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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Kuruluşun unvanı        :  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Merkezi                         :  Ankara 

İlgili Bakanlık               : Tarım ve Orman Bakanlığı 

Esas sermayesi              :  2.775.000.000,00 TL 

Ödenmiş sermayesi       :  2.570.746.647,93 TL 

Ödenmemiş sermayesi :  204.253.352,07 TL 

 
 
Karar Organı 

(Yönetim Kurulu) 

 

Tablo 1: Karar Organı Tablosu 

Karar 

Organında

ki 

Unvanı 

  

Adı ve soyadı 

  

Temsil ettiği 

bakanlık veya  

kuruluş 

Görevli bulunduğu süre 

Başlama 

tarihi 

Ayrılma 

tarihi 

1. Başkan İsmail ŞANLI 
TİGEM, Genel Müdür 

V.(Görevlendirme) 
 08.12.2017 02.05.2018 

        " İsmail ŞANLI TİGEM, Genel Müdür  03.05.2018 18.08.2018 

        " Ayşe Ayşin IŞIKGECE  TİGEM, Genel Müdür 27.08.2018 Devam ediyor 

         

2. Üye  Mahmut Sami GÜRBÜZ TİGEM, Genel Md. Yrd. 13.03.2017 27.03.2018 

        " Ali Osman KIYAK TİGEM, Genel Md. Yrd. 28.12.2018  Devam ediyor      
3. Üye Salih BAŞPARMAK TİGEM, Genel Md. Yrd. 19.09.2016 09.02.2018 

       " Üzeyir TEKİN TİGEM, Genel Md. Yrd. 30.04.2018 27.12.2018 

       " Sait KOCABAY TİGEM, Genel Md. Yrd. 28.12.2018  Devam ediyor 

     

4. Üye Dr. Müslüm BEYAZGÜL İlgili Bakanlık, Müşavir 06.11.2017 Devam ediyor 

         

5. Üye Faruk ÇAKMAK 

Ahmet GÜLDAL 

Bekir KARACABEY 

İlgili Bakanlık, Müşavir 02.09.2016 12.02.2018 

       " İlgili Bakanlık, Müsteşar Yrd.  06.04.2018 27.08.2018 

 
İlgili Bakanlık, Genel Müdür 

 

04.01.2019 Devam ediyor 

6. Üye Mehmet KAYA 

Hazine Müsteşarlığı,  

Kamu Ser. Kur. ve İşl. Gn. Md. 

V.   

19.07.2017 10.01.2018 
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1.2 Kuruluşun Mevzuatı, Amacı ve Teşkilatı 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 1984 yılında, hara ve inekhaneler ile 

devlet üretme çiftliklerine ait varlıkların bir çatı altında toplanmasıyla, 08.06.1984 tarih ve 233 

sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki KHK hükümlerine tabi bir Kamu İktisadi 

Kuruluşu (KİK) olarak kurulmuştur.  233 sayılı KHK’de değişiklik yapan 24.11.1994 tarih ve 

4046 sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) olarak yeni bir statü 

kazanmıştır. 

TİGEM'in bünyesinde toplanan söz konusu kuruluşlardan DÜÇ Genel Müdürlüğü; 

12.02.1937 tarih ve 3130 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak kurulan Zirai Kombinalar 

Kurumu ile 01.01.1938 tarih ve 3308 sayılı Kanun’la kurulan Devlet Ziraat İşletmeleri 

Kurumunun birleştirilmesi suretiyle, 01.03.1950 tarihinde yürürlüğe giren 07.06.1949 tarih ve 

5433 sayılı Kanun’la kurulmuştur.  

TİGEM’i meydana getiren ikinci kesim olan hara ve inekhanelerin kuruluşu ise Osmanlı 

Devleti’nin kuruluş yıllarına kadar dayanmaktadır. Ordunun ihtiyacı olan atlarla, sarayın 

ihtiyacı olan et, süt, yapağı gibi ürünleri üretmek üzere yaklaşık 3-4 milyon dekar arazi üzerinde 

Çiftlikat-ı Hümayunlar kurulmuştur. Bunların en önemlileri Karacabey ve Çifteler haralarıdır. 

İmparatorluğun sınırları küçüldükçe, sınır dışı kalan yerlerden göç etmek durumunda kalan 

halkın bu araziler üzerinde iskân edilmeleri nedeniyle bu kuruluşların arazi varlığı 450 bin 

dekara kadar gerilemiştir. 

1926 yılında çıkarılan 867 sayılı Kanun’la, Karacabey ve Çifteler çiftlikleri Ziraat 

Vekaletine bağlanmış, aynı yıl çıkarılan 904 sayılı ve 1937 yılında çıkarılan 3203 sayılı 

kanunlar ile hayvanların ıslahı görevinin Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesi ile 

damızlık yetiştirip seleksiyonlarını yaparak yetiştiricilere intikalini sağlamak ve her türlü 

araştırmayı yapmak üzere aygır ve boğa depoları, koç depoları, hara ve inekhaneler kurulması 

öngörülmüştür.  

Bu kapsamda 1930 yılından başlayarak, Malatya-Sultansuyu, Çukurova, Konya, 

Samsun-Karaköy, Van-Altındere haraları ile Kars-Göle, Tokat-Kazova, Antalya-Boztepe, 

Tekirdağ-İnanlı, Çanakkale-Kumkale, K.Maraş, Sivas-Hafik, Sakarya-Karasu inekhaneleri 

kurulmuştur.   

TİGEM’in mevcut faaliyetleri ve amacı, 09.04.2000 tarih ve 24015 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan ana statüsünde ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 
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Kuruluşun faaliyet konuları ve amacı özetle; bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak, 

çeşitlendirmek, ürün kalitesini iyileştirmek maksadıyla yetiştirmiş olduğu damızlık hayvan, 

tohumluk fidan, fide gibi girdileri yetiştiricilere intikal ettirmek, tarım teknolojisi, girdi 

kullanımı ve ıslah konularında öncülük ve öğreticilik yapmaktır.   

TİGEM; tüzel kişiliği haiz, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir 

iktisadi devlet teşekkülüdür. 233 sayılı KHK ve Ana Statüsünde saklı tutulan hususlar dışında, 

özel hukuk hükümlerine tabidir. İlgili olduğu bakanlık Tarım ve Orman Bakanlığı olup, genel 

müdürlük merkezi Ankara’dadır. 

TİGEM, 233 sayılı KHK uyarınca; 19.12.2010 tarihine kadar Yüksek Denetleme 

Kurulu’nun idari, mali, hukuki ve teknik yönlerden sürekli denetimine tabi tutulmuştur. Bu 

tarihten sonra 6085 sayılı Kanun hükümlerine göre Sayıştay’ın denetimine tabi bulunmaktadır. 

Ayrıca, TİGEM 3346 sayılı Kanun hükümlerine göre de TBMM tarafından denetlenmektedir. 

TİGEM, belirtilen yasalar dışında, kendisini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren 

Uluslararası Anlaşmalar, Bakanlar Kurulu kararları, Yüksek Planlama Kurulu kararları ile 

kendi yönetmelik ve yönergeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Ana statüye göre TİGEM’in organları yönetim kurulu ve genel müdürlüktür. Yönetim 

Kurulu karar organını oluştururken; Genel Müdürlük, merkez ve taşrada teşkilatlanmış olan 

yürütme birimlerinden oluşmuştur. 

233 sayılı KHK’nın 5’inci maddesine göre yönetim kurulu teşebbüsün en yüksek 

seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır. Aynı KHK’nın 6’ncı maddesine göre yönetim 

kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşmaktadır. İlgili bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanlığı kararı 

ile atanan genel müdür aynı zamanda yönetim kurulunun da başkanıdır. Yönetim kurulu 

üyelerinden; ikisi ilgili bakanın, biri Hazine ve Maliye Bakanlığının, ikisi teşebbüs genel müdür 

yardımcıları arasından olmak üzere ilgili bakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanlığı kararı ile 

atanmaktadır. 

Yönetim Kurulunun, kanun, tüzük, yönetmelik, kalkınma planı ve yıllık programlar 

çerçevesinde Kurumun gelişmesini sağlayacak kararlar almak ve Kurum çalışmalarının verimli 

ve kârlı olarak yürütülmesi şartlarını oluşturacak esas ve işletme politikalarını belirlemek başta 

olmak üzere sahip olduğu görevler 233 sayılı KHK’da sayılmıştır. 
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Yönetim Kurulu kendi görev ve yetki alanına giren konulara ilişkin olarak, 2019 yılı 

faaliyet döneminde yaptığı 30 oturum neticesinde, toplam 739 karar almıştır.  

TİGEM’in yürütme organı merkez ve taşra teşkilatından oluşmaktadır. Merkez 

teşkilatında;  Genel Müdür ve üç genel müdür yardımcısı, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu 

Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü, Koruma Güvenlik Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler 

Şube Müdürlüğü ile 11 Daire Başkanlığı ve 37 şube müdürlüğü bulunmaktadır.  

Taşra teşkilatı ise işletme müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

Kurulduğu yıllarda TİGEM’in taşrada 36 tarım işletmesi mevcut iken; tarımsal üretim 

ve verimliliği arttırmak amacıyla ve işletme ve tesislerin TİGEM kuruluş amaçları dışında 

faaliyet göstermemesi, çiftlik turizmi gibi doğrudan kuruluş amacı dışındaki faaliyetlerden 

kaçınılması ve ayni sermaye olarak konulmaması koşullarıyla, Yüksek Planlama Kurulu 

24.12.1999 gün ve 99/T-46 sayılı ilke Kararı ile işletmelerin iştirak edilecek şirketlere 

kiralanması hususunda Yönetim Kurulunu yetkilendirmiştir. 

Daha sonra, 04.07.2003 tarih ve 2003/T-13 sayılı YPK Kararı ile yapısal sorunları ve 

yüksek maliyetleri nedeni ile verimli ve karlı çalıştırılamayan 22 adet işletmenin, TİGEM Ana 

Statüsünde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılması şartı ile YPK Kararı ekinde yer alan 

şartname ve kira sözleşmesi çerçevesinde, işletme hakkının devredilmesi veya kiralanması 

hususunda TİGEM Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir.  

Bu amaçla, Kuruluş bünyesinde bulunan ve Türkiye’nin değişik bölgelerinde yaygın 36 

işletmeden, biri kısmi olmak üzere 18’i çeşitli tarihlerde 30 yıllığına kiraya verilmiş, 2 işletme 

ise kurulan iştirak şirketlere kiralanmıştır. Bir tanesi kısmi olmak üzere, 17 tarım işletmesi 

doğrudan TİGEM tarafından işletilmektedir. 

1.3 Cari Yıl Bilgileri 

1.3.1 İşletme Bütçesi 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı İş Programı ve Bütçesi, 2019 yılı KİT 

Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararname’sinde belirlenen mali hedefler ve işletme 

faaliyetlerine ilişkin hedef ve politikalar esas alınarak hazırlanmış ve Yönetim Kurulu’nun 

04.01.2019 tarih ve 1/36 sayılı kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulmuştur. 

Teşekkülün 2019 yılı bütçesinde yer alan başlıca hedefler ve gerçekleşmeleri, geçen yıl 
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değerleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 2: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

Bütçeye ilişkin başlıca bilgiler Ölçü 

2018 2019 

Gerçekleşen 

Bütçeye 

göre sapma               

(ilk durum)            

% 

Bütçe Gerçekleşen Bütçeye 

göre sapma               

(ilk durum)            

% 

İlk 

durum 

Son 

durum 
 

  1-Personel sayısı Adet  2.523 (18) 2.787 2.465 2527 (14) 

  2-Personel giderleri Bin TL 243.542 0 360.400 287.269 280.607 (22) 

  3-Alımlar tutarı Bin TL 336.450 (17) 536.098 536.098 422.255 (21) 

  4-Tüm üretim maliyeti Bin TL 1.464.132 (15) 2.174.677 2.174.677 1.810.338 (17) 

  5-Başlıca üretimler               

    -Buğday Ton 252.905 (25) 320.670 320.670 251.664 (22) 

    -Arpa Ton 27.002 (19) 29.293 29.293 22.155 (24) 

    -Yemlik dane mısır Ton 56.770 (47) 98.292 98.292 103.948 6 

    -Ayçiçeği Ton 2.874 (86) 10.667 10.667 16.626 56 

    -Mercimek Ton 4.907 (36) 7.017 7.017 2.136 (70) 

    -Buzağı Baş 12.233 (13) 13.599 13.599 10.736 (21) 

    -Kuzu Baş 99.954 (1) 104.000 104.000 103.386 (1) 

    -Tay Baş 325 (7) 343 343 330 (4) 

    -Süt Ton 81.541 0 82.525 82.525 73.790 (11) 

  6-Net satış tutarı Bin TL 1.389.237 24 1.075.655 1.178.744 1.034.617 (4) 

  7-Başlıca satışlar               

    -Buğday(Tohumluk) Ton 97.424 (37) 230.131 115.366 123.777 (46) 

    -Arpa(Tohumluk) Ton 18.200 (17) 20.398 14.416 15.176 (26) 

    -Yemlik dane mısır Ton 71.698 (11) 82.952 83.077 68.712 (17) 

    -Ayçiçeği Ton 2.960 (86) 10.667 20.000 13.566 27 

    -Mercimek Ton 3.942 59 1.403 6.665 4.653 232 

    -Damızlık sığır Baş 3.564 (45) 5.710 3.377 1.650 (71) 

    -Damızlık koyun Baş 17.569 (17) 22.000 21.653 17.292 (21) 

    -Yarış atı Baş 288 (1) 260 261 239 (8) 

    -Süt Ton 76.192 3 79.289 70.373 68.379 (14) 

  8-Yatırımlar(Nakdi harcama) Bin TL 10.649 (92) 85.000 115.000 94.566 11 

  9-Finansman ihtiyacı yada 

fazlası 
Bin TL 361.046 1.404 212.338 357.005 166.594 (22) 

10-Dönem karı veya zararı Bin TL (9.323) (89) (78.252) 34.653 20.820 (127) 

 
TİGEM’in 2019 yılı İş Programı ve Bütçesi ile; 2.787 personel istihdamı, 360 milyon 

TL personel harcaması, 536 milyon TL’lik alım, 1.175 milyon TL’lik üretim gideri, 1.076 

milyon TL’lik net satış geliri ve 78 milyon TL dönem zararı öngörülmüştür. Yatırımlar 85 

milyon TL ve finansman açığı 212 milyon TL tutarında hedeflenmiştir. 

