkanları için 2.250 TL aylık temsil ödeneği tahsisi söz konusu KHK 

hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. Zira Genel Müdür yardımcısının ortalama net aylık 

ücreti 9.000 TL olup, bunun iki katı yani 18.000 TL temsil ödeneği hakkı varken, Yönetim 

Kurulu tarafından kendisine tahsis edilen aylık temsil ödeneği 2.750 TL, yıllık 33.000 TL olup, 

631 Sayılı KHK’da belirtilen limiti 15.000 TL kadar aşmış bulunmaktadır.  

Aynı şekilde daire başkanının ortalama net aylık ücreti 8.000 TL olup, bunun iki katı 

yani 16.000 TL temsil ödeneği hakkı varken, Yönetim Kurulu tarafından kendisine tahsis edilen 

aylık temsil ödeneği, aylık 2.000 TL, yıllık 24.000 TL olup, 631 Sayılı KHK’da belirtilen üst 

limiti 8.000 TL kadar aşmış bulunmaktadır. 

Yönetim kurulu üyelerine YPK tarafından belirlenen tavan ücret uygulandığından, 

ayrıca temsil ödeneği verilmemesi gerekmektedir. 

Öte yandan bu uygulamaya 2018 ve 2019 yıllarında da devam edilmiş, bazı yönetim 

kurulu üyeleri ve daire başkanları temsil harcaması yapmamış, temsil harcamaları limiti 

değişmemiş, 2019 yılında aşım miktarı genel müdür yardımcıları için yıllık yaklaşık 8 bin TL 

iken bu tatar daire başkanları için yaklaşık 4 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Yine 19.11.2019 

Tarih ve 30953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatı 

Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik’in  

Ücret ve mali haklar başlıklı birinci bölümünde “Madde 60 - (1) PTT bütçesinden, 

belgelendirilmek kaydıyla tören ve temsil giderleri için pozisyonlar itibarıyla yapılabilecek 

harcama tavanı Yönetim Kurulunca belirlenir.”  hükmü yer almıştır. 

Görüleceği üzere yönetmelikte yer almaması gerektiği halde ücret ve mali haklara yer 

verilmiş, bu bölümde herhangi bir mali hak sayılmaması gerektiği halde tören ve temsil 

giderleri yer Almıştır. Zira 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı 

Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı 

Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer 

Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi 

Hakkında 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesinde “…..Bu kapsamda 

istihdam edilecek personelde kurumsal hizmetlerin gerektirmesi halinde aranacak öğrenim ve 

yabancı dil bilgisi şartı ile diğer şartlar, bunların işe alınmaları, sınav ve istisnaları, sözleşme 
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süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözleşmelerinin feshi ile istihdamlarına 

dair diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarca çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenir.” denilmiştir.  

Öneri: 

Yönetim Kurulunca ücret ve temsil ödeneklerinin belirlenmesinde ilgili YPK 

Kararlarında belirtilen tutarların aşılmaması, bu tutar içerisinde değerlendirilmek kaydıyla 

temsil ödeneğinin 631 Sayılı KHK gereğince net aylık ücretin iki katını geçmemesi hususlarına 

titizlikle riayet edilmesi önerilir. 

BULGU 4: Evrensel hizmet alacaklarının tahsil edilememesi 

6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanununun “Evrensel posta hizmetinin net maliyeti ve 

bildirimi” başlığı altında yer alan 16 ncı maddesinde yer aldığı şekilde evrensel posta hizmeti 

net maliyetinin uzun süredir PTT tarafından tahsil edilemediği görülmüştür. 

6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanununun “Evrensel posta hizmetinin net maliyeti ve 

bildirimi” başlıklı 16 ncı maddesinin 2 ve 3 numaralı fıkralarında; 

“(2) Evrensel posta hizmet yükümlüsü veya sağlayıcıları her yılın sonunda evrensel 

posta hizmeti kapsamındaki hizmetleri karşılamanın net maliyetini Bakanlığa bildirir. 

(3) Bakanlık, net maliyetin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair evrensel posta hizmet 

yükümlüsünü ve evrensel posta hizmet sağlayıcısını denetler veya masrafları evrensel posta 

hizmeti gelirlerinden karşılanmak üzere bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesini sağlar, 

evrensel posta hizmetinin net maliyetini onaylar ve gerçekleşen net maliyeti öder.” hükümleri 

yer almaktadır. Aynı Kanunun 3 üncü maddesinde, kanun metninde geçen “Bakanlık” 

ifadesinden “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” anlaşılacağı ile ilgili hükme yer 

verilmiştir. 

Bununla birlikte, Bakanlık tarafından onaylanan 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait 

101.866.721,42 TL, 2017 yılına ait 156.322.070,08 TL ve 2018 yılına ait 178.016.867,02 TL 

olmak üzere toplamda 436.205.666,52 TL tutarındaki evrensel posta hizmetinin net maliyetinin 

PTT tarafından tahsil edilemediği görülmüştür.  

PTT tarafından Bakanlığa gönderilen 14.01.2019 tarihli yazı ile alacağın faizi ile birlikte 

ödenmesi talep edilmiştir. Bakanlık, 21.01.2019 tarihli cevabi yazısında “… gerek kanunda 

gerek yönetmelikte net maliyet ödemesine ilişkin düzenleme yapılmış olmasına rağmen, 

ödemenin zamanında yapılmaması halinde gecikme faizi ödeneceğine ilişkin herhangi bir 

hüküm yer almamaktadır.” gerekçesiyle gecikme faizini ödemeyi kabul etmemiş, ana para için 

ise Hazine ve Maliye Bakanlığından ödenek talebinde bulunulduğunu beyan etmiştir. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 43 
 

Bunun üzerine PTT tarafından 28.02.2019 tarih ve 285 sayılı Makam Oluruna istinaden 

15.03.2019 tarihinde Ankara 17. İdare Mahkemesinde Bakanlıktan gelen faiz talebinin reddine 

ilişkin yazının iptali için dava açılmış, dava sonuçlanmadan, Yönetim Kurulunun 08.05.2019 

tarih ve 116 sayılı kararı ile E.2019-512 sayılı dosyaya kayden açılan davadan feragat 

edilmesine karar verilmiş ve bu karar üzerine davadan feragat edilmiştir. 

Bilindiği gibi 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunun 117 nci maddesinde; 

“Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer.  

Borcun ifa edileceği gün, birlikte belirlenmiş veya sözleşmede saklı tutulan bir hakka 

dayanarak taraflardan biri usulüne uygun bir bildirimde bulunmak suretiyle belirlemişse, bu 

günün geçmesiyle; haksız fiilde fiilin işlendiği, sebepsiz zenginleşmede ise zenginleşmenin 

gerçekleştiği tarihte borçlu temerrüde düşmüş olur. Ancak sebepsiz zenginleşenin iyiniyetli 

olduğu hâllerde temerrüt için bildirim şarttır.”,  

Yine 90 ıncı maddesinde; 

“İfa zamanı taraflarca kararlaştırılmadıkça veya hukuki ilişkinin özelliğinden 

anlaşılmadıkça her borç, doğumu anında muaccel olur.”  hükümleri yer almaktadır. Bu durumda 

Bakanlığın onayı ile evrensel posta hizmetinin net maliyetine ilişkin borç muaccel hale 

gelmekte ve usulüne uygun bir ihtar yapılmak suretiyle alacaklının faiz isteme hakkı 

doğmaktadır. 

PTT, 14.01.2019 tarihli yazıyla Bakanlıktan talep ettiği 78.255.570,28 TL faiz tutarını 

2018 yılına ilişkin gelir hesaplarına almış ve %18 oranında 14.086.002,65 TL KDV tutarını 

31.12.2018 tarihli faturaya istinaden ödemiştir.  

Şirketin tahsil edemediği alacaklarını girişimlerde bulunarak tahsil etmesi, alacaklarına 

ilişkin faiz hesabında Bakanlığa gönderilen yazının ihtar olarak kabul edilmesi ve faiz talebinin 

bu tarihten itibaren başlatılması gerekmektedir. 

Öneri: 

Şirketin nakit sıkışıklığında olduğu göz önünde bulundurularak ilgili merciler nezdinde 

girişimlerde bulunulması, yüksek montanlı evrensel hizmet alacağının tahsilinin bir an önce 

sağlanması, tahakkuk ettirildiği halde tahsil edilemeyen faiz tutarıyla ilgili olarak, tahsil 

edilememesi halinde ödenen kurumlar vergisi ve KDV tutarının Gelir İdaresi Başkanlığından 

geri talep edilmesi önerilir. 

BULGU 5: Ortaklık paylarının ticari alacaklar hesabında izlenmesi 

PTT, kıymetli maden ticaretiyle uğraşan 750 bin TL sermayeli AG ve proje ortaklarının 

know-how’ından faydalanmak suretiyle kıymetli madenlere ilişkin ticari faaliyetler yürütmek 
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ve bunlara yatırım yapmak amacıyla 2 milyon ABD Dolarını adı geçen şirkete ödemiş ve söz 

konusu tutarı da Ticari Alacaklar hesabında izlemiştir. 

Yönetim Kurulunun 24.07.2018 tarih 194 sayılı kararı gereğince PTT ile AG Pırlanta 

Ticaret A.Ş. (yeni ticari unvan DD Altın Ticaret A.Ş.) arasında   09 Ağustos 2018 tarihinde 

Altın Dış Ticaret İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. 

Söz konusu protokolün 1.1 maddesinde; “PTT ve AG, işbu Protokol’ün 2. maddesi 

altında detaylarına yer verilmiş kaynağından kıymetli maden tedarik edilerek bunların ulusal 

ve uluslararası piyasalarda satılmasına ilişkin dış ticaret faaliyetleri yürütülmesi için iş birliği 

yapmaya karar vermiş olup; bu iş birliği çerçevesinde, PTT, AG’ye söz konusu faaliyetleri 

yürütmesi amacıyla işbu Protokol’ün imza tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde toplam 

2.000.000 USD (İki milyon Amerikan Doları) tutarında fonlama kaynağı (Fon) sağlamayı 

kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Taraflar, AG’nin söz konusu fon ile işbu Protokol 

kapsamında yürüteceği faaliyetlerden elde edilen karı işbu Protokol altında belirlenmiş şart ve 

şekilde paylaşmak konusunda mutabık kalmışlardır…”  

Anlaşmaların onayı başlıklı 6.1 maddesinde; “AG, işbu Protokol kapsamında yürüteceği 

işlerle ilgili olarak, kıymetli maden tedarikçileri ile yapacağı anlaşmaları ve önem arz eden 

diğer tüm anlaşmaları öncelikle PTT’nin onayına sunacaktır. PTT 7 gün içerisinde onaya 

sunulan sözleşmeyi inceleyerek, onaylamak veya onaylamamak yönündeki, görüşünü yazılı 

olarak AG’ye bildirecektir. AG, PTT’nin ön onayını almaksızın herhangi bir kıymetli maden 

tedarik sözleşmesine taraf olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.”  Hükümleri yer almıştır. 

08.10.2018 tarihinde sözleşmede yer aldığı şekilde 2 milyon ABD Doları.  AG Pırlanta 

Ticaret A.Ş. (yeni ticari unvan DD Altın Ticaret A.Ş.) ye ödenmiştir. Bu tutar muhasebe 

kayıtlarında Ticari Alacaklar hesabında izlenmiştir. 

Protokol, imza tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre için (9.08.2021 tarihine kadar) 

geçerlidir. Protokol’ün süresinde sona ermesi durumunda; PTT’nin AG’ye sağladığı toplam 

2.000.000 USD (İki milyon Amerikan Doları)  tutarındaki fon, PTT’nin talebi üzerine,  geri 

ödenecektir. 

Sözleşmede ayrıca PTT’nin gelecekte kendi takdirine bağlı olarak AG’nin tek ortağı 

olan DD’nin, fonun ödenme tarihinde AG’nin esas sermayesinin toplamda %40’ına karşılık 

gelen paylarını temsil eden hamiline yazılı pay senetlerini PTT’ye teslim edeceği, karın 

dağıtımı, PTT’nin denetim yetkisi ve fesih nedenleri belirtilmiştir. 

DD şirketinin yönetim kurulunda PTT’nin belirlediği bir kişi (PTT’yi temsilen)  

yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.  
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 Sözleşmede fonun sağlanmasından itibaren 1 yıl içerisinde belirlenen karın elde 

edilememesi fesih nedeni olarak sayılmıştır. PTT tarafından 2019 yılında faaliyetle ilgili bir 

gelir kaydı bulunmamaktadır.  

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin “242-İştirakler” hesabının 

açıklamasında “işletmenin, doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine ve 

ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık 

paylarının izlendiği hesaptır. İştirakler hesabı, bir ortaklıktaki en fazla %50 oranında olan 

sermaye payları veya oy haklarının izlenmesinde kullanılır.” denilmiştir. Bu durumda PTT’nin  

ortaklığa ait paylarının izlenmesinde “242-İştirakler” hesabının kullanılması gerekmektedir. 

