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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Denetlenen kurum/kuruluşun; 

 Unvanı   : Sümer Holding Anonim Şirketi 

 Merkezi   : Ankara 

 İlgili bakanlık               : Hazine ve Maliye Bakanlığı 

 (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı) 

 Esas Sermayesi  : 11.299.080.000,00 TL 

 Ödenmiş Sermayesi  :  6.486.978.000,00 TL 

    
       Tablo 1: Karar Organı Tablosu 

Karar 

Organındaki 

Unvanı 

Adı ve Soyadı 
Temsil Ettiği 

Hisse Grubu 

Görevli Bulunduğu Süre 

Başlama 

Tarihi 
Ayrılma Tarihi 

1-Başkan Mehmet KARAMAN ÖİB 14.06.2019 Devam ediyor 

2-Üye Mehmet Şükrü DOĞAN ÖİB 14.06.2019 Devam ediyor 

3-Üye İdris ŞENYURT ÖİB 14.06.2019 Devam ediyor 

4-Üye Hakan GÜZEL ÖİB 14.06.2019 Devam ediyor 

5-Üye Ufuk HACIAHMETOĞLU ÖİB 14.06.2019 Devam ediyor 

Üye Ertan ERÜZ ÖİB 15.06.2018 14.06.2019 

Üye Halis ŞAKALAR ÖİB 05.04.2018 14.04.2019 

 

1.2 Kuruluşun Mevzuatı, Amacı ve Teşkilatı 

Türkiye’nin sanayileşmesini sağlamak, temel sanayi dallarında kurumlar oluşturarak 

Türk Ulusunun gereksinimlerini karşılamak, ülkenin her bölgesinde yöre insanını aynı zamanda 

sosyo-ekonomik açıdan kalkındırmak üzere,  01.06.1933 tarih ve 2423 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 2262 sayılı Kanun ile Osmanlı döneminde ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

1810 yılında kurulmuş bulunan İstanbul/Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası, Osmanlının ilk 
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tekstil fabrikası olan 1836 yılında kurulmuş İstanbul/Feshane-Defterdar Yünlü Dokuma 

Fabrikası, 1843 yılında kurulmuş Hereke İpekli ve Yünlü Dokuma Fabrikası ile 1850 yılında 

özel yatırımcı tarafından kurulmuş İstanbul/Bakırköy Pamuklu Dokuma Fabrikası olmak üzere 

dört tesisi devralmak suretiyle “Sümerbank”  kurulmuştur. 

Kuruluş, 27.11.1994 tarih ve 22124 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren 4046 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesi uyarınca özelleştirme programına alınmış 

sayılarak, Kamu Ortaklığı İdaresi’nin portföyünden, ÖİB’nin portföyüne aktarılmıştır.  

Kuruluş’un doğrudan kendisine ait işletmelerinin özelleştirme süreci, 2005 yılı sonunda 

tamamlanarak tamamen kapatılması beklenirken, bundan vazgeçilerek, ÖYK’nın 13.06.2005 

tarihli ve 71 sayılı kararı ile; “ÖYK tarafından 4046 sayılı Kanunun 3/ı maddesi gereği; bugüne 

kadar sürdürülen özelleştirme çalışmaları neticesinde, varlıklarının önemli bir bölümü 

özelleştirilen kuruluşların, hem tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesi, hem de kalan varlıklarının 

daha etkin bir şekilde özelleştirilmesini teminen, öncelikle bu kuruluşların uygun görülecek tek 

yapı veya yapılar altında bir tüzel kişilikte birleştirilmesine yönelik olarak ÖİB tarafından 

gerekli tedbirlerin alınmasına ve işlemlerin yerine getirilmesine” karar verilmiş ve bu karar 

çerçevesinde, ÖYK Kararları ve ÖİB talimatları uyarınca özelleştirme programındaki bazı 

şirketlerin Holding bünyesinde birleştirilerek, tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesi uygulamasına 

geçilmiştir. 

Ayrıca hizmetin ifası için yarar görülen hallerde usul ve esasları ÖİB tarafından açıkça 

belirlenmek kaydıyla, ÖYK kararlarıyla verilen yetki çerçevesinde mülkiyetindeki 

taşınmazların özelleştirilmesi fonksiyonu verilmiştir. 

Holding, 1995-2012 yılları arası dönemde, devir bilançoları üzerinden tüm hak ve 

yükümlülükleriyle birlikte bünyesine dahil etmiş, T. Yapağı ve Tiftik AŞ, Köyteks, SİHAZ, 

AKSANTAŞ, T. Zirai Donatım AŞ, TÜMOSAN ve TURBAN’ın yanı sıra, yukarıda belirtilen 

71 sayılı ÖYK kararı kapsamında 2005-2009 yılları arası dönemde SEKA, TÜGSAŞ ve TDÇİ 

ile Sümer Halıcılık AŞ’yi, son olarak 2016 yılı içinde de tta Gayrimenkul AŞ’yi devir 

bilançoları üzerinden tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte devralmış ve devrolan SEKA’nın 

bünyesinde daha önce devir yoluyla birleştirilmiş ORÜS ile devrolan TURBAN’ın bünyesinde 

yine devir yoluyla birleştirilmiş ETAĞ/Etimesgut Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ’de dikkate 

alındığında Holding tarafından devralınmış şirket sayısı 14’e ulaşmıştır. 

Söz konusu şirketlerin özelleştirilmeyen üretim birimlerinin, Holding bünyesinde 

faaliyetlerine devam etmeleri amacıyla, bu şirketlerin faaliyet alanları, ana sözleşme 
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değişiklikleri ile Holding’in amaç ve faaliyet konuları arasına dahil edilmiştir.  

Holding’in mevcut faaliyetleri, halihazırda bünyesine dahil edilen kuruluşlardan 

devreden dava dosyaları ve alacakların takip ve tahsili ile devralınan kuruluşların devam eden 

üretim ve satış işlemleri ile sınırlı kalmıştır. 

Özelleştirmeye ilişkin işlemler için süre, ÖYK’nın 06.07.2015 tarih ve 2015/58 sayılı 

kararı ile 31.12.2020 olarak yeniden belirlenmiştir.  

Ana Sözleşme’ye göre Holding’in yetkili organları; yönetim kurulu ve genel kuruldur.  

Yürütme organı ise, Holding Genel Müdürlüğü’dür.  

Holding’in yürütme organı olan Genel Müdürlük; Genel Müdür, 2 Genel Müdür 

Yardımcısı ve 6 Daire Başkanlığı ile onlara bağlı 13 alt birimden oluşmaktadır.  

Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan Genel Müdür’e bağlı olarak 

faaliyetlerini yürütmektedir. 

Ana Sözleşme’nin  27 nci maddesine göre, Holding Yönetim Kurulu 5 (beş) üyeden 

oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Holding’in işlerini tedvirde, Kanun ve Ana Sözleşme’nin Genel 

Kurul (ÖİB)’ye verdiği yetkilerin dışındaki tüm yetkilere tam olarak sahiptir. 

Holding’in özelleştirme kapsam ve programında bulunması ve pay sahipliği hakkının 

ÖİB tarafından yürütülmesi nedeniyle, Holding Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerine 

ÖİB’yi temsilen Ana Sözleşme hükmü dışında, 1 yıllık süre için 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi ile atama yapılmaktadır. 

Holding’de memur ve sözleşmeli statüde çalışan personelin özlük ve sosyal haklarına 

ilişkin işlemler; 657, 5434, 5510 ve 4046 sayılı kanunlar, 527 sayılı KHK ve bunların ek ve 

değişiklikleri ile mali yıl bütçe kanunları, YPK ve ÖİB kararlarına göre yürütülürken; işçilerin 

özlük ve sosyal haklarına ilişkin işlemlerde; 6356 sayılı Sendikalar Kanunu, bunların ek ve 

değişiklikleri ile bu kanunlara göre düzenlenen tüzük, yönetmelik ve toplu iş sözleşmesi 

hükümleri uygulanmaktadır.  

Genel kurul ile ilgili işlemler, 4046 sayılı Yasa’nın 20 nci maddesinin (c) fıkrası 

gereğince yürütülmektedir. Buna göre; “Özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin 

tamamı devlete ait olan anonim şirket statüsündeki kuruluşlarda Türk Ticaret Kanunu’nun 

genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanmaz.” 

Kuruluşta denetim kurulu bulunmamaktadır. 
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1.3 Cari Yıl Bilgileri 

1.3.1 İşletme Bütçesi 

Holding’in 2019 yılı işletme bütçesi; 2019 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı 

ve Bütçe Hazırlama Talimatı çerçevesinde hazırlanmış ve Yönetim Kurulu’nun 31.01.2019 

tarih ve 9 sayılı kararıyla kabul edilerek 01.01.2019 tarihi itibariyle uygulamaya konulmuştur. 

Ayrıca yıl içinde meydana gelen gelişmeler nedeni ile herhangi bir ödenek artışı 

olmamakla birlikte, bölümler ve fasıllar arasında aktarma yapılmak suretiyle 31.12.2019 tarih 

ve 60 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bütçe revize edilmiştir.  

Holding işletme bütçesinin program hedefleri ile uygulama sonuçları önceki yılla 

birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

 Tablo 2: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

Bütçeye İlişkin Başlıca 

Bilgiler 
Ölçü 

2018 2019 

Gerçekleşen 

Bütçeye 
Göre 

Sapma  

Bütçe 

Gerçekleşen 

Bütçeye 
Göre 

Sapma  İlk  Son  

(İlk 
Durum) 

(%) 
Durum Durum 

 (İlk 
Durum) 

(%) 

A-Personel sayısı Kişi 164 3,1 159 153 151 (5) 

B-Personel giderleri Bin TL 20.499 (21,3) 24.889 25.094 23.775 (4,5) 

C-Tüm alım tutarı “ 4.123 (0,8) 4.900 5.201 4.929 0,6 

E-Tüm Üretim Maliyeti “ -      - - 

G-Net Satış Tutarı “ 26 (97,4)  80 78 (2,5) 

I)-Yatırımlar 

(Nak.harcama) 
“ 12 (94) 140 140 5 (96,4) 

J-Dönem Karı veya 

Zararı 
“ 10.356 (138,4) (27.465) (30.839) 30.441 10,8 

Holding’in revize edilen İşletme Bütçesi ile 2019 yılında 153 personel istihdam 

edilerek, 25,1 milyon TL harcama yapılması, 321 bin TL’si mal alımı olmak üzere 5,2 milyon 

TL tutarında alım, 140 bin TL yatırım harcaması yapılması, 80 bin TL tutarında net satış hasılatı 

elde edilerek dönem sonucunda 30,8 milyon TL dönem zararı oluşması öngörülmüştür. 

2019 yıl sonu itibariyle; 151 personel çalıştırılarak, 23,8 milyon harcama yapılmış, 101 

bin TL’si mal alımı olmak üzere 4,9 milyon TL tutarında alım, 5 bin TL yatırım harcaması 

yapılmış, 78 bin TL satış hasılatı elde edilmiş ve dönem sonucunda 30,4 milyon TL dönem 

zararı oluşmuştur. 
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1.3.2 İnsan Kaynakları 

Holding’in bünyesinde, özelleştirme kapsamına alınmadan önce istihdam etmekte 

olduğu 527 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personel yanında, tüzel kişiliği sona erdirilen 

kuruluşlardan devralınan 399 sayılı KHK’nin eki I ve II sayılı cetvele tabi memur ve sözleşmeli 

personel ile toplu iş sözleşmesine tabi işçiler ile tta Gayrimenkul AŞ’nin özelleştirme 

programına alındığı tarihten sonra açıktan atanan kapsam dışı işçi statüsünde  personel olmak 

üzere çeşitli statüde personel istihdam edilmektedir. 

Memurlarla ilgili işlemler; 657 ve 6245 sayılı Kanun hükümleri ile 4046 sayılı Kanun 

ve ikincil mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.  

Sözleşmeli personelle ilgili işlemler, YPK kararları ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği 

hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. 

 2019 yılında memur ve sözleşmeli personele, 2018- 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem 

Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenen ücret ve sosyal haklar uygulanmıştır. 

İşçilerle ilgili işlemler de; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (a) bendine göre sigortalı olanlar ile ilgili hükümler, imzalanan 

toplu iş sözleşmeleri, yönetmelik ve genelgelere göre yürütülmektedir. 

Holding’in giderlerinin en önemli kısmını oluşturan memur, sözleşmeli personel ve 

işçilere yapılan harcamalar ile personel sayıları hakkındaki açıklamalara aşağıda verilmiştir. 

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) 

 237 350 280 

II-Memurlar 19 18 18 4.607 5.687 5.467 

III-Sözleşmeliler       

A-399 sayılı KHK'ya göre 
çalışanlar 

31 30 30 3.526 4.145 4.021 

C-Diğer sözleşmeliler (527 
sayılı KHK’ye göre çalışanlar) 

41 37 37 4.663 5.113 4.959 

IV-İşçiler       

A-Sürekli işçiler  73 68 66 7.466 9.799 9.048 

Genel toplam 164 153 151 20.499 25.094 23.775 

Yüklenici İşçiler 78  62 3.198 4.163 4.124 
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2019 yılına ait personel kadro ve pozisyonları; 18’i memur, 30’u 399 sayılı KHK’nın II 

sayılı cetvele tabi, 37’si 527 sayılı KHK’ya tabi ve 78’i de işçi olmak üzere 153 personel 

istihdam edilerek 25.094 bin TL harcama yapılması öngörülmüştür. 