Yıl içinde Teşekkülün gider bütçesinde, Genel Müdürlük onayı ile gider kalemleri ve 

işletmeler arasında, Yönetim Kurulu’nun 04.05.2012 tarih ve 202 sayılı kararı ile uygulamaya 

konulan, TİGEM Yetki Devri Yönergesi’ ne dayanılarak çıkarılan yetki devri talimatı uyarınca, 
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genel müdür ve mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısına verilen yetki çerçevesinde 

yapılmaktadır. 

Ayrıca, 17.12.2019 tarih ve 28/698 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile sonraki yıl KİT 

Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesi çalışmaları kapsamında ve yıl içi gerçekleşmelere 

göre, net satış hasılatı hedefi ile yatırım, finansman ihtiyacı ve dönem kârı hedeflerinde 

revizeler yapılmıştır. Buna göre, personel giderleri 287 milyon TL’ye düşürülürken, net satış 

hasılatı 1.179 milyon TL’ye, yatırımlar 115 milyon TL’ye, finansman açığı 375 milyon TL’ye 

yükseltilmiştir. Dönem sonucu da 78 milyon TL zarardan 35 milyon TL kâr rakamına revize 

edilmiştir.  

Yılsonu gerçekleşmelere göre; 2019 yılında ortalama 2.527 personel istihdam edilmiş, 

281 milyon TL personel gideri ve 422 milyon TL’lik alım yapılmış, tüm üretimlerin maliyeti 

toplamı 1.810 milyon TL olmuş, 1.035 milyon TL’lik net satış hasılatı sağlanmış, satışların 

maliyeti ve faaliyet giderlerinin düşülmesinden sonra, dönem 21 milyon TL kar ile kapanmıştır. 

95 milyon TL’lik nakdi yatırım yapılmış ve oluşan 167 milyon TL’lik finansman açığı sermaye 

artışı ile karşılanmıştır. 

Ana faaliyetler itibarıyla, gerek tohumluk ve gerekse damızlık üretimlerinde hedeflenen 

değerlere ulaşılamadığı ve hedeflenen satışların gerçekleştirilemediği görülmektedir. 

1.3.2 İnsan Kaynakları 

TİGEM'in personel sayı ve harcamaları, personelin statüsüne göre ve personelle ilgili 

olup dışardan sağlanan fayda ve hizmetler gibi başka tür gider hesaplarına kaydedilmiş olan 

tutarlar da dikkate alınarak, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Personel giderleri dışındaki gider 

türlerinden personelle ilgili tutarların da dahil edilmesi nedeniyle aşağıdaki giderler, bütçe ve 

giderler tablosunda yer verilen personel giderlerinden farklılık göstermektedir. 

Tablo 3: Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu 

Personel Sayı ve Harcamaları 

Personel Sayısı  Personel Harcamaları 

2018 2019 2018 2019 

  Program    Toplam    Toplam  

Personel Kadro Personel Harcama Ödenek Harcama 

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

I-Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler  

(kuruluş dışı) 
 212  180 

II-Memurlar 152 165 155 20.863 23.068 29.111 

III-Sözleşmeliler         

   -399 sayılı KHK'ya göre çalışanlar 971 1.001 1.022 81.690 121259 102.064 
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IV-İşçiler         

  -Sürekli işçiler  1.400 1.234 1.297 167.371 208.226 191.546 

  -Geçici işçiler   67 53     

Genel Toplam 2.523 2.467 2527 270.136 352.553 322.901 

Yüklenici İşçiler 3.970  4.179 158.576  205.241 

Diğer Giderler       

TİGEM’deki memur ve sözleşmeli personel, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

hükümleri uyarınca istihdam edilmektedir. Memur ve sözleşmeli personelin kadroları, 399 

sayılı KHK eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde belirtilmiştir. İşçilerin kadroları ise Yönetim Kurulu 

kararı ile belirlenmekte ve işletme bütçesinde yer almaktadır.  

Kamu iktisadi teşebbüslerinin personel rejimini düzenleyen 399 sayılı KHK’nın 3’ üncü 

maddesinin (a) bendinde, teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetin memur, sözleşmeli personel 

ve işçiler tarafından yürütüleceği belirtildikten sonra; (b) bendinde, teşebbüs ve bağlı 

ortaklıkların genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevlerinin, genel 

müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, 

bölge, fabrika, işletme ve şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile ekli (I) sayılı 

cetvelde kadro unvanları gösterilen diğer personel eliyle gördürüleceği, bunlar hakkında bu 

Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu hükümlerinin uygulanacağı; (c) bendinde ise (b) bendi dışında kalan sözleşmeli 

personelin, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri 

hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde 

akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personel olduğu, 

belirtilmiştir.  

4’üncü maddede de; teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa tabi olarak istihdam edilecek personelin kadro, unvan derece ve sayılarının ekli (I) 

sayılı cetvelde gösterildiği, sözleşmeli statüde istihdam edilecek personele ait pozisyonların 

unvan ve sayılarının Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edileceği, yeni kadro ve pozisyonların 

ihdası ile ihdas edilmiş kadro ve pozisyonların iptal ve değişikliklerinin Cumhurbaşkanı Kararı 

ile yapılacağı belirtilmiştir.    

2019 yılında 06.11.2019 tarih ve 373 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 

TİGEM’in merkez teşkilatında (I) sayılı cetvele tabi 1 adet Strateji Daire Başkanı kadrosu ile 

taşra teşkilatında 26 adet başuzman kadrosu iptal edilerek, 26 adet Başuzman kadrosu merkez 
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teşkilatına ihdas edilmiş; Merkez teşkilatında  (II) sayılı cetvele tabi 1 tabip, Taşra teşkilatında 

50 Koruma Güvenlik Görevlisi, 10 Tabip, 1 Aşçı, 3 Hizmetli ile 6 Hayvan Bakıcısı kadrosu 

iptal edilerek, Merkez teşkilatı için 2 Şef, Taşra teşkilatı için 20 Şef, 6 Şef Yardımcısı, 10 

Memur, 10 Bilgisayar İşletmeni, 10 Mühendis, 10 Veteriner pozisyonu ihdas edilmiştir. 

399 sayılı KHK’nın eki (I) ve (II) sayılı cetveller ile 2019 yılı işletme bütçesinde yer 

alan TİGEM’in 2019 yılı program kadrosu; 165 memur, 1001 sözleşmeli personel, 67 geçici 

işçi ile 1.234 daimi işçi olmak üzere toplam 2.467 adettir. 

Ayrıca Devlet Personel Başkanlığı tarafından Teşekkül için 9 ay 29 prim gün süresini 

aşmamak ve sadece mevsimlik işlerde çalıştırılmak üzere 10.000 adam/ay geçici işçi pozisyonu 

vize edilmiştir. Bu kapsamda yıl içinde ortalama 53 geçici işçi istihdam edilmiştir.  

Teşekkülde çalışan personel sayısında, geçen yıla göre % 2,2 oranında 56 kişi azalma 

olmuştur. Personel sayısındaki azalma, daimi işçilerde daha yüksek orandadır.  

Kurum işçi ihtiyacını, Hazine Müsteşarlığı’nın izni ile Türkiye İş Kurumu aracılığı ile 

karşılamaktadır. Kurumun istihdam ettiği işçi personel sayısı 2018 yılı sonunda 1.400 kişi iken 

yıl içinde işten ayrılmalar ile 2019 yılsonunda 1.234 kişiye düşmüştür. 

TİGEM ve bağlı işyerleri için Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri 

Sendikası (TÜHİS) ile işçi sendikası Öz Ormancılık, Tarım, Avcılık ve Balıkçılık İşleri 

Sendikası (Öz Orman-İş) arasında 01.01.2017-28.02.2019 tarihlerini kapsayan 3. Dönem 

İşletme Toplu İş Sözleşmesi uygulanmıştır. 

1.3.3 Tedarik 

TİGEM, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2’nci maddesinin (b) bendi ile diğer kamu 

iktisadi teşebbüsleri gibi bu Kanun kapsamına alınmıştır.  

Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinde ise Kanundan istisna edilen alımlar 

düzenlenmiştir.  

3’üncü maddenin (a) bendi ile Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya 

mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan 

üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831 

sayılı Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden 

yapılacak hizmet alımları, (g) bendi ile de; 2’nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) 
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bentlerinde sayılan kuruluşların, ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve 

hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine 

garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse 

edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli iki trilyon üçyüz milyar Türk Lirasını 

aşmayan mal veya hizmet alımları, ceza ve ihalelerden yasaklama dışında Kamu İhale Kanunu 

kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Kanunun geçici 4’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 3’üncü maddesinin (g) 

bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kamu İhale Kurumu 

tarafından belirlenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, Kanunun 67’nci maddesi gereği, 3’üncü maddenin (g) bendinde yer alan parasal 

tutar her yıl güncellenmektedir. 29.01.2020 tarih ve 31023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

2020/1 numaralı Kamu İhale Tebliği’nde 2019 yılı için istisna kapsamındaki mal ve hizmet 

alımlarının parasal sınırı 31.01.2020 tarihine kadar 13.857.591 TL ve 01.02.2020-31.02.2021 

tarihleri arasında geçerli olmak üzere de 14.877.509 TL olarak tespit edilmiştir. 

TİGEM’de, getirilen istisnadan yararlanılabilmesi için Kamu İhale Kurumuna 

başvuruda bulunmuş ve istisna kapsamında alım yapabileceği ilk madde ve malzemeler 

bildirilmiştir. Böylece TİGEM, bazı mal ve hizmet alımlarını Kamu İhale Kurumunca 

onaylanan liste dâhilinde anılan Kanuna tabi olmadan yapabilme imkânına kavuşmuştur. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (a) ve (g) bendi uyarınca, 

TİGEM'in istisna kapsamında yapacağı alım ve alım ihaleleri ile satım ve satım ihalelerinin 

esas ve usullerinin belirlendiği “TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği” 17.05.2006 tarih ve 

26171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Teşekkülde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi uyarınca istisna 

kapsamında olan alımlar, bu yönetmelikte yer alan hususlar çerçevesinde belirlenen yetki 

limitleri dikkate alınarak, Genel Müdürlükten onay alınmak suretiyle işletmelerce 

yapılmaktadır. Uygulamada zaman zaman, Yönetim Kurulu tarafından, bazı alım ihalelerinin 

mahallinden yapılması için işletme müdürlüklerine, 4734 sayılı Kanun esaslarında ihale yapma 

ve kesin alım yetkisi de verilmektedir. 

KİT’ler, personel istihdamındaki kısıtlamalar yanında, maliyetlerin düşürülmesi ve 

sağlanan faydanın artırılması amacıyla, bazı hizmetleri ihale yolu ile temin etmektedirler. 
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Hizmet alımları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Yatırım ve Finansman Programı 

hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca bildirilen 

tavan ve Kuruluş Yönetim Kuruluna tanınan yetki dahilinde gerçekleştirilmektedir. 

16.10.2018 tarih ve 186 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının eki Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2019 yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı 

Kararının 13-14’üncü maddelerinde hizmet alımları düzenlenmiş olup, buna göre kamu 

teşebbüsleri; kamu ihale mevzuatında tanımı yapılan hizmetleri, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ihale yolu ile temin 

edebilecekler ve 2019 yılı hizmet alım ihale sürecini bu kararın yayımı tarihinden itibaren 

başlatabileceklerdir.  

Kararın 13’üncü maddesine göre, program hedefleri ve işletme bütçesi kısıtları 

dahilinde, 2019 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığına 

bildirilecek olan tavan tutarını aşamayacaktır. Hizmet alımlarına ilişkin işlerin ve ihalelerin 

4857 ve 4734 sayılı Kanunlar ile ilgili diğer mevzuata uygunluğundan ve ihalenin teşebbüse en 

az mali yük getirecek şekilde sonuçlandırılmasından teşebbüs yönetim kurulları sorumlu 

olacaktır. 14’üncü maddesine göre ise, yeni üretim tesisi veya işletme birimlerinin faaliyete 

geçmesi, faaliyetin genişlemesi veya üretilen mal ve hizmetlerin artması durumlarında, 

belirlenen hizmet alım tavanında, 13’üncü maddede belirtilen şekilde artış yapılabilir. 

Kararın 15’inci maddesinde de, hizmet alım sözleşmelerinde; yüklenici firma tarafından 

istihdam edilen işçilerin kamu teşebbüsü ile iş hukukuna göre devamlılık arz eden ilişkiler 

kurmasına ilişkin hüküm konulmayacak ve uygulamalara yer verilmeyecek, yüklenici firmanın 

çalıştırdığı işçilerin ücretleri ile SGK ve işsizlik sigortası primlerini tam, zamanında ve düzenli 

olarak yatırmaması veya uygulamada işçilere bordrolarında gösterilen net ücretlerinden daha 

az ücret ödendiğinin tespit edilmesi durumunda sözleşmenin feshedileceğine yönelik hükümler 

ise yer alacaktır. 