Öneri: 

Ortaklık paylarının iştirakler hesabında izlenmesi, denetimlerinin düzenli olarak yerine 

getirilmesi, Şirketin menfaatine olmayan hususların varlığı halinde gerekli tedbirlerin alınması 

önerilir. 

BULGU 6: Posta çeki hesabında mutabakatsızlık bulunması 

Şirkette, Bankalar arası Kart Merkezi (BKM) tarafından hayata geçirilmesi istenen ve 

üyeleri arasında kart numarası kullanılarak para transferi yapabilmelerine imkan sağlayan 

Karttan Karta Para Transferi Hizmeti (KKPT) sisteminden kaynaklanan nedenlerle suistimal 

oluştuğu, oluşan Şirket alacağının muhasebe kayıtlarında izlenmediği. yine posta çeki 

hesabında yaklaşık 22 milyon TL’lik mahiyeti belli olmayan bir tutarın bulunduğu anlaşılmıştır. 

-PTT kredi kartları hizmetleri bağlamında, 31.01.2017 tarihinde hizmete sunulan 

Kart’tan Karta Para Transferi  (KKPT) uygulamasında işlemler online (otomatik) olarak 

yapılmasına ve transfer edilen paralar ilgili hesaplara KKPT yatırma açıklaması ile intikal 

etmesine karşın, PTT otomasyon sisteminde oluşan bir yazılım hatası sonucu, takas/mutabakat 

işlemleri sırasında verilerin PTT sistemine yüklenmesi sırasında, daha önce hesaplara yatan 

KKPT bedellerinin, bu defa PTT sistemi tarafında KKPT yatırma yapılan posta çeki hesabına 

tekrar (mükerrer olarak) yatırıldığı, uzun bir uygulama döneminden sonra olayın 12.01.2018 

fark edildiği ve sisteme müdahale edilerek hatalı işlemlerin engellendiği, engelleme yapılıncaya 

kadar, 234 müşterinin 471 adet kart ve buna bağlı 467 hesaba mükerrer para transferi yapılmış 

olmasından dolayı 1.975.861,78 TL idare parasının muhtelif müşterilerin kullanımında kalmış 

olduğunun belirlendiği, 17.04.2018 tarihine kadar, KKPT uygulamasında oluşan aksaklıktan 

dolayı haksız kazanç sağlayanlardan 115.546,22 TL tahsilat yapıldığı, konu ile ilgili olarak  

23.05.2018 tarihinde Müfettiş incelemesinin başladığı anlaşılmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx
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 Müfettişin hazırladığı soruşturma raporunda, bu işlemlerden dolayı 21 kişinin bilinçli, 

43 kişinin örgütlü olarak suistimal yaparak idare parasının mal edinip haksız kazanç 

sağladıkları, toplam 64 kişi tarafından gerçekleştirilen bu tutarın 3,6 milyon TL olduğu 

belirtilmiştir. Rapor gereği için PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne sunulmuştur. Rapor 

doğrultusunda Hukuk Müşavirliğince bu kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmış, bununla 

birlikte bu tutarın 120.10.099.003 numaralı “Üçüncü Kişilere Yapılan Hatalı Ödemelerden 

Alacaklar” hesabında izlenip, aynı tutarda da karşılık ayrılması gerekirken, 2019 yılında bu 

işlemler yapılmamıştır. 

-PttBank Daire Başkanlığı tarafından tutulan posta çeki mevduatına ilişkin mizan ile 

sistem kayıtları arasında 2019 yılında fark olduğu belirlenmiş, oluşan farkla ilgili olarak 2019 

yılında aralarında 3 müfettişin de bulunduğu bir ekip oluşturulmuş, çalışmalar denetim tarihi 

(Mart/2020) itibariyle henüz sonuçlanmamıştır. 

2019 yılsonu itibariyle 328.99.001 hesapta izlenen 96.565.430,70 TL’lik farkın 

74.387.902,85 TL’lik kısmının önceki yıllardan  2019 yılına kadar Bilişim Dairesince  Pttbank 

Daire Başkanlığına gönderilen  döviz pozisyonlu çek mevduat rakamlarının  TL olarak 

düşünülmesinden  ve gerekli düzeltme ve düzenlemelerde 328.99.001 hesabın  alacak/borç 

çalıştırılarak bilanço denkliğinin sağlanmasından kaynaklandığı gerekçesiyle ters kayıtla 

kapatıldığı, geriye kalan 22.177.527,85 TL’lik tutarın, 2020 yılında araştırılmak üzere 

320.10.099.001 Müşterek Hizmetlerden Borçlar hesabına kaydedildiği görülmüştür.  

Şirket çok uzun yıllardan beri posta çeki hesabında oluşan mutabakatsızlığı (bu 

tutarların döviz tutarı olduğu ve yılsonu için son gün rakamları ile yeniden değerleme yapılması 

ve karşılığının ilgili hesapta yer alması gerektiği halde)  328.99.001 hesabı kullanarak kapatma 

yoluna gitmiş, bu da muhasebe kayıtlarının güvenli olmadığı gerçeğini ortaya çıkarmıştır.  

Üstelik yaklaşık 22 milyon TLlik tutarın mahiyeti de halen belirlenememiştir.  

İşletmelerin faaliyet ve sonuçları konusunda en güvenilir bilgi kaynağı o işletmenin 

muhasebe kayıt ve belgeleri ile bunlara dayanılarak hazırlanmış mali tablolarıdır. Bu tabloların 

doğru ve güvenilir olması için muhasebe kayıtlarının düzgün tutulması, tüm kayıtların 

mahiyetlerinin bilinmesi  ve tutarsızlık olmaması gerekmektedir. 

 

Öneri: 

PTT kredi kartları hizmetleri kapsamında oluşan suistimal tutarının ilgili hesapta 

izlenmesi, bunlarla ilgili olarak karşılık ayrılması, posta çeki hesabındaki mahiyeti bilinmeyen 

tutarla ilgili gerekli çalışmaların tamamlanarak, mali tabloların güvenirliğini zedeleyecek 

uygulamalara yer verilmemesi önerilir.  
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BULGU 7: PTT A.Ş.’nin yapım işleri ihalelerinde pazarlık usulünün tercih 

edilmesi 

PTT’nin 2019 yılı yapım işi ihaleleri içerisinde,  biri 2.040.000 TL bedel üzerinden 

10.04.2019 sözleşme tarihli, diğeri 11.900.000 TL bedel üzerinden 22.03.2019 sözleşme tarihli 

iki adet pazarlık usulü ihale işinin bulunduğu görülmüştür.  

-PTT Yönetim Kurulunun 13.02.2019 tarih ve 52 sayılı kararında;  

“Trabzon İli, Çaykara İlçesine 24 Derslikli İmam Hatip Ortaokulu Binasının yapım 

işinin; 

Gelişen teknolojiyle toplumun her türlü bilgiye erişebiliyor olması ve kurumlar için 

artan rekabet ortamının, sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesinin önemini arttırdığı, 

Şirketimizin sosyal sorumluluk projelerine yaklaşımı ve desteğinin, hem hedef kitlelerin hem 

de hizmet veren diğer kamu kurumları ve özel şirketler nazarında Şirketimizi pozitif anlamda 

daha farklı konumlandıracağı, bundan dolayı, PTT A.Ş. ile Trabzon Valiliği arasında imzalanan 

protokol gereğince, Trabzon İli, Çaykara İlçesi. Şahinkaya Mahallesi, 530 ada, 2 nolu parselde 

bulunan ve mülkiyeti Maliye Hâzinesine ait olan 6.419,77 m2 taşınmazın üzerine PTT A.Ş. 

tarafından bağış yoluyla yapılmasının planlandığı.”  

… 

yapımı planlanan, 24 Derslikli İmam Hatip Ortaokulunun öğrencilerin can güvenliği 

açısından ivedilik arz ettiği, bu durumun bertaraf edilmesini teminen okulun ivedilikle 

yapımının tamamlanarak eğitim-öğretime verilmesi gerektiğinden bahisle 24 Derslikli İmam 

Hatip Ortaokulu yapım işinin 4734 sayılı Kamu ihale Kanunun 21 inci maddesinin 1 inci 

fıkrasının (b) bendine göre ilan yapılmaksızın Pazarlık Usulü ile ihalesinin yapılmasının 

zorunluluk arz ettiği,” 

belirtilerek gerekçe oluşturulduğu ve bu gerekçe doğrultusunda İmam Hatip Ortaokulu 

yapım işi sözleşmesinin 22.03.2019 tarihinde 11.900.000 TL bedel üzerinden  imzalandığı 

görülmüştür. 

-24.12.2018 tarihli Makam Olurunda; PTT A.Ş. ile Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü 

arasında imzalanan protokol gereğince, Bayburt İli Merkez İlçesinde mülkiyeti Bayburt 

Üniversitesine ait 21.273 m2lik arsa üzerine PTT tarafından bağış yoluyla PTT Bilgi Evi Binası 

yapılması planlanmıştır. İnşaatın başladığı süreçte eğitim-öğretimin devam ediyor olması 

münasebetiyle, öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması ayrıca mevcut peyzaj çalışmalarına 

ve altyapıya zarar verilmemesi gibi hususlara hassasiyet gösterilmesi gibi gerekçelerle ihalenin 
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pazarlık usulüyle yapılması kararlaştırılmıştır. İşin bedeli 2.040.000 TL olup 10.04.2019  

tarihinde sözleşme imzalanmıştır 

PTT, 24.12.2017 tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

696 Sayılı KHK’nın (Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname) 117 nci maddesi ile 6475 Sayılı Kanunun 21 inci maddesine 

yapılan ilaveler neticesinde, Taşıt Kanunu, Harcırah Kanunu, Kamu Konutları Kanunu ve 

yapım işleri hariç Kamu İhale Kanununa tabi olmaktan çıkarılmıştır. Görüldüğü üzere Şirket, 

yapım işlerinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabidir. 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Genel Gerekçesi metninde; 

“Bu Kanunda; ihalelerde saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin, 

gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve 

kaynakların verimli kullanılmasının en geniş şekilde sağlanması, kamu kurum ve kuruluşlarının 

kullanımlarında bulunan her türlü kaynaktan yapacakları ihalelerde tek bir yasal düzenlemeye 

tâbi olmaları, tahmini bedel baz alınarak indirim yapılmak suretiyle ihaleye çıkılması yerine, 

işlerin istekliler tarafından piyasa rayiçlerine uygun fiyatlara göre tespit ve teklif edilen gerçekçi 

bedeller üzerinden ihale edilmesi amaçlanmıştır.  

Kanunda, uluslararası ihale uygulamalarına paralellik sağlamak amacıyla; açık ihale 

usulü, belli istekliler arasında ihale usulü, pazarlık usulü ve doğrudan temin olmak üzere dört 

ihale usulü belirlenmiştir.  

Belli istekliler arasında ihale usulünün uygulanmasında ön yeterlik ilanı yapılması 

zorunluluğu getirilerek, bu ihale usulü işin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji 

gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerle sınırlı tutulmuştur.” 

ifadeleri yer almaktadır. 

Söz konusu Kanunun, Temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “… Bu Kanuna göre 

yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. 

Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir. …” denilmiştir. 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun, Pazarlık usulü başlıklı 21 inci maddesinde 

“Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:” denilmiş, (b) fıkrasında ise 

“b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve 

beklenmeyen veya (Ek ibare: 16/05/2018-7144/11 md.) yapım tekniği açısından özellik arz 

eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması 

gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen 

olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.” 

ifadesi yer almıştır. 
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Söz konusu ihalelerle ilgili gerekçelerin, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Pazarlık 

usulü başlıklı 21/b maddesi ile uyumlu olmadığı anlaşılmıştır. 

Öneri: 

Yapım işi ihalelerinde, farklı bir ihale usulü kullanmak için yeterli şartların doğmadığı 

durumlarda, saydamlığın, rekabetin ve eşit muamelenin sağlanması için açık ihale usulü ve belli 

istekliler arasında ihale usullerini kapsayan temel ihale usullerinin kullanılması önerilir. 

BULGU 8: PTT’nin kira alacağını uzun süreden beri tahsil etmemesi 

PTT’nin 1/2 hisse oranında maliki olduğu arsayı, 04.05.2018 tarihinden itibaren 

kiraladığı, kira alacağını ise tahsil etmediği ve alacakla ilgili muhasebe kaydının da 

bulunmadığı görülmüştür. 