2019 yılı sonunda memur ve sözleşmeli personel sayısı toplamı 85 olmuştur.  Yıl içinde 

bu kapsamda yeni personel alımı olmamıştır. 

2019 yılı sonunda 43’ü kapsam dışı, 23’ü kapsam içi olmak üzere Holding’de çalışan 

işçi sayısı 66 olmuştur. 

Holding personelinden 31’inin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda, 2’sinin 

Cumhurbaşkanlığı’nda, 2’sinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, 1’inin de Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nda uzun süredir geçici görevli olarak çalıştıkları görülmektedir. 

1.3.3 Tedarik 

2019 yılında Holding’de gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin program ve 

gerçekleşmeler bir önceki yıl verileriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 4: Mal ve Hizmet Alımları Tablosu 

 

Alımlar 

2018 2019 

Gerçekleşen 

 

Bin TL 

Program 

Son Durum 

Bin TL 

Gerçekleşen 

 

Bin TL 

Programa 

Göre Sapma 

(%) 

1- Mal Alımları: 

   a) Yurtiçi mal alımları 

         -İşletme malzemesi 

   b) Yurtdışı mal alımları 

2- Hizmet Alımları: 

   a) Yurtiçi hizmet alımları 

         -Temizlik 

         -Koruma ve güvenlik 

         -Taşıma ve araç kir. 

         -Yemek 

         -Diğer 

   b) Yurtdışı hizmet alımları 

          Toplam (1+2) 

189 321 101 (68,53) 

189 321 101 (68,53) 

189 321 101 (68,53) 

    

3.934 4.880 4.828  (1,07) 

3.934 4.880 4.828  (1,07) 

1.660 1.900 1.900            0,00 

1.410 1.780   1.772  (0,45) 

596 961                938 (2,39) 

164 180                174 (3,33) 

104 59                44 (25,42) 

    

4.123 5.201 4.929 (5,22) 

Holding’in herhangi bir üretim faaliyet bulunmadığından, mal alımları, genellikle 

işletme malzemesi ile muhtelif demirbaş, temizlik malzemesi, akaryakıt vb. alımlarından 

oluşmaktadır. 

2019 yılında yapılan hizmet alımları, geçen yıla göre %22,7 oranında artarak 4,8 milyon 

TL olmuştur. 
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Holding’in ilk madde ve malzeme stokları geçen yıl rakamları ile birlikte aşağıda 

gösterilmiştir. 

     Tablo 5: İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu 

İlk madde ve malzemeler 

2018  
yılından 
devreden 

stok 
(Bin TL) 

2019 yılında 2020 yılına 
devreden 

stok 
(Bin TL) 

Giren 
(BinTL) 

Çıkan 
(Bin TL) 

İşletme malzemesi, yedekler ve diğer 

malz.  
- 101 101 - 

   -Yedekler - 8  8 - 

   -Çeşitli malzeme - 93             93 - 

Toplam - 101 101 - 

Holding’in alımları günlük tüketime yönelik malzeme ve yedeklerden oluşmakta olup, 

yıl içinde tamamı tüketildiğinden yıl sonu itibariyle stoku bulunmamaktadır. 

1.3.4 Giderler 

Holding’in 2019 faaliyet döneminde yaptığı giderlerin ayrıntısı, program ve önceki yıl 

değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

 Tablo 6: Gider Grupları Tablosu 

Giderler 
2018 

Gerçekleşen 

(Bin TL) 

2019 

Ödenek 

(Bin TL) 

Gerçekleşen 

(Bin TL) 

Ödeneğin 
son 

durumuna 
göre fark 
(Bin TL) 

Ödeneğe 
göre 

sapma 
(%) 

0- İlk madde ve malzeme giderleri 189 321 101 (220) (68,54) 

1-lşçi ücret ve giderleri 7.595 9.799 9.049 (750) (7,65) 

2-Memur ve sözleşmeli personel 
ücret ve gid. 

13.033 15.295 14.726 (569) (3,72) 

3-Dışarıdan sağl. fay. ve hizm. 4.471 5.413 5.232 (181) (3,34) 

4-Çeşitli giderler 1.226 2.364 2.202 (162) (6,85) 

5-Vergi resim ve harçlar 2.031 1.937 1.842 (95) (4,90) 

6-Amortismanlar ve tük. payları 312 345 276 (69) (20,00) 

7-Finansman giderleri                   

Toplam 28.857 35.474 33.428 (2.046) (5,77) 

Yönetim Kurulunun 31.01.2019 tarih ve 9 sayılı kararıyla kabul edilen 2019 yılı işletme 

bütçesinde 35,5 milyon TL tutarında gider yapılması programlanmıştır. Yıl içinde meydana 

gelen değişmeler çerçevesinde, herhangi bir ödenek artışı olmamakla birlikte, bölümler ve 

fasıllar arasında aktarma yapılmak suretiyle 31.12.2019 tarih ve 60 sayılı Yönetim Kurulu 
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kararı ile bütçe revize edilmiştir.   

Giderler geçen yıla göre % 15,8 oranında artış ile 33,4 milyon TL olmuştur.  

Giderlerin geçmiş yıllarda olduğu gibi en önemli kısmını 14,7 milyon TL ile memur ve 

sözleşmeli personel giderleri oluşturmuştur. Bunu sırasıyla, % 27 oranında 9 milyon TL’sini 

işçi ücret ve giderleri, % 16 oranında 5,2 milyon TL’sini dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 

izlemiş, daha küçük oranlarda olmak üzere % 6 oranında 1,8 milyon TL’sini vergi resim ve 

harç giderleri, % 7 oranında 2,2 milyon TL’sini çeşitli giderler, % 1’i oranında 276 bin TL’sini 

amortisman ve itfa payları, % 0,3 oranında 101 bin TL’sini de akaryakıt, kırtasiye malzemesi 

yedek parçalar vb. endirekt malzeme giderleri takip etmiştir. 

1.3.5 Üretim ve Maliyetler 

Sümer Holding’in herhangi bir üretimi bulunmamaktadır. 

1.3.6 Pazarlama 

Holding’in satış faaliyetlerini sadece, ÖİB’nin 26.08.2016 tarih, 607 sayılı Olur’u ile; 

31.08.2016 tarihi itibariyle çıkarılan devir bilançosu üzerinden Holding ile birleştirilmek 

suretiyle tüzel kişiliği sona erdirilen tta Gayrimenkul AŞ’nin stoklarında bulunan ve daha 

önceki yıllarda satılmış ve parası alınarak ilgili firmaya teslim edilmiş, mevzuat gereği ihraç 

işlemleri tamamlanan yaprak tütünlerin faturası düzenlenerek satış işlemlerini yapmak 

oluşturmaktadır. 

1.3.6.1 Satışlar 

Holding’in 2019 yılı satışları program hedefleri ile geçmiş yıl sonuçlarıyla birlikte, 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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    Tablo 7: Satışlar Tablosu 

Satışlar Ölçü 

2018 2019 

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen 

Miktar 
Tutar 

(Bin TL) 
Miktar 
(Ton) 

Tutar 
(Bin TL) 

Miktar 
(Ton) 

Tutar 
(Bin TL) 

1-Esas ürün:    26 93 80 93 78 

b)Yurt dışına    26 93 80 93 78 

İhraç kaydıyla              

  -Yaprak tütün ton  26 93 80 93 78 

Yurt içi satış toplamı    -  -  - 

Yurt dışı satış toplamı    26 93 80 93 78 

Genel toplam    26 93 80 93 78 

Holding 2019 yılı İş Programında tütün satışı  programlanmamış, revize programda satış 

hasılatı 80 bin TL olarak yeniden belirlenmiş, yılsonu itibariyle 78 bin TL satış hasılatı 

gerçekleştirilmiştir.  

Holding’in 2019 yılı mamul, yarı mamul ve ticari mal stoklarının program ve 

gerçekleşmeleri, geçen yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

            Tablo 8: Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stokları Tablosu 

Stoklar 

2018       
yılından 
devreden 

stok 

2019 yılında  2019 
yılına 

devreden 
stok 

Giren Çıkan 

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

1-Esas ürünler 18 - - 18 

a) Pamuklu konfeksiyon  18  -  -  18 

2- Ödünç ve imalata verilen          

a) İmalata verilen tütün 3.284  - 366 2.918  

  Genel Toplam 3.302  - 366 2.936  

Holding’in herhangi bir üretim faaliyeti olmadığından stoklarında yer alan ürünler tüzel 

kişiliği sona erdirilen kuruluşlardan devralınan ürünler ile sınırlı kalmaktadır. 

2019 yılı sonu itibariyle mamul stoklarında görülen 2.936 bin TL'nin; 18 bin TL’si 

Holding’in Bursa Büyük Şehir Belediyesi'ne devredilen Merinos İşletmesi'nin Emniyet teşkilatı 

için fason olarak yaptırdığı ve üretici firma ile doğan anlaşmazlık nedeniyle dava konusu olan 

ve İhale Hizmetleri Daire Başkanlığınca muhafaza edilen 607 adet kazağın bedelini, diğer 

stoklarda yer alan 2.918 bin TL'nin tamamı tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan, geçmiş yıllarda 

satış protokolü yapılarak bedeli avans olarak tahsil edilmiş ve satış (ihracat) gerçekleştikçe stok 

hesaplarından düşülen 739.123,30 kg yaprak tütün stoklarını göstermektedir. 
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1.3.6.2 Satış Sonuçları 

Holding’in 2019 yılında gerçekleştirilen satış faaliyetlerine ilişkin satış sonuçları, 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 9: Satış Sonuçları Tablosu 

Satış Sonuçları 

Net                 
satışlar 

Satışların 
maliyeti 

Faaliyet 
giderleri 

Satış 
maliyetleri 

toplamı 

Faaliyet 
kârı/  
zararı 

Net satışlara 
göre 

kar/zarar 

Satış 

maliyetine 
göre kâr/ 

zarar 

(Bin 

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

1-Esas ürün: 78 366 28.556 28.922 (28.845) (99.73) (78,69) 

 a)Yurt içi -        -  

 b)Yurt dışı 78 366 28.556 28.922 (28.845) (99.73) (78,69) 

    -Yaprak tütün 78 366 28.556 28.922 (28.845) (99.73) (78,69) 

Yurt içi satış toplamı -          

Yurt dışı satış toplamı 78 366 28.556 28.922 (28.845) (99.73) (78,69) 

Genel toplam 78 366 28.556 28.922 (28.845) (99.73) (78,69) 

Satış programı 80  370 30.299 30.669 (30.589 (99,74) (78,38) 

Geçen dönem satış sonuçarı 26  28.200 28.200 (28.174) (108.362) (99,9) 

Programa göre fark (0.025
) 

(0,011) (0,057) (0,057) (0,057)   

2019 yılında satışlarda görülen tutar, tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan ve geçmiş 

yıllarda satış protokolü yapılarak bedeli avans olarak tahsil edilmiş ve satış (ihracat) 

gerçekleştikçe stok hesaplarından düşülen 92.825,60 kg yaprak tütünün ihracat işlerinin 

tamamlanmasını müteakiben yapılan satış işlemlerinden oluşmaktadır. 
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1.3.7 Bağlı Şirket/Ortaklık ve İştirakler 

  Tablo 10: Bağlı Ortaklık ve İştirakler Tablosu 

İştirakler 

 Bağlı ortaklık veya 
iştirakin 

Ana Kuruluş tarafından 2019 
yılı sonunda  

Toplam kamu payı  Bağlı ortaklık veya iştirakin 

Esas 
sermayesi 

Ödenen 
sermayesi 

Taahhüt 
edilen Ödenen Ödeme 

oranı 
Taahhüt 

edilen  Ödenen Ödeme 
oranı 

Gerçekleşen 
dönem karı 
veya zararı 

Ana 
kuruluşa 

isabet 
eden 

temettü 

Temettünün 
ödenmiş 

sermayeye 
oranı 

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

1. Denetim İçi :                       
 -Kıbrıs Türk Tütün End. Ltd. Şti 3.174 3.174 1.619 1.619 100 1.619 1.619 100 12.540 4.590 144,6 
   Enflasyon düzeltmesi     569 569               

Toplam (1) 503.174 503.174 2.188 2.188 100 1.619 1.619 100 12.540 4.590 144,6 

2.Denetim Dışı :                       
A) Holdinge ait olanlar:                       
 - Security Papers  13.677 13.677 1.368 1.368 100 1.368 1.368 100 15.328 1.533 11,2 
 - Tas.H.Güney Sanayi 26.396 26.396 64 64 100 64 64 100      
   Enflsyon düzeltmesi     1.011 1.011              
 - Tas.H.Süti Sümer Tekstil 7,5 7,5 3 3 100 3 3 100      
   Enflsyon düzeltmesi     265 265              
- Tas.H.Yifaş Yeşilyurt Tekstil 5,7 5,7 0,2 0,2 100 0,2  0,2 100      
   Enflsyon düzeltmesi     1.657 1.657              
- Tas.H.Şıhsan Halı İplik 0.02 0,02 0,001 0,001 100 0,1  0,1  100      
   Enflasyon düzeltmesi     0,04 0,04               

Toplam (A) 40.086 40.086 4.368 4.368 100 1.435 1.435 100 15.328 1.533 11,2 

B. ÖİB’den Devredilenler                       
-TÜMAŞ Türk Mühendislik  8.000 8.000 3.920 3.920 100 3.920 3.920 100 1.482 726 9,0 
-Tas.H. Türk Suudi Yatırım Holding 5.800 5.800 870 870 100 870 870 100      

   Enflsyon düzeltmesi     191 191              

-Tas. H. Metaş İzmir Metalürji  705 705 20 20 100 20 20 100      

   Enflsyon düzeltmesi     26 26              

-Yerteks Tekstil Sanayi 25 25 3 3 100 3 3 100      

   Enflsyon düzeltmesi     3 3              

-Beydağı Kireç Sanayi 450 450 54 54 100 54 54 100      

   Enflsyon düzeltmesi     70 70              

Toplam (B) 14.980 14.980 5.157 5.157 100 4.867 4.867 100 1.482 726  

Toplam (2) 55.066 55.066 9.525 9.525 100 6.302 6.302 100 16.810 
                

2.259 
 

Genel Toplam 558.240 558.240 11.713 11.713 100 7.921 7.921 100        29.350 6.849  
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Holding’in 2019 yılsonu itibariyle 1’i yurt dışı bağlı ortaklık olmak üzere 11 iştiraki 

bulunmaktadır. İştiraklerden Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’nin sermayesinde 

bulunan %0,00006 oranındaki hissesi, ÖİB’nın 25/09/2019 tarih, 125705 sayılı yazısı ile  Borsa 

İstanbul A.Ş.’de normal emirle satışı 12/09/2019 tarihinde gerçekleşmiş ve Holding 

pörtföyünden çıkmıştır. 