TİGEM’in 2019 yılında gerçekleştirdiği mal ve hizmet alımları, program ödeneği ve 

önceki yıl verileri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 4: Mal ve Hizmet Alımları Tablosu 

Alımlar 

2018 2019 

Gerçekleşen 

Program ödeneği 

Gerçekleşen 

Ödeneğe 

göre sapma 

ilk duruma 

göre 
İlk durum Son durum 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 

1-Mal alımları:      

a) Yurtiçi mal alımları      

      - İlk maddeler 106.183 225.210 225.210 170.413 (24) 

      -İşletme malzemesi 230.170 310.888 310.088 251.842 (19) 

      -Ticari mal 345.911 60.000 60.000 50.762 (15) 

b) Yurtdışı mal alımları 37.773 0  0  0  0  

Toplam (1)  720.037 596.098 596.098 473.017 (21) 

2- Hizmet alımları:      

a) Yurtiçi hizmet alımları      

         - Üretim 141.840 181.193 205.122 183.353 (1) 

         -Temizlik 4.305 5.689 6.107 4.921 (13) 

         -Taşıma 40.087 58.827 61.136 46.621 (21) 

         -Yemek 12.431 15.494 17.741 16.967 10 

         -Bilgisayar hizmetleri 363 2.052 2.242 948 (54) 

         -Koruma ve güvenlik 21.448 29.635 29.889 26.371 (11) 

b) Yurtdışı hizmet alımları      

Toplam (2) 220.474 292.890 322.237 279.181 (5) 

Toplam (1+2) 940.511 888.988 918.335 752.198 (15) 

  Verilen sipariş avansları 37.497     1.870   

Teşekkülün ilk madde malzeme ve ticari mal alımları toplamı, program ödeneğinin %21 

altında olmak üzere, önceki yıla göre %34 oranında azalarak 2019 yılı sonunda 473 milyon 

TL’ye düşmüştür. Bu tutarın tamamı yurtiçi alımlara aittir.  

Toplam alımların %36 oranında 170,4 milyon TL’si ilk maddelerden, %53 oranında 

251,8 milyon TL’si işletme malzemesinden ve %11 oranında 50,8 milyon TL’si de ticari 

mallardan meydana gelmiştir. Önceki yıla göre, ilk madde alımları %60 oranında, işletme 

malzemesi alımları %9 oranında artarken, ticari mal alımları %85 oranında azalmıştır. 

Esas üretim ve yardımcı ilk madde alımlarının toplam mal alımları içindeki payının %36 

gibi düşük bir oranda olması, teşekkülün kendi üretimi olan tohumluk ve damızlık gibi ilk 

maddeleri piyasadan alım yapmadan üretimde kullanmasından ileri gelmektedir. 

2019 yılında motorin, kimyevi gübre, zirai ilaç, tohumluk, gibi tüm işletmelerde 

kullanılan malzemeler geçmiş yıllarda olduğu gibi toplu şekilde Genel Müdürlükçe alınarak 
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işletmelere gönderilmiştir. Diğer alımlar ise TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği’nde 

belirlenen limitler dâhilinde ve Genel Müdürlükçe verilen yetkiler çerçevesinde işletmelerce 

ihale edilmek suretiyle yapılmaktadır. 

2019 yılında gerçekleştirilen hizmet alımları, Hazine Müsteşarlığınca bildirilen tavan, 

Kuruluş Yönetim Kuruluna tanınan yetki dahilinde ve 2019 yılı KİT Genel Yatırım ve 

Finansman Kararnamesi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

Teşekkülün hizmet alımları toplamı, geçen yıla göre %27 oranında artışla 279 milyon 

TL’ye yükselmiştir. Söz konusu alımların %66 oranında 183 milyon TL’si tarımsal üretim 

işçiliği, %17 oranında 47 milyon TL’si taşıma hizmet alımına aittir. Kalan %17’lik kısmı da 

yardımcı hizmetlere aittir.  

İlk madde ve malzeme stoklarının önceki yıldan devreden tutarı, yıl içi hareketi ve 2019 

yılına devreden tutarları aşağıdaki çizelgede 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 

 (Bin TL) 

Çıkan 

(Bin TL) 

1-İlk madde ve yardımcı maddeler 59.590 981.072 989.873 50.789 

2- İşletme malzemesi, yedekler ve diğer  38.967 251.346 236.659 53.654 

Toplam  98.557 1.232.418 1.226.532 104.443 

Teşekkülün kendi ürettiği tohum, yem bitkisi vb. mamulleri, bitkisel ve hayvansal 

üretimlerde ilk madde olarak kullanması nedeni ile ilk madde ve malzeme stoklarının giriş ve 

çıkışları yüksek görünmektedir. 

1.3.4 Giderler 

2019 yılında yapılan işletme giderleri, geçen yıl gerçekleşmesi ve program ödenekleri 

ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 6: Gider Grupları Tablosu 

     Giderler 

2018 2019 

Gerçekleşen 

Ödenek Gerçekleşen 

Ödeneğin 

son 

durumuna 

göre fark 

Ödeneğe göre 

sapmalar 

İlk durum  Son durum   
İlk 

duruma 

göre 

Son 

duruma 

göre 

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

 0- İlk madde ve malzeme giderleri 850.396 1.315.274 1.299.534 1.041.086 (258.448) (21) (20) 

 1- İşçi ücret ve giderleri 148.611 216.766 208.226 162.374 (45.852) (25) (22) 

 2- Memur ve söz.pers.ücr.ve 

giderleri 
94.931 143.634 144.852 118.233 (26.619) (18) (18) 

 3- Dışardan sağlanan fayda ve 

hizmetler 
346.975 521.107 535.735 463.702 (72.033) (11) (13) 

 4- Çeşitli giderler 45.893 89.115 87.806 58.609 (29.197) (34) (33) 

 5- Vergi, resim ve harçlar 14.423 20.806 20.924 5.911 (15.013) (72) (72) 

 6- Amortisman ve tükenme payları 192.833 199.648 209.273 192.915 (16.358) (3) (8) 

 7- Finansman giderleri 59.426 30.000 30.000 27.469 (2.531) (8) (8) 

     Toplam 1.753.488 2.536.350 2.536.350 2.070.299 (466.051) (18) (18) 

İşletme Bütçesinde 2,5 milyar TL’lik gider programlanmış, anılan tutar değişmeksizin 

fasıllar arasında aktarmalar yapılarak ödeneklerin son durumu belirlenmiştir. Dönem sonu 

itibarıyla giderler toplamı 2.070 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Giderlerin, programlananın 

%82’si oranında gerçekleştiği ve önceki döneme göre %18 oranında arttığı görülmektedir.  

TİGEM’in işletme bütçesi ve faaliyet raporunda yer alan giderler tablosundaki ilk 

madde ve malzeme giderleri rakamı, 635 milyon TL tutarında mükerrerlik içermektedir. Buna 

göre gerçekte, TİGEM’in 2019 yılı ilk madde ve malzeme giderleri 406 milyon TL, giderler 

toplamı da 1.435 milyon TL tutarındadır. 

Üretilmiş bazı mamullerin yeniden üretimde kullanılmasından kaynaklanan söz konusu 

635 milyon TL’lik mükerrer gider kaydı düşüldüğünde; toplam giderlerin %32’sini dışardan 

sağlanan fayda ve hizmetler, %28’ini ilk madde ve malzeme giderleri, %13’ünü amortisman 

giderleri, %11’ini işçi ücret ve giderleri, %8’ini memur ve sözleşmeli personel ücret ve 

giderleri, %4’ünü çeşitli giderler, %2’sini finansman giderleri ve %2’sini de vergi resim ve 

harçlar oluşturmaktadır.   



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 14 
 

Toplam giderler içinde %32 oranı ile en büyük paya sahip olan dışarıdan sağlanan fayda 

ve hizmet giderleri, bir önceki döneme göre %34 oranında artmıştır.  Yeni işçi alımlarının 

ayrılan işçi sayısından az olması, yatırımlara bağlı olarak işçi ihtiyacının artması gibi nedenlerle 

tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan sulama, çapalama, ekim, dikim, sağım, 

hayvan bakımı ve taşıma hizmetleri gibi işçilikler dışarıdan satın alınmaktadır. Ayrıca yeni sulu 

tarım alanlarının açılması elektrik giderlerini önemli ölçüde artırmaktadır. 

Toplam giderlerin %28’ini oluşturan ilk madde ve malzeme giderlerinde önceki yıla 

göre %36 oranında artış meydana gelmiştir. Artışın nedenlerine ve birim maliyetlere 

yansımasına üretim maliyetleri bölümünde değinilecektir. 

Memur ve sözleşmeli personel ücret ve giderleri de %24 oranında artarken İşçi ücret ve 

giderleri bir önceki yıla göre %9 oranında artmıştır. Personel giderlerine ilişkin ayrıntılı 

açıklama yukarıda İnsan Kaynakları başlığı altında yapılmıştır. 

Çeşitli giderler bir önceki yıla göre %28 oranında artmış olup, 58,6 milyon TL’lik çeşitli 

giderlerin; %79 oranında 46,5 milyon TL’sini biçer döver, tesis makine, taşıt vb. kiralama 

giderleri, %5 oranında 2,8 milyon TL’sini sigorta giderleri, %4 oranında 2,6 milyon TL’sini 

personel yolluk giderleri,  %4 oranında 2,5 milyon TL’sini tanıtım ve pazarlama giderleri ve 

%8 oranında 4,2 milyon TL’sini de diğer çeşitli giderler (320 bin TL’si temsil ve ağırlama 

gideri) oluşturmaktadır. 

 Vergi, resim ve harçlar bir önceki yıla göre %59 oranında azalarak 5,9 milyon TL’ye 

düşmüştür. Yıllara göre değişiklik arz eden bu kalem emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, 

damga vergisi ile diğer vergi, resim ve harçlardan oluşmaktadır.  

Amortisman giderlerinde önceki yıla göre önemli bir artış görülmemiş ve yaklaşık aynı 

miktarda gerçekleşmiştir.  

Finansman giderleri önceki yıla göre %54 oranında azalmıştır. 

TİGEM’in 2019 yılı giderleri toplamı olan 2.070.299 Bin TL’nin; 253.229 Bin TL’si 

faaliyet (dönem) giderlerine, 27.469 Bin TL’si finansman giderlerine, 2.480 Bin TL’si satışların 

maliyetine, 3.307 Bin TL’si çalışmayan kısım giderlerine ve 21.807 Bin TL’si de yapılmakta 

olan yatırımlar hesabına verilmiştir. 

Kalan 1.762.007 Bin TL’lik gider ise direkt ve endirekt olarak üretim maliyetlerine 

verilmiş olup, 2019 yılı üretimleri ile üretim giderleri sonraki bölümde ele alınmıştır. 
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1.3.5 Üretim ve Maliyetler 

TİGEM tarafından üretimi gerçekleştirilen başlıca ürünler ve üretim türlerine aşağıdaki 

tabloda yer verilmiştir. 

Tablo 7: Üretim Türü Tablosu 

Üretim Türü Ölçü 

2018 2019 Gerçekleşme (%) 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa 

Göre 

Geçen Yıla 

Göre 

1.Hububat:       

     Buğday  Ton 252.904 320.670 251.664 78,5 99,5 

     Arpa Ton 27.002 29.243 22.155 75,8 82,0 

     Diğer hububatlar (triticale+yulaf) Ton 6.616 5.435 5.588 102,8 84,5 

2.Endüstri bitkileri:       

     Ayçiçeği (yağlık) Ton 2.874 10.665 16.624 155,9 578,4 
     Dane mısır (yemlik) Ton 56.770 98.292 104.945 106,8 184,9 
     Mercimek Ton 7.378 9.612 3.460 36,0 46,9 
     Diğer end. Bitkileri Ton 1.656 1.635 1.140 69,7 68,8 

 3.Çayır, mera ve yem bitkileri (slajlık 

mısır, yonca vb.) 
Ton 307.140 300.778 268.736 89,3 87,5 

4.Bahçe kültürleri ür. (Antep fıstığı, 

narenciye vb.) 
Ton 19.359 34.460 16.708 48,5 86,3 

4.Sığırcılık:       

    İnek sütü Ton 81.541 82.825 73.782 89,1 90,5 

    Buzağı Adet 12.233 13.599 10.736 78,9 87,8 

5.Koyunculuk:       

    Koyun sütü Ton 3.560 3.710 2.627 70,8 73,8 
    Kuzu  Adet 96.554 103.270 103.386 100,1 107,1 

6.Koşu tayı Adet 325  330  101,5 

Görüldüğü gibi 2019 yılında kuzu, tay, yağlık ayçiçeği, dane mısır dışındaki tüm ürün 

veya ürün gruplarında hem program hedefinin, hem geçen yıl değerinin önemli ölçüde altında 

üretim gerçekleşmeleri olmuştur. 

TİGEM'in bitkisel üretimleri iklim şartlarından, hayvancılık üretimleri ise besleme ve 

hayvan hastalıklarından önemli ölçüde etkilenebilmektedir. 

Bunun dışında, verimlilik, kapasite kullanım oranı vb. etkenlerde üretimi 

etkilemektedir.  

TİGEM’de üretim üniteleri ve işçilerin üretime yönelik fiili çalışma sürelerinin 

tespitinde güçlükler bulunduğundan, sağlıklı bir işgücü verimlilik incelemesi 

yapılamamaktadır.  
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Üretim maliyetlerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

Tablo 8: Üretim Maliyetleri Tablosu 

Üretim Maliyetleri 

2018 2019 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

Gerçekleş

me 

Oranı 

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

(%) 

1-Üretimle doğrudan ilgili giderler: 
              
              

-İlk madde ve malzeme 850.396 71,3 1.315.274 69,9 912.348 96,6 69,4 
- İşçilik 148.611 12,5 216.766 11,5 45.603 4,8 21,0 
-Genel üretim giderleri 754.481 63,3 1.004.310 53,4 338.315 35,8 33,7 

Toplam (1) 1.753.488 147,1 2.536.350 134,8 1.296.266 137,2 51,1 

2-Üretimle dolaylı ilgili giderler 506.495 42,4 701.323 37,3 465.741 49,3 66,4 

Toplam (1+2) 2.259.983 189,5 3.237.673 172,1 1.762.007 186,5 54,4 

3- Yarı mamul değişmeleri (-) 135.878 11,4 146.496 7,8 96.953 10,3 66,2 

4- Üretim giderlerinden ind.ler (-)           

-Ara ve yan ürün giderleri 42.916 3,6 76.286 4,1 83.413 8,8 109,3 

-Üretimde kullanılan mamuller ve 

diğ. indirimler  888.813 74,5 1.133.206 60,2 636.966 67,4 56,2 

Toplam (4) 931.729 78,1 1.209.492 64,3 720.379 76,2 59,6 

5- Mamul ve hayvancılık maliyeti 

giderleri toplamı (1+2-3-4) 1.192.376 100,0 1.881.685 100,0 944.675 100,0 50,2 

Çizelgeden görüldüğü gibi 2019 yılında, 1.296.266 Bin TL’si üretimle doğrudan ilgili 

giderler, 465.741 Bin TL’si üretimle dolaylı ilgili giderler olmak üzere toplam 1.762.003 Bin 

TL tutarında üretim gideri yapılmıştır. 