Mülkiyeti 1/2 hisse oranında PTT ve 1/2 hisse oranında Türk Telekom A.Ş.’ye ait olan 

ve  İzmir’de bulunan 17.570 m2 büyüklüğe sahip arsa, aylık kira bedeli net 61.000 TL olmak 

üzere 3 yıl süre ile her yıl kira artışı da yapılmak şartıyla 04.05.2018 tarihli sözleşmeyle 

kiralanmıştır. Türk Telekom A.Ş. kendisine ait hissenin kiralama hakkını  17.08.2018 tarih ve 

TT.50444869 sayılı yazı   PTT’ye  vermiştir. Aylık kira bedeli her iki kurum arasında eşit olarak 

paylaşılacaktır. Sözleşmeye göre Türk Telekom A.Ş.’nin garantörü PTT olup Türk Telekomun 

kira alacaklarından da PTT sorumludur. Bununla birlikte bugüne kadar ilk iki ay hariç olmak 

üzere kira bedeli tahsil edilememiş, kira alacağı da muhasebe kayıtlarında izlenmemiştir. 

31.12.2019 itibarıyla yaklaşık 1.150.000 TL kira alacağının faizi ile birlikte tahsil edilmesi 

gerekmektedir. 

Öneri: 

PTT’nin alacaklarını muhasebe kayıtlarında izlemesi, alacaklarının tahsili için 

gecikmelere meydan vermeden hukuki yollara başvurması ve sonuçlandırması önerilir. 

BULGU 9: Sözleşmesinde yer almadığı halde yükleniciye avans ödenmesi 

Java Geliştirme Platformu ve Maliyet Muhasebesi Otomasyonu Sistemi  hizmet alımı 

ile ilgili yapılan ihale sonucunda sözleşmede yer almamasına rağmen, yükleniciye 1.200.000 

TL avans ödemesinde bulunulmuştur. 

PTT Yönetim Kurulunun 05.08.2016 tarih ve 228 sayılı kararına istinaden, yapılan açık 

ihale sonucunda “Java Geliştirme Platformu ve Maliyet Muhasebesi Otomasyonu Sistemi” 

hizmeti alımı işi için 3.480.000 TL bedel üzerinden 1200 gün süreli olmak üzere 12.12.2016 

tarihli sözleşme imzalanmıştır. İşin başlangıç tarihi 13.12.2016’dır.  
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Sözleşmenin 13.1 numaralı maddesinde avans verilmeyeceği hükmü yer almasına rağmen, 

yüklenicinin talebi üzerine 25.01.2017 tarih ve 426 sayılı Makam Onayı ile avans teminat mektubu 

karşılığında işin yüklenicisine 1.200.000 TL avans ödemesi yapılmıştır.  

Sözleşmenin tamamının işin muayene ve kabulüne müteakip ödeneceği hususu 

düzenlenmiştir. Söz konusu işin muayene ve kabulü 16.04.2018 tarihinde gerçekleşmiş, 17.04.2018 

tarihinde Makamca onaylanmıştır. 

Sözleşmeye aykırı şekilde 25.01.2017 tarihinde yükleniciye ödenen 1.200.000 TL lik 

avansın Merkez Bankası avans faizi üzerinden adatlandırılıp, faiz tutarının yükleniciden tahsili 

gerekmektedir. Ödeme tarihi itibarıyla Merkez Bankası avans faiz oranı %9,75 olup,  yükleniciden 

tahsili gereken faiz tutarı 145.275 TL dir. 

Öneri: 

Yükleniciden alınması gereken 145.275 TL’lik faiz tutarının en kısa sürede tahsil 

edilmesi, aksine uygulamalar ilgililerin sorumluluğunu doğuracağından sözleşmede yer 

almadığı halde avans uygulamasından kaçınılması önerilir. 

BULGU 10: Şirket tarafından personele tahsis amacıyla kiralanan konutun kira 

bedelinin ücret olarak tevkifata tabi tutulmaması 

 

Şirket tarafından üst düzey yönetici konumundaki iki personele, iş yeri dışında 

kiralanmak suretiyle konut tahsis edilmiş, sağlanan bu menfaat, ücretin bir unsuru olarak kabul 

edilip tevkifata tabi tutulması gerekirken, genel yönetim giderleri (kira giderleri) olarak 

muhasebeleştirilmiştir. 

PTT  24.12.2017 tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

696 Sayılı KHK’nın (Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname) 117 nci maddesi ile 6475 Sayılı Kanunun 21 inci maddesine 

yapılan ilaveler neticesinde,  2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu’na  tabi olmaktan 

çıkarılmıştır. Şirkette 2018 yılında Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Konut Usul ve 

Esasları yürürlüğe girmiş ve şirkete konut sağlanması ve sağlanan bu konutlardan personelin 

yararlandırılması bu esaslar kapsamında yürütülmeye başlanmıştır. 

2019 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan iki personel için Şirket 

tarafından Ankara ilinde iki adet konut kiralanmış, bu konutlar bu personelin oturumuna tahsis 

edilmiştir. Büyüklükleri 185 ve 186 metrekare olan bu konutlardan birincisi için Şirket 

tarafından 29.831,84 TL, ikincisi için 29.650,56 TL yıllık kira bedeli olarak ödemede 
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bulunulmuş ve bu tutarlar muhasebede  “Genel Yönetim Giderleri-Kira Giderleri” hesabında 

izlenmiştir. 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ‘Ücretin Tarifi’ başlıklı 61 inci maddesinde;  

“Ücret, işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı 

verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.” hükmü yer 

almaktadır.  

Yine Gelir Vergisi Kanunu’nun Müteferrik İstisnalar başlığı altında yer alan 29 uncu 

maddesi gereğince çalışanlara konut tedariki şeklinde sağlanan menfaatin istisnadan 

faydalanabilmesi için: 

“-Gayrimenkulün mülkiyetinin işverene ait olması, 

-İşveren tarafından hizmet erbabına mesken olarak tahsis edilmesi. 

-Konutun brüt alanının 100 m2'yi aşmaması” gerekmektedir. 

Bu hususlar göz önüne alındığında, mülkiyeti başkasına ait olan bir gayrimenkulün 

işverence kiralanmak suretiyle çalışanlara konut olarak tahsis edilmesi halinde burada herhangi 

bir istisna söz konusu olmadığı için işverence katlanılan masrafın tümü net ücret ödemesi olarak 

sayılmalı ve net ücret brütleştirilerek çalışanın ücretine ilave edilmelidir. Dolayısıyla iki 

personel için ödenen kira tutarı brütleştirilerek ücretlerine  dahil edilmeli ve bu tutar üzerinden 

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca tevkifata tabi 

tutulmalıdır. 

Öte yandan PTT’de İdari Hizmet Sözleşmesi kapsamında istihdam edilen personelin 

ücretiyle ilgili olarak  375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesinde “…. 

Bunlara, mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdî ödemelerin 

bir aylık toplam net tutarı; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 

11 inci maddesi uyarınca belirlenen emsali personele mali ve sosyal hak ve yardımlar 

kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçememek üzere 

Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamca belirlenir…..” hükmü yer almaktadır. Bu 

nedenle iki personel için ödenen kira bedellerinin bu personellerin 2019 yılı ücretine ilave 

edilerek, bunlara ödenen ücretin belirlenen sınırı aşıp aşmadığı hususu da değerlendirilmelidir. 

Öneri: 

Personele yapılan konut kirası gibi ödemelerin ücret olarak değerlendirilmesi, mevcut 

uygulamada meydana gelen vergi ziyaı’nın giderilmesi için vergi mevzuatına uygun işlemlerin 

yapılması, kira ödemelerinin ücrete ilavesiyle oluşacak 2019 yılı ücretlerinin 375 sayılı 

KHK‘da belirlenen sınırı aşması halinde aşan kısmın ilgililerden geri alınması önerilir.  
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BULGU 11: Şirketin esas sözleşmesinde gerekli değişikliklerin yapılmaması 

Şirketin kuruluş kanununda; Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle 

Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (4 Sayılı) ile 

değişikliğe gidilmiş bununla birlikte esas sözleşmede bu değişikliklerle uyumlu olacak şekilde 

gerekli tadilatlar yapılmamıştır. 

PTT 2013 tarihli 6475 Sayılı kanun doğrultusunda Kasım 2017 tarihinde esas 

sözleşmesini yayımlamış, 15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum 

Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 6475 Sayılı Kanunda 

değişiklikler yapılmış ancak bununla ilgili olarak esas sözleşmede gerekli değişiklikler 

yapılmamıştır.  

2017 tarihli Esas sözleşmenin 15 inci  maddesinde Yönetim Kurulu ile ilgili olarak  

“ Genel Müdür dahil beş üyeden oluşur. Dört üye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanının, bir üye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklif ettiği adaylar arasından 

Genel Kurul tarafından atanır ve aynı usulde görevden alınır.” düzenlemesi yer alırken, Cumhur 

Başkanlığı kararnamesinin 389 uncu maddesinde “(Değişik:RG-5/2/2019-30677-CK-30/9) 

Yönetim Kurulu beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından atanır.” 

hükmüne yer verildiği görülmüştür. 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Sözleşmeli personel” başlıklı 391 inci maddesinin 

2 nci fıkrasında “Sözleşmeli personelin unvan ve sayıları Genel Kurul kararıyla belirlenir.” 

denilmekte iken, 2017 tarihli esas sözleşmenin “Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri” 

başlığı altındaki 16-p maddesinde “Kadro ve pozisyonların normlarını belirlemek” ifadesi yer 

almaktadır. 

Görüleceği üzere, kararname ile esas sözleşme arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. 

Bununla birlikte,  Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve 

Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 15,07.2018 tarihinde 

yürürlüğe girdiği halde denetim tarihi Mart 2020 tarihi itibariyle esas sözleşmede herhangi bir 

değişikliğe gidilmediği görülmüştür. 

Öneri: 

Esas sözleşmenin, Şirketin kuruluş kanununda yapılan değişiklikler göz önünde 

bulundurularak değiştirilmesi önerilir. 
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BULGU 12: Şirketin mali performans hedeflerinin yerine getirilmemesi 

Şirket, yönetim kurulunca planlanan yatırımlarını sürüncemede bırakmakta, bu husus 

şirketin giderlerini arttırıcı bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. 2016-2019 yılları arasında 

çeşitli yatırımlar öngörülmüş, bununla birlikte bu yatırımlar henüz tamamlanmamış ve/veya bir 

kısmından vazgeçilmiştir. 

 Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve 

Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin (4 Sayılı) PTT A.Ş. 

Yönetim Kurulu görevleriyle ilgili 389 uncu maddesinin (g) fıkrasında “Genel Kurulun onayına 

sunulmak üzere, PTT’nin stratejik planına uygun olarak PTT’nin mali ve mali olmayan 

performans hedeflerini hazırlamak, Genel Kurul tarafından onaylanan işletme bütçesini ilgili 

Bakanlıklara iletmek” hükmü yer almaktadır. 

-31.05.2018 tarih ve 161 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile katılım bankası kurulması 

amacıyla doğrudan temin yöntemiyle “Ana Bankacılık Sistemi ve Teknoloji Platformu-BOA 

Sistemi” alınmasına karar verilmiş, 19.06.2018 tarihinde 7.000.000 ABD Doları bedel 

üzerinden sözleşme imzalanmış, 2 milyon ABD Doları tutarda peşin ödeme yapılmıştır. Buna 

karşın denetim tarihi Mart 2020 tarihi itibarıyla PTT A.Ş.’nin Katılım Bankası kurulmasıyla 

ilgili çalışmalarının bulunmadığı görülmüştür.  Böylece 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda 

da değinilen söz konusu iş için 18.10.2018 tarihinde 2 milyon ABD Doları (4,7151 TL ABD 

Doları kuru üzerinden) ödendiği halde yatırım sonuçlandırılmamıştır. Pttbank temel bankacılık 

altyapısının iyileştirilmesi çalışmalarında yüklenici kaynaklı yaşanan problemler, zaman planı 

ve maliyetlerde Şirket aleyhine oluşan durumlar nedeniyle sözleşmenin feshi hususunda 

çalışmalar yapıldığı görülmüştür. 

-12/02/2019 tarih ve 320 sayılı Genel Müdürlük Makam Onayı ile 07.03.2019 tarihinde 

PTT A.Ş.’nin, sermayesinin %100’üne sahip olduğu bir bağlı ortaklığı ile Pttbank Bilgi 

Sistemleri Stratejik Dönüşüm Programı Kapsamında olmak üzere sözleşme eki birim fiyat 

cetveli üzerinden “BOA Ana Bankacılık Sistemi İle Bankacılık Süreçleri Geliştirme Ve 

Yazılım Geliştirme/Uyarlama/Entegrasyon Faaliyetleri Danışmanlık Hizmet” sözleşmesi 

imzalanmıştır. Bugüne kadar 1.369.002 TL tutarında ödeme yapılmış olup, PTT A.Ş.’nin PTT 

Bilgi Teknolojileri A.Ş.’ye muhatap 30.01.2020 tarih ve 48618261-E.660 sayılı yazısı ile 

sözleşmenin feshi ihtar edilmiştir. 