Holdingin iştiraklerdeki sermaye payları % 0,1 ile % 49 oranlarında değişmekte olup, 

2019 yılsonu itibariyle TÜMAŞ Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik AŞ’nin yıl 

içinde sermaye artışına gitmesi nedeniyle Kuruluşun iştirak payının 3.920 bin TL’ye 

yükseltilmesi sonucunda, iştiraklardeki sermaye taahhüdü 7.920 bin TL’ye yükselmiş ve 

tamamı ödenmiş durumdadır.  

Holding’in, daha önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılsonu itibariyle iştiraklerinden, 

sadece Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limitet Şirketi, Security Papers ve TÜMAŞ faal, diğerleri 

ise hukuki sorunları olan gayri faal veya tasfiye halinde şirketlerden oluşmaktadır. 

Holding’in faal durumda olan iştiraklerinin, genel kurul toplantılarının geç yapılması 

veya temettünün Holding hesaplarına geç intikal ettirilmesi nedeniyle gelir hesaplarına 

alınmasında dönemsel dalgalanmalar görülmektedir.  

Nitekim 2019 yılı Gelir Tablosunda yer alan yaklaşık 6.9 milyon TL tutarındaki iştirak 

kârlarının 2018 yılı iştirak kârlarından oluştuğu görülmektedir. 

Holding’in %51 oranındaki hisse ile ortağı olması nedeniyle bağlı ortaklığı olan Kıbrıs 

Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketi ile ilgili olarak; Şirket, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı 

sonrası 14.05.1975 tarihinde, Tekel tarafından tespit edilecek harmanlarla sigara yapılması ve 

bu sigaraların gerek Kıbrıs’ta gerekse dışarıda satılması amacıyla, Lefkoşa’da KKTC Türk 

Cemaat Meclisi İnkişaf Sandığının % 46,5, KKTC Eti Teşebbüslerinin % 2,5 oranında 

iştirakleri ile kurulmuştur. 

Holding tarafından, Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şti’ne 10.01.2020 tarih, 003-

000358 sayılı yazıda; Tasfiye halindeki Eti Teşebbüsleri Lti. Şti.’ne ait % 2,50 oranındaki 

hissesinin satın alınması uygun görülmediğinden bahisle, Şirket Ana Sözleşmesi’nin 29. 

maddesi gereğince; söz konusu hisseyi satın alacak alıcının sahip olması gereken nitelikler 

belirtilmiştir. 

29 Mart 2019 tarihinde TÜMAŞ Mühendislik Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldığı 

yönetim kurulunun ibrasından sonra, 1.481.67,14 TL olan dağıtılabilir dönem karının tamamı 

ödenmiş olan 6.500.000 TL olan sermayenin 8.000.000 TL’ye yükseltilmesi ile dönem karları 
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ile dağıtılmamış önceki yıllar kârından karşılanmasına karar verilmiştir. 

Ancak yapılan incelemelerde; Holding tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 

yazılan 08.04.2019 tarih ve 5321 sayılı yazı ile sermayesinin %49’u Holding’e ait olan ve 

genellikle dönem sonuçları karlı olan Şirket’in geçmiş yıllar yapılan genel kurul tutanaklarının 

incelenmesinde, oluşan dönem karlarının, çoğunluk hissesine sahip ortağın teklifi ile sermaye 

artırımında veya yedek akçe olarak değerlendirildiği ve 14 yıllık süreçte sadece 2 milyon TL’si 

nakit, 2,1 milyon TL’si de sermaye artırımında kullanılmak üzere toplam 4,1 milyon TL  

temettü geliri elde edildiğinden cihetle Holding’e bir katkı sağlamadığı, diğer yandan 29 Mart 

2019 tarihinde TÜMAŞ Olağan Genel Kurul Toplantısında finansman yaratmak için gereğinde 

satışını teminen yönetim kuruluna yetki verildiği ve uygulanması durumunda şirketin piyasa 

değerinin düşeceği gerekçesi ile Holding’in şirketteki % 49 oranındaki iştirak payını Türk 

Ticaret Kanunun ilgili hükümlerine göre hukuki yolla tasfiye edilmesi için ÖİB’ye , 08.04.2019 

tarih, 24-5321 sayılı yazısı ile Holding’e yetki verilmesi konusunda talepte bulunulduğu, 

ÖİB’nın 02.05.2019 tarih, 111296 sayılı cevabi yazısı ile sözkonusu hissenin özelleştirilmesi 

için idarece yeniden ihale çalışmalarına başlanacağı ve anılan hissenin tasfiyesi için yetki 

talebinin uygun görülmediği  belirtilmiştir. 

Security Papers Şirketi ile ilgili olarak da alınan bilgi çerçevesinde Şirket Yönetim 

Kurulunun 25.01.2019 tarihli toplantısında 2018-2019 yılı için %10 ara nakit kar payı 

ödenmesine karar verildiği ve Holding hissesine düşen 33.587,08 USD Doları (185.057,08 TL) 

kârın 01.04.2019 tarihinde Holding hesaplarına havale edildiği görülmüştür. Şirketin 

30.08.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Holding hissesine isabet eden 

234.600,81 USD Dolar (1.347.779,92TL.) 14.11.2019 tarihinde Holding hesaplarına yatırılmış 

olup, toplam 268.187,89 USD Dolar (1.532.837,00TL.) temettü geliri elde edilmiştir. 

Metaş ile ilgili olarak da Kuruluş’ça Şirkete yazılan 27.02.2019 tarih ve 2593 sayılı 

yazıya cevaben Tasfiye Komisyonundan alınan 01.03.2019 tarih ve 3085 sayılı yazıda; Şirketin 

varlıklarının 3. sıra alacaklısı kamu kurum ve kuruluşlarının alacaklarına  dahi yetmediğinden 

bahisle tasfiye bekiyesi bulunmadığına dair “Aciz Vesikası” verileceği bildirilmiştir. 

1.3.8 Yatırımlar 

Özelleştirilmesi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılan Holding’e ilişkin bir değerlendirme 

son olarak hazırlanan Kalkınma Planları’nda yer almamaktadır. Bunun yanı sıra özelleştirme 

programına alındığı 1987 yılından itibaren Holding’in yatırım faaliyetlerine ilişkin idame ve 
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yenileme yatırımları dışında bir yatırım projesine yıllık programlarda yer verilmemiştir. 

18.02.2019 tarih ve 30690 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019 Yılı 

Yatırım Programında, Holding için 140 bin TL yatırım ödeneği öngörülmüş ve 5 bin TL 

harcama yapılmıştır. 

Özelleştirme Programında olan Holding’in yatırımları genellikle demirbaş alımları, 

makine techizat ve bilgisayar programlarından oluşmaktadır. 

1.4 Finansal Tablolar 

Holding’in 31.12.2019 tarihli bilançosu ve gelir tablosu Yönetim Kurulu’nun 

28.02.2020 tarih ve 3 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

Holding’in 31.12.2019 tarihli finansal tabloları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 

çeşitli tarihlerdeki olurları ile Holding bünyesinde birleştirilen 12 adet şirket ile merkez 

birimlerinin döneme ilişkin tüm gelir, gider ve harcamalarına ait hesap ve işlemlerini 

kapsamaktadır. 

Tüzel kişilikleri sona erdirilen söz konusu şirketlerin, kalan malları, alacak ve 

borçlarından oluşan tüm hak ve yükümlülüklerinin tediye ve tahsil edilinceye kadar Holding 

çatısı altında idare edilmesi öngörülmüştür. 

Sümer Holding A.Ş. 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) 

Kuruluş’un  ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel bilanço üzerinden yapılmıştır. 

31.12.2019 tarihli bireysel bilanço ve dipnotlarına Ek 1.1’de yer verilmiştir. 

Bilançonun aktif ve pasif yapısına ilişkin değerlendirmeler aşağıda yapılmıştır. 

1.4.1.1 Aktif (Varlıklar) 

2019 yılsonu itibariyle Holding bilançosunun aktifini oluşturan hesaplar, önceki dönem 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Sümer Holding A.Ş. 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 15 
 

verileriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 Tablo 11: Aktif Tablosu 

 Aktif (Varlıklar) 
2018 2019 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I - Dönen varlıklar:          

     A - Hazır değerler 1.207 2,3 1.888 3,9 681 

     B - Menkul kıymetler 2.178 4,2 3.716 7,6 1.538 

     C - Ticari alacaklar 5.361 10,3 193 0,4 (5.168) 

     D - Diğer alacaklar 3.408 6,6 3.599 7,4 191 

     E – Stoklar 3.302 6,4 2.935 6,0 (367) 

     F - Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.      

     G - Gelecek aylara ait gid. ve gel.tah. 392 0,8 425 0,9             33 

     H - Diğer dönen varlıklar 4.012 7,7 4.009 8,3 (3) 

Toplam  ( I ) 19.860 38,3 16.765 34,5 (3.095) 

II - Duran varlıklar:         

     A - Ticari alacaklar 313 0,6 149 0,3 (164) 

     B - Diğer alacaklar       

     C - Malî duran varlıklar 10.979 21,2 11.713 24,1 734 

     D - Maddi duran varlıklar 20.654 39,8 19.926 41 (728) 

     E - Maddi olmayan duran varlıklar 33 0,1 17 - (16) 

     F - Özel tükenmeye tabi varlıklar       

     G - Gel. yıllara ait gid.ve gelir tah. 20  20 - - 

     H - Diğer duran varlıklar       

Toplam  ( II ) 31.999 61,7 31.825 65,5 (174) 

                    Genel toplam  ( I+II ) 51.859 100,0 48.590 100,0 (3.269) 

        Nazım hesaplar 1.154.746   1.183.137   28.391 

Holding’in aktif varlıkları, geçen yıla göre %6,3 oranında azalarak 48.590 bin TL’ye 

gerilemiştir. Aktif yapı içinde dönen varlıların payı %34,5’e düşerken, duran varlıkların payı 

ise %65,5’e yükselmiştir. 

Dönen varlıklar; hazır değerler ve menkul kıymetlerdeki artışın etkisi ile birlikte 2.219 

bin TL artarken, ticari alacakların önemli oranda tahsil edilmesi nedeniyle 5.168 bin TL 

tutarında azalmışır. 

Duran varlıkların tutarı 2018’e göre önemli bir değişiklik göstermemiştir. 

31.12.2019 tarihli bilançosunda kayıtlı büyük bir bölümü devralınan şirketlere ait 

19.443 bin TL tutarında şüpheli ticari alacak ile 30.383 bin TL’de şüpheli diğer alacaklar olmak 

üzere toplam 49.826 bin TL tutarında yasal takipte şüpheli alacağı bulunmaktadır.  

Şüpheli ticari alacaklar hakkında ayrıntılı açıklama devralınan kuruluşlar itibariyle 

aşağıdaki çizelgelerde gösterilmiştir. 
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     Tablo 12: Şüpheli Ticari Alacaklar Tablosu 

Şüpheli ticari 

alacaklar  

2018  

yıl sonu 

2019 yılı 

girişleri  

Tahsil 

edilenler 

Kaybedilen 

davalar 

Acizlik 

vesikası  

2019  

yılı sonu 

TL TL TL TL TL TL 

SEKA  792.820         792.820 

TÜGSAŞ   67.221         67.221 

Sümer Holding  2.593.393 6.910.667      9.504.060 

TÜMOSAN 1.556.810      375.478 1.181.332 

Turban  667.002  71.749 116.702  478.551 

Sümer Halı AŞ 1.068.305       1.068.305 

TZDAŞ  170.722        170.722 

tta Gayrimenkul AŞ 6.170.584       6.170.584 

Genel Toplam 13.086.857 6.910.667 71.749 116.702 375.478 19.433.596 

 

2018 yılından devreden 13.086 bin TL tutarındaki şüpheli ticari alacaklara yıl içinde, 

Holding’in mülkiyetinde olan Karakuz demir madeni sahasınının 2015-2016 ve 2018 yılı  

rödövans bedelinden doğan ve hukuki takibata intikal eden 6.910.667 bin TL tutarındaki alacak 

nedeniyle giriş olmuştur. Diğer çıkışlar ise muhtelif tahsilatlar ve kaybedilen davalar ile acizlik 

vesikası alınan alacakların kapatılmasından kaynaklanmıştır. 