Üretim giderlerinin 96.953 Bin TL’lik kısmı mamule dönüşmeden yarımamuller üretim 

hesabında kaldığı için mamul maliyetlerinin belirlenmesi bakımından üretim giderlerinden 

düşülmüştür. 

Ayrıca, 83.413 Bin TL’lik tali ürün üretim gideri ile 2 milyon TL’lik terkin edilen 

bitkisel ürünlere ilişkin üretim gideri ve 635 milyon TL'lik üretimde kullanılan ürünlerin üretim 

gideri toplamından oluşan toplam 637 milyon TL'lik indirim de düşülerek mamul üretim 

giderleri ile hayvan varlığı maliyetine eklenen üretim giderlerine ulaşılmıştır. 

TİGEM’de birçok bitkisel ürün, başka ürünlerin üretiminde veya hayvancılık 

faaliyetlerinde kullanıldığı için bu ürünlerin üretim giderleri olan yaklaşık 635 milyon TL 

mamul üretim giderlerinden düşülmüş ve böylece satışa sunulmak üzere mamuller hesabına 

alınan mamullerin ve hayvancılık maliyetlerinin nihai tutarına ulaşılmıştır. Bu tutar 944.675 

bin TL’dir.  
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944.675 Bin TL’lik bu tutar, satışa sunulan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretim 

giderleri ile hayvan varlığına eklenen maliyet giderlerini göstermektedir. Başka bir ifade ile 

“152 Mamuller hesabı” na alınan mamuller ile “296 Canlı hayvanlar” ve “155 Canlı stoklar” 

hesaplarında izlenmekte olan hayvan varlığının maliyetine eklenen giderleri ifade etmektedir. 

944.675 Bin TL’nin, 463.459 Bin TL’si ifade edildiği gibi, damızlık ve kasaplık 

hayvanların izlendiği varlık hesaplarına verilerek aktifleştirilirken, 481.216 Bin TL’si de 

mamuller hesabına alınan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretim maliyetini oluşturmuştur. 

2019 yılı maliyetleri önceki yıla göre önemli ölçüde artmış olup, bu husus aşağıdaki 

çizelgede seçilmiş bazı mamullerin birim maliyetlerinden görülebilmektedir. 

Tablo 9:Mamul Birim Maliyetleri Tablosu 
  

Mamuller 

2018 yılı 2019 yılı Önceki 

yıla göre 

birim 

maliyet 

artış, 

azalışı 

(%) 

Toplam 

üretim gid. 

(TL) 

Üretilen 

ürün mikt. 

(Kg) 

Birim 

üretim 

maliyeti 

(TL/Kg) 

Toplam 

üretim gid. 

(TL) 

Üretilen 

ürün mikt. 

(Kg) 

Birim 

üretim 

maliyeti 

(TL/Kg) 

Buğday 210.314.317 252.904.870 0,83 188.952.785 251.664.165 0,75 (9,7) 

Buğday tohumu 154.527.808 140.319.900 1,10 133.923.467 130.185.575 1,03 (6,6) 

Arpa 16.426.255 27.002.337 0,61 18.499.285 22.154.630 0,84 37,3 

Arpa tohumu 17.792.042 20.857.150 0,85 20.271.114 17.133.750 1,18 38,7 

Dane yemlik mısır 53.865.574 56.770.002 0,95 123.276.884 103.948.388 1,19 25,0 

Ayçiçeği 5.863.716 2.874.087 2,04 47.413.942 16.626.470 2,85 39,8 

Mercimek 19.025.545 7.377.900 2,58 16.994.582 3.460.800 4,91 90,4 

Mercimek tohumu 3.917.713 1.030.900 3,80 4.894.556 396.750 12,34 224,6 

Mercimek temizlenmiş 16.402.473 4.907.000 3,34 14.476.788 2.138.850 6,77 102,5 

Tritikale 3.969.387 7.208.360 0,55 3.822.738 6.955.723 0,55 (0,2) 

Tritikale tohumu 3.307.863 4.228.950 0,78 2.997.725 4.018.700 0,75 (4,6) 

Antep fıstığı 14.188.958 1.142.000 12,42 12.553.426 308.717 40,66 227,3 

Narenciye 9.182.167 17.687.675 0,52 12.337.008 16.295.118 0,76 45,8 

Yonca ota biçilen 34.394.418 66.013.565 0,52 44.223.519 54.482.290 0,81 55,8 

Yonca tohumluk 3.650.158 337.870 10,80 3.296.322 258.100 12,77 18,2 

Yonca tohumu 5.542.961 218.675 25,35 4.181.558 182.919 22,86 (9,8) 

Korunga ota biçilen 920.683 1.935.000 0,48 358.275 733.500 0,49 2,7 

Korunga tohumluk 627.119 339.540 1,85 2.031.054 738.785 2,75 48,8 

Fiğ toplam 17.053.875 39.123.788 0,44 12.810.835 19.587.460 0,65 50,0 

Tohumluk fiğ 5.657.756 2.462.800 2,30 6.928.878 1.960.710 3,53 53,8 

Fiğ tohumu 4.673.189 1.205.845 3,88 5.575.003 947.105 5,89 51,9 

Çayır otu toplam 7.284.716 26.658.874 0,27 12.145.788 22.434.773 0,54 98,1 

Hasıl mısır toplam 36.809.092 205.891.580 0,18 39.652.177 185.545.220 0,21 19,5 

Mısır slajı 39.258.163 137.859.011 0,28 41.555.264 117.762.635 0,35 23,9 

İnek sütü 118.852.917 81.541.402 1,46 143.631.229 73.789.586 1,95 33,5 

Koyun sütü 4.110.756 3.560.207 1,15 3.754.196 2.627.485 1,43 23,7 

Bal 1.914.928 55.383 34,58 1.971.409 43.662 45,15 30,6 

Boğa sperması 1.777.019 611.700 2,91 2.231.753 700.000 3,19 9,7 

Yem 109.571.210 91.447.910 1,20 132.370.226 91.350.445 1,45 20,9 
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Toplam üretim içinde önemli paya sahip olan buğday, arpa ve ayçiçeği gibi önemli 

ürünlerin maliyet unsurları ile ortalama birim maliyetleri incelendiğinde, buğday, buğday 

tohumu, tritikale, tritikale tohumu ve yonca tohumu birim maliyetlerinin önceki yıl birim 

maliyetlerine göre bir miktar azalma gösterdiği, bunun dışındaki tüm ürünlerin 2019 yılı birim 

maliyetlerinin önceki yıla göre arttığı görülmektedir. 

Artış oranları; mercimekte %90, temizlenmiş mercimekte %103, mercimek tohumunda 

%225, çayır otunda %98 ve Antep fıstığında %227 gibi yüksek oranlarda gerçekleşmiştir. 

Birim maliyetlerin artışında, başta mazot ve gübre olmak üzere girdi fiyatlarındaki 

artışlar belirleyici olmaktadır. Ayrıca, son yıllarda sulanan alanların artması ile birlikte elektrik 

fiyatları da birim maliyetleri etkileyen çok önemli bir girdi haline gelmiştir. 

Diğer yandan, büyük ölçüde iklimsel değişikliklere bağlı olarak, ekilen alanların 

verimleri yıldan yıla önemli farklılıklar gösterebilmektedir. Verimdeki artış ve düşüşlerde 

doğrudan birim maliyetlere yansımaktadır. 

1.3.6 Pazarlama 

1.3.6.1 Satışlar 

TİGEM’in pazarlama faaliyetleri, Ticaret Daire Başkanlığına bağlı Satış ve Pazarlama 

Şube Müdürlüğü, Tohumluk Satış ve Dağıtım Şube Müdürlüğü ile Dış Ticaret Şube Müdürlüğü 

tarafından yürütülmektedir.  

Pazarlama konusunda görevli olan şube müdürlüklerinin görevleri, Yönetim 

Kurulu’nun 04.04.2012 tarih ve 68 sayılı kararı ile 2013 yılında yürürlüğe giren Personelin 

Görev Yetki ve Sorumluluk Yönergesinde detaylı olarak sayılmıştır. 

TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği’nin 17 ve 20 nci maddelerinde de TİGEM’in 

Ana Statüsü gereği üretmek ve satarak dağıtmak zorunda olduğu tohumluk ve damızlık 

haricindeki bitkisel ve hayvansal ürünlerin satışlarına ilişkin düzenlemeler yer almıştır. 

TİGEM’in 2019 yılı satış programı ve gerçekleşme rakamları önceki yıl gerçekleşme 

değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 10: Satışlar Tablosu 

Satışlar 

Ölçü 2018 Yılı 2019 Yılı 

  Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

  Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar 

    Bin TL   Bin TL   Bin TL 

1-Esas ürünler:             

a-Yurt içi satışlar             

  aa) Bitkisel ürünler             

     Buğday Ton 174.360 196.370 9.343 14.545 72.576 109.676 

     Ayçiçeği Ton 2.960 7.159 10.667 26.722 13.566 31.931 

     Yemlik mısır (İkinci ürün) Ton 71.698 60.855 82.952 92.168 68.712 77.540 

     Antep fıstığı Ton 1066 30.879 615 18.443 357 13.445 

     Meyve (Narenciye) Ton 17.638 16.636 16.228 19.508 16.289 21.537 

    Yem bitkileri  Ton   271      703 

     Diğ. mahsul ve bitkisel 

ürünler 
    13.395  23.117   16.738 

          Buğday tohumu Ton 76.856 125.046 230.131 403.942 97.331 190.268 

          Arpa tohumu Ton 18.200 25.636 20.398 29.847 15.176 25.799 

          Diğer tohumlar     14.352  44.607   10.689 

    Tohumluk ürünler toplamı     165.034   478.396   226.756 

    Çeş.İmal. doğan satışlar      15.168   47.171   40.398 

Toplam(aa)     505.767   720.070   538.744 

 ab) Hayvancılık ürünleri              

        Safkan arap tay satışı Adet 241 20.969 214 21.100 191 19.976 

        Safkan arap elit tay satışı Adet 47 15.314 46 15.100 48 19.755 

    Atçılık toplamı     36.289   36.200   39.731 

        Damızlık sığır Adet 3.564 15.898 5.710 29.965 1.650 9.364 

        Kasaplık sığır Adet 3.629 25.368 3.565 29.432 5.797 41.500 

        Süt Ton 76.192 131.882 79.289 139.176 68.379 132.990 

    Sığırcılık toplamı     173.148   198.573   183.854 

        Damızlık koyun  Adet 17.569 24.415 22.000 34.658 17.292 25.414 

        Kasaplık koyun  Adet 46.648 41.516 50.820 45.356 57.827 52.910 

        Koyun sütü Ton 3.553 7.993 3.487 10.004 2.623 7.834 

    Koyunculuk toplamı     75.508   91.597   86.938 

    Diğer hayvancılık satışları     9.708   13.429   11.574 

 Toplam(ab)     293.063   352.945   321.317 

    Toplam (a)     798.830   1.073.015   860.061 

b-Yurt dışı satış(Buğday 

toh.) 
Ton 20.568 42317    26.446 68.301 

    Toplam (1)     841.147   1.073.015   928.362 

2-Ticari mal satışları     532.171  14.725   88.951 

3- Arızi satışl.(İlk 

mad.malz.ve hiz. sat.) 
    15.919   2.640   17.270 

    Toplam (1+2+3     1.389.237   1.090.380   1.034.583 

2019 yılında 1.090 milyon TL tutarında satış yapılması programlanmış, yılsonu 

itibarıyla programa göre %5 noksanıyla 1.035 milyon TL tutarında satış yapılmıştır. 2019 yılı 

satışları, programın %5 altında gerçekleşirken, geçen yıla göre %25 oranında azalmıştır. 

  2019 yılında gerçekleşen 1.035 milyon TL tutarındaki toplam satışların; %90 oranında 

928 milyon TL’si bitkisel ve hayvansal ürünlerden oluşan esas ürün satışları, %9 oranında 89 

milyon TL’si Genç Çiftçi Projesi kapsamında çiftçilere yapılan damızlık hayvan satışları ile 
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embriyo transferi projesi kapsamında ithal edilmiş hayvanların ve tali ürünlerin satışlarından 

oluşan ticari mal satışları, %1 oranında 17 milyon TL’si de ilk madde malzeme hizmet ve diğer 

arızi ürün satışlarından oluşmuştur.  

Ticari mal satışları, tali ürün satışları ve ilk madde malzeme ve hizmet satışlarının 

tamamı ile esas ürün satışlarının %93’lük kısmı yurtiçine yapılmıştır. 68 milyon TL’lik buğday 

tohumu ise ihraç edilmiştir.  

860 milyon TL’lik yurtiçi esas ürün satışlarının; %63 oranında 539 milyon TL’lik 

kısmını bitkisel ürün satışları, %37 oranında 321 milyon TL’lik kısmını hayvansal ürün satışları 

oluşturmuştur.  

Geçen yıla göre, toplam net satış hasılatı %25 oranında azalırken, bitkisel ürün satışları 

%6,5 oranında, hayvansal ürün satışları %9,6 oranında ve yurtiçi esas ürün satışları %7,7 

oranında artmıştır. 2019 yılı buğday tohumu ihracatında sağlanan %29 oranındaki miktar artışı 

ve %61 oranındaki parasal artışında dahil edilmesi ile toplam esas ürün satışlarında önceki yıla 

göre %10,4 oranında parasal artış sağlandığı görülmektedir. 

2019 yılında arızi satışlarda da önceki yıla göre %8,4 oranında artış olmuştur. Ancak, 

tamamına yakını Genç Çiftçi Projesi kapsamında yapılan damızlık hayvan satışlarından oluşan 

ticari mal satışlarında önceki yıla göre %83,3 oranında azalma olmuş ve önceki yıl 532,2 milyon 

TL olan ticari mal satışları 2019 yılında yaklaşık 89 milyon TL'ye düşmüştür.  