-PTT A.Ş.  28.11.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan Posta 

Katılım Bankası hakkındaki karara istinaden, 10.01.2018 tarih ve sayılı 178 sayılı Makam 

Oluru ile şirketin Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usullerin 22-1-ç maddesine göre 
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doğrudan temin yöntemiyle 3 firmadan teklif alınması neticesinde 7.533,120 TL bedel ile Posta 

Katılım Bankası Danışmanlık Hizmet Alımı için 11.01.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

14.02.2018 tarihinden başlamak üzere 07.02.2019 tarihine kadar 12 ayrı hakediş ile toplamda 

7.533.120 TL olmak üzere sözleşme bedelinin tamamı ödenmiştir. 2018 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporunda da değinildiği üzere, Şirkette katılım bankası kurulumu ile ilgili olarak denetim 

tarihi olan Mart /2020 tarihine kadar herhangi bir gelişme olmamıştır. 

-09.07.2018 tarih ve sayılı 1571 sayılı Makam Oluru ile şirketin Mal ve Hizmet Alımına 

İlişkin Esas ve Usullerin 22-1-ç maddesine göre doğrudan temin yöntemiyle 1.176.000 Avro 

bedel ile 4 adet Mobilize Deniz Taşıtı (Deniz Postası) hizmet alımı için 06.08.2018 tarihinde 

60 ay süreli sözleşme imzalanmıştır. Teslim alınan 1 adet deniz postası aracı 01.08.2019 

tarihinde Sirkeci PTT'ye bağlı olarak hizmete başlamıştır. Verimli olmadığı gerekçesiyle 

10.09.2019 tarih ve 4887 sayılı Makam Oluruna istinaden 28.09.2019 tarihinde Antalya 

Başmüdürlüğüne gönderilmiş, hava muhalefeti nedeniyle emniyet açısından balıkçı 

barınağında karaya çıkarılmış,  burada da verimli olmadığı gerekçesiyle 22.01.2020 tarihli ve 

335 sayılı Makam Oluru ile tek taraflı olmak üzere sözleşme fesih edilmiştir. Söz konusu yarım 

kalan deniz postası hizmet alımı işi kapsamında yükleniciye 1 deniz aracı için 2019 Nisan-

Ağustos ayları arasında toplamda 144.241 TL ödenmiştir. 

-PTT A.Ş. Yönetim Kurulunun 30.04.2018 tarih ve 132 sayılı kararı ile;  

PTT A.Ş. ihtiyaçları doğrultusunda birim arşivlerinde yer alan dokümanların ayıklama 

işlemlerinin yapılması, dosyalanması ve taranarak bilgisayar ortamına alınması hizmetlerini 

içeren projenin, Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller çerçevesinde, düzenlenecek 

teknik şartnamelere uygun olarak Şirketin bağlı ortaklığı olan PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş. ile 

5 yıl süreli çerçeve satınalma sözleşmesi imzalanmak suretiyle yürütülmesi, 

PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından sunulacak çözüm önerisi, hizmetlerin tanımı ve 

kapsamı, birim maliyetler, toplam devreye alma süresi ve iş modeli ile birlikte bu firmadan 

nihai fiyat teklifi istenilmesi,  

kararlaştırılmıştır.  

PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş. ile 06.06.2018 tarihinde sözleşme eki birim fiyatlar 

üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında tasnif, tarama, indeksleme, klasörlere 

yerleştirme ile dijital ortamda üretilen yeni belgelerin sisteme entegrasyonunu içeren yazılım 

alımına Eylül 2018’de başlanmış, denetim tarihi Mart 2020’ye kadar 30,9 milyon TLsi KDV 

olmak üzere toplam 201,5 milyon TL ödeme yapılmış. Bunun yanında tahakkuk ettirilen 28,9 
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milyon TL için henüz ödeme yapılmamıştır. Ocak/2020 tarihinde yapılmakta olan yatırımlar 

hesabında izlenen tutarın, gider olarak muhasebe kaydının yapılması amacıyla Hazine ve 

Maliye Bakanlığı’ndan görüş istenilmiş ve alt şirket ile sözleşmenin iptali için görüşmelere 

başlanıldığı anlaşılmıştır. Bu süreçte Şirketin bağlı ortaklığı ile yapılan 06.06.2018 tarihli 

sözleşmenin 20.4 maddesinde  

“Sözleşme imzalandıktan sonra PTT ve yükleniciden kaynaklanan sebeplerle sözleşme 

konusu işin ifasının mümkün olmadığı veya ifa edilmekle birlikte PTT lehine beklenen faydayı 

sağlanamayacağı anlaşıldığı takdirde PTT ve yüklenici karşılıklı mutabakat anlaşması 

imzalayarak sözleşmeyi tasfiye edilebilir. Sözleşmenin bu madde uyarınca tasfiye edilebilmesi 

için PTT, 3.000.000 (üç milyon) Amerikan Doları tutarında tazminatı yükleniciye nakden ve 

defaten ödeyeceğini gayrıkabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder” hükmü yer almıştır. 

06.10.2018 Tarih ve 30557 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini 

Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ ”in 8 inci maddesinin 12 nci fıkrası: 

“Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 

şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan 

sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.” 

şeklinde düzenlenmiştir. 

Sonuç olarak; 5 yılda tamamlanması öngörülen söz konusu projenin yaklaşık 200 

milyon TL harcandıktan sonra tasfiyesi için işlemler yürütüldüğü görülmüştür. 

Yine bu doğrultuda PTT tarafından sadece hizmetin alındığı bağlı ortaklık tarafından 

yapılan fiyat araştırması ile yetinildiği görülmüş olup, gerekli fiyat araştırması yapılmaması 

Kurumlar Vergisi Kanununun “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” 

başlıklı 13 üncü maddesinde yer alan hususlara da aykırılık teşkil etmiştir. 

Bilindiği gibi kamu sermayeli işletmelerin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine 

getirmeleri önem arz etmektedir. Yeterli fizibilitesi yapılmadan başlanılan ve 

tamamlanmasından vazgeçilen yatırımlar için yapılan harcamalar verimsizliğe ve 

özsermayenin yitirilmesine neden olmaktadır. Kaynakların kullanımı ile amaç ve hedeflere 

ulaşmanın doğru planlanması, yönetimin sorumluluğunda olup kararların bu doğrultuda 

alınması gerekmektedir.  

Öneri: 
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Kamu sermayeli bir işletme olan PTT A.Ş. için planlanacak yatırımların, işletmenin kâr 

veya gelir elde etme ile kamu yararı üretme amacını kapsaması, yöneticilerin özellikle bu 

hususlara titizlikle riayet etmesi, şirketi zarara uğratacak uygulamalardan kaçınması, Şirketin 

bağlı ortaklıkları ile ikili ilişkilerinde, mal ve hizmet bedellerinin tespitinde “emsallere 

uygunluk ilkesi”ne göre hareket etmesi, aksine davranışlarda yöneticilerin sorumluluklarının 

aranacağının bilinmesi önerilir. 

BULGU 13: Şirketin vergi mevzuatını farklı yorumlaması nedeniyle gecikme faizi 

ve cezalara maruz kalması 

2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda da değinildiği üzere Şirketin geçmiş yıllardan 

itibaren vergi mevzuatını farklı yorumladığı, yapılan vergi incelemelerinde veya Sayıştay 

Denetim Raporlarında belirtilmesi üzerine bu yorumların yanlış olduğunun anlaşıldığı, bunun 

sonucunda Şirketin ceza ve gecikme faizlerine maruz kaldığı görülmüştür. 

-Ankara Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 27.11.2019 Tarih ve 2019-B-

996/9 Sayılı Vergi İnceleme Raporu esas alınarak; PTT adına 12 adet ihbarname ile 2014 yılına 

ait toplam 37,5 milyon TL (10,6 milyon TLsi vergi aslı, kalanı vergi ziyaı ve gecikme cezası 

dahil) borç tahakkuk ettirilmiştir. 2015 ve 2016 yılları için yapılan vergi incelemeleri devam 

etmekte olup henüz sonuçlanmamıştır. 

27.11.2019 Tarih ve 2019-B-996/9 Sayılı Vergi İnceleme Raporunda: “PTT ile Western 

Union arasında imzalanan Uluslararası Temsilcilik Anlaşması ve Ek Protokolleri çerçevesinde 

PTT’nin yurt dışına para gönderme ve yurt dışından para alma işlemlerine aracılık ettiği tespit 

edilmiş olup, para gönderme/alma işlemleri sırasında düzenlenen Western Union Kabul Formu 

ve Western Union Ödeme Formu şeklinde nitelendirilen kağıtların ödeme hizmeti sağlayıcısı 

ile ödeme hizmeti kullanıcısı arasında düzenlenen tek seferlik ödeme sözleşmesi niteliğini 

taşıdığı kanaatine varılmış, söz edilen sözleşmelerde yazılı belli para üzerinde binde 9,48 

oranında damga vergisi hesaplanması gerektiği sonucuna varılmıştır.” gerekçeleri ile Kızılbey 

Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından Şirkete salınan vergiler ve vergi ziyaı cezalarının iptali 

talebiyle 10.01.2020 tarihinde Ankara 4. Vergi Mahkemesi’nin 2020/62 Esasına kayden dava 

açılmış olup, açılan dava derdesttir. 

Raporda sözleşme olarak addedilen bahse konu formların üzerinde yazılı tutarların 

sözleşme matrahını oluşturan bir unsur olmadığı, belge üzerinde yazılan tutarın sözleşme tutarı 

olarak alınmasının Damga Vergisi Kanunu'nun 6 ncı maddesine aykırı olduğu, Para Alma 

ve Para Ödeme formlarının Western Union'a ait olması, 2 Sayılı Tablo Damga Vergisinden 
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İstisna Edilen Kağıtlar Başlığının IV - Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar maddesinin 46 ncı 

bendinde yer alan "Ödeme Hizmet Sağlayıcısı"nın Western Union olduğu, bahse konu 

işlemlerin "Acente" kapsamında PTT aracılığı ile yapıldığı ve PTT’ye benzer konuda verilen 

Özelgeye (Gelir İdaresi Başkanlığının 25.02.2019 tarih 29891 sayılı özelgesi) göre işlemde 

PTT’nin taraf olmadığından bahse konu işlemlerin damga vergisine tabi olamayacağı veya 

damga vergisi doğacaksa sorumlusunun PTT’nin değil Western Union olacağı gerekçeleri ile 

açılan davanın takibi PTT Hukuk Müşavirliği ve Muhasebe Daire Başkanlığı ile koordineli 

şekilde yürütülmektedir.  

Western Union para transfer hizmeti sunan bir şirkettir. PTT, Western Union'ın 

Türkiye'deki acentelerinden biri olup Türkiye'den yurtdışına veya yurtdışından yurtiçine 

Western Union para havalesi hizmeti ile yapılan para gönderileri sonucu Western Union Ücret 

Tarifesi ile belirlenen tutarda komisyon tahsilatı yapmakta ve tahsil edilen bu komisyonun 

%72'sini temsilcilik anlaşması gereği Western Union'a aktarmaktadır. 

Damga Vergisi Kanununun “İstisnalar” başlığını taşıyan 9 uncu maddesinde;  

“Bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisinden müstesnadır.” 

hükmü yer almaktadır.  

Kanuna ekli (2) sayılı tablonun; 

“IV - Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” bölümünde 46 numaralı bentte “(Ek: 

15/7/2016-6728/29 md.) 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat 

Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 

ödeme hizmeti sağlayıcısı ile ödeme hizmeti kullanıcısı arasında düzenlenen tek seferlik ödeme 

sözleşmeleri” istisna kapsamındadır. Buna göre 2016 yılında yapılan değişiklikle “ödeme 

hizmeti sağlayıcısı ile ödeme hizmeti kullanıcısı arasında düzenlenen tek seferlik ödeme 

sözleşmeleri” 09.08.2016 tarihinden itibaren istisna kapsamına alınmış, bu tarihten önce istisna 

kapsamında olmadığı anlaşılmıştır. 