1.4.1.2 Pasif (Kaynaklar) 

Holding’in 31.12.2019 tarihi itibariyle bilançosunun pasifini oluşturan hesaplar, önceki 

dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
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Tablo 13: Pasif Tablosu 

Pasif (Kaynaklar) 
2018 2019 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I - Kısa vadeli yabancı kaynaklar         

     A - Mali borçlar      

     B - Ticari borçlar 1.771 3,4 2.418 5,0 647 

     C - Diğer borçlar 3.559 6,9 1.607 3,3 (1.952) 

     D - Alınan avanslar 2.696 5,2 2.618 5,4 (78) 

     E - Yıllara yaygın inş. ve on. hakd.      
     F - Ödenecek vergi ve diğer yük. 820 1,6 875 1,8 55 

     G - Borç ve gider karşılıkları      

     H - Gelecek ayl. ait gel.ve gid. tah. 245  0,5  541 1,1 296 

     I - Diğer kısa vadeli yab. kayn.       

                  Toplam  ( I ) 9.091 17,5 8.059 16,6 (1.032) 

II - Uzun vadeli yabancı kaynaklar           

  A - Mali borçlar        

  B - Ticari borçlar        

  C - Diğer borçlar        

  D - Alınan avanslar        

  E - Borç ve gider karşılıkları 436 0,8 436 0,9  
  F - Gelecek yıllara ait gel. ve gid. tah..      

  G - Diğer uzun vadeli yabancı kay.      

                 Toplam  ( II ) 436 0,8 436 0,9  

                 Toplam  ( I+II ) 9.527 18,4 8.495 17,5 (1.032) 

III - Öz kaynaklar            

  A - Ödenmiş sermaye 6.458.773 12.455 6.486.978 13.350,4 28.205 

   -Sermaye düzeltmesi ol. farkl.(+)       

  B - Sermaye yedekleri        

  C - Kâr yedekleri 546.381 1.054 546.381 1.124,5   

  D - Geçmiş yıllar kârları 5.539 10,7 5.539 11,4   

  E - Geçmiş yıllar zararları  ( - ) (6.958.006) (13.417) (6.968.363) (14.341,10) (10.357) 

  F - Dönem net kârı veya zararı  (10.356) (20,0) (30.441) (62,6) (20.085) 

               Toplam  ( III ) 42.331 81,6 40.095 82,5 (2.236) 

              Genel Toplam  ( I+II+III ) 51.858 100 48.590 100 (3.268) 

  Nazım hesaplar 1.154.746   1.183.137   28.391 

Holding’in üretim birimlerinin tamamının özelleştirilmesi sonucu Holding ile 

birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliği sona erdirilen T. Demir Çelik İşletmeleri’nden devralınan 

üç adet demir madeni sahasının rödövans usulüyle işletilmesinden elde edilen rödövans gelirleri 

ile bir takım taşınmazların kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirleri dışında herhangi bir 

geliri olmadığından finansman ihtiyacı ödenmemiş sermayeye mahsuben aktarılan kaynaklar 

ile karşılandığından yabancı kaynak kullanımı bulunmamaktadır. 

2018 yılsonu itibariyle 4.840.307 bin TL olan ödenmemiş sermayeye mahsuben yıl 
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içinde 28.205 bin TL tutarında kaynak aktarılmış ve 2019 yıl sonu itibariyle ödenmiş sermaye 

6.486.978 bin TL’ye yükselmiştir. 

Ancak, Özelleştirilen varlıkların satış bedellerinin ÖİB’ye verilmesine karşılık, kayıtlı 

değerlerinin Holding’in sonuç hesaplarına zarar olarak yansıması ile gerek Holding bünyesinde, 

gerekse Holding ile birleştirilen şirketlerdeki birimlerde çalışarak makam ve temsil tazminatını 

hak eden personele emekliliklerinde Emekli Sandığı’nca yapılan ödemeler ile kıdem ve ihbar 

tazminatı, izin ücreti ile iş kazası tazminatı vb. nedenlerle açtıkları davalar sonucu yapılan 

ödemelerin, Holding tarafından karşılanması gibi özelleştirme sürecinin getirdiği bazı 

yükümlülükler Holding’in bilançosunda yer alan birikmiş zararlarının giderek artmasına neden 

olmaktadır. 

1.4.2 Gelir Tablosu 

Holding’in gelirleri; tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan, önceki yıllarda satış protokolü 

yapılmış ve bedeli avans olarak tahsil edilmiş yaprak tütünlerin satış (ihracat) gerçekleştikçe 

fatura düzenlenmek suretiyle satış işlemlerinin tamamlaması ile T. Demir Çelik İşletmeleri 

AŞ’den devralınan üç adet demir madeninin rödövans gelirleri ve gerek kendi mülkiyetinde 

olan gerekse Holding ile birleştirilmek suretiyle tüzel kişilikleri sona erdirilen kuruluşlardan 

devralınan taşınmazların kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirlerinden oluşmaktadır. 

Kuruluşun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

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

Holding’in 2019 yılı faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesaplarının ayrıntısı önceki 

dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 

Tebliğine göre hazırlanmış olan aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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   Tablo 14: Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
2018 2019 

Bin TL Bin TL 

A- Brüt satışlar 26 78 

B- Satış indirimleri (-)     

C- Net satışlar 26 78 

D- Satışların maliyeti (-) -  366 

Brüt satış karı veya zararı 26 (288) 

E- Faaliyet giderleri  (-) 25.339 28.556 

                  Faaliyet karı veya zararı (25.314) (28.845) 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 16.294                 9.889 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 5.769 10.773 

H- Finansman giderleri  (-)     

                  Olağan kar veya zarar (14.789) (29.729) 

I- Olağan dışı gelir ve karlar 9.174 5.625 

J- Olağan dışı gider ve zararlar  (-) 4.742 6.338 

                  Dönem karı veya zararı (10.356) (30.441) 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal yük. karş.(-)     

 Dönem net karı veya zararı (10.356) (30.441) 

Holding’in, 2019 yılı faaliyet döneminde elde ettiği 78 bin TL tutarındaki net satış 

hasılatına karşılık 366 bin TL satış maliyeti ve 28.556 bin TL faaliyet gideri yapılması 

sonucunda 28.845 bin TL faaliyet zararı oluşmuştur. 

Başta rödövans gelirleri olmak üzere, gayrimenkul kira gelirleri, iştiraklerden elde 

edilen temettü gelirleri, şüpheli alacakların karşılık iptalleri, dava ve icra gelirleri, ecrimisil 

gelirleri, lojman kira gelirleri, faiz ve kur farkı gelirleri ile diğer kalemlerden tahakkuk etmiş 

diğer faaliyetlerden olağan ve olağandışı gelir ve kârları toplamı 15.514 bin TL olmuştur. 

Buna karşılık, devralınan, ÖYK kararıyla özelleştirilen iştiraklerin zarar kaydedilen 

sermaye payları, emekli personel için ödenen makam, temsil ve görev tazminatları, yıl içinde 

emekli olan personel için ödenen emeklilik ikramiyeleri ve kıdem tazminatları, şüpheli 

alacaklar karşılık giderleri, ÖYK Kararları uyarınca satış/devir suretiyle satışı yapılan veya 

bedelsiz olarak devredilen maddi duran varlıkların defter değerlerinin zarar kaydedilmesi, dava 

ve yargılama giderleri ile diğer kaleminden tahakkuk etmiş diğer faaliyetlerden olağan ve 

olağandışı gider ve zararlar toplam tutarı 17.110 bin TL olmuştur. 

Sonuç olarak; faaliyet dönemi 30.441 bin TL zararla kapanmıştır. 
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1.5 Mali Oran Analizi 

Holding’in mali durumuna ilişkin 2019 yılı bilanço ve gelir tablosu ile geçen yıla göre 

varlık ve kaynaklardaki değişimlere hakkında ayrıntılı açıklamalara rasyoların incelenmesi 

sırasında aşağıda belirtilmiştir. 

    Tablo 15: Mali Rasyolar Tablosu 

Rasyolar 
2018 

(%) 

2019 

(%) 

Artış-

Azalış 

(%) 

1-Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı 18,4 17,5 (0,9) 

2-Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 444,3 472 27,7 

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

kaynaklar 
218,5 208 (10,5) 

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

yab. kay. 
182,1 171,6 (10,5) 

5-Zararlılık=Dönem zararı x 100/Öz kaynaklar (24,5) (75,9) (51,4) 

7-Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 40,4 41 0,6 

Holding’in önemli sayılabilecek yabancı kaynak kullanımı olmadığından varlıkları ile 

yabancı kaynaklarını karşılayabilecek kapasitede olduğu ancak, bilançoda yer alan birikmiş 

zararlarının özelleştirmenin getirdiği yükümlülükler nedeniyle giderek arttığı görülmektedir. 

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 

 - Öz kaynak değişim tablosu 

 - Nakit akış tablosu 
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 - 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, 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 

Sümer Holding A.Ş. Yönetim Kurulu; başkan dahil beş üyeden oluşmakta olup, 2019 

yılı içinde tamamı atanmıştır. Yönetim Kurulu Kararlarına esas gündem, bilgi ve belgelerin 

üyelere sunumu; üyelerin bilgi alma ve inceleme haklarını kullanmaları içeriğe uygun bir 

şekilde ve uygun bir süre içerisinde yapılmaktadır. Kuruluşun internet sitesinde Yönetim 

Kurulu üyelerine ilişkin bilgi yer almamaktadır. 2019 yılında toplantılarda ek gündem 

sunulmamıştır. TBMM KİT komisyonu görüşmelerine üyelerin tamamı katılmaktadır. 

Kuruluş özelleştirme programında olduğundan Türk Ticaret Kanunu’nun genel kurul 

toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanmamaktadır. 

Kuruluş, internet sitesinde yer verilen bilgileri Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumlu 

hale getirme çabası içerisindedir. 

Kuruluşun faaliyet raporu ilgili mevzuata uygun ve yeterli içerikte olup, internet 

sitesinde yayınlanmaktadır.  

Kuruluşta personel görev ve yetki tanımları büyük ölçüde yapılmıştır. Mevcut yatay ve 

dikey hiyerarşi, kurum yöneticileri ve personelin koordinasyonunu ve iletişimini sağlayacak 

biçimde işletilmektedir. Kuruluşta iletişim politikası geliştirilme sürecindedir. Yönetim 

sorumluluğu taşıyan birimler rutin değerlendirme toplantıları yapmaktadır.   

Kuruluşta bilgi edinme mekanizmaları büyük ölçüde kurulmuştur. 

Hesap verilebilirlik kapsamında, kuruluş faaliyetlerine ilişkin olarak kamuoyunu 

bilgilendirmek üzere görevlendirilmiş birim yoktur. 

6. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

16.10.2018 tarih ve 186 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklarının 2019 

Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programına Göre Uygulayacakları Strateji ve 

Yöntemlerin Belirlenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı 

Kararı eki Karar'ın "İç kontrol sisteminin oluşturulması" başlıklı 24 üncü maddesi çerçevesinde, 

özelleştirme kapsamındaki kuruluşların iç kontrol sistemi oluşturma yükümlülükleri 

olmadığından, Sümer Holding A.Ş.'de iç kontrol sistemi kurulmasıyla ilgili olarak herhangi bir 

çalışma yapılmamıştır.   

https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/cumhurbaskani-kararlari/kamu-iktisadi-tesebbusleri-ve-bagli-ortaklarinin-2019-yilina-ait-genel-yatirim-ve-finansman-2
https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/cumhurbaskani-kararlari/kamu-iktisadi-tesebbusleri-ve-bagli-ortaklarinin-2019-yilina-ait-genel-yatirim-ve-finansman-2
https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/cumhurbaskani-kararlari/kamu-iktisadi-tesebbusleri-ve-bagli-ortaklarinin-2019-yilina-ait-genel-yatirim-ve-finansman-2
https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/cumhurbaskani-kararlari/kamu-iktisadi-tesebbusleri-ve-bagli-ortaklarinin-2019-yilina-ait-genel-yatirim-ve-finansman-2
https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/cumhurbaskani-kararlari/kamu-iktisadi-tesebbusleri-ve-bagli-ortaklarinin-2019-yilina-ait-genel-yatirim-ve-finansman-2
https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/cumhurbaskani-kararlari/kamu-iktisadi-tesebbusleri-ve-bagli-ortaklarinin-2019-yilina-ait-genel-yatirim-ve-finansman-2
https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/cumhurbaskani-kararlari/kamu-iktisadi-tesebbusleri-ve-bagli-ortaklarinin-2019-yilina-ait-genel-yatirim-ve-finansman-2
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7. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 

8. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Sümer Holding A.Ş.’nin 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 

Sümer Holding A.Ş.'nin 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: Holding Kadrolarında Yer Alan Bazı Personelin Uzun Bir Süredir 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda Çalışıyor Olması 

Yapılan incelemelerde; Holding personelinden 1’i 05.02.2004, 1’i 11.01.2000, 1’i de 

21.07.2016 tarihinden itibaren olmak üzere 3 personelin Başbakanlıkta, 1’i nin 02.08.2017 

tarihinden Maliye Bakanlığında, 1’i, 20.02.2012 tarihinden, 1’i de 29.12.2016 tarihinden 

itibaren olmak üzere 2 personelin TBMM’de, 36 personelin de bazılarının 2004-2005-2006 

yıllarından başlamak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığında olmak üzere 42 personelin ücret 

ve özlük hakları Holding tarafından karşılanmak kaydıyla, uzun süredir geçici görevli olarak 

istihdam edildiği, 

Holding personelinden, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında istihdam edilen 36 

personelden 33’ünün tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan işçi statüsündeki kapsam içi ve 

kapsam dışı personelden oluştuğu,  

2017 yılsonu itibariyle Holding’de çalışan 176 personelinin %23’üne tekabül eden ve 

başka kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilen 42 personelin her türlü ücret 

ve özlük haklarının, Holding bütçesinden karşılanması, harcamaların yükselmesine neden 

olduğu,  

Görülerek Holding’in gelir getirici önemli bir faaliyetinin kalmadığı ve gelecek yıllar 
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için mali tablonun daha da ağırlaşacağı dikkate alınarak; yıllardır kuruluş dışında geçici görevli 

olarak görev yapan ve masrafları Holding tarafından karşılanan personelin durumunun yeniden 

değerlendirilmesi ve gerekirse çalıştıkları yere naklinin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşlar 

nezdinde sürdürülen girişimlerde bulunulması, 

Önerilmiş olmasına rağmen, Kuruluşça verilen cevapta; “Holding dışında görevli 

personel 6253 sayılı TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 30’uncu maddesi ve 4046 

sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 6’ncı maddesi hükümleri çerçevesinde 

geçici görevlendirilmişlerdir.” denilmiştir. 

2018 yılı denetim raporu çerçevesinde yapılan incelemelerde; 2018 yılsonu itibariyle 

Holding kadrolarında olmasına rağmen, geçmiş yıllarda olduğu gibi, 35’inin Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı’nda, 2’sinin Cumhurbaşkanlığı’nda, 1’inin T. Büyük Millet Meclisinde, 

1’inin de Hazine ve Maliye Bakanlığında uzun süredir geçici görevli olarak çalıştıkları 

görülmektedir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında 2018 yılsonu itibariyle görevlendirilen 35 

personelin, 2’sinin 399 sayılı KHK’nın I sayılı cetveline tabi müşavir, 1’inin 527 sayılı KHK’ya 

tabi sözleşmeli personel, 17’sinin kapsam içi, 15’inin kapsam dışı işçi statüsünde olduğu, 

2’sinin 2004 yılından, 6’sının 2005 yılından, 1’nin 2006 yılından, 2’sinin 2007 yılından, 2’sinin 

2009 yılından, 5’inin 2010 yılından, 8’inin 2013 yılından, 1’inin 2014 yılından, 5’inin 2016 

yılından, 4’ünün de 2017 yılından itibaren olmak üzere görevli olduğu tespit edilmiştir.  

Ayrıca hizmet alımı suretiyle 2018 yılsonu itibariyle çalıştırılan 88 kişiden, 2'sinin de 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda şoför olarak görevlendirildiği görülmektedir. 

2019 yılında ise; Holding personelinden 31’inin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda, 

2’sinin Cumhurbaşkanlığı’nda, 2’sinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 1’inin de Hazine ve 

Maliye Bakanlığında geçici görevli olarak çalışmaya devam ettikleri görülmektedir. 

Her ne kadar 4046 saylı Kanunun 6 ncı maddesinde “Kamu İktisadi teşebbüsleri ve bağlı 

ortaklıkları ile özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan personelden idarece 

hizmetine ihtiyaç duyulanlar, ücreti ve özlük hakları kendi kuruluşu tarafından karşılanmak 

kaydıyla idarenin re'sen vereceği karar ile bu idarede görevlendirilebilir. Bu personel İdarede 

görevli oldukları süre içinde kendi kuruluşlarında ücretli izinli sayılır.” hükmü yer almakta ise 

de, Holding kadrolarında yer almasına rağmen, yıllardır Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda 

görevli olan 35 personele yapılan harcamaların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hesaplarında 

yer alması gerekirken, Holding hesaplarına zarar olarak kaydedilmektedir. 
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Öneri: 

Holding’in özelleştirme programında olmasının doğal sonucu olarak tasfiye sürecinde 

olması nedeniyle, gelir getirici önemli bir faaliyetinin de kalmadığı ve gelecek yıllar için mali 

durumunun ağırlaşmaya devam edeceği dikkate alınarak; Holding kadrolarında yer almasına 

rağmen, yıllardır Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda görevli olan personele yapılan 

harcamalar Holding hesaplarına zarar olarak kaydedildiğinden, söz konusu personelin 

durumlarının yeniden değerlendirilmesi ve gerekirse çalıştıkları yerlere nakillerinin 

sağlanmasını teminen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması 

önerilir. 

BULGU 2: Holding’in Mülkiyetinde Olan Bazı Taşınmazların Verimli 

Kullanılmaması 

Özelleştirme programında olan Holding’in, gerek kendi mülkiyetinde olan, gerekse 

birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliği sona erdirilen kuruluşlardan devralınanlar ile daha sonraki 

yıllarda ÖYK ve ÖİB kararları ile devredilenler olmak üzere 2019 yıl sonu itibariyle sınırlı ayni 

haklar dahil olmak üzere, toplam 1.271 adet 9.477.549,08 m2’lik taşınmazı bulunmakta olup, 

özelleştirme süreci dahilinde ihale edilmesine rağmen satışı gerçekleştirilemeyen ve 

kullanılmaması nedeniyle harap duruma gelen taşınmazlar ile fiili durumu itibariyle satış 

imkanı olmayan aşağıdaki taşınmazların kamu yararı ve kamu kaynaklarının verimli 

kullanılmasını teminen ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bedelli ve/veya bedelsiz olarak 

devredilmesi,  

-Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Yeniyurt Mahallesi, 1941 nolu parseldeki 2.152,00 m² 

yüzölçümlü gayrimenkulün üzerindeki mülkiyeti TEDAŞ adına kayıtlı 54 adet bağımsız bölüm 

için taşınmazın devralındığı 2013 yılından 2019 yılı Aralık ayı sonu itibariyle toplam 

236.880,00 TL aidat ödemesi yapılmıştır. 2020 yılı aylık aidat tutarı ise 4.320,00 TL dir. 2015 

yılında bir kez, 2016 yılında da iki kez ihale edilmesine rağmen satışı gerçekleştirilememiş olan 

taşınmazın sabit gider maliyeti, kullanılmaması ve gereği gibi bakım ve onarımının 

yapılamaması nedeniyle metruk hale geldiği de dikkate alınarak, 4046 sayılı Kanunun 2/i 

maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim 

kurumları veya mahalli idarelere devri konusunun değerlendirilmesi,  

İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey Mahallesi, 3535 ada, 6 parsel numaralı, 10.720,00 m² 

yüzölçümlü Elektrik Fabrikası vasıflı “2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” 

tescilli taşınmazın üzerinde yer alan tarihi İzmir Elektrik Fabrikasının, 03.04.2019-31.12.2020 
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tarihleri arası koruma ve güvenlik hizmeti için KDV hariç 270.627,95 TL tutarında hizmet alımı 

ihalesi yapılmış olduğu, taşınmazın üzerindeki yapı ile birlikte satışına yönelik olarak muhtelif 

tarihlerde ihaleye çıkılmış olmasına rağmen satışının gerçekleştirilemediği ve taşınmazın 

üzerindeki eski Elektrik Fabrikasının “2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” 

tescilli olduğu dikkate alınarak, 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesi kapsamında Kültür ve Turizm 

Bakanlığına tahsis edilmek kaydıyla Hazineye devri hususunun değerlendirilmesi, 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 15.05.2019 tarih, 966332 sayılı yazısı ile; Balıkesir ili, 

Altıeylül ilçesi, Paşaköy Mahallesinde bulunan 444, 548, 553, 557 parseller üzerinde 30-35 

yıllık Sedir ve Fıstıkçamı ağaçlarının bulunduğu ve eylemli orman haline geldiği, ayrıca bitişik 

konumdaki bütünlük arz eden 558 nolu parselin de ağaçlandırmaya uygun olduğu, Balıkesir-

Bigadiç Karayolu üzerinde yer alan, Balıkesir il merkezine 8 km. mesafedeki bakımsız, 

kapalılık oluşmuş parsellerde yangın çıkma ihtimalinin yüksek olduğu ve başka amaçla 

değerlendirilmesinin mümkün görülmediği belirtilmek suretiyle Hazineye devredilmesi talep 

edilen Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi, Paşaköy Mahallesinde bulunan 444, 548, 553, 557, 558 

nolu parsellerin Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilmek üzere Hazineye devri konusunun 

değerlendirilmesi, 

Orman Genel Müdürlüğünün, Artvin ili, Murgul ilçesi, Petek ve Göktaş mahallelerinde 

bulunan toplam 29 adet parselin orman haline dönüştüğü ve orman olarak kullanılmasında 

fayda görüldüğü, devlet ormanları ile bütünlük oluşturduğu belirtilmek suretiyle orman olarak 

kullanılmak kaydıyla Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilmek üzere Hazineye devrine ilişkin 

talebinin değerlendirilmesi, 

Pilon yeri, trafo alanı, elektrik santrali, elektrik muhavele mahalli ve enerji hattı direk 

yeri nitelikli taşınmazların özelleştirilme imkanı bulunmadığından kamulaştırılma veya 4046 

sayılı Kanun’un 2/i maddesi kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlara devri konusunun 

değerlendirilmesi, 

Holding’ce devralınan lojmanların bir an önce özelleştirilmesi veya mahallinde 

faaliyette bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmesi, bu kapsamda; Hakkari 

Valiliğinin Hakkari ili, Merkez ilçesi, Berçelen (Kıran) Mahallesi, 196 ada, 4 nolu parselde 

kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan TEDAŞ’dan devralınan 8 adet bağımsız bölümden oluşan 

lojman binasının “Hakkari merkezinin coğrafi yapısının kayalık ve engebeli olması nedeniyle 

konut yapılması için zor fiziki şartların mevcut olduğu, geçmişte yaşanan terör olayları 

sebebiyle özel sektör tarafından yeterince konut yapılamadığı, ayrıca terörle mücadele 

kapsamında bölgelerinde çok sayıda polis ve askeri unsurlar bulunduğundan kamu 
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görevlilerinin konut sorunu yaşadığı, bu durumun kamu hizmetlerinin aksamasına sebep olduğu 

belirtilerek, Kamu Konutları Kanununun 2. maddesi gereğince, 4046 sayılı Özelleştirme 

Uygulamaları Hakkında Kanunun 2 nci maddesi (i) bendine istinaden bedelsiz olarak 

Valiliklerine devri” ile ilgili 12.12.2019 tarih, E.10241 sayılı yazısının değerlendirilmesi, 

İmar planlarında Yeşil Alan, Resmi Kurum Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Mera, Spor 

Alanı, Yol, Meydan, Dini Tesis, Rekreasyon Alanı, Korunması Gerekli Tarım Arazisi, Resmi 

Tesis-Park Alanı olarak yer alan ve satış imkanı olmayan taşınmazlardan, fiilen bu amaçla 

kullanılanlar ile talep edilenlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bedelli ve/veya bedelsiz 

olarak devredilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

Özelleştirme programında olan Holding’e ait taşınmazların, bir kısmının devredildikleri 

tarihte kullanılır durumda olmasına rağmen aradan geçen süre içinde işgal edildiği, bir kısmının 

da kullanılmaması nedeniyle harap duruma geldiği ve  fiili durumu itibariyle satış imkanı 

olmadığı göz önüne alındığında,  bu durumda bulunan taşınmazların, kamu yararı ve kamu 

kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmasını teminen ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına 

bedelli veya bedelsiz olarak devredilmesi konusunda Holding tarafından girişimlerde 

bulunulması, önerilir. 

BULGU 3: Holding’in Ticari Marka, Unvan Ve Şekil Haklarının Güncelliğini Ve 

Ekonomik Değerini Yitirmekte Olması 

Holding’in, 2019 yılsonu itibariyle gerek kendi ve gerekse devralınan şirketler adına 

tescilli olduğu Türk Patent Enstitüsünde kayıtlı 26 adet Ticari Marka, Unvan ve Şekil hakları 

ile ayrıca “Hereke” ibareli ticari marka hakkının uluslararası düzeyde korunması amacıyla, 

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO-World Intellectual Property Organization)’nden 

edinilmiş 03.02.2009 tarih ve IR 997919 tescil nolu Tescil Sertifikası ve yine “Hereke” ibareli 

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (United States Patent and Trademark Office)’nden edinilmiş 

02.03.2009 tarih ve 3.832.019 No’lu marka tescil belgesi olmak üzere toplam 28 adet ticari 

markası, her biri 1 TL iz bedeli üzerinden “260-Haklar” hesabında izlenmektedir.  