Ticari mal satışlarındaki azalma, 2019 yılında Genç Çiftçi Projesinin durdurulması ve 

sadece taahhüde bağlanan hayvanların dağıtımının yapılmasından kaynaklanmış olup, toplam 

net satış hasılatında görülen %25 oranındaki azalmanın nedeni de Genç Çiftçi Projesinin sona 

erdirilmesi olmuştur. 

TİGEM'in mamul, yarı mamul ve ticari mal stoklarının yılsonu tutarı, önceki yıl devri 

ve yıl içi hareketleri ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 11: Mamul, Yarı Mamul, Canlı hayvan ve Ticari Mal Stokları 

    Stoklar ölçü 

Geçen yıldan devreden Üretimden gelen 
Diğer                                 

girişler  
Satılan 

Diğer                                 

çıkışlar 

Ertesi yıla 

devreden 

Miktar  Tutar Miktar  Tutar Miktar  Tutar Miktar  Tutar Miktar  Tutar Miktar  Tutar 

A- Mamul stokları                           

   Buğday Ton 35.372 29.052 251.664 188.953 30.044 21.556 72.576   213.692   30.812 239.561 

   Arpa Ton 2.033 1.325 22.155 18.499 1.622 1.510     25.059 20.736 751 598 

   Buğday tohumu Ton 28.538 31.515 130.186 133.923 2.301 2.546 123.777 125.341 25.584 30.805 11.664 11.838 

   Arpa tohumu Ton 451 338 17.134 20.271 24 24 15.176 18.008 2.340 2.524 93 101 

   Ayçiçeği tohumu Ton 0 0                 0 0 

   Tritikale tohumu Ton 85 66 4.019 2.998 174 249 3.490 2.617 717 643 71 53 

   Mısır Silajı Ton 136.186 39.120 117.763 41.556     5.804 1.598 123.991 34.990 124.154 44.088 

   Yonca Ton 51.979 33.056 46.040 42.065 5.983 4.197 555 345 76.031 54.733 27.416 24.240 

   Diğer Ton 0 129.898   641.010   99.677   358.784   511.801 0 0 

   Toplam (A)     264.370   1.089.275   129.759   506.693   696.137   280.574 

B-Yarı ve ara mamuller:                           

  -Hazırlık ve ekim giderleri     159.872   293.651   1.521       198.219   256.825 

Toplam (B)     159.872   293.651    1.521       198.219   256.825 

C- Canlı Hayvanlar                           

   Kasaplık Sığır Adet 1.807 26.537 7.774 87.614 89 19.127 5.797 75.768 1.762 22.657 2.111 34.853 

   Kasaplık Koyun Adet 895 1.134 77.424 52.510   22.220 57.827 50.289 18.963 22.159 1.529 3.416 

   Diğer     5.781   3.952   567   956   2.740   6.604 

   Toplam (C)     33.452   144.076   41.914   127.013   47.556   44.873 

D- Ticari Mallar     52.882       73.336       107.047   19.171 

   Genel Toplam     510.576   1.527.002   246.530   633.706   1.048.959   601.443 
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2018 yılından devreden mamul, yarı mamul, canlı hayvan ve ticari mal stoku toplam 

tutarı 510.576 milyon TL olup, dönem içerisinde 1.527 milyon TL’si üretimden giderlerinden 

ve damızlık hayvanların reformeye ayrılmasından, 247 milyon TL’si diğer girişlerden olmak 

üzere toplam 1.774 milyon TL’lik stok girişi; 634 milyon TL’si satışlardan, 1.049 milyon TL’si 

üretimde ilk madde olarak kullanımdan ve diğer çıkışlardan olmak üzere toplam 1.683 milyon 

TL’lik stok çıkışı olması sonucu bir sonraki döneme 601 milyon TL’lik mamul, yarı mamul,  

canlı hayvan ve ticari mal stoku devretmiştir.  

Önceki yıla göre %18 oranında artarak 2019 yılına devreden 601 milyon TL’lik mamul, 

yarı mamul, canlı hayvan ve ticari mal stoklarının; 537 milyon TL tutarında %89’u bitkisel 

üretime ilişkin stoklardan, 45 milyon TL tutarında  %7’si canlı hayvan stoklarından, 19 milyon 

TL tutarında %4’ü de ticari mal (genç çiftçilere dağıtılacak canlı hayvan) stoklarından 

oluşmaktadır. 

1.3.6.2 Satış Sonuçları 

TİGEM’in 2019 yılı satış sonuçları, program ve gerçekleşen değerleriyle beraber 

aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 12: Satış Sonuçları Tablosu 

Satış sonuçları Net                 

satışlar 

Satışların 

maliyeti 

Faaliyet 

giderleri 

Satış 

maliyetleri 

toplamı 

Faaliyet 

kârı/ 

zararı 

Satış 

maliyetine 

göre kâr/ 

zarar 
 Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 

1-Esas ürünler       

a-Yurt içi       

  aa) Bitkisel ürün satışları       

    Buğday 109.676 56.919 27.781 84.700 24.976 29,5 
    Ayçiçeği 31.931 37.574 8.316 45.890 (13.959) (30,4) 

    Yemlik mısır 77.540 61.711 18.039 79.750 (2.210) (2,8) 

    Antep fıstığı 13.445 11.446 3.023 14.469 (1.024) (7,1) 
    Meyve (Nerenciye) 21.537 12.332 7.139 19.471 2.066 10,6 

    Yem bitkileri 703 1.460 299 1.759 (1.056) (60,0) 
    Diğer mahsul ve bitkisel ürünler 16.758 17.830 6.152 23.982 (7.224) (30,1) 

   Tohumlar       
    Buğday tohumu 190.268 99.417 60.603 160.020 30.248 18,9 

    Arpa tohumu 25.799 18.007 7.568 25.575 224 0,9 

    Mısır tohumu 190 119 96 215 (25) (11,8) 
    Diğer tohumlar 10.499 5.571 5.569 11.140 (641) (5,8) 

    Tohumlar toplamı 226.756 123.114 73.836 196.950 29.806 15,1 
    Diğer bitkisel ürünler toplamı 40.398 34.678 4.336 39.014 1.384 3,5 

  aa) Bitkisel ürünler toplamı 538.744 357.064 148.923 505.987 32.757 6,5 

  ab) Hayvancılık ürünleri       
    Damızlık sığır 9.364 9.211 2.689 11.900 (2.536) (21,3) 

    Kasaplık sığır 41.500 75.767 12.663 88.430 (46.930) (53,1) 
    Süt 132.990 134.333 36.532 170.865 (37.875) (22,2) 

    Sığırcılık toplamı 183.854 219.311 51.884 271.195 (87.341) (32,2) 
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    Damızlık koyun 25.414 26.131 7.212 33.343 (7.929) (23,8) 

    Kasaplık koyun 52.910 50.290 14.540 64.830 (11.920) (18,4) 

    Süt 7.834 3.742 1.774 5.516 2.318 42,0 

    Koyunculuk toplamı 86.158 80.163 23.525 103.688 (17.530) (16,9) 

    Safkan arap tay satışı 19.976 10.198 7.262 17.460 2.516 14,4 
    Safkan arap elit tay satışı 19.755 5.545 6.453 11.998 7.757 64,7 

    Atçılık toplamı 39.731 15.743 13.715 29.458 10.273 34,9 
    Diğer hayvancılık 11.574 10.749 4.762 15.511 (3.937) (25,4) 

  ab)Hayvancılık toplamı 321.317 325.966 93.886 419.852 (98.535) (23,5) 

    Toplam (a) 860.061 683.030 242.809 925.839 (65.778) (7,1) 

b-Yurt Dışı       

    Buğday Tohumu 68.335 25.924 4.079 30.003 38.332 127,8 

    Toplam (b) 68.335 25.924 4.079 30.003 38.332 127,8 

    Toplam (1) 928.396 708.954 246.888 955.842 (27.446) (2,9) 

2-Ticari mallar  88.951 100.184 5.309 105.493 (16.542) (15,7) 

3- Arızi satışlar (malz. ve hizm.) 17.270 15.135 1.031 16.166 1.104 6,8 

    Toplam (1+2+3) 1.034.617 824.273 253.228 1.077.501 (42.884) (4,0) 

    Satış proğramı 1.075.655 879.521 283.571 1.163.092 (87.437) (8,0) 

    Geçen dönem satış sonuçları 1.389.237 1.128.916 233.253 1.362.169 27.068 2,0 

    Proğrama göre fark (41.038) (55.248) (30.343) (85.591) 44.553 4,0 

TİGEM, 2019 yılı işletme bütçesinde, 1.076 milyon TL tutarında satış hasılatı elde 

edileceği, satışların maliyeti ve faaliyet giderleri toplamının 1.163 milyon TL olacağı ve 87 

milyon TL tutarında faaliyet zararı oluşacağını öngörmüştür. Ancak, cari dönemde 1.035 

milyon TL tutarında net satış hasılatı gerçekleştirilmiş, 1.078 milyon TL satış maliyetleri 

toplamı oluşmuş ve satış maliyetleri toplamının %4’ü oranında 43 milyon TL faaliyet zararı 

edilmiştir. 

Elde edilen faaliyet sonucu, program hedefine göre olumlu bir gerçekleşmeye işaret 

etmekte ise de geçen dönem faaliyet sonucuna göre önemli bir gerileme göstermiştir. Programa 

göre %50 oranında daha olumlu gerçekleşme gösteren 2019 yılı faaliyet zararı, 2018 yılına göre 

ise %259 oranında olumsuz bir sonuca işaret etmektedir. Çünkü, 2018 yılında 27 milyon TL 

kar ile sonuçlanan esas faaliyetler, 2019 yılında 43 milyon TL zarara dönüşmüştür.    

2019 yılı faaliyet sonucunda görülen bu olumsuz gelişme esas itibarıyla, önceki yıla 

göre net satış hasılatında %25 oranında azalma olurken, satış maliyetleri toplamındaki 

azalmanın %21 oranında gerçekleşmesinden kaynaklanmıştır. Net satış hasılatı ve satış 

maliyetleri toplamındaki azalma ise 2019 yılında Genç Çiftçi Projesinin durdurulması ve sadece 

taahhüde bağlanan hayvanların dağıtımının yapılmasından ileri gelmiştir.    

2019 yılında; bitkisel ürün satışlarının bazılarından faaliyet zararı edilmiş olsa da 

bitkisel ürün satışları toplamında %6,5 oranında 32,8 milyon TL’lik faaliyet karı oluşmuştur. 
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Hayvancılık ürünleri satışlarında ise, atçılık faaliyetlerinden %35 oranında 10,3 milyon 

TL kâr elde edilmesine rağmen, sığırcılık, koyunculuk ve diğer hayvancılık faaliyetleri 

satışlarında oluşan faaliyet zararı nedeni ile hayvancılık ürünleri satışları toplamında %23,5 

oranında 98,5 milyon TL faaliyet zararı oluşmuştur.  

Yurtiçi bitkisel ve hayvansal ürün satışları toplamı ise %7 oranında 65,8 milyon TL 

faaliyet zararı ile sonuçlanmıştır. 

2019 yılı yurt dışı satışlarından %128 oranında 38,3 milyon TL faaliyet karı sağlanmış 

ise de toplam esas ürün satışlarından 2019 yılında %3 oranında 27,4 milyon TL faaliyet zararı 

oluşması önlenememiştir. 

2019 yılında ticari mal satışlarından %16 oranında 16,5 milyon TL faaliyet zararı 

edilmesine karşılık, arızi nitelikteki satışlardan %7 oranında 1,1 milyon TL faaliyet karı elde 

edilmiştir. Ticari mal satışları, Genç Çiftçi Projesi kapsamında yapılan damızlık hayvan 

teslimleri ile önceki yıllarda embriyo transferi projesi kapsamında ithal edilmiş hayvanların ve 

tali bazı ürünlerin satışlarından oluşmuştur.  

Sonuç olarak 2019 yılı faaliyetleri, 43 milyon TL faaliyet zararı ile sonuçlanmıştır. 

Görüldüğü gibi, 2019 yılında ticari mal satışlarından da önemli miktarda faaliyet zararı edilmiş 

ise de esas itibarıyla faaliyet zararı oluşumunda hayvancılık zararları belirleyici rol oynamıştır. 

1.3.7 Bağlı Şirket/Ortaklık ve İştirakler 

TİGEM’in bağlı ortaklık ve iştiraklerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 13: Bağlı Ortaklık ve İştirakler Tablosu 

Bağlı ortaklıklar ve İştirakler 

    Ana kuruluş tarafından 
Toplam kamu payı 

Bağ. Ort./iştirakin 

    2019 yılı sonunda Gerçekleşen Ana kuruluşa Temettünün 

B.ort./ 

İştirakin 

B.ort./ 

İştirakin 
Taahhüt     Taahhüt     dönem isabet eden ödenmiş 

esas ödenen edilen Ödenen Ödeme edilen Ödenen Ödeme kârı veya zararı temettü Sermayeye 

sermayesi sermayesi sermaye sermaye oranı sermaye sermaye oranı Bin TL Bin TL oranı % 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % Bin TL Bin TL % 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

I- Bağlı ortaklıklar                             

 1-Türk Sudan Uluslararası 

Tarım ve Hayvancılık A.Ş 
66.500 13.300 57.590 13.300 23 57.590 13.300 23 (423)   -  -  -  -  

II - İştirakler                             

1.Bala Tarım ve Hayvancılık 

San. Tic. AŞ 
70.000 70.000 14.000 14.000 100 14.000 14.000 100 747  -  -  -  -  

2.Kazova Vasfi Diren Tarım 

İşl. San. ve Tic. AŞ 
7.081 7.081 1.769 1.769 100 1.769 1.769 100 1.845   - -  -  -  

Toplam II 77.081 77.081 15.769 15.769 100 15.769 15.769 100 2.592   -  -  -  - 

Genel toplam  143.581 90.381 73.359 29.069 40 73.359 29.069 40 2.169   - -  -  -  
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 28.04.2014 

tarihinde imzalanan İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşma kapsamında, merkezi 

Ankara’da olmak üzere “Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi” 

kurulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 28.04.2014 

tarihinde imzalanan İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşma, 04.04.2015 tarih ve 

6648 sayılı Kanun ile onaylanmış olup, anlaşmanın 1 inci maddesi ile Sudan’da tarımsal üretim, 

hayvancılık faaliyetleri, bunlara ilişkin endüstriyel tesisler kurup ihracat, ithalat ve ticaret 

yapmak üzere bir ortak şirket kurulması, Şirketin merkezinin Türkiye’de (Ankara), esas 

şubesinin Sudan’da olması, Şirket Merkezi ve şubelerinin bulundukları ülkelerin yasalarına 

göre idare edilmeleri öngörülmüştür. 