- Yine yapılan bazı ihalelerde PTT tarafından ihale kararına ilişkin damga vergisinin 

2013 yılından bugüne kadar ihaleyi üstlenen yükleniciye ödettirildiği, 19 yüklenicinin vergi 

mahkemelerine dava açtığı, dava sonucunda “Bu durumda; ihale kararına ilişkin damga 

vergisinin mükellefi, ihaleyi yapan ve ihale kararında imzası bulunan Posta ve Telgraf Teşkilatı 

Anonim Şirketi olduğundan, mükellefi ve sorumlusu olmayan davacıdan “ihale karar pulu” adı 

altında damga vergisi tahsil edilmesinin 213 sayılı Kanunun 118 inci maddesinde yer alan 

vergilendirme hatası (mükellefiyette hata) kapsamında değerlendirmesi gerektiği sonucuna 
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varılmış olup, dava konusu işlemin ihale karar puluna ilişkin kısmında hukuka uyarlık 

bulunmamaktadır.” Kararının verildiği, buna göre 2019 yılında 1.637.040,43 TL vergi aslı, 

1.043.342,21 TL gecikme faizi olmak üzere toplam 2.680.382,64 TL ile birlikte her bir dava 

için, yargılama ve vekalet ücreti olarak da yaklaşık 1.650 TL ödendiği görülmüştür. 

-2017 yılına ait eksik ödenen kurumlar vergisi (4,1 milyon TL)  2017 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporunda bulgu olarak yer almış, bunun sonucunda bu tutar gecikme faiziyle birlikte 

2018 yılında çıkan vergi affından da faydalanılarak vergi idaresine ödenmiştir. 

Görüleceği üzere vergi mevzuatının eksik veya farklı yorumlanması sonucu yüksek 

miktarlarda vergi aslı ve cezalarına maruz kalınmakta, bu da şirketin giderlerinin artmasına 

neden olmaktadır. Şirketin bu tür hususlar için önleyici tedbirler alması önem arz etmektedir. 

Öneri: 

Şirketin giderlerini ve dolayısıyla zararlılığını arttıracak şekilde vergi cezalarına maruz 

kalmasını önlemeyi teminen, vergi mevzuatının uygulanmasında gerekli özen ve dikkatin 

gösterilmesi önerilir. 

BULGU 14: Rehberlik ve kontrol hizmetleri daire başkanlığı tarafından teftiş 

programının hazırlanıp onaylanmaması 

Şirketin, Rehberlik ve kontrol hizmetleri daire başkanlığınca son 3 yıl içerisinde daire 

başkanlıkları, başmüdürlükler, merkezler ve şubeleri ile bağlı ortaklıklarına ait teftiş 

programının hazırlanıp onaylanmadığı, böylece birimlerde gerekli denetimlerin yapılamadığı 

belirlenmiştir. 

 Rehberlik ve Kontrol Hizmetleri Daire Başkanlığının 12.12.2018 tarihli “Rehberlik Ve 

Kontrol Hizmetleri Prosedürü”nde “4.2. Rehberlik ve Kontrol Hizmetleri Daire Başkanının 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları” başlığı altında “4.2.1.e Yıllık çalışma plan ve programı 

kapsamında “Turne Dışı” ve “Turne” teftiş programlarını hazırlayarak bağlı olunan Genel 

Müdür Yardımcısının uygun görüşü ile Genel Müdürün onayına sunmak, onaylanan 

programların uygulanmasını sağlamak” ifadesinin yer aldığı, bununla birlikte bu hususun 

yerine getirilmediği saptanmıştır.  

Bu kapsamda Turne Programı, 2017 yılında kısmen yapılmış, 2018 ve 2019 yıllarında 

yapılmamakla birlikte sadece bazı daire başkanlıklarının 2018 yılı sonunda programa dahil 

edildikleri anlaşılmıştır. Bununla birlikte bazı teftişlerin bir yılı aşkın süredir tamamlanmamış 

ve halen devam ettiği, 19.11.2018 tarihinde başlayan Tanıtım ve Medya İlişkileri Daire 

Başkanlığı, 27.11.2018 tarihinde başlayan Satınalma Daire Başkanlığı ve 6.12.2018 tarihinde 
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başlayan Muhasebe Daire Başkanlığı teftişlerinin, denetim tarihi itibarıyla (Mart/2020) 

sonuçlanmadığı  anlaşılmıştır. 

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının en son 31.12.2013 tarihinde, Hukuk 

Müşavirliğinin ise 11.02.2014 tarihinde teftiş gördüğü, bu tarihten sonra başkaca bir teftişe tabi 

tutulmadığı anlaşılmıştır. 

Ayrıca şirketin 2018 yılından itibaren 4 adet bağlı ortaklığı olmasına rağmen, bağlı 

ortaklık denetimleri de yapılmamıştır.  

Bu durum denetim zafiyetine neden olmuş ve 2018 yılında toplam 25 değişik şubede 

1,2 milyon TL tutarında, 2019 yılında toplam 28 değişik şubede 5,4 milyon TL tutarında  

(Çerkezköy gibi küçük bir şubede dahi yaklaşık 4 milyon TL tutarında) zimmet olayı meydana 

gelmiştir. Yine Pttbank posta çeki hesaplarında uzun süreden beri mutabakatsızlık olması, PTT 

A.Ş.’nin karttan karta transfer işlemlerinde 3.600.000 TL tutarında dolandırılması gibi 

olumsuzluklar da denetim zafiyetinin bir göstergesi olarak ortaya çıkmıştır.  Şirketin 

birimlerinin ve bağlı ortaklıklarının teftişlerinin periyodik olarak planlanması ve yapılması 

böylece şirket birimlerinde iş ve işlemlerin mevzuata uygun, zamanında, düzenli, güvenli bir 

şekilde gerçekleşmesinin temini ile noksanlık ve aksaklıkların belirlenerek, giderilmesi, 

düzeltilmesi, iyileştirmeler için önlemler alınması gerekmektedir. 

Öneri: 

Şirkette, zimmet olaylarının artmasını, hesap mutabakatsızlıklarının ortaya çıkmasını, 

kötü niyetli şahıslar tarafından dolandırıcılığın artmasını engellemek amacıyla her yıl teftiş 

programlarının düzenli olarak yapılması, başlanılan teftişlerde gecikmelere meydan 

verilmemesi önerilir. 

BULGU 15: PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünde yıllar itibariyle personel sayısı ve 

personel giderlerinin artması 

Yıllar itibariyle PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü personel sayısı ve harcamalarında taşra 

teşkilatına kıyasla daha fazla artış olduğu, Genel Müdürlük için her yıl objektif bir işgücü 

tespitinin yapılmadığı görülmüştür. 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli 

Personel Hakkında Yönetmeliğin “İşgücü İhtiyacının Tespiti” başlıklı 3 üncü bölümünün 6 ve 

7 nci maddeleri; 

“İşgücü ihtiyacının tespiti ve planlanması 

Madde 6 - (1) İnsan kaynakları politikasına uygun şekilde her yıl işgücü tespiti yapılır 

ve bir programa bağlanarak Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe konulur. 
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İşgücü tespiti 

Madde 7 - (1) Yönetim Kurulunca PTT hizmetlerinin etkin ve kesintisiz sunumu 

amacıyla birimlerde ihtiyaç duyulan işgücü ve bunların pozisyonlara göre dağılımının tespiti 

için, performans yönetim sisteminden alınan veriler ve/veya hizmet gereksinimleri esas alınarak 

işgücü ihtiyacı belirlenir.” şeklindedir. 

 

Aşağıdaki tabloda son 3 yıla ait PTT merkez teşkilatında çalışan personel sayıları ve 

toplam giderleri yer almaktadır. 

MERKEZ TEŞKİLATI YIL SONU PERSONEL SAYILARI 

STATÜ 
DÖNEM 

2017- ARALIK 2018-ARALIK 2019-ARALIK 

399-I 59  55  50  

399-II 768  755  754  

6475 Posta Hiz. Kanunu (İHS) 442  615  914  

İŞÇİ - - - 

TOPLAM 1.269  1.425  1.718  

Firma elemanı - - - 

GENEL TOPLAM 1.269  1.425  1.718  

Toplam personel giderleri (TL) 167.441.029,30  131.533.392,46  215.160.806,74  

 

Aşağıdaki tabloda son 3 yıla ait taşra teşkilatında çalışan personel sayıları ve toplam 

giderleri yer almaktadır. 

TAŞRA TEŞKİLATI YIL SONU PERSONEL SAYILARI 

STATÜ 
DÖNEM 

2017-ARALIK 2018-ARALIK 2019-ARALIK 

399-I 76 68 63  

399-II 16.415  14.937  13.812  

6475 Posta Hiz. Kanunu (İHS) 7.661  9.464  10.873  

İŞÇİ 349  282  206  

TOPLAM 24.501  24.751  24.954  

Firma elemanı 14.785  15.560  16.976  

GENEL TOPLAM 39.286  40.311  41.930  

Toplam personel giderleri (TL) 2.098.432.660,63  2.476.541.710,96  3.115.941.858,08 

 

Son iki yıl karşılaştırıldığında Genel Müdürlükte çalışan personel sayısı ve buna ilişkin 

giderler taşra teşkilatına nazaran çok daha fazla artmış: 

-Genel Müdürlükte personel sayısındaki artış oranı (taşeron hariç) %20,6 oranında iken 

buna karşılık taşra teşkilatında bu oran %1 düzeyinde gerçekleşmiştir. 
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-Taşeron firma dahil olmak üzere personel giderlerindeki artış; genel müdürlükte %63,6 

düzeyinde iken, taşra teşkilatında %25,8 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Öte yandan 2019 yılında Genel Müdürlükte, çeşitli birimlerde 140 taşeron personel 

görev yapmakta iken PTT A.Ş. bağlı ortaklıklarının birinden 58 kişi, diğerinden 28 kişi olmak 

üzere muhtelif birimlerde istihdam etmek üzere personel kiralaması yapılmış  olup, yaklaşık 10 

milyon TL de personel gideri gerçekleşmiştir. Objektif bir kritere dayanmadan Genel 

Müdürlükte çalışan personel sayısı ve giderleri şişirilmiş, yine bağlı ortaklıklardan ihtiyaç adı 

altında doğrudan temin yöntemiyle uzman personel istihdamına gidilmiştir. Personel ücretleri 

ile ilgili gerekli fiyat araştırması yapılmaması, Kurumlar Vergisi Kanununun “Transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13 üncü maddesinde yer alan hususlara 

da aykırılık teşkil etmiştir. Gereksiz istihdamın gizli işsizlik yarattığı, çalışanların 

motivasyonunu bozduğu ve giderleri arttırdığı açıktır. 

Öneri: 

İnsan kaynakları politikasına uygun şekilde her yıl işgücü tespiti yapılarak, çalışan 

sayısının objektif kriterler doğrultusunda belirlenmesi, Şirketin bağlı ortaklıkları ile ikili 

ilişkilerinde, mal ve hizmet alımı konularında, mal ve hizmet bedellerinin tespitinde “emsallere 

uygunluk ilkesi”ne göre hareket edilmesi önerilir. 

10. GENEL DEĞERLENDİRME 

Kuruluşun son üç yılına ilişkin başlıca bireysel bilgiler, Toplu Bilgiler Tablosunda 

gösterilmiştir. 

Tablo 18: Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu Bilgiler Ölçü 2017 2018 2019 
Son iki yıl 

Artış veya 

Azalış 

farkı % 

Sermaye  Bin TL 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - - 

Ödenmiş sermaye  Bin TL 1.534.463 1.948.476 2.093.940 145.464 7 

Öz kaynaklar Bin TL 2.559.084 2.727.621 1.514.886 (1.212.734)  (44)  

Yabancı kaynaklar Bin TL 3.008.146 3.289.380 3.809.414 520.034 16 

Toplam Aktifler Bin TL 5.567.230 6.017.001 5.324.300 (692.701)  (12)  

Yatırım için yapılan nakit ödeme Bin TL 409.265 569.029 422.581 (146.448)  (26)  

Yatırımlar gerçekleşme oranı (nakdi) % 96 99 72 (27)  (27)  

İştiraklere ödenen sermaye Bin TL 27.500 262860 305.630 42.770 16 

İştirakler temettü geliri Bin TL - -   - - 

Tüm alım  tutarı Bin TL 841.103 1.113.500 1.462.288 348.788 31 

Net satış tutarı  Bin TL 3.380.981 4.128.120 4.353.787 225.667 5 

Stoklar Bin TL 51.372 88.330 96.280 7.950 9 

Memur Kişi 135 123 113 (10)  (8)  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 62 
 

Sözleşmeli Bin TL 17.183 15.692 14.566 (1.126)  (7)  

İdari Hizmet Sözleşmeli Kişi 8.103 10.079 11.787 1.708 17 

İşçi Bin TL 349 282 206 (76)  (27)  

Personele yapılan harcamalar Bin TL 1.850.766 2.054.324 2.508.329 454.005 22 

Faaliyet kârlılığı (Özkaynak  yönünden) % 8,06 - - - - 

Mali kârlılık     (Özkaynak  yönünden) % 31,44 8,43 - - - 

Faaliyeti kârı veya zararı Bin TL 164.542 (32.388)  (1.044.366)  (1.011.978)  3.125 

Dönem kârı veya zararı Bin TL 641.900 215.685 (1.218.004)  (1.433.689)  (665)  

Dönem karına ilişkin vergi ve diğ. Yasal yükümlükler Bin TL 124.776 47.148 - - - 

Dönem net karı veya zararı Bin TL 517.124 168.537 (1.218.004)  (1.386.541)  (823)  

 

Posta hizmetinin evrensel bir kamu hizmeti haline gelmesi, 15 Eylül 1874 tarihinde 

İsviçre’nin Bern şehrinde toplanan ilk uluslararası kongrede alınan kararlarla mümkün 

olmuştur. Toplantıda imzalanan Bern Antlaşması ile kurulan Genel Posta Birliği, 1878 yılında 

Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union/UPU) olarak adlandırılmış olup, bu birliğin 

koyduğu kurallar sayesinde posta hizmeti çoğu ülkede ekonomik ve standart bir kamu hizmeti 

haline gelmiştir. 