Bununla birlikte, Holding’e ait tescilli markaların kullanılamaması nedeniyle de bu 

markalar zamanla güncelliğini ve ekonomik değerlerini yitirmektedir.  

Ayrıca, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun “Markanın Kullanılması” başlıklı 9 uncu 

maddesinde yer alan “tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Sümer Holding A.Ş. 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 29 
 

edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde 

kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.” 

hükmü yer almaktadır. 

Öneri: 

Holding’e ait tescilli markaların kullanılamaması nedeniyle zamanla güncelliğini ve 

ekonomik değerlerini yitirmekte olduğu ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun "Markanın 

Kullanılması" başlıklı 9 uncu maddesinde yer alan “tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı 

bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından 

Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen 

markanın iptaline karar verilir.” hükmü dikkate alındığında, konuyla ilgili otorite olan 

kurumlardan da yardım almak suretiyle bahse konu markaların ekonomik olarak 

değerlendirilmesi önerilir. 

BULGU 4: Karakuz Demir Maden Sahasının Çalıştırılmaması 

Holding ile birleştirilmek suretiyle 2008 yılında tüzel kişiliği sona erdirilen T. Demir 

Çelik İşletmelerinden devralınan maden sahalarından Malatya ili, Hekimhan ilçesi hudutlarında 

bulunan Karakuz demir maden sahasının Rödövans Sözleşmesi 17.04.2019 tarihinde sona 

ermiş ve saha 18.07.2019 tarihinde teslim alınmıştır.  

Maden Kanunu’nun “İşletme ruhsatı ve madenin işletilmesi” başlıklı 24 üncü 

maddeisnde; “IV. Grup maden işletme ruhsat sahalarında on yıl, diğer grup maden işletme 

ruhsat sahalarında beş yıl içinde Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Koduna göre 

kaynak ve/veya rezerv haline getirilmeyen alanlar da taksir edilir.”  ve “Beş yıllık dönemde, 

üretimin en az olduğu herhangi üç yılında yaptığı toplam üretim miktarı projede beyan edilen 

bir yıllık üretim miktarının %30’undan az olması durumunda, ruhsat sahiplerine 77.632 Türk 

lirası idari para cezası verilir. İdari para cezasının uygulanmasından başlamak üzere, geriye 

doğru üç yıllık dönemlerde yaptığı toplam üretim miktarı projede beyan edilen yıllık üretim 

miktarının %30’undan daha az olması durumunda ruhsat sahiplerine 77.632 Türk lirası idari 

para cezası verilir. Bu fıkra kapsamında beş yıl içerisinde iki defa idari para cezası uygulanması 

halinde ruhsat iptal edilir.” hükümleri yer almaktadır. Ek 7 nci maddeye göre ise “Ruhsat 

sahipleri ile üçüncü kişiler arasında rödövans sözleşmeleri Genel Müdürlüğün iznine tabidir. 

İzin alınmaksızın yapılan rödövans sözleşmesi ile yürütülen madencilik faaliyetleri 

durdurulur.” 
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Maden Sahasında 3 yıl üretim yapılmaması nedeniyle kanunen cezai müeyyideye maruz 

kalınmaması için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden bir yıl süreli geçici tatil alınan 

sahanın, Maden Kanunu ve Yönetmeliğindeki hususlar çerçevesinde katma değer oluşturularak 

ülke ekonomisine katkı sağlanması açısından, daha rantabl ve karlı olarak işletilebilmesini 

teminen uzun süreli işletme hakkı devri şekliyle özelleştirilmesinin uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

Müfesih Türkiye Demir Çelik İşletmelerinden devralınan Malatya ili, Hekimhan ilçesi 

hudutlarında bulunan Karakuz demir maden sahasının, Maden Kanunu çerçevesinde katma 

değer oluşturularak ülke ekonomisine katkı sağlanması açısından, daha verimli ve karlı olarak 

işletilebilmesi için uzun süreli işletme hakkı devri suretiyle özelleştirilmesi veya maden 

ruhsatının bu konuda otorite sahibi kamu kurumlarına (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

vb.) devredilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde 

bulunulması önerilir. 

10. GENEL DEĞERLENDİRME 

Kuruluşun son üç yılına ilişkin başlıca bireysel bilgiler Toplu Bilgiler Tablosunda 

gösterilmiştir. 
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 Tablo 16: Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu bilgiler Ölçü 2017 2018 

 

2019 Son iki 
farkı 

Artış 
veya 
azalış         

% 

Sermaye Milyon TL 11.299 11.299 11.299 - - 

Ödenmiş sermaye “ 6.443 6.459 6.487 28 0,4 

Öz kaynaklar Bin TL 38.119 42.331 40.095 (2.236) (5,3) 

Yabancı kaynaklar “ 9.802 9.527 8.495 (1.032) (10,8) 

Toplam Aktifler “ 47.921 51.859 48.590 (3.269) (6,3) 

Yatırım nakdi ödemeleri “ 56 12 5 (7) (58,3) 

Yatırım gerçekleşme oranı (nakdi)  % 7 6 3 (3) (50) 

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin TL 2.188 2.188 2.188  - - 

Bağlı ortaklıklar temettü geliri “ 1.976 2.261 4.590 2.329 103 

İştiraklere ödenen sermaye “ 8.448 8.790 9.525 735 8,4 

İştirakler temettü gelirleri  3.845 1.908 2.259 351 18,4 

Tüm alım tutarı “ 3.956 4.123 4.929 806 19,6 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) “ 672 -  - - - 

Net satış tutarı “ 2.335 26 78 52 200 

Stoklar : “ 3.302 3.302 2.935 (367)  11,1 

Memur Kişi 21 19 18 (1) (5,3) 

Sözleşmeli personel “ 78 72 67 (5) (6,9) 

İşçi “ 77 73 66 (7) (9,6) 

Personele yapılan harcamalar Bin TL 22.896 20.499 23.775 3.276 16,0 

Faaliyet kârlılığı (öz kay. yönünden) % - - - - - 

Mali kârlılık (öz kay. yönünden) “ - - - - - 

Zararlılık “ (35,9) (24,5) (75,9) 51,4 210,2 

Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (24.468) (25.314) (28.845) (3.531) 14 

Dönem kârı veya zararı “ (13.703) (10.356) (30.441) (40.797) (394) 

Dönem kârına iliş. vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler 
“ - - 

 
 

- - 

Dönem net kârı veya zararı “ (13.703) (10.356) (30.441) (40.797) (394) 

Sümer Holding A.Ş.’nin, 3291 sayılı Kanunla özelleştirme kapsamına alındığı 1987 yılı 

ile 4046 sayılı Kanunla özelleştirme programına alındığı, 1994 yılından 2019 yıl sonuna kadar; 

portfoyünde kayıtlı 16 bağlı ortaklık ve şirketi, 47 işletmesi, 47 iştirak hissesi, 1 markası, 3 

tesisi, 6 yarım kalmış tesisi, 309 mağazası, 249 binası ve 402 arsası özelleştirilmiştir.  

2019 yılı içinde, 2018 yılından devreden 10.135.904,51 m2’lik 1.382 adet taşınmazdan, 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ADÜAŞ tarafından çeşitli tarihlerde yapılan ihaleler ile 

117.653,30 m2’lik 23 parça taşınmaz üzerindeki binalar ile birlikte satış yoluyla, 13.044,60 

m2’lik 28 adet taşınmaz kamulaştırma yoluyla, Özelleştirme Başkanlık Makamı Olur’u ile 

önceki yıllarda Holding mülkiyetine alınan 256.971,97 m2’lik 3 adet taşınmaz Özelleştirme 

İdaresi Başkanlık Makamı Olur’unun iptali ile yeniden Maliye Hazinesi’ne devir yoluyla,  4046 

sayılı Kanunun 2/i fıkrası uyarınca, 170.595,25 m2’lik  46 adet taşınmazın  bedelsiz olarak kamu 
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kurum ve kuruluşlarına devir suretiyle çıkışı yapılmış, ayrıca 136 adet toplam 1.122.455,73 m² 

yüzölçümlü taşınmazın 3402 sayılı Kadastro Kanunu 22/a fıkrası uygulaması görmesi 

nedeniyle 1.136.199,76 m² olarak yeniden tescili gerçekleşmiş, imar düzenlemesi ve mutabakat 

işlemleri sonucu olmak üzere toplam 52.429,82 m2’lik 14 adet taşınmazın girişi,  42.121,00 

m2’lik 4 adet taşınmazın çıkışı yapılmış, 117.799,55 m²’lik 1 adet taşınmazın Kamuya terkini 

gerçeleşmiş, ifraz ve tevhit işlemleri sonucunda 323.036,77 m²’lik 19 adet taşınmaz girişi, 

329.280,07 m²’lik 39 adet taşınmaz çıkışı yapılmış, 1.216.774,00 m²’lik 38 adet irtifak hakkı 

girişi, 1.216.874,31 m²’lik 38 adet irtifak hakkı çıkışı ile yıl içinde “Kullanma İzin Sözleşmesi” 

ile devralınan 7.698,29 m²’lik  “Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki” taşınmazın yine yıl 

içinde Cumhurbaşkanı Kararı ile devredilmesi suretiyle  2020 yılına toplam 9.477.549,08 

m2’lik 1.271 adet taşınmaz devredilmiştir.  

Diğer yandan Holding’in gerek kendi bünyesinde kapatılan veya tasfiye edilen 

işletmelerle, gerekse devralınan kuruluşlar ile ilgili olarak çok sayıda dava ve icra dosyası 

bulunmakta olup, Holding tarafından açılmış olan ve halen devam eden dava ve icra takiplerinin 

konusunu, ağırlıklı olarak çeşitli alacak davaları teşkil ederken; Şirket aleyhine açılmış ve halen 

devam eden davaların konusunu ise çeşitli maddi tazminat ve alacak davaları oluşturmaktadır.  

2019 yılı başında 401.192 bin TL maddi değeri olan 3.560 dava dosya sayısı, yıl içinde 

Holding tarafından açılan 20.041 bin TL maddi karşılığı olan 146 ve Holding’e karşı açılan 

3.889 bin TL maddi karşılığı olan 55 davaya karşılık, yıl içinde 9.273 bin TL maddi karşılığı 

olan 404 davanın sonuçlanması üzerine, 2020 yılına 416.422 bin TL maddi karşılığı olan 3.357 

dava dosyası devretmiştir. 

11. SONUÇ 

Sümer Holding AŞ’nin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 12.06.2020 tarih ve 

2020/ÖİB-K-38 sayılı kararı ile kabul edilen 2019 yılı bilançosu ve 30.441.115,01 Türk Lirası 

dönem zararı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. 
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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 Sümer Holding A.Ş. 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   1.206.858,58   1.887.765,22 

  1-Kasa         

  2-Alınan çekler         
  3-Bankalar 1.206.718,63   1.887.625,27   

  4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)         

  5-Diğer hazır değerler 139,95   139,95   

 B-Menkul kıymetler   2.177.601,18   3.715.601,18 

  1-Hisse senetleri 3.601,18     3.601,18     
  2-Özel kesim tahvil senet ve bonolar         

  3-Kamu kesim tahvil, senet ve bonolar         

  4-Diğer menkul kıymetler 2.174.000,00   3.712.000,00   

  5-Menkul kıymetler değer düşk.karş (-)         

 C-Ticari alacaklar   5.361.334,78   192.835,87 

  1-Alıcılar 5.191.634,70      

  2-Alacak senetleri         

  3-Alacak senetleri reeskontu (-)         
  4-Kazanılmamış finansal kir. faiz gel. (-)         

  5-Verilen depozito ve teminatlar 97.700,09   120.835,88   

  6-Diğer ticari alacaklar         

  7-Şüpheli ticari alacaklar 13.086.857,70   19.433.596,23   
  8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (13.014.857,71)   (19.361.596,24)  

D-Diğer Alacaklar   3.407.905,97   3.599.132,56 

  1-Ortaklardan alacaklar         

  2-İştiraklerden alacaklar         

  3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar         
  4-Personelden alacaklar 5.747,76   5.265,05   

  5-Diğer çeşitli alacaklar 233.860,01   425.569,31   

  6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)         

  7-Şüpheli diğer alacaklar 29.006.214,28   30.383.706,01   
  8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (25.837.916,08)   27.215.407,81   

 E-Stoklar   3.301.655,64   2.935.245,15 

  1-İlk madde ve malzeme         

  2-Yarı mamuller          

  3-Mamuller 17.673,16    17.673,16    
  4-Ticari mallar         

  5-Diğer stoklar  3.283.982,48   2.917.571,99   

  6-Ödünç ve imalata verilen malzeme         

  7-Verilen sipariş avansları         

F-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.   0,00   0,00 

  1-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.         