233 sayılı KHK’nın 22 nci maddesi gereği, Türk Sudan Uluslararası Tarım ve 

Hayvancılık Anonim Şirketinin kuruluş esasları 17.01.2018 tarih ve 2018/11226 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve Ana Sözleşmesi Yüksek Planlama Kurulu’nun 

30.05.2018 tarih ve 2018/T-13 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Onaylanmış olan Şirket Ana 

Sözleşmesi ve atanmış olan yönetim kurulu üyeleri 05.09.2018 tarihinde ticaret siciline 

kaydedilmiş ve 10.09.2018 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Şirketin 

sermayesi 10 milyon ABD Doları olup %80’i TİGEM’e aittir.  

Merkezi Ankara’da olan ve söz konusu uluslararası anlaşmanın 1 inci maddesi gereği 

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve 233 sayılı KHK’ya tabi olan Şirket, 233 sayılı KHK’nın 

22 nci maddesi gereği TİGEM’in bağlı ortaklığı niteliğini taşımakta ve 39 uncu maddesi gereği 

Sayıştay denetimine tabi bulunmaktadır. Kurulan şirket aynı zamanda, 3346 sayılı Kanunun 2 

nci maddesi gereği TBMM KİT Komisyonunun denetimine de tabi bulunmaktadır. 

Teşekkül, ayrıca iştirak ettiği Bala Tarım ve Hayvancılık San. Tic. AŞ ile Kazova Vasfi 

Diren Tarım İşl. San. ve Tic. AŞ’ne taahhüt ettiği sermayenin tümünü ödemiş bulunmaktadır. 

Bu iştiraklerden 2018 ve 2019 yıllarında temettü geliri elde edilmemiştir. 

1.3.8 Yatırımlar 

18 Şubat 2019 Tarihli ve 30690 Sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de Yayımlanan 767 

Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan Genel Yatırım Programı çerçevesinde belirlenmiş 

olan TİGEM’in 2019 yılı yatırım programının detayı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 14:Yatırımlar Tablosu 

Projeler 

  

Başlangıçtan 2019 

yılı sonuna kadar 2019 yılı 

ödeneğinin 

son 

durumu 

2019 yılında Gerçekleşme (%) Projenin 
 

Yıllar Son Nakdi Fiziki 
Nakdi Fiziki 

itibarıyla tutarı 
Nakdi 

ödeme  Bin 

TL 

Fiziki 

yatırım 

 Bin 

TL 

ödeme yatırım 

süresi Bin TL Bin TL Bin TL Tümünde 
2019 

yılında 
Tümünde 

2019 

yılında 

A- Etüd-Proje İşleri                       

     2019 A 020110- Muhtelif Fizibilite  2019-2019 200 52 52 200 52 52 26,0 26,0 26,0 26,0 

Toplam (A)   200 52 52 200 52 52 26,0 26,0 26,0 26,0 

B- Devam Eden Projeler                       

     2019 A 020160 Muhtelif İşler Projesi 2019-2019 1.200 0 0 1.200 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     2019 A 020140 Hayvansal Üretimi Geliştirme Projesi 2019-2019 63.350 54.011 34.648 63.350 54.011 34.648 85,3 85,3 54,7 54,7 

    2019 A 020120 Tarımsal Yapılar ve Tesisler Projesi 2019-2019 24.000 20.295 3.368 24.000 20.295 3.368 84,6 84,6 14,0 14,0 

    2019 A 020150 Tarımsal Sulama Projesi  2019-2019 6.000 3.161 3.161 6.000 3.161 3.161 52,7 52,7 52,7 52,7 

  2019 A 020130 Mekanizasyon ve Bilgi Sistemleri 

Projesi 

2019-2019 20.250 17.048 17.048 20.250 17.048 17.048 84,2 84,2 84,2 84,2 

Toplam (B)   114.800 94.515 58.225 114.800 94.515 58.225 82,3 82,3 50,7 50,7 

C- Yeni Projeler                       

Toplam  (C)                       

Yatırım Programında yer alan projeler toplamı (A+B+C)    115.000 94.567 58.277 115.000 94.567 58.277 82,2 82,2 50,7 50,7 

D-Yatırım programında yer almayan harcamalar:                       

-Bitkisel Tesis Yatırımları 2019-2019 14.222 14.222 14.222 14.222 14.222 14.222 100,0 100,0 100,0 100,0 

-Demirbaş mefruşat 2019-2019 5.373 4.286 4.286 5.373 4.286 4.286 100,0 79,8 100,0 79,8 

-İrad hayvanları-Sperma 2019-2019 17.650 42 42 17.650 42 42 100,0 0,2 100,0 0,2 

Toplam Projesiz Yatırımlar (D)   37.245 18.550 18.550 37.245 18.550 18.550 100,0 49,8 100,0 49,8 

E-Özel tükenmeye tabi varlık Yatırımları 2019-2019 15.090 12.818 12.818 15.090 12.818 12.818 100,0 84,9 100,0 84,9 

Toplamı (E)   15.090 12.818 12.818 15.090 12.818 12.818 100,0 84,9 100,0 84,9 

Genel Toplam (A+B+C+D+E)   167.335 125.935 89.645 167.335 125.935 89.645 86,0 75,3 61,2 53,6 
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2019 yılı Yatırım Programında yer alan TİGEM’in yatırım faaliyetleri ile ilgili olarak; 

-Genel Yatırım Programında yer alan projeli yatırım tutarı 115 milyon TL olup, 2019 

yılı sonuna kadar 94.566 bin TL harcandığı ve ödeneğin son durumuna göre nakdi %82 

oranında gerçekleşme sağlandığı, 

-94.566 bin TL’lik yatırım harcamasının 36.289 bin TL’sinin yılsonunda verilmiş 

yatırım avansı olduğu ve fiziken gerçekleşmediği, fiziki gerçekleşme oranının %50,7 olduğu,  

- Genel Yatırım Programında yer almayan yatırımlar çerçevesinde değerlendirilen özel 

tükenmeye tabi varlıklar ile bitkisel tesis yatırımları, irat hayvanları-sperma, ve bazı demirbaş 

alımları, yatırım kapsamında değerlendirildiğinden, bunlar içinde yönetim kurulu kararı ile 

yatırım ödeneği ayrıldığı ve bu çerçevede ayrılan ödeneğin son tutarı 52.335 bin TL ile birlikte 

Teşekkülün 2019 yılı yatırım ödeneğinin son tutarının toplam 167.335 bin TL olduğu 

görülmüştür. 2019 yılı sonuna kadar bu tutarın ancak 125.935 bin TL sinin harcandığı 

görülmektedir. 

1.4 Finansal Tablolar 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2019 yılına ilişkin olarak hem 213 sayılı VUK 

hükümleri ve Maliye Bakanlığı 1 Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği 

hükümlerine göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunu ve hem de 6102 sayılı TTK hükümleri 

ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na göre düzeltilmiş bilanço, gelir tablosu 

ve diğer finansal raporları yönetim kurulu onayına sunmuş, her iki tür finansal tablolar Yönetim 

Kurulunun 02.04.2019 tarih ve 8/101 sayılı kararı ile onaylanmıştır.   

TİGEM 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) 

Müessese ve bağlı ortaklığı bulunmayan Kuruluşun ilgili yıl değerlendirmeleri 

konsolide olmayan bilanço üzerinden yapılmıştır.  
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Maliye Bakanlığı 1 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği hükümlerine göre 

hazırlanmış bilançonun Varlıklar bölümünü oluşturan değerlerin ayrıntısı önceki dönem ile 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

1.4.1.1 Aktif (Varlıklar) 

Tablo 15: Aktif Tablosu 

Aktif (Varlıklar) 
2018 2019 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I – Dönen varlıklar:           

  A - Hazır değerler 67.259 2,9 17.082 0,7 (50.177) 

  B - Menkul kıymetler 8.488 0,4 399 - (8.088) 

  C - Ticari alacaklar 83.926 3,6 98.255 3,8 14.330 

  D - Diğer alacaklar 10.840 0,5 15.487 0,6 4.647 

  E – Stoklar 633.448 27,3 746.380 29,2 112.932 

  F - Yıllara yaygın inşaat ve ona. mal. - - - - - 

  G - Gelecek aylara ait gid.ve gel.tah. 5.133 0,3 4.693 0,2 (441) 

  H - Diğer dönen varlıklar 63.464 2,7 98.017 3,8 34.553 

Toplam  ( I ) 872.558 37,6 980.313 38,3 107.756 

II - Duran varlıklar:      

  A - Ticari alacaklar 5.836 0,2 6.430 0,3 594 

  B - Diğer alacaklar 10.323 0,4 7.017 0,3 (3.306) 

  C - Malî duran varlıklar 29.069 1,3 29.069 1,1 - 

  D - Maddi duran varlıklar 812.514 35,1 827.170 32,4 14.656 

  E - Maddi olmayan d.v. 5.404 0,2 5.185 0,2 (219) 

  F - Özel tükenmeye tabi varlıklar 19.166 0,8 21.510 0,8 2.345 

  G - Gelecek yıllara ait gid.ve gel.tah. - - - - - 

  H - Diğer duran varlıklar 562.346 24,3 679.536                    26,6 117.190 

Toplam  ( II ) 1.444.658 62,3 1.575.918 61,7 131.260 

Genel toplam  ( I+II ) 2.317.216 100,0 2.556.231 100,0 239.016 

Nazım hesaplar 375.428  425.900  50.472 

Aktif toplamı, 2018 yılına göre % 10,3 oranında artarak 2.556.231 Bin TL’ye 

yükselmiştir. Aktifin % 38,3 oranında 980.313 bin TL’lik kısmı dönen, % 61,7 oranında 

1.575.918 bin TL’lik kısmı duran varlıklardan oluşmuştur. 

Dönen varlıkların % 1,7 oranında 17.082 bin TL’lik kısmı hazır değerlerden, %0,04 

oranında 399 bin TL’lik kısmı menkul kıymetlerden, %10,0 oranında 98.255 bin TL’lik kısmı 

ticari alacaklardan, %1,6 oranında 15.487 bin TL’lik kısmı diğer alacaklardan, %76,1 oranında 

746.380 bin TL’lik kısmı stoklardan, %0,5 oranında 4.693 bin TL’lik kısmı gelecek aylara ait 
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giderler ve gelir tahakkuklarından ve %10,0 oranında 98.017 bin TL’lik kısmı diğer dönen 

varlıklardan meydana gelirken; duran varlıkların %0,5 oranında 6.430 bin TL’lik kısmı ticari 

alacaklardan, %0,5 oranında 7.017 bin TL’lik kısmı diğer alacaklardan, %2,0 oranında 29.069 

bin TL’lik kısmı mali duran varlıklardan, %52,5 oranında 827.170 bin TL’lik kısmı maddi 

duran varlıklardan, %0,3 oranında 5.180 bin TL’lik kısmı maddi olmayan duran varlıklardan,  

%1,4 oranında 21.510 bin TL’lik kısmı özel tükenmeye tabi varlıklardan ve  %43,1 oranında 

679.536 bin TL’lik kısmı da diğer duran varlıklardan meydana gelmiştir. 

Kuruluşun toplam 3 milyon 272 bin dekar olan arazi varlığı; Devlet Üretme Çiftlikleri 

ve Haralardan devralınırken, ilk kayıt değerlerinin tamamına yakını iz bedelli olması nedeniyle 

bu günkü değeriyle bilançoda gösterilmesi mümkün olamamıştır. Arazilerin 5024 Sayılı Kanun 

gereğince enflasyon düzeltmesine tabi tutulma imkânı getirilmesine rağmen, ilk kayıt değerinin 

birçok işletmede “iz bedel” olması nedeniyle yapılan düzeltme işlemi arazilerin gerçek değerini 

yansıtamamıştır. Varlıkların analizinde, bu durumun göz önünde tutulması gerekmektedir. 

1.4.1.2 Pasif (Kaynaklar) 

Tablo 16: Pasif Tablosu 

Pasif (Kaynaklar) 
2018 2019 Fark 

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

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar:           

  A-Mali borçlar 257.500 11,1 250.000 9,8 (7.500) 

  B-Ticari borçlar 103.628 4,5 138.186 5,4 34.558 

  C-Diğer borçlar 2.742 0,1 2.380 0,1 (362) 

  D-Alınan avanslar 77.395 3,3 15.016 0,6 (62.379) 

  E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri - - - - - 

  F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 11.847 0,5 16.245 0,6 4.398 

  G-Borç ve gider karşılıkları - - - - - 

  H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider 

tahakkukları 20.289 0,9 19.091 0,7 (1.198) 

  I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 410 - - - - 

Toplam (I) 473.813 20,4 442.008 17,3 (31.805) 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar: - - - - - 

  A-Mali borçlar - - - - - 

  B-Ticari borçlar - - - - - 

  C-Diğer borçlar - - - - - 

  D-Alınan avanslar - - - - - 

  E-Borç ve gider karşılıkları - - - - - 

  F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider         

tahakkukları - - - - - 

  G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar - - - - - 
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Toplam (II) - - - - - 

   Toplam (I+II) 473.813 20,4 442.008 17,3 (31.805) 

III-Öz kaynaklar:          

  A-Ödenmiş sermaye 2.320.747 100,2 2.570.747 100,6 250.000 

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

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

  B-Sermaye yedekleri - - - - - 

  C-Kâr yedekleri 15.711 0,7 15.711 0,6 - 

  D-Geçmiş yıllar kârları - - - - - 

  E-Geçmiş yıllar zararları (-) (483.732) -20,9 (493.055) -19,3 9.323 

  F-Dönem net kârı (zararı) (9.323) -0,3 20.820 0,8 30.143 

Toplam (III) 1.843.403 79,6 2.114.223 82,7 270.820 

Genel toplam (I+II+III) 2.317.216 100 2.556.231 100 239.015 

  Nazım hesaplar 375.428   425.900   50.472 

 

Pasif toplamı, 2018 yılına göre % 10,3 oranında artarak 2.556.231 bin TL’ye 

yükselmiştir. Pasif toplamının % 17,3 oranında 442.008 bin TL’lik kısmı kısa vadeli yabancı 

kaynaklardan;   % 82,7 oranında 2.114.223 bin TL’lik kısmı öz kaynaklardan oluşmuştur. 