Gelişen haberleşme teknolojileri mektup trafiğini olumsuz yönde etkilemesine karşılık, 

yeni posta hizmetlerinin doğmasına da neden olmuştur. Bunlar “Hybrid mail”, lojistik, e-posta, 

İnternet üzerinden pazarlama, çevrimiçi fatura ödeme ve gönderilerin elektronik olarak 

izlenmesi gibi katma değerli tümleşik posta hizmetleridir.  

Katma değerli hizmetlerin sunulmaya başlanmasıyla birlikte, posta idarelerinin yapıları 

da değişmeye başlamış ve sektörün serbestleştirilmesi gündeme gelmiştir. UPU’ya üye 

ülkelerin önemli bir kısmında posta hizmetinin serbestleştiği ve rekabete açık hale geldiği 

görülmektedir.  

Önceki yıllarda faaliyetleri sonucu kar eden şirket cari yılda 1,2 milyar zarar etmiş, 

özkaynaklarında önceki yıla nazaran %45 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. 

Şirketin posta, kargo, e-ticaret, lojistik, elektronik posta gibi hizmetleri yanında 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan  2004 yılında alınan PTTBank unvanının 

kullanım izni ile parasal posta hizmetleri de verilmeye başlanmıştır. Bu hizmetler Posta çekleri, 

havale,  efektif alım satımı gibi  parasal posta hizmetleri ile anlaşmalı bankalar adına bireysel 

kredi  ödeme ve taksit tahsilatı, anlaşmalı bankalar adına kredi kartı işlemlerine  aracılık, 

PTTMatik’ler ile posta çeki hesaplarından para çekme ve yatırma, başka bankadaki hesaplara 

para gönderme, sigorta poliçesi satışına aracılık, SGK emekli maaş ödemeleri ve İşkur işsizlik 

ödemeleri, işyerlerine POS cihazları kurma, vergi/SGK primi ve  fatura tahsilatına aracılık gibi 

birçok ürün ve hizmeti kapsamaktadır. 
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 2013 yılında yapılan yasal düzenlemeyle Şirketin yeniden yapılandırılarak sektörde 

rekabet edebilecek verimli bir yapıya sahip hale getirilmesi amaçlanmıştır. Geçen zaman 

içerisinde Şirket yeniden yapılandırmasını tamamlayamamış, haberleşme teknolojilerindeki 

gelişme postaya olan talebi ve dolayısıyla buradan elde edilen geliri  azaltmış, kargo sektöründe 

var olan rekabet yüzünden verimlilik sağlanamamıştır. Özellikle üst düzeyde görev yapan 

personelin çok sık değişmesi yönetimde zafiyete yol açmıştır. Etkin olmayan teftiş ve iç kontrol 

sistemi, personele gerekli eğitimin verilmemesi ve personel konusunda izlenen yetersiz 

politikalar muhasebe sisteminde tutarsızlık ve suistimallere yol açmış, vergi mevzuatına vakıf 

olunmaması sonucu yüksek meblağlarda gereksiz yere vergi ödenmiş veya eksik ödenen vergi 

dolayısıyla yüksek tutarlarda vergi cezalarına muhatap kalınmıştır. Dışarıdan yönetici 

düzeyinde personel atamaları PTT’de uzun süredir çalışan personelin motivasyonunu olumsuz 

yönde etkilemiştir. 

Öte yandan planlanan yatırımlar bitirilmeden bu yatırımlardan vazgeçilmiş, buda 

şirketin giderlerini arttırmıştır. Bir çok ülkede olduğu gibi, Şirket tarafından bir banka 

kurulması kararlaştırılmış fakat gelişme kaydedilememiştir. Posta çeki hesabının önemi tam 

olarak kavranamamış, vadesiz mevduat niteliğinde olan bu hesabın çok ucuz bir kaynak olarak 

gelirlerin arttırılmasında önemli bir rol oynayacağı hususu gözardı edilmiştir. BDDK ve 

Bankalar Birliği verilerine göre,  2019 yılında bankacılık sektöründe 53 banka yaklaşık 12 bin 

şubeyle faaliyet göstermiş ve 31.12.2019 tarihi itibariyle bu bankalardaki vadesiz mevduat 

tutarı 634 milyar TL olarak olarak gerçekleşmiştir. Yaklaşık 4 bin şubeyle faaliyet gösteren (bu 

şubelerden yaklaşık 1800 adedi hiçbir banka şubesinin bulunmadığı yerlerde hizmet 

vermektedir) PTT’nin  posta çeki hesabının bakiyesi 31.12.2019  tarihi itibariyle 2,7 milyar TL 

olmuştur. Bu rakam toplam vadesiz mevduatın sadece %04’üne tekabül etmiştir. 

Şirketin yaklaşık 42 bin personeliyle (taşeron personel dahil) yönettiği aktif büyüklüğü 

sadece 5,3 milyar TL’dir. Buradaki temel sorunun Şirketteki düşük verim olduğu 

görülmektedir. 

Türkiye’de faaliyette bulunan kamu bankalarının toplam şube sayısından daha fazla 

şubeye sahip olan PTT, yaklaşık olarak 1.800 civarında hiçbir banka şubesi olmayan noktada 

da hizmet vermektedir. Bu durum hizmetlerin bu uç noktalara ulaştırılması adına çok önemlidir. 

PTT’nin altında ayrı iş birimi olarak çalışan PTTBank’ın bir tarım bankasına dönüştürülmesi 

hem şirketin karlılık ve verimliliğini artıracak hem de ülke ekonomisine büyük fayda 

sağlayacaktır. 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 64 
 

11. SONUÇ 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin 2019 yılı bilânçosu ve 1.218.004.495,55  

Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. 
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T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

06520 Balgat / ANKARA 

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00 

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr 

http://www.sayistay.gov.tr 
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12. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Finansal Tabloları 

Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 3: Bulgu ve Öneriler Listesi 
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Ek 1: Kamu İşletmesi Finansal Tabloları 

Ek 1.1 Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 31.12.2019 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları 

(Bilanço Dışı Yükümlülükler dâhil) 

Aktif (Varlıklar) 

2018 2019 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar :         

   A- Hazır değerler   1.239.034.889,07   483.808.442,82 

       1-Kasa 196.812.776,72   214.778.878,37   

       2-Alınan çekler     261.000,00   

       3-Bankalar 1.041.049.405,77   218.278.929,30   

       4-Yoldaki Paralar 0,00   50.376.400,64   

       5-Diğer hazır değerler 1.172.706,58   113.234,51   

   B- Menkul kıymetler   63.586.745,00   0,00 

       1-Hisse senetleri          

       2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları          

       3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları  500.000,00   0,00   

       4-Diğer menkul kıymetler  63.086.745,00   0,00   

       5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)         

   C- Ticari alacaklar   728.646.629,29   469.061.610,92 

       1-Alıcılar 728.646.629,29   469.012.718,30   

       2-Alacak senetleri         

       3-Alacak senetleri reeskontu (-)         

       4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)         

       5-Verilen depozito ve teminatlar         

       6-Diğer ticari alacaklar     48.892,62   

       7-Şüpheli ticari alacaklar 7.197.446,09   8.473.633,70   

       8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)  (7.197.446,09)     (8.473.633,70)     

   D- Diğer alacaklar   669.825.381,78   13.765.267,56 

       1-Ortaklardan alacaklar         

       2-İştiraklerden alacaklar         

       3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar     10.608,66   

       4-Personelden alacaklar 1.437.273,88   1.209.872,48   

       5-Diğer çeşitli alacaklar 668.388.107,90   12.544.786,42   

       6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)         

       7-Şüpheli diğer alacaklar 32.817.418,87   34.656.792,22   

       8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı(-)  (32.817.418,87)     (34.656.792,22)     

   E- Stoklar   216.575.324,54   133.967.384,00 

       1-İlk madde ve malzeme 76.376.691,80   81.957.075,89   

       2-Yarı mamuller 773.962,30   1.099.079,19   

       3-Mamuller         

       4-Ticari mallar 10.807.489,72   13.223.575,54   

       5-Diğer stoklar 371.693,79   0,00   

       6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)         
       7-Verilen sipariş avansları 128.245.486,93   37.687.653,38   

   F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri           

       1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri         

       2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı         

       3-Taşeronlara verilen avanslar         

   G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları     381.884.258,78   365.007.127,70 

       1-Gelecek aylara ait giderler 215.888.020,19   159.311.072,08   

       2-Gelir tahakkukları 165.996.238,59   205.696.055,62   

   H- Diğer dönen varlıklar     19.983,28   35.190,39 

       1-Devreden KDV 0,00   0,00   

       2-İndirilecek KDV         

       3-Diğer KDV         

       4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar         

       5-İş avansları     330,89   

       6-Personel avansları 19.983,28   34.859,50   

       7-Sayım ve tesellüm noksanları 0,00   0,00   

       8-Diğer çeşitli dönen varlıklar         

       9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)         

    Dönen varlıklar toplamı   3.299.573.211,74   1.465.645.023,39 
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Aktif (Varlıklar) 

2018 2019 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

ll- Duran varlıklar :         

   A- Ticari alacaklar   43.142.753,93   470.360.725,08 

       1-Alıcılar 10.521.800,00   435.775.202,22   

       2-Alacak senetleri         

       3-Alacak senetleri reeskontu (-)         

       4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)         

       5-Verilen depozito ve teminat 32.620.953,93   34.585.522,86   

       6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)         

   B- Diğer alacaklar       581.970.799,23 

       1-Ortaklardan alacaklar         

       2-İştiraklerden alacaklar         

       3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar         

       4-Personelden alacaklar         

       5-Diğer çeşitli alacaklar     581.970.799,23   

       6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)         

       7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)         

   C- Mali duran varlıklar   284.660.000,00   330.370.000,00 

       1-Bağlı menkul kıymetler         

       2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)         

       3-İştirakler 22.060.000,00   22.060.000,00   

       4-İştirak sermaye taahhütleri (-)         

       5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)         

       6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı) 300.100.000,00   308.310.000,00   

       7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) (37.500.000,00)         

       8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)         

  D- Maddi duran varlıklar   2.169.228.693,10   2.274.309.669,40 

       1-Arazi ve arsalar 244.650.224,35   253.305.328,00   

       2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 17.515,55   17.515,55   

       3-Binalar 1.445.070.877,53   1.573.763.345,80   

       4-Tesis, makine ve cihazlar 832.615.096,12   965.442.362,20   

       5-Taşıtlar 51.876.608,68   60.605.810,08   

       6-Demirbaşlar 38.537.121,03   44.356.802,03   

       7-Diğer maddi duran varlıklar 32.914.627,28   35.386.386,42   

       8-Birikmiş amortismanlar (-) (873.897.594,56)     (1.016.287.652,45)     

       9-Yapılmakta olan yatırımlar 397.444.217,12   357.719.771,77   

      10-Verilen avanslar         

   E- Maddi olmayan duran varlıklar   49.341.270,89   102.161.310,69 

       1-Haklar 2.940.000,00       

       2-Şerefiye         

       3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri         

       4-Araştırma ve geliştirme giderleri         

       5-Özel maliyetler 160.408.599,04   265.596.150,27   

       6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar 59.202.717,02   155.523.082,54   

       7-Birikmiş amortismanlar (-) (173.210.045,17)     (318.957.922,12)     

       8-Verilen avanslar         

   F- Özel tükenmeye tabi varlıklar         

       1-Arama giderler         

       2-Hazırlık ve geliştirme giderleri         

       3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar         

       4-Birikmiş tükenme payları (-)         

       5-Verilen avanslar         

   G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları   171.054.906,29   99.482.673,74 

       1-Gelecek yıllara ait giderler 171.054.906,29   99.482.673,74   

       2-Gelir tahakkukları         

   H- Diğer duran varlıklar         

       1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV         

       2-Diğer KDV         

       3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar         

       4-Diğer çeşitli duran varlıklar         

       Duran varlıklar toplamı   2.717.427.624,21   3.858.655.178,14 

       Aktif (Varlıklar) toplamı   6.017.000.835,95   5.324.300.201,53 

 