  2-Yıllara yaygın inşaat enf düz hesabı         

  3-Taşeronlara verilen avanslar         

G-Gelecek aylara ait gid. ve gelir tah.   391.844,37   425.322,32 

  1-Gelecek aylara ait giderler 391.844,37   425.322,32   

  2-Gelir tahakkukları         

 H-Diğer dönen varlıklar   4.012.316,76   4.009.370,78 

  1-Devreden KDV 3.969.277,31   3.968.287,56   

  2-İndirilecek KDV         
  3-Diğer KDV         

  4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar 43.039,45   41.083,22   

  5-İş avansları         

  6-Personel avansları         
  7-Sayım ve tesellüm noksanları         

  8-Diğer çeşitli dönen varlıklar         

  9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karş.  (-)         

    Dönen varlıklar toplamı   19.859.517,28   16.765.273,08 
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Aktif ( Varlıklar) 

2018 2019 
TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 
II-Duran varlıklar         

 A-Ticari alacaklar   313.287,59   149.150,73 

  1-Alıcılar       
  2-Alacak senetleri          
  3-Alacak senetleri reeskontu  (-)         
  4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gel. (-)         
  5-Verilen depozito ve teminatlar 313.287,59    149.150,73    
  6-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)         
  7-Şüpheli alacaklar karşılığı  (-)         

 B-Diğer alacaklar   0,00   0,00 

  1-Ortaklardan alacaklar         
  2-İştiraklerden alacaklar         
  3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar         
  4-Personelden alacaklar         
  5-Diğer çeşitli alacaklar         
  6-Diğer alacak senetleri reeskontu  (-)         
  7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)         

 C-Mali duran varlıklar   10.978.634,90   11.713.349,31 

  1-Bağlı menkul kıymetler         
  2-Bağlı menkul kıymetler değer düş. karş. (-)         
  3-İştirakler 8.790.499,29    9.525.213,70    
  4-İştiraklere sermaye taahhütleri  (-)         
  5-İştirakler sermaye payları düş. karş. (-)         
  6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı) 2.188.135,61    2.188.135,61     
  7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri  (-)          
  8-Bağlı ortak. serm. pay. değer düş. karş. (-)         

 D-Maddi duran varlıklar   20.654.070,43   19.925.742,45 

  1-Arazi ve arsalar 15.022.171,65    14.993.036,28    
  2-Yeraltı ve yerüstü düzenleri 750.764,03    507.653,69    
  3-Binalar 10.404.236,34    9.542.796,05    
  4-Tesis, makine ve cihazlar 516.968,80    518.918,80   
  5-Taşıtlar 146.560,86    56.061,51   
  6-Demirbaşlar 784.815,23    787.527,09   
  7-Diğer maddi duran varlıklar         
  8-Birikmiş amortismanlar  (-) (6.971.446,48)   (6.480.250,97)   
  9-Yapılmakta olan yatırımlar         
 10-Verilen avanslar         

 E-Maddi olmayan duran varlıklar   33.072,41   16.627,27 

  1-Haklar 135,00    141,00    
  2-Şerefiye         
  3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri         
  4-Araştırma ve geliştirme giderleri         
  5-Özel maliyetler         
  6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar 208.220,33    141.937,20    
  7-Birikmiş amortismanlar  (-) (175.282,92)   (125.450,93)   
  8-Verilen avanslar         

 F-Özel tükenmeye tabi varlıklar   0,00   0,00 

  1-Arama giderleri         
  2-Hazırlık ve geliştirme giderleri         
  3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar         
  4-Birikmiş tükenme payları  (-)         
  5-Verilen avansları         

 G-Gelecek yıllara ait gider ve gel. tahk.  19.978,64  19.955,23 

  1-Gelecek yıllara ait giderler 19.978,64    19.955,23    
  2-Gelir tahakkukları         

 H-Diğer duran varlıklar   0,00   0,00 

  1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV         
  2-Diğer KDV         
  3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar         
  4-Diğer çeşitli duran varlıklar         

    Duran varlıklar toplamı   31.999.043,97   31.824.824,99 

    Aktif ( Varlıklar toplamı)   51.858.561,25   48.590.098,07 
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Pasif ( Kaynaklar) 

2018 2019  

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
    

  A-Mali borçlar  0,00  0,00 

   1-Banka kredileri     

   2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar     

   3-Ertelenmiş finan. Kirala. borçlanma maliyet. (-)     

   4-Uzun vadeli yab. kred. anapara taks. 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   1.770.836,92   2.418.184,64 

   1-Satıcılar 496.553,09   491.739,61   

   2-Borç senetleri       

   3-Borç senetleri reeskontu (-)       

   4-Alınan depozito ve teminatlar 1.274.283,83   1.926.445,03   

   5-Diğer ticari borçlar       

  C-Diğer borçlar  3.558.812,63  1.606.972,20 

   1-Ortaklara borçlar       

   2-İştiraklere borçlar       

   3-Bağlı ortaklıklara borçlar       

   4-Personele borçlar 574,80   515,53   

   5-Diğer çeşitli borçlar 3.558.237,83   1.606.456,67   

   6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)       

  D-Alınan avanslar  2.695.789,81  2.617.974,30 

   1-Alınan sipariş avansları 2.695.789,81   2.617.974,30   

   2-Alınan diğer avanslar       

  E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bed.  0,00  0,00 

   1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri       

   2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı       

  F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler  820.532,30  875.363,13 

   1-Ödenecek vergi ve fonlar 312.533,41   334.763,65   

   2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 181.512,11   179.931,20   

   3-Vadesi geçmiş ert. veya taks. ver.ve diğ. yük.       

   4-Diğer yükümlülükler 326.486,78   360.668,28   

  G-Borç ve gider karşılıkları  0,00  0,00 

   1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karşılıkları       

   2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yük.(-)       

   3-Kıdem tazminatı karşılığı       

   4-Maliyet gider karşılıkları       

   5-Diğer borç ve gider karşılıkları     

 H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tah.  245.154,05  540.283,27 

   1-Gelecek aylara ait gelirler       

   2-Gider tahakkukları 245.154,05  540.283,27  

  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     

  Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   9.091.125,71   8.058.777,54   
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Pasif ( Kaynaklar) 
2018 2019  
TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar        

 A-Mali borçlar  0,00  0,00 
   1-Banka kredileri      

   2-Finansal kiralama işl. borçlar     

   3-Ertelenmiş finan. kir. borçl. mal. (-)      

   4-Çıkarılmış tahviller      

   5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler      

   6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)      

   7-Diğer mali borçlar      

 B-Ticari borçlar  0,00  0,00 
   1-Satıcılar      

   2-Borç senetleri      

   3-Borç senetleri reeskontu (-)      

   4-Alınan depozito ve teminatlar      

   5-Diğer ticari borçlar      

  C-Diğer borçlar  0,00  0,00 
   1-Ortaklara borçlar      

   2-İştiraklere borçlar      

   3-Bağlı ortaklıklara borçlar      

   4-Diğer çeşitli borçlar        

   5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)        

   6-Kamuya olan ert. ve taks. borçlar        

  D-Alınan avanslar   0,00   0,00 
  E-Borç ve gider karşılıkları   436.469,79   436.469,79 
   1-Kıdem tazminatı karşılıkları         
   2-Diğer borç ve gider karşılıkları 436.469,79   436.469,79   
 F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gid. tah.   0,00   0,00 
   1-Gelecek yıllara ait gelirler         
   2-Gider tahakkukları         
   3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi         
  G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar   0,00   0,00 
   1-Gelecek yıll. ert. veya terk edil. KDV         
   2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar         

    Uzun vadeli yabancı kay. toplamı   436.469,79   436.469,79 
          Yabancı kaynaklar toplamı   9.527.595,50   8.945.247,33 
III-Öz kaynaklar         
  A-Ödenmiş sermaye   6.458.773.000,00   6.486.978.000,00 
   1-Sermaye 11.299.080.000,00   11.299.080.000,00   

   2-Ödenmemiş sermaye (-) (4.840.307.000,00)   (4.812.102.000,00)   
   3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları         

   4-Sermaye düzeltmesi olumsuz fark. (-)         
  B-Sermaye yedekleri   0,00   0,00 
   1-Hisse senedi ihraç primleri         
   2-Hisse senedi ihraç iptal kârları         
   3-Diğer sermaye yedekleri         
   4-İştirak değer artışları         
  C-Kâr yedekleri   546.381.361,95   546.381.361,95 
   1-Yasal yedekler 454.630.649,06    454.630.649,06    
   2-Statü yedekleri 381,38    381,38    
   3-Olağanüstü yedekler 91.371.081,94   91.371.081,94   
   4-Diğer kâr yedekler 379.249,57   379.249,57   
   5-Özel fonlar         
  D-Geçmiş yıllar kârları   5.539.395,85   5.539.395,85 
  E-Geçmiş yıllar zararları (-)   (6.958.006.618,26)   (6.968.362.792,05) 

  F-Dönem net kârı (zararı)   (10.356.173,79)   (30.441.115,01) 
   1-Teşebbüsün net kârı (zararı) (10.356.173,79)   (30.441.115,01)   
   2-Azınlık payları net kârı (zararı)         

  Öz kaynaklar toplamı   42.330.965,75   40.094.850,74 
IV-Azınlık payları         

  Pasif (Kaynaklar) toplamı   51.858.561,25   48.590.098,07 
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BİLANÇO DİPNOTLARI 

1-Holding kayıtlı sermaye sistemini kabul etmemiştir. 

2-Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel 
Müdür Yardımcıları ve Genel Sekreter gibi üst yöneticilere; cari dönemde verilen her 

çeşit avans ve borç tutarı:  

Yoktur. 

3-Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı   12.682.000,00TL 

4-Alacaklar ve diğer işlemler için alınmış teminatların toplam tutarı. 52.124.120,19TL 

    - Mektup  :   50.197.675,16 TL 

    - Nakit      :     1.926.445,03 TL 

5-Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı  6.188.475,95 TL 

    - Mektup  :     5.918.489,34 TL 

    - Nakit     :         269.986,61 TL 

6-Pasifte yer almayan (işçi kıd.taz.) taahhütlerin toplam tutarı  6.598.732,00 TL 

7-Kasa ve bankalardaki döviz mevduatları:  307.970,23 USD 

8-Yurt dışından alacaklar:  Yoktur. 

9-Yurt dışına (Hazine devirli) borçlar (Avanslar dahil):   Yoktur. 

10-Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarında banka garantili olanların tutarı:  Yoktur. 

11-Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı:. Yoktur 

12-Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliklerin tutarı:  Yoktur. 

13-Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: 

 Türü  Hisse adedi(Bin TL) Tutarı 

Hamiline                                        11.299.080                           11.299,080    

 14-Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı: Yoktur. 

 15-İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların: 

 Adı                                                     Pay oranı(Bin ¨)                    Pay tutarı       

Özelleştirme İdaresi Bşk.                           100                               11.299.080   

16- Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile bağlı ortaklıkların; 

Adı 
Pay Oranı 

% 

Toplam Sermaye 

Bin TL 

Tahsil edilen 

temettü 

Bin TL 

Kıbrıs Türk Tütün  51,00 3.173.55,000 4.590.000,00 

Tasfiye Halinde SUTİ Sümer Teks.İşl. AŞ   40,00 7.500,00  

Yerteks Tekstil San.veTic.AŞ 10,00 25.000,00  

Tasfiye Halinde Şıhsan Şıhbarak Halı  AŞ   45,00 20,00  

BeytaşBeydağı Kireç San.veTic.AŞ 12,12 450.000,00  

Tümaş Türk Müh.Müşavirli3.173.55kMüteah.AŞ 49,00 8,000.000,00 726.020,00 

Tasfiye halinde Türk Suudi Yatırım Holding AŞ 15,00 5.800.000,00  

SecurıtyPapers Ltd. (Pakistan’da yerleşik) 10,00 13.677.187.60 1.532.837,00 
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17- Stok değerleme yöntemi: 

   a)Cari dönemde uygulanan yöntem : ortalama maliyet 

   b)Önceki dönemde uygulanan yöntem : ortalama maliyet 
 

   c)Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) 

veya azalış (-)tutarı:  
Yoktur. 

18-Cari dönemdeki duran varlık hareketi :  

    a)Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi ve maddi olmayan duran varlıkların 

maliyetleri :       
 4.661,86 TL 

    b)Sair sabit varlıklar girişleri   : 
 

    c)Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıklar :    1.290.580,48 TL 

    d)Cari dönemde enflasyon düzeltme artışları :       - 

        -Varlık maliyetlerinde (+)               :        - 

        -Birikmiş amortismanlarda (-)        :         - 
 

19-Ana kuruluştan, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları :  Yoktur. 

20-Cari dönemdeki ortalama personel sayısı :   151 

      Ortalama işçi sayısı         :     23 

      Ortalama KPD sayısı       :    42 

      Ortalama memur sayısı   :    88  

21-Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi:  Yoktur. 

22-Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile 

her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, ( İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem 

sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanacaktır.) :  

Yoktur. 

23-İşletmenin gayri safi kâr oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe 

tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri :  
Yoktur. 

24-Bankadaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar; Yoktur. 

25-Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin 

ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet 

tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar :  

Yoktur. 

26-İştirakler ve bağlı ortaklıklarda dışsal kaynaklardan yapılan sermaye artırımı 

nedeniyle elde edilen bedelli hisse senetleri :  
Yoktur. 

27-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 döneme ilişkin faiz tutarı borçları:  

Yoktur. 