2018 yılına göre % 7 oranında azalan kısa süreli yabancı kaynakların toplam kaynaklar 

içindeki payı %20’den %17’ye düşerken, 2018 yılına göre %15 oranında artan öz kaynakların 

payı %80’den %83’e yükselmiştir. 

1.4.2 Gelir Tablosu 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı gelir tablosu, önceki yıl değerleri ile 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 17: Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler   2018 

Bin TL 

2019 

Bin TL 

Fark 

A-Brüt satışlar 1.389.237 1.034.617 (354.620) 

B-Satış indirimleri ( - ) - - - 

C-Net satışlar  1.389.237 1.034.617 (354.620) 

D-Satışların maliyeti (-) 1.128.916 824.273 (304.643) 

            Brüt satış karı/zararı  260.322 210.344 (49.977) 

E-Faaliyet giderleri (-) 233.253 253.229 19.975 

            Faaliyet karı/zararı 27.069 (42.884) (69.953) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gel.ve karlar 97.830 134.373 36.543 
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G-Diğer faaliyetlerden olağan gid.ve zar.(-) 59.440 68.513 9.073 

H-Finansman giderleri 59.426 27.469 (31.957) 

            Olağan kar/zarar  6.033 (4.493) (10.526) 

I-Olağandışı gelir ve karlar 19.647 72.692 53.045 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 35.003 47.379 12.375 

             Dönem karı/zararı (-9.323) 20.820 30.144 

K-Dönem karı vergi ve yasal yük.       

            Dönem net karı/zararı (-9.323) 20.820 30.144 

Teşekkülün 2019 yılında, yurtiçinde ve dışında gerçekleştirdiği bitkisel ve hayvansal 

ürün satışlarından elde ettiği brüt satış geliri 1.034.617 bin TL olarak gerçekleşmiş, brüt 

satışlardan indirilecek herhangi bir satış indirimi bulunmadığından net satışlar, brüt satışların 

aynısı olmuştur. Net satışlar, bir önceki döneme göre %26 azalmıştır.  

Satış hasılatını oluşturan bitkisel ve hayvansal ürünler ile ticari malların giderlerinden 

oluşan satışların maliyeti toplamı 824.273 bin TL olup önceki döneme göre %27 oranında azalış 

göstermiştir.  

Faaliyet giderleri geçen yıla göre %9 oranında artış göstererek 253.229 bin TL olarak 

gerçekleşmiştir.  

Brüt satış karındaki %19'luk azalışın yanı sıra, faaliyet giderlerinde de %9 artış olması, 

önceki yıl 27.069 bin TL karlı olan faaliyet sonucunun cari dönemde 42.884 bin TL zararla 

sonuçlanmasına neden olmuştur. Satışların maliyeti ve faaliyet giderlerinden oluşan satış 

maliyetleri toplamına göre faaliyet zararlılığı oranı %4 olarak gerçekleşmiştir.  

 Kurumun faaliyetleri, 72.692 bin TL olağandışı gelir ve kârlardan; 47.379 bin TL 

olağandışı gider ve zararlar ile 4.493 bin TL olağan zarar tutarlarının düşülmesi neticesinde 

20.820 bin TL dönem karı ile sonuçlanmıştır. Burada dikkat çeken husus, karın faaliyetlerden 

değil, olağan dışı gelir ve karlardaki artış ile meydana gelmiş olmasıdır. 

1.5 Mali Oran Analizi 

TİGEM'in mali bünyesine ilişkin gerekli görülen bazı rasyolar ve devir hızları 

aşağıdadır. 
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Tablo 18: Mali Oranlar ve Devir Hızları Tablosu 

Rasyolar 

2018 2019 Artış/ 

    azalış 

(%) (%)   

1. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 389,1 521,1 132,0 

2. Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 184,2 241,6 57,4 

3. Likidite oranı=(Dönen varlıklar-stoklar)x100/ Kısa süreli yabancı kaynaklar 50,5 57,7 7,2 

4. Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 35,1 31,4 (3,7) 

5.Bağlı değerlerx100/Varlıklar toplamı 61,1 59,9 (1,2) 

6. Zararlılık=Dönem Zararı x100/Öz kaynaklar 0,6  - - 

7. Karlılık=Dönem Karıx100/Öz kaynaklar - 1,0 - 

8.Net satışların brüt satış karına dönüşüm oranı=Brüt sat karıx100/Net satışlar 18,7 20,3 1,6 

9.Net satışların faaliyet karına dönüşüm oranı=Faaliyet karıx100/Net satışlar 1,9 (4,1) (6,0) 

Devir hızları 
2018 2019 Artış/ 

Kere Kere azalış 

10.Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 19,5 11,4 (8,1) 

11.Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 1,6 1,1 (0,5) 

12.Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 0,8 0,5 (0,3) 

13.Sermaye devir hızı=Net satışlar/işl.faaliyetlerinde kull.sermaye 0,6 0,4 (0,2) 

Teşekkülde yabancı kaynakların kaynaklar içerisindeki oranı %20'den %16'ya düşmüş, 

öz kaynakların oranı ise %80'den %84'e yükselmiştir. Buna bağlı olarak mali yeterlilik 

göstergesi 132 puan artış ile %521 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Teşekkül, 2019 yılında kısa vadeli borçların iki katını aşan dönen varlık miktarına 

kavuşmuştur. Varlıklar içinde duran varlıkların payı yüksek, dönen varlıkların payı düşük ise 

de kısa vadeli borç ve yükümlülüklerin payının da düşük olmasına bağlı olarak cari oran da 

yüksek seyretmekte ve Teşekkül önemli bir işletme sermayesi açığı ile karşılaşmamaktadır. 

Dönen varlıklardan stokların düşülmesi halinde kısa vadeli borçları karşılama oranı 

%57,7’ye düşmektedir. Teşekkülün faaliyet gösterdiği sektörün özelliği gereği stok seviyesi 

nispeten yüksek seyretmektedir.  

Yabancı kaynakların 5 katı olan öz kaynaklar, toplam varlıkların %31,4’ünü oluşturan 

maddi duran varlıkların ve toplam varlıkların %59,9’unu oluşturan bağlı değerlerin 

edinilmesine yetmektedir.  

Teşekkül faaliyet gösterdiği tarım sektörünün özelliği gereği, kaynaklarının önemli bir 

bölümünü maddi duran varlıklara ve bağlı değerlere yatırmıştır. Bağlı değerlerin toplam 

varlıklar içindeki payı %59,9 olarak gerçekleşmiştir. Bağlı değerlerin yüksek olması, maddi 
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duran varlıklar yanında çok yıllık yonca tesisi vb. özel tükenmeye tabi varlıklar ile canlı hayvan 

varlığı gibi bazı bağlı değerlerden kaynaklanmaktadır. 

Teşekkülün 2018 faaliyet dönemi 9,3 milyon TL dönem zararı ile sonuçlanmışken, 2019 

faaliyet dönemi sonunda 20,8 milyon TL kar elde etmiştir. Burada dikkat çeken husus, karın 

faaliyetlerden değil, olağan dışı gelir ve karlardaki artış ile meydana gelmiş olmasıdır. 2019 

yılında olağandışı gelir ve karlar artmış ve dönem sonucu karla sonuçlanmıştır. Faaliyet 

döneminde esas faaliyetlerden ise %4,1 oranında zarar edilmiştir.  

2019 yılında Teşekkülün net satış hasılatındaki azalışa bağlı olarak, tüm varlıkların 

devir hızlarında düşüş meydana gelmiştir. 

Teşekkülün net satışları ortalama ticari alacaklarının 11,4 katı olarak gerçekleşmekle 

birlikte, önceki yıla göre alacak devir hızında 8,1 puanlık bir düşüş olmuştur. Başka bir ifade 

ile, ticari alacakların tahsil sürelerinde 2019 yılında artış meydana gelmiştir. 

Dönen varlıklar, 2019 yılı net satışlarına göre yaklaşık yılda 1,1 kez devretmektedir. 

Dönen varlıkların daha verimli kullanıldığını göstermesi bakımından oranın daha yüksek 

çıkması önem arz etmektedir. 

Öz kaynakların ne ölçüde verimli kullanıldığını gösteren öz kaynak devir hızı, önceki 

yıla göre 0,3 puan düşüş göstererek 0,5 olarak gerçekleşmiştir. Mevcut duruma göre, 

Teşekkülün öz kaynakları ancak iki yılda bir kere devredebilmektedir. 

1.6 Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler 

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe 

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

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

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

belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 

- Yevmiye defteri 

- Geçici ve kesin mizan 

- Bilanço 

- Bilanço dışı yükümlülükler tablosu (Nazım hesaplar) 

- Envanter defteri 
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- Özkaynak değişim tablosu 

- Nakit akış tablosu 

- Gelir tablosu 

Tasvibe 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, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları, 

Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleri ile kurum ve kuruluşların tabi olduğu diğer 

mevzuattır. 

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

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

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

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; kamu idaresinin hesap 

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

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

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

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

verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediğini, faaliyetlerinin mevzuata, 

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

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

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasına esas denetim raporunu üretmek amacıyla 

yürütülmüştür. 

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

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

uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün 

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

de değerlendirilmiştir. 

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

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

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

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

denetim kanıtı elde edilmiştir. 
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5. KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kuruluş ve teşkilatlanması 233 sayılı KHK hükümlerine göre gerçekleştirilmiş olan 

TİGEME'in genel kurulu bulunmamakta, genel kurulun onama ile ilgili görev ve yetkileri, 3346 

sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Fonların TBMM'ce Denetlenmesi Hakkında Kanun 

hükümleri çerçevesinde, TBMM KİT Komisyonunca yerine getirilmektedir. TBMM KİT 

Komistonu toplantılarına TİGEM Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı davet edilmekte ve 

genllikle tümü katılmaktadır. 

Sermayesinin tamamı Devlete (Hazine'ye) ait olan TİGEME'in, 233 sayılı KHK'nın 6 

ıncı maddesi gereği bir başkan ve beş üyeden oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinden, başkan ve 

dört üye İlgili Bakanlık tarafından, bir üye Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından önerilmekte 

ve Cumhurbaşkanı onayı ile atanmaktadır. 

Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin gündem ve karar almaya ilişkin takrirler ekleri ile 

birlikte en az üç gün önceden üyelere ulaştırılmakta ve üyeler konuları inceleme ve 

değerlendirme haklarını kullanabilmektedirler. Yönetim Kurulu üyelerine toplantı sırasında 

bazen ek gündem maddeleri sunulmakta ise de bunun oranı %20'yi aşmamaktadır. 

TİGEM, sermayesine %20 oranında iştirak ettiği Bala Tarım ve Hayvancılık İşletmesi 

San. Tic. AŞ ve sermayesine %25 oranında iştirak ettiği Kazova Tarım İşletmesi AŞ'nin 

yönetiminde temsil edilmektedir. 

TİGEM'in yıllık faaliyet raporları ilgili mevzuata göre zamaında ve yeterli içerikte 

hazırlanmakta ve internet sitesinde yayınlanmaktadır. Kurumun internet sitesinde yayınlanan 

bilgiler büyük ölçüde kurumsal yönetim ilkelerine uygun içeriktedir. 

Kurumun ürettiği mal ve hizmetlerin standartlara uygunluğu ve müşteri memnuniyetini 

artırmaya yönelik çalışmalar içinde olduğu görülmektedir. 

Personelin görev ve yetki tanımları yapılmış olup, mevcut hiyerarşik yapı personel ile 

yöneticiler arasında koordinasyon ve iletişimi sağlayacak şekilde işletilmektedir. 

Kurumda bilgi edinme ve kamuoyunu bilgilendirme süreçleri görevli birimlerce 

işletilmektedir. 

Basın açıklamalarına sık başvurulmamakla birlikte web sitesi bir haftayı geçmeyen 

sürelerle güncellenmekte ve sahip olunan resmi sosyal medya hesaplarından gerekli çaıklama 

ve duyurular ile kamuoyunun bilgilendirilmesi ve iletişime önem verilmektedir. 
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6. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kamu iktisadi teşebbüslerinde iç kontrol sisteminin oluşturulmasına ilişkin ilk adımlar 

Bakanlar Kurulu’nun 30.09.2013 tarih ve 2013/5503 sayılı Kararına ekli 2014 yılına ait Genel 

Yatırım ve Finansman Programında atılmıştır. 

 Adı geçen Programın 24’üncü maddesinde “Kamu iktisadi teşebbüsleri, 2014 

yılı Haziran ayı sonuna kadar bu maddede belirtilen şekilde bir iç kontrol sisteminin iki yıl 

içinde kurulmasını taahhüt eden ayrıntılı bir eylem planı hazırlar. Söz konusu eylem planı, 

yönetim kurulunun onayı ile ilgili Kamu İktisadi Teşebbüsü tarafından 2014 yılı Temmuz 

ayı sonuna kadar Müsteşarlığa gönderilir. Ayrıca, kamu iktisadi teşebbüsleri bu 

madde çerçevesinde verilen görevlerin gerçekleşmelerine ilişkin 

hazırlayacakları raporları yönetim kurulunun da onaylamasını müteakip 2014 yılı Aralık 

ayı sonuna kadar Müsteşarlığa gönderir.” hükmü yer almıştır. 