  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 69 
 

Pasif (Kaynaklar) 

2018 2019 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar         

   A- Mali borçlar         

       1-Banka kredileri         

       2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar         

       3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)         

       4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri         

       5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri         

       6-Çıkarılmış bonolar ve senetler         

       7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler         

       8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)         

       9-Diğer mali borçlar         

   B- Ticari Borçlar   2.887.704.400,58   3.487.876.866,56 

       1-Satıcılar 424.667.124,20   714.092.990,99   

       2-Borç senetleri         

       3-Borç senetleri reeskontu (-)         

       4-Alınan depozito ve teminatlar 22.010.601,63   26.098.590,59   

       5-Diğer ticari borçlar 2.441.026.674,75   2.747.685.284,98   

   C- Diğer borçlar   6.744.048,37   7.487.885,63 

       1-Ortaklara borçlar         

       2-İştiraklere borçlar         

       3-Bağlı ortaklıklara borçlar         

       4-Personele borçlar 5.481.792,08   7.241.777,51   

       5-Diğer çeşitli borçlar 1.262.256,29   246.108,12   

       6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)         

   D- Alınan avanslar   24.249.897,46   36.994.299,30 

   E- Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri         

       1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri         

       2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı         

   F- Ödenecek vergi ve yükümlülükleri    89.594.707,93   118.447.580,24 

       1-Ödenecek vergi ve fonlar 62.547.821,53   80.108.286,99   

       2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 26.566.064,73   37.231.073,06   

       3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş         

         vergi ve diğer yükümlülükler         

       4-Diğer yükümlülükler 480.821,67   1.108.220,19   

   G- Borç ve gider karşılıkları   28.471.225,04   0,00 

       1-Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları 47.148.132,94   0,00   

       2-Dönem karı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-) (18.676.907,90)     0,00   

       3-Kıdem tazminatı karşılığı         

       4-Diğer borç ve gider karşılıkları         

    H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları   194.418.770,78   111.841.983,12 

       1-Gelecek aylara ait giderler 40.960.128,90   40.963.815,32   

       2-Gider tahakkukları 153.458.641,88   70.878.167,80   

   I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar   0,00   0,00 

       1-Hesaplanan KDV         

       2-Diğer KDV         

       3-Sayım ve tesellüm fazlaları         

       4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar 0,00   0,00   

         Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   3.231.183.050,16   3.762.648.614,85 
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Pasif (Kaynaklar) 

2018 2019 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar         

   A- Mali borçlar         

       1-Banka kredileri         

       2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar         

       3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)         

       4-Çıkarılmış tahviller         

       5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler         

       6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)         

       7-Diğer mali borçlar         

   B- Ticari borçlar         

       1-Satıcılar         

       2-Borç senetleri         

       3-Borç senetleri reeskontu (-)         

       4-Alınan depozito ve teminatlar         

       5-Diğer ticari borçlar         

   C- Diğer borçlar         

       1-Ortaklara borçlar         

       2-İştiraklere borçlar         

       3-Bağlı ortaklıklara borçlar         

       4-Diğer çeşitli borçlar         

       5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)         

       6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar         

   D- Alınan avanslar         

   E- Borç ve gider karşılıkları   58.197.237,15   46.765.533,59 

       1-Kıdem tazminatı karşılığı         

       2-Diğer borç ve gider karşılıkları 58.197.237,15   46.765.533,59   

   F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları   0,00   0,00 

       1-Gelecek yıllara ait gelirler         

       2-Gider tahakkukları         

       3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi         

   G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar         

       1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV         

       2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar         

       Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı   58.197.237,15   46.765.533,59 

       Yabancı kaynaklar toplamı   3.008.145.705,20   3.008.145.705,20 

III- Öz kaynaklar         

   A- Ödenmiş sermaye   1.948.475.953,44   2.093.940.212,59 

      1-Sermaye 5.000.000.000,00   5.000.000.000,00   

      2-Ödenmemiş sermaye(-) (3.051.524.046,56)     (2.906.059.787,41)     

      3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları         

      4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)         

   B- Sermaye yedekleri       5.270.000,00 

      1-Hisse senetleri ihraç primleri         

      2-Hisse senetleri iptal karları         

      3-Diğer sermaye yedekleri     5.270.000,00   

   C- Kar yedekleri   610.607.903,87   633.680.336,05 

      1-Yasal yedekler 367.765.538,11   378.549.779,32   

      2-Statü yedekleri         

      3-Olağanüstü Yedekler         

      4-Diğer kar yedekleri         

      5-Özel fonlar 242.842.365,76   255.130.556,73   

   D- Geçmiş yıl karları   0,00   0,00 

   E- Geçmiş yıllar zararları (-)         

   F- Dönem net karı(zararı)   168.536.691,33   (1.218.004.495,55)   

      1-Teşebbüsün net karı (zararı) 168.536.691,33   (1.218.004.495,55)     

      2-Azınlık payları net karı (zararı)         

       Öz kaynaklar toplamı   2.727.620.548,64   1.514.886.053,09 

IV- Azınlık payları         

       Pasif (Kaynaklar) toplamı   6.017.000.835,95   5.324.300.201,53 

 

  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 71 
 

2019 YILI  SONU BİLANÇO DİPNOTU 

          

1- Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı : 5.000.000.000.-TL.   

          

2- 

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel 

Sekreter gibi üst  

 Yöneticileri :         

a- Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı: 1.189.171,02-TL    

b- 

Cari dönem sonunda avans veya borcun 

bakiyesi :      

          

3- 

Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : (Dahili Sigorta) 2019 için : -0-

TL.     

          

4- Kasa ve Bankada Döviz mevcutları :       

          

 Döviz Cinsi  Miktar  TL.Kuru  Toplam Tutarı   

 Muhtelif      483.808.442,82   

          

5- Yurt dışından alacaklar . (Avanslar dahil)       

          

 Döviz Cinsi  Miktar  TL.Kuru  Toplam Tutarı   

 Muhtelif      20.162.838,15    

 

-Western Union'dan Alacaklar     

(17,958,466.55)      

6- Yurt dışına borçlar. (Avanslar dahil)       

          

 Döviz Cinsi  Miktar  TL.Kuru  Toplam Tutarı   

 Muhtelif          

          

7- 

Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin 

toplam tutarı :      

          

8- 

İşletme sahibinin veya sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip 

ortakların:     

          

 Adı          :  Pay Oranı  Pay Tutarı     

 TVF  100%  2.093.940.212,59     

          

9- 

Stok değerleme 

yöntemi:        
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a)  Cari dönemde uygulanan yöntem.(Ortalama maliyet yöntemi)     

b)  Önceki dönem uygulanan yöntem.(Ortalama maliyet yöntemi)     

 

Varsa cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya 

azalış (-) tutarı.    

          

10- 

Cari dönemdeki Maddi Duran Varlık 

Hareketleri:      

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen Maddi Duran Varlıkların maliyeti: 385.407.876,64    

b) 

Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan Maddi Duran Varlıkların 

maliyeti: 98.212.397,10     

c) Enlasyon Düzeltmesinden Kaynaklanan Geçmiş Yıllar Karları:       

d) Enflasyon Düzeltmesinden Kaynaklanan Amortisman:           

11- 

Cari dönemdeki ortalama personel sayısı: 

26.672      

12- 

Bankadaki mevzuatın bloke olanına ilişkin 

tutarlar:      

13- 

Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (Katılma intifa senedi 

dahil)  

 kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek dönemine ilişkin faiz borçları tutarları:   

 Kredileri için:         

14- 

Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih ve sayısı:  Yönetim Kurulu 04.05.2020 - 90   Genel Kurul …...2020 

tarihli kararı   

      

     
Not

: 2019 yılı sonunda Enflasyon Muhasebesi uygulanmamıştır.     
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Ek 1.2 Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 31.12.2019 Tarihli Gelir Tablosu ve 

Dipnotları 
Gelir ve giderler 2018 2019 Fark 

  TL TL TL 

A-Brüt satışlar   4.130.536.130   4.356.671.100 226.134.970 

1-Yurtiçi satışlar 3.714.778.247   3.895.344.674     

2-Yurtdışı satışlar 415.757.883   461.326.426     

3-Diğer gelirler           

B-Satış indirimleri(-)   2.415.769   2.883.848 468.079 

1-Satıştan iadeler (-) 818.454   2.197.837     

2-Satış iskontoları(-) 1.597.315   686.011     

3-Diğer indirimler (-)           

C-Net satışlar   4.128.120.361   4.353.787.252 225.666.891 

D-Satışların maliyeti(-)   2.741.926.508   3.638.030.210 896.103.702 

1-Satılan ticari mallar maliyeti(-)       8.092   

2-Satılan hizmet maliyeti(-) 2.741.926.508     3.638.022.118   

   Brüt satış karı ve zararı   1.386.193.853   715.757.042 (670.436.811)  

E-Faaliyet giderleri (-)   1.418.581.687   1.760.123.225 341.541.538 

1- Araştırma ve geliştirme giderleri (-) 1.670.585   2.766.816     

2- Pazarlama,satış ve dağıtım giderleri (-) 82.139.014   70.633.729     

3- Genel yönetim giderleri (-) 1.334.772.088   1.686.722.680     

4- Finansman giderleri (-)           

   Faaliyet karı veya zararı   -32.387.834   -1.044.366.183 (1.011.978.349)  

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar   154.957.696   37.771.695 (117.186.001)  

1-İştiraklerden temettü gelirleri     281.958     

2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri           

3-Faiz gelirleri 149.436.410   9.228.240     

4-Komisyon gelirleri           

5-Konusu kalmayan karşılıklar 1.035.863   2.132.483     

6-Menkul Kıymet Satış Karı 2.822.044   362.709     

7-Faaliyetle ilgili diğer olağan gelir ve karlar 1.663.379   25.766.305     

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-)   36.328.507   36.031.798 (296.709)  

1-Faiz giderleri(-)           

2-Komisyon giderleri(-) 23.767.261   23.423.149     

3-Karşılık giderleri(-) 6.085.281   5.248.044     

4-Kambiyo zararları(-)           

5-Diğer olağan gider ve zararlar (-) 6.475.965   7.360.605     

H-Finansman giderleri(-)           

1-Kısa vadeli borçlanma giderleri(-)           

2-Uzun vadeli borçlanma giderleri(-)           

Olağan kar    86.241.355   -1.042.626.286 (1.128.867.641)  

I-Olağandışı gelir ve karlar   267.474.952   76.407.334 (191.067.618)  

1-Önceki dönem gelir ve karları 3.866.619   8.547.415     

2-Diğer olağandışı gelir ve karlar 263.608.333   67.859.919     

J-Olağandışı gider ve zararlar (-)   138.031.482   251.785.544 113.754.062 

1-Önceki dönem gider ve zararları(-) 102.226.684   233.240.868     

2-Diğer olağandışı gider ve zararları(-) 35.804.798   18.544.676     

Dönem karı   215.684.825   -1.218.004.496 (1.433.689.321)  

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)    47.148.133    (47.148.133)  

            

    Dönem net karı    168.536.692   -1.218.004.496 (1.386.541.188)  
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2019 YILI  SONU GELİR TABLOSU DİPNOTLARI      

            

1- 

Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme 

payları :       

            

a) 

Amortisman giderleri :  

304.070.592,31-TL.        

aa) 

Normal amortisman giderleri :  

304.070.592,31-TL.        

            

2- 

Dönemin karşılık giderleri : 

5.248.043,62-TL.        

            

3- 

Dönemin tüm finansman 

giderleri :           

a) 

Üretim maliyetine 

verilen :          

b) 

Sabit varlıkların maliyetine 

verilenler :          
c) Doğrudan gider yazılanlar :           

            

4- 

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları gibi üst 

düzey yöneticilere cari dönemde  

 

sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı :  1.189.171,02-

TL.      

            

5- 

Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönem amortisman 

giderlerinde meydana getirdiği artış (+)  

 veya azalış (-)           

            

6- 

Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama 

maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketle   

 

ortalama maliyet gibi) : ortalama 

maliyet.        

            

7- 

Varsa tamamen veya kısmen fiili stok sayımının yapılmamasının gerekçeleri 

: Sayım yapılıyor.     

            

8- 

Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve 

kaynaklarını gösteren açıklayıcı not :   

a) 

Önceki döneme ait gelirler : 

8.547.414,72-TL.        

b) 

Önceki döneme ait giderler : 

233.240.867,65-TL.        
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Ek 1.3 Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 2019 Yılı Nakit Akış Tablosu 

  2018 2019 2018-2019 

Nakit kaynaklar ve kullanım yerleri ARALIK ARALIK Fark +,- 

  (Bin TL.) (Bin TL.) (Bin TL.) 