28-Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, 

ciro gibi yükümlülüklerin tutarı: :  
Yoktur. 

29-Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve 

anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar: :  
Yoktur. 

30-Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih : 25/02/2019  tarih 23  sayılı Yönetim Kurulu Kararı. 
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Ek 1.2 Sümer Holding A.Ş. 31.12.2019 Tarihli Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Gelir ve giderler  
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

A - Brüt satışlar  25.912,95  77.815,51 

     1- Yurtiçi satışlar     

     2- Yurtdışı satışlar   77.815,51  

     3- Diğer gelirler 25.912,95    

B - Satış indirimleri  ( - )    77.815,51 

     1- Satıştan iadeler ( - )     

     2- Satış ıskontoları ( - )     

     3- Diğer indirimler ( - )   
 

 

C - Net satışlar  25.912,95   77.815,51 

D - Satışların maliyeti  ( - )     366.410,49 

     1- Satılan mamuller maliyeti ( - )      

     2- Satılan ticari mallar maliyeti ( - )      

     3- Satılan hizmet maliyeti ( - )   
 

 

     4- Diğer satışların maliyeti ( - )   366.410,49  

Bürüt satış kârı veya zararı  25.912,95   (288.594,98) 

E - Faaliyet giderleri  ( - )  25.339.415,53   28.556.134,26 

     1- Araştırma ve geliştirme giderleri ( - )        

     2- Pazarlama, satış ve dağıtım gid. ( - )        

     3- Genel yönetim giderleri ( - ) 25.339.415,53   28.556.134,26  

Faaliyet kârı veya zararı   (25.313.512,58)   (28.844.729,24) 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar   16.293.916,37   9.889.297,07 

     1- İştiraklerden temettü gelirleri 4.169.402,75  6.848.857  

     2- Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri      

     3- Faiz gelirleri 670.923,32  688.141,06  

     4- Komisyon gelirleri      

     5- Konusu kalmayan karşılıklar 1.971.049,59  593.490,83  

     6- Menkul kıymet satış kârları      

     7- Kambiyo karları 24.139,07  -   

     8- Reeskont faiz gelirleri      

     9- Enflasyon düzeltme karları      

    10- Faaliyetle ilgili diğer olağan gelir ve kârlar 9.458.401,64  1.758.808,18  

G - Diğer faaliyetlerden olağan gid. ve zar. ( - )   5.769.487,89   10.773.208,10 

     1- Komisyon giderleri ( - ) 27.624,23   29.994,22   

     2- Karşılık giderleri ( - ) 5.741.684,91   10.742.934,30   

     3- Menkul kıymet satış zararları ( - )        

     4- Kambiyo zararları ( - ) 178,75   279,58   

     5- Reeskont faiz giderleri ( - )        

     6- Enflasyon düzeltme zararları ( - )        

     7- Diğer olağan gider ve zararlar ( - )    
 

  

H - Finansman giderleri  ( - )     

     1- Kısa vadeli borçlanma giderleri ( - ) 
 

 
 

 

     2- Uzun vadeli borçlanma giderleri ( - )       

Olağan kâr veya zarar       (14.789.074,10)   (29.728.640,27) 

I - Olağandışı gelir ve kârlar   9.174.552,66   5.625.185,76 

     1- Önceki dönem gelir ve kârlar 8.808.935,31  5.525.342,82  

     2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 365.617,35  99.842,94  

J - Olağandışı gider ve zararlar  ( - )   4.741.652,35   6.337.660,50 

     1- Çalışmayan kısım gider ve zararları ( - )       

     2- Önceki dönem gider ve zararları ( - ) 4.659.995,18  5.864.130,88  

     3- Diğer olağandışı gider ve zararlar ( - ) 81.657,17  473.529,62  

Dönem kârı   (10.356.173,79)   (30.441.115,01) 

K - Dönem kârı ver. ve diğ yas. yük. karş.( - )         

     Dönem net kârı   (10.356.173,79)   (30.441.115,01)   
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GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 

1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları    : 276.200,95 

    a) Amortisman giderleri : 

        a)Normal amortisman giderleri :           267.119,65 

        b)Enflasyon düzeltmelerinden doğan amortisman gideri :           Yoktur 

        b) İtfa ve tükenme payları :                9.081,30 

2- Dönemin karşılık gideri :      10.742.934,30 

3- Dönemin tüm finansman gideri               :------- 

    a) Üretim maliyetlerine verilenler           :  ------ 

    b) Sabit varlık maliyetlerine verilenler    :------- 

    c) Doğrudan zarar yazılanlar                   :------- 

4- Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık 

ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (top.tutar içindeki payları %20’yi aşanlar 

gösterilecektir.) :  

Yoktur. 

5- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar :  Yoktur. 

6- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara 

ödenen faiz, kira ve benzeri  ödemeler:  

Yoktur. 

7- Yönetim Kurulu Başkan, üyeler ve denetçiler gibi üst yöneticilere cari dönemde 

sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı:  
    280.413,94 

8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile  bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin 

dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-): 

      Normal amortisman yöntemi uygulanmaktadır. 

Yoktur. 

9- Maliyet hesaplama sistemleri: Ortalama maliyet sistemidir. 

10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri:  Yoktur . 

11- Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları 

ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini (%20) aşması halinde, bu madde 

ve hizmetlere ilişkin satış tutarları : 

  - Hizmet satışı                                                          :  

  -Yurt dışı satışlar (Tütün)                                         :       77.815,51 TL’ dir. 

  -Yurtiçi satışlar (Tütün)                                           :  

12- Önceki döneme ilişkin gelir ve kârlar ile önceki döneme ait gider ve zararlar : 

      Önceki döneme ilişkin gelir ve kârlar                   :   5.525.342,82 TL’dir. 

      Önceki döneme ilişkin gider ve zararlar               :   5.864.130,88 TL’dir. 

13- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kâr 

ve kâr payı oranları :  
Yoktur. 
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Ek 1.3 Sümer Holding A.Ş. 2019 Yılı Nakit Akış Tablosu 

Nakit kaynakları ve kullanım yerleri 
2019 

Bin TL 

A- Dönem başı nakit mevcudu 1.823 

B- Dönem içi nakit girişleri 39.212 

   1- Satışlardan elde edilen nakit: (49) 

       a) Net satışlar 26 

       b) Ticari alacaklardaki azalışlar     

       c) Ticari alacaklardaki artışlar (-) 75 

       d)Yıllara sari inşaat işleri hakedişlerinde artış   

   2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan sağlanan nakit 15.723 

   3- Olağan dışı gelir ve karlardan sağlanan nakit 6.967 

   4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit : 403 

     (Alımlarla ilgili olmayan)   

     a) Menkul kıymet ihraçlarından    

     b) Alınan krediler   

     c) Diğer artışlar 403 

   5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit :  0 

     (Alımlarla ilgili olmayan)   

     a) Menkul kıymet ihraçlarından    
     b) Alınan krediler   

     c) Dİğer artışlar   

   6- Sermaye artışından sağlanan nakit 15.329 

   7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit   

   8- Diğer nakit girişleri 839 

C- Dönem içi nakit çıkışları 37.654 

   1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları : 204 

       a) Satışların Maliyeti   

       b) Stoklardaki artışlar   

       c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) azalışlar 204 

       d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) artışlar (-)   

       e) Amortisman ve nakit çıkış gerektirmeyen giderler (-)   

        f) Stoklardaki azalışlar (-)   

   2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları : 25.027 

       a) Araştırma ve geliştirme giderleri    

       b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri   

       c) Genel yönetim giderleri 25.339 

       d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) 312 

   3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları : 28 
       a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar  28 

       c) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)   

   4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları   

   5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı : 4.248 

       a) Olağan dışı gider ve zararlar 4.248 

       b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)   

   6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 12 

   7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri ( Alımlarla ilgili olmayan) :   

       a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri   
       b) Alınan krediler anapara ödemeleri   

       c) Diğer ödemeler   

   8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri ( Alımlarla ilgili olmayan) :    

       a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri   

       b) Alınan krediler anapara ödemeleri   

       c) Diğer ödemeler   

   9- Ödenen vergi ve benzerleri 7.891 

 10- Ödenen temettüler    

 11- Diğer nakit çıkışları 244 

D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 3.381 

E- Nakit artış veya azalış (B-C) 1.558 
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Ek 1.4 Sümer Holding A.Ş. 2019 Yılı Öz kaynak Değişim Tablosu 

Öz kaynaklar 
2018 2019 Fark 

TL TL TL 

a) Ödenmiş Sermaye:       

    -Sermaye 11.299.080.000,00 11.299.080.000,00 0,00 

    -Ödenmemiş sermaye (4.840.307.000,00) (4.812.102.000,00) (28.205.000,00) 

    -Sermaye düzt. olumlu farkları 0,00 0,00 0,00 

    -Sermaye düzt. olumsuz farkları (-) 0,00 0,00 0,00 

Toplam(a) 6.458.773.000,00 6.486.978.000,00 (28.205.000,00) 

b) Sermaye yedekleri: 0,00 0,00 0,00 

    -Hisse senedi ihraç primi 0,00 0,00 0,00 

    -Hisse senedi iptal karları 0,00 0,00 0,00 

    -Diğer sermaye yedekleri 0,00 0,00 0,00 

Toplam (b) 0,00 0,00 0,00 

c) Kâr yedekleri:    

    -Yasal yedekler 454.630.649,06 454.630.649,06 0,00 

    -Statü yedekleri 381,38 381,38 0,00 

    -Olağanüstü yedekler 91.371.081,94 91.371.081,94 0,00 

    -Diğer kâr yedekleri 379.249,57 379.249,57 0,00 

    -Özel fonlar     0,00 

Toplam (c) 546.381.361,95 546.381.361,95 0,00 

d) Kâr veya zarar:       

    -Geçmiş yıl kârı 5.539.395,85 5.539.395,85 0,00 

    -Geçmiş yıl zararı (-) (6.958.006.618,26) (6.968.362.792,05) (10.356.173,79) 

    -Dönem net kârı veya (zararı) (10.356.173,79) (30.441.115,01) (20.084.941,22) 

Toplam (d) (6.962.823.396,20) (6.962.823.396,20) (30.441.115,01) 

Genel Toplam 42.330.965,75 40.094.850,74 (2.236.115,01) 
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Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 2.1 Teşkilat Şeması 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Sümer Holding A.Ş. 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 46 
 

 

Ek 3: Bulgu ve Öneriler Listesi 

Ek 3.1 Bulgu ve Öneriler Listesi  

Bulgu ve 

Öneri No 
Öneri Metni Sayfa Aralığı 

1 

           Holding’in özelleştirme programında olmasının 

doğal sonucu olarak tasfiye sürecinde olması nedeniyle, 

gelir getirici önemli bir faaliyetinin de kalmadığı ve 

gelecek yıllar için mali durumunun ağırlaşmaya devam 

edeceği dikkate alınarak; Holding kadrolarında yer 

almasına rağmen, yıllardır Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı’nda görevli olan personele yapılan 

harcamalar Holding hesaplarına zarar olarak 

kaydedildiğinden, söz konusu personelin durumlarının 

yeniden değerlendirilmesi ve gerekirse çalıştıkları yerlere 

nakillerinin sağlanmasını teminen Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması önerilir. 

 

 

 

 

 

24-26 

2 

Özelleştirme programında olan Holding’e ait 

taşınmazların, bir kısmının devredildikleri tarihte 

kullanılır durumda olmasına rağmen aradan geçen süre 

içinde işgal edildiği, bir kısmının da kullanılmaması 

nedeniyle harap duruma geldiği ve  fiili durumu itibariyle 

satış imkanı olmadığı göz önüne alındığında,  bu 

durumda bulunan taşınmazların, kamu yararı ve kamu 

kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmasını 

teminen ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bedelli veya 

bedelsiz olarak devredilmesi konusunda Holding 

tarafından girişimlerde bulunulması önerilir. 

 

 

 

 

 

 

26-28 

3 

            Holding’e ait tescilli markaların kullanılamaması 

nedeniyle zamanla güncelliğini ve ekonomik değerlerini 

yitirmekte olduğu ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 

Kanunu’nun "Markanın Kullanılması" başlıklı 9 uncu 

maddesinde yer alan “tescil tarihinden itibaren beş yıl 

içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya 

hizmetler bakımından marka sahibi tarafından 

Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da 

kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın 

iptaline karar verilir.” hükmü dikkate alındığında, 

konuyla ilgili otorite olan kurumlardan da yardım almak 

suretiyle bahse konu markaların ekonomik olarak 

değerlendirilmesi önerilir. 

 

 

 

 

 

 

28-29 

4 

Müfesih Türkiye Demir Çelik İşletmelerinden 

devralınan Malatya ili, Hekimhan ilçesi hudutlarında 

bulunan Karakuz demir maden sahasının, Maden Kanunu 

çerçevesinde katma değer oluşturularak ülke 

ekonomisine katkı sağlanması açısından, daha verimli ve 

 

 

29-30 
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karlı olarak işletilebilmesi için uzun süreli işletme hakkı 

devri suretiyle özelleştirilmesi veya maden ruhsatının bu 

konuda otorite sahibi kamu kurumlarına (Maden ve 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü vb.) devredilmesi 

hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde 

girişimlerde bulunulması önerilir. 

 