A-Dönem başı nakit mevcudu 2.169.671 1.302.622 (867.049) 

B-Dönem içi nakit girişleri 5.033.710 4.660.239 (373.471) 

1-Satışlardan Elde Edilen Nakit 3.883.567 4.199.587 316.020 

  a)Net Satışlar 4.128.120 4.353.787 225.667 

  b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar 0 272.378 272.378 

  c)Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) 244.553 426.578 182.025 

2-Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlardan  Sağlanan Nakit 154.958 75.945 (79.013) 

3-Olağan Dışı  Gelir ve Karlardan  Sağlanan Nakit 267.475 38.234 (229.241) 

4-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit 409.284 312.510 (96.774) 

  (Alımlarla ilgili olmayan) 0 0 0 

  a)Menkul Kıymet İhraçlarından 0   0 

  b)Alınan Kredilerden 0   0 

  c)Diğer Artışlardan 409.284 312.510 (96.774) 

5-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit 0 0 0 

  (Alımlarla ilgili olmayan) 0 0 0 

  a)Menkul Kıymet İhraçlarından 0 0 0 

  b)Alınan Kredilerden 0 0 0 

  c)Diğer Artışlardan 0 0 0 

6-Sermaye Artışından Sağlanan Nakit (71.015) (7.018) 63.997 

7-Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 0   0 

8-Diğer Nakit Girişleri 389.441 40.981 (348.460) 

C-Dönem içi nakit çıkışları 5.900.760 5.479.053 (421.708) 

1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 2.859.707 3.265.996 406.289 

  a)Satışların Maliyeti 2.741.927 3.638.030 896.103 

  b)Stoklardaki Artışlar 134.848 0 (134.848) 

  c)Ticari Borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) Azalışlar 0 0 0 

  d)Ticari Borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) Artışlar (-) 17.068 289.426 272.358 

  e)Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)  0 0 0 

  f)Stoklardaki Azalışlar (-) 0 82.608 82.608 

2-Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları 1.418.582 1.760.123 341.542 

  a)Araştırma Geliştirme Giderleri 1.671 2.767 1.096 

  b)Pazarlama ve Dağıtım Giderleri 82.139 70.634 (11.505) 

  c)Genel Yönetim Giderleri 1.334.772 1.686.723 351.951 

  d)Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (-)  0 0 0 

3-Diğer Faaliyetlerden Olağan  Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları 31.280 32.916 1.636 

  a)Diğer Faaliyetlerle ilgili Olağan Gider  ve Zararlar 36.329 36.032 (297) 

  b)Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen  Gider ve Zararlar (-) (5.049) (3.116) 1.933 

4-Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 0 0 0 

5-Olağan Dışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı (155.379) (164.501) (9.122) 

  a)Olağan Dışı  Gider ve Zararlar 138.031 251.786 113.755 

  b)Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen  Gider ve Zararlar (-) (293.410) (416.287) (122.877) 

6-Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 763.680 457.189 (306.491) 

7-Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan): 399.330 83.597 (315.733) 

  a)Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri 0 0 0 

  b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri 0 0 0 

  c)Diğer Ödemeler 399.330 83.597 (315.733) 

8-Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri  (Alımlarla ilgili olmayan): 10.614 11.432 818 

  a)Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri 0 0 0 

  b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri 0 0 0 

  c)Diğer Ödemeler 10.614 11.432 818 

 9-Ödenen Vergi ve Benzerleri 122.809 28.471 (94.338) 

10-Ödenen Temettüler 0 0 0 

11-Diğer Nakit Çıkışları 450.138 3.830 (446.308) 

D-Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 1.302.622 483.808 (818.813) 

E-Nakit artış ve azalışı (B-C) (867.050) (818.813) 48.237 
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Ek 1.4 Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 2019 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu 

    
31.12.2017 

31.12.2017-31.12.2018  
31.12.2018 

31.12.2018-31.12.2019  
31.12.2019 

    DEĞİŞİM DEĞİŞİM 

500 Sermaye                                                                5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 

500.01 Sermaye                                                                5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 

50 Ödenmiş sermaye 1.534.462.916,26 414.013.037,18 1.948.475.953,44 145.464.259,15 2.093.940.212,59 

501 Ödenmemiş sermaye (-)                                                  -3.465.537.083,74 414.013.037,18 -3.051.524.046,56 145.464.259,15 -2.906.059.787,41 

501.01 Ödenmemiş sermaye                                                      -3.465.537.083,74 414.013.037,18 -3.051.524.046,56 145.464.259,15 -2.906.059.787,41 

54 Kar yedekleri 507.497.740,17 103.110.163,70 610.607.903,87 23.072.432,18 633.680.336,05 

540 Yasal yedekler                                                         335.670.558,14 32.094.979,97 367.765.538,11 10.784.241,21 378.549.779,32 

540.01 Yasal yedekler (genel yedekler)                                        335.670.558,14 32.094.979,97 367.765.538,11 10.784.241,21 378.549.779,32 

549 Özel fonlar                                                            171.827.182,03 71.015.183,73 242.842.365,76 12.288.190,97 255.130.556,73 

549.04 Diğer kar yedekleri fonları                                            171.827.182,03 71.015.183,73 242.842.365,76 12.288.190,97 255.130.556,73 

57 Geçmiş yıllar karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

570 Geçmiş yıllar karları                                                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

570.01 Geçmiş yıllar karları                                                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

59 Dönem net karı (zararı) 517.123.200,88 -348.586.509,55 168.536.691,33 0,00 0,00 

590 Dönem net karı                                                         517.123.200,88 -348.586.509,55 168.536.691,33 0,00 0,00 

590.01 Dönem net karı                                                         517.123.200,88 -348.586.509,55 168.536.691,33 0,00 0,00 

591 Dönem zararı                                                  0,00 0,00 0,00 -1.218.004.495,55 -1.218.004.495,55 

591.01 Dönem zararı                                                   0,00 0,00 0,00 -1.218.004.495,55 -1.218.004.495,55 

       

Açıklama: * Şirketin 2017 yılı dönem karı olan 641,899,599.33 TL.den vergi ve yasal yükümlülükler (227,886,562.14 TL.) düşüldükten sonra kalan   

414,013,037.19 TL. nin şirketin ödenmemiş sermayesine mahsubu 12/03/2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir.  

* Şirketin 2018 yılı dönem karı olan 215,684,824.27 TL.den vergi ve yasal yükümlülükler (83,184,198.72 TL.) düşüldükten sonra kalan   

132,500,625.55 TL. nin şirketin ödenmemiş sermayesine mahsubu 30/10/2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir.  

* Taşınmaz satışlarının ödenmiş sermayeye mahsubu (12,963,633.60 TL.) 11.09.2019 tarih ve 229 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar verilmiştir.  
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Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 2.1 Teşkilat Şeması 
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Ek 3: Bulgu ve Öneriler Listesi 

Ek 3.1 Bulgu ve Öneriler Listesi  

Bulgu ve 

Öneri No 
Öneri Metni Sayfa Aralığı 

1 

PTT A.Ş.’nin denetim yetkisinin olduğu bağlı 

ortaklıklarında, denetim, inceleme ve soruşturma 

yetkisinin mevzuat ile düzenlenmesi ve bağlı ortaklık 

teftişlerinin bir program çerçevesinde düzenli olarak 

gerçekleştirilmesi önerilir. 

36-37 

2 

PTT A.Ş. tarafından kullanılan taşıtların tahsisi 

kullanımı sevk ve idaresine ilişkin prosedüre “… 

kendilerine tahsis edilen taşıtları görevle ilgili olmak 

üzere 7/24 il içi ve il dışında kullanır” ibaresi eklenmesi, 

tahsis edilen yakıt miktarının belirlenmesinde tasarruf 

ilkelerinin göz önünde bulundurulması  önerilir. 

37-39 

3 

Yönetim Kurulunca ücret ve temsil ödeneklerinin 
belirlenmesinde ilgili YPK Kararlarında belirtilen tutarların 
aşılmaması, bu tutar içerisinde değerlendirilmek kaydıyla 
temsil ödeneğinin 631 Sayılı KHK gereğince net aylık ücretin 
iki katını geçmemesi hususlarına titizlikle riayet edilmesi 
önerilir. 

39-42 

4 

Şirketin nakit sıkışıklığında olduğu göz önünde bulundurularak 
ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, yüksek 
montanlı evrensel hizmet alacağının tahsilinin bir an önce 
sağlanması, tahakkuk ettirildiği halde tahsil edilemeyen faiz 
tutarıyla ilgili olarak, tahsil edilememesi halinde ödenen 
kurumlar vergisi ve KDV tutarının Gelir İdaresi Başkanlığından 
geri talep edilmesi önerilir. 

42-43 

5 

Ortaklık paylarının iştirakler hesabında izlenmesi, 

denetimlerinin düzenli olarak yerine getirilmesi, Şirketin 

menfaatine olmayan hususların varlığı halinde gerekli 

tedbirlerin alınması önerilir. 

44-45 

6 

PTT kredi kartları hizmetleri kapsamında oluşan 

suistimal tutarının ilgili hesapta izlenmesi, bunlarla ilgili 

olarak karşılık ayrılması, posta çeki hesabındaki mahiyeti 

bilinmeyen tutarla ilgili gerekli çalışmaların 

tamamlanarak, mali tabloların güvenirliğini zedeleyecek 

uygulamalara yer verilmemesi önerilir.  

45-47 

7 

Yapım işi ihalelerinde, farklı bir ihale usulü kullanmak 

için yeterli şartların doğmadığı durumlarda, saydamlığın, 

rekabetin ve eşit muamelenin sağlanması için açık ihale 

usulü ve belli istekliler arasında ihale usullerini kapsayan 

temel ihale usullerinin kullanılması önerilir. 

47-49 

8 

PTT’nin alacaklarını muhasebe kayıtlarında izlemesi, 

alacaklarının tahsili için gecikmelere meydan vermeden 

hukuki yollara başvurması ve sonuçlandırması önerilir. 

49 
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9 

Yükleniciden alınması gereken 145.275 TL’lik 

faiz tutarının en kısa sürede tahsil edilmesi, aksine 

uygulamalar ilgililerin sorumluluğunu doğuracağından 

sözleşmede yer almadığı halde avans uygulamasından 

kaçınılması önerilir. 

50 

10 

Personele yapılan konut kirası gibi ödemelerin 

ücret olarak değerlendirilmesi, mevcut uygulamada 

meydana gelen vergi ziyaı’nın giderilmesi için vergi 

mevzuatına uygun işlemlerin yapılması, kira 

ödemelerinin ücrete ilavesiyle oluşacak 2019 yılı 

ücretlerinin 375 sayılı KHK‘da belirlenen sınırı aşması 

halinde aşan kısmın ilgililerden geri alınması önerilir.  

50-52 

11 

Esas sözleşmenin, Şirketin kuruluş kanununda 

yapılan değişiklikler göz önünde bulundurularak 

değiştirilmesi önerilir. 

52-53 

12 

Kamu sermayeli bir işletme olan PTT A.Ş. için 

planlanacak yatırımların, işletmenin kâr veya gelir elde 

etme ile kamu yararı üretme amacını kapsaması, 

yöneticilerin özellikle bu hususlara titizlikle riayet 

etmesi, şirketi zarara uğratacak uygulamalardan 

kaçınması, Şirketin bağlı ortaklıkları ile ikili ilişkilerinde, 

mal ve hizmet bedellerinin tespitinde “emsallere 

uygunluk ilkesi”ne göre hareket etmesi, aksine 

davranışlarda yöneticilerin sorumluluklarının 

aranacağının bilinmesi önerilir. 

53-56 

13 

Şirketin giderlerini ve dolayısıyla zararlılığını 

arttıracak şekilde vergi cezalarına maruz kalmasını 

önlemeyi teminen, vergi mevzuatının uygulanmasında 

gerekli özen ve dikkatin gösterilmesi önerilir. 

56-58 

14 

           Şirkette, zimmet olaylarının artmasını, 

hesap mutabakatsızlıklarının ortaya çıkmasını, kötü 

niyetli şahıslar tarafından dolandırıcılığın artmasını 

engellemek amacıyla her yıl teftiş programlarının düzenli 

olarak yapılması, başlanılan teftişlerde gecikmelere 

meydan verilmemesi önerilir. 

58-59 

15 

İnsan kaynakları politikasına uygun şekilde her 

yıl işgücü tespiti yapılarak, çalışan sayısının objektif 

kriterler doğrultusunda belirlenmesi, Şirketin bağlı 

ortaklıkları ile ikili ilişkilerinde, mal ve hizmet alımı 

konularında, mal ve hizmet bedellerinin tespitinde 

“emsallere uygunluk ilkesi”ne göre hareket edilmesi 

önerilir. 

60-61 

 