Bu kapsamda genel müdürlük iç kontrol sisteminin 2 yıl içerisinde oluşturulması 

hususunda hazırlanan İç Kontrol Sistemi Eylem Planı, Yönetim Kurulu’nun 08.07.2014 tarih 

ve 189 sayılı kararıyla kabul edilmiş; 17.07.2014 tarihinde Hazine Müsteşarlığına 

gönderilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığının 16.10.2018 tarih ve186 sayılı “Kamu iktisadi teşebbüsleri ve 

bağlı ortaklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programına göre 

uygulayacakları strateji ve yöntemlerin belirlenmesine dair ekli Karar”ın "İç kontrol sisteminin 

oluşturulması" başlıklı 24'üncü maddesinin 2’nci fıkrası (d) bendinde; “Tüm bu faaliyetlerin 

sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesi ve geliştirilmesini  sağlamak üzere iç kontrol sisteminin 

oluşturulmasından kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulları ile görev ve yetkileri 

çerçevesinde her düzeydeki yöneticinin sorumlu” olacağı ve 11’inci fıkrasında “Kamu iktisadi 

teşebbüsleri, iç kontrol sisteminin geliştirilmesine ilişkin olarak bu maddede belirtilen 

eylemleri yerine getirir. Eylem planlarının sürekli iyileştirme anlayışıyla hayata geçirilmesinin 

esas” olduğu ve 12’nci fıkrasında da “Kamu iktisadi teşebbüsleri, bu madde çerçevesinde 

verilen görevler ile eylem planında belirtilen konulara ilişkin gelinen aşamanın yer aldığı 

raporları, yönetim kurulunun da onaylamasını müteakip ilgili yılın Haziran ve Aralık ayı 

sonuna kadar Bakanlığa gönderir. Eylem planında belirtilen konuların hayata geçirilememesi 

durumunda, söz konusu raporda bunlarla ilgili geçerli sebepler ve alınacak önlemlere yer 

verileceği” 
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Hükme bağlanmıştır. 

Yukarıda yer alan hüküm gereği, Kurum tarafından hazırlanan eylem planının sürekli 

olarak iyileştirilmesi, eylem planında belirtilen konulara ilişkin gelinen aşamanın yer aldığı 

raporların, yönetim kurullarınca onaylanıp ilgili yılın Haziran ve Aralık ayı sonuna kadar 

Hazine ve Maliye Bakanlığına göndermesi gerekmektedir. 

Kurum tarafından eylem planında gerekli iyileştirmeler yapılmamış ve eylem planında 

belirtilen konulara ilişkin gelinen aşamanın yer aldığı herhangi bir rapor hazırlanarak Haziran 

ve Aralık ayı sonuna kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmemiştir.   

Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar yazılı olarak 

tanımlanmış olup, yeni görev yetki ve sorumlulukların tanımlanması çalışmaları devam 

etmektedir. Buna bağlı olarak, yetki devirleri ve sınırları yazılı olarak belirlenmiştir. Diğer 

taraftan, görevlere ilişkin iş akış süreçleri henüz belirlenememiştir.  

İdare yaptığı görevlendirmelerde görevler ayrılığı ilkesini dikkate almakla birlikte 

personel yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesi tam olarak uygulanamamaktadır. 

Hizmet içi eğitim planlaması tam olarak ihtiyaç analizine dayalı yapılmamaktadır. 

Personel ile her ne kadar etik sözleşmesi imzalanıyor olsa da “Kamu Görevlileri Etik Davranış 

İlkeleri" ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışması yapılmamıştır. Personelin işe alınması, yer 

değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans değerlendirmesi ile disiplin 

hükümlerine yönelik insan kaynakları politikası yazılı olarak kurum çalışanlarına 

duyurulmamıştır.  

Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretecek ve analiz yapma 

imkanı sunacak bir yönetim bilgi sistemi kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

Mevcut bilgi yönetim sistemleri, bilgi güvenliğini ve yedekleme gerekliliklerini sağlayacak 

şekilde dizayn edilmektedir. Kurumda veri kayıt ve dosyalama sistemi mevcuttur.  

Stratejik plan içerik olarak mevzuata uygun ve idarenin kendi birimleri ve personelinin 

katkılarıyla hazırlanmıştır ve kurumun bütçesi performans hedefleri ve faaliyetlerle 

ilişkilendirilmiştir.  Ancak hazırlanması ve yayınlanması noktasında gecikmeler yaşanmıştır. 

Diğer taraftan, Kurumda iç kontrol sistemi kurulması konusunda koordinasyonu 

sağlayacak birimler henüz oluşturulmamış ve çalışmalar tamamlanamamıştır. 
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Bu noktada, İdare kurumsal risklerini ve iç kontrol risklerini belirlememiştir. Ön mali 

kontrol sistemi kurulmuş ancak iç kontrol sistemi ile entegrasyonu İç Kontrol ve Ön Mali 

Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara uygun olarak sağlanamamıştır. Kurumda İç Kontrol İzleme 

ve Yönlendirme Kurulu oluşturulmamıştır. İç kontrol sisteminin yılda bir kez 

değerlendirilmesine ilişkin bir rapor hazırlanmamaktadır. Kamu İç kontrol Standartlarına 

Uyum Eylem Planı hazırlanmış ancak  plandaki güncelleme çalışmaları devam etmektedir. Üst 

yönetici ve harcama birimlerince iç kontrol güvence beyanı imzalanmamıştır. Son olarak, 

hassas görevler henüz belirlenememiştir. 

Cumhurbaşkanlığının 16.10.2018 tarih ve186 sayılı Karar’ın "İç kontrol sisteminin 

oluşturulması" başlıklı 24'üncü maddesinin 1’inci fıkrasında, iç kontrolün iç denetimi de 

kapsayan kontroller sisteminden oluşan bir yönetim sistemi olduğu, 3’üncü fıkrasında KİT’lerin 

yeterli sayıda iç denetçi istihdam etmekle yükümlü oldukları, 4’üncü fıkrasında iç denetimin 

tanımı 5’inci fıkrasında iç denetçi olarak atanacaklarda hangi şartların aranacağı ve 

atamalarının ne şekilde gerçekleştirileceği hakkında hükümlere yer verilmiştir. 

İç denetim birimi ile ilgili olarak iç denetçi atamaları yapılmış ancak iç denetim birimi 

tarafından kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek 

ve geliştirilmesine yönelik öneriler getirmek suretiyle idarenin amaçlarına ulaşmasına yardımcı 

olacak şekilde bir iç denetim faaliyeti henüz yürütülmemiştir. 

Sonuç olarak, Kurumda etkin bir kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol sistemi 

kurulması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlamış ancak henüz tamamlanamamıştır. 

7. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 

8. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 2019 yılına ilişkin yukarıda belirtilen 

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

içerdiği kanaatine varılmıştır. 
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9. BULGU VE ÖNERİLER 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 2019 Yılı hesap ve işlemleri üzerinde 

Sayıştay tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucunda tespit edilen ancak denetim 

görüşünü etkilemeyen bulgu ve öneriler iki başlık altında aşağıda yer almaktadır. 

BULGU 1: Yönetim Kurulunun Bir Üyeliğinin Boş Olması 

TİGEM Yönetim Kurulunda bir üyeliğinin 10.01.2018 tarihinden beri boş olduğu 

görülmüştür. 

TİGEM Ana Statüsünde Kuruluşun organları, yönetim kurulu ve genel müdürlük olarak 

belirlenmiştir. 233 sayılı KHK’nin 5’inci maddesine göre; Yönetim Kurulu, TİGEM’in en üst 

seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır. Aynı KHK’nin 09.07.2018 tarih ve 703 sayılı 

KHK’nin 133’üncü maddesiyle değişik 6’ncı maddesi, “Yönetim kurulu bir başkan ve beş 

üyeden oluşur. Genel müdür yönetim kurulunun da başkanıdır. Genel müdürün bulunmadığı 

hallerde, genel müdürün yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendireceği genel müdür vekili 

yönetim kuruluna da başkanlık yapar.” hükmünü içermektedir. 

01.05.2019 tarih ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/8 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde “3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü 

maddeleri kapsamında kamu iktisadi teşebbüslerinde genel müdür hariç yönetim kurulu 

üyeliklerine Cumhurbaşkanı onayı ile yapılacak atamalarda beş üyeden dört üye için ilgili 

bakan, bir üye için Hazine ve Maliye Bakanı teklifte bulunabilir.”  denilmektedir. 

Mevcut durumda, Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi ilgili Bakanın, ikisi teşebbüs Genel 

Müdür Yardımcıları arasından ilgili Bakanın teklifi üzerine daha önce yürürlükte olan hükme 

göre atanmış ve görevlerini sürdürmektedirler. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığının temsilcisi 

olan üyelik kadrosu ise 10.01.2018 tarihinden itibaren boş olup, yönetim kurulu toplantılarının 

da bir boş üyelikle gerçekleştirilmeye çalışıldığı görülmektedir.  

Kararnamenin Teşebbüs yönetim kurulu görev ve yetkilerinin açıklandığı 9’uncu 

maddesi; 

“1.İlgili mevzuat hükümleri, kalkınma planı ve üst politika metinleri çerçevesinde 

teşebbüsün gelişmesini sağlayacak kararları almak,  
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2.Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların çalışmalarının verimli ve karlı olarak 

yürütülmesi şartlarını oluşturacak esasları ve işletme politikalarını belirlemek, 

3.Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklara ait yıllık program, bilanço ve netice 

hesapları ile yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak hazırlanan faaliyet 

raporlarını onaylayarak ilgili mercilere sunmak, 

4.Müesseseler ve bağlı ortaklıklar arasında koordinasyonu sağlayacak kararları almak, 

5.Yönetim Kurulunun onayı ile uygulanabilecek yönetim komitesi kararları hakkında, 

komite kararının teşebbüse ulaşmasını izleyen onbeş gün içinde karar almak, 

6.Genel müdürün teklifi üzerine; (...) , daire başkanları, müessese müdürleri veya 

benzer görevlere alınacak personeli atamak, 

7.Genel müdürlük çalışmalarını izlemek, 

8.Teşebbüslerin taşıt alım ve kullanımına ait Koordinasyon Kurulu'nca alınacak 

kararlarla ilgili uygulama esaslarını belirlemek, 

9.Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,  

10.Yönetim Kurulları sınırlarını açıkça belirlemek şartiyle yetkilerinden bir kısmını 

genel müdüre devredebilirler. Ancak; yetki devri yönetim kurulunun sorumluluğunu 

kaldırmaz.” 

Hükmünü içermektedir. 

Yukarıdaki hükme göre, yönetim kurulunun teşebbüsün gelişmesini sağlayacak 

kararları almak ve çalışmalarının verimli ve karlı olarak yürütülmesi şartlarını oluşturacak 

esasları ve işletme politikalarını belirlemek konularında yetkili ve sorumlu kılındığı ve kuruluş 

faaliyetlerinin yönlendirilmesinde böylesine etkili olduğu düşüldüğünde, iki yılı aşkın bir 

süredir boş bulunan üyeliğe atama yapılmasının önemi de ortaya çıkmaktadır.   

Diğer taraftan aynı KHK’nin “Teşebbüs Yönetim Kurulunun toplantı ve karar yeter 

sayısı” başlıklı 10’uncu maddesinde de “ Yönetim kurulu, genel müdürün daveti üzerine ayda 

iki defadan az olmamak üzere üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye 

tamsayısının salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf 

çoğunluğu sağlamış sayılır.” denilmektedir. 
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Buna göre, Yönetim Kurulu’nun en az 4 üye ile toplanması, en az dört üyenin oyu ile 

karar alması ve her ay en az iki toplantı olmak üzere, yılda en az 24 toplantı yapmış olması 

gerekmektedir.   

Kurum Yönetim Kurulunun bir üyeliğinin 10.01.2018 tarihinden beri boş olması 

nedeniyle 2019 yılında yaptığı 30 oturumun 19’unda (başkan dahil) 5 üye ile 11’inde ise 4 üye 

ile toplandığı, eksik üyelik nedeniyle yönetim kurulunun toplantı yeter sayısını sağlamasının 

zaman zaman zorlaştığı ve nitekim her ay iki kere toplanması gereken yönetim kurulunun 

Haziran ve Ağustos aylarında birer defa toplantı yaptığı görülmektedir.  

TİGEM tüzel kişiliğinin özerk bir tarzda ve ekonominin kurallarına uygun olarak 

yönetilmesini sağlayacak en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organı olan Yönetim 

Kurulunun; 233 sayılı KHK’nın 9’uncu maddesindeki görevlerini yerine getirebilmesini 

teminen, boş bulunan üyeliğe  gecikme olmaksızın atama yapılması için ilgili merciler nezdinde 

girişimde bulunulması gerekmektedir. 

Öneri: 

TİGEM tüzel kişiliğinin özerk bir tarzda ve ekonominin kurallarına uygun olarak 

yönetilmesini sağlayacak en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organı olan Yönetim 

Kurulunun; 233 sayılı KHK’nın 9’uncu maddesindeki görevlerini yerine getirebilmesini 

teminen, boş bulunan üyeliğe gecikme olmaksızın atama yapılması için ilgili merciler nezdinde 

girişimde bulunulması önerilir. 

BULGU 2: TİGEM'in Daimi Ve/Veya Mevsimlik İşçi İstihdamının Yeterli 

Olmaması 

TİGEM’de kurumdan emeklilik veya başka surette ayrılmalar sonucu oluşan iş gücü 

açığı ve kurumun artan yatırım ve faaliyetlerinin gerektirdiği iş gücünün daimi ve mevsimlik 

işçi istihdamı artırılarak karşılanması gerektiği halde bu iş gücü açığının yüklenici işçi istihdamı 

artışıyla karşılanmaya çalışıldığı görülmektedir. 

İşçilerle ilgili işlemler, 1475 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, 

2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 5510 

sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, bunların ek ve tadilleri ile işçilerin 

üyesi bulunduğu sendikalarla imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir. 
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Cumhurbaşkanlığının 16.08.2018 tarihli ve 186 sayılı “Kamu iktisadi teşebbüsleri ve 

bağlı ortaklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programına göre 

uygulayacakları strateji ve yöntemlerin belirlenmesine dair ekli Karar”ın 4’üncü maddesinde 

2018 yılında ayrılan personel sayısının en fazla %75’ine kadar personelin açıktan ve/veya 

naklen atanması, yine 2018 yılında ayrılan personel sayısının en fazla %10’una kadar 

özelleştirme uygulamaları sebebiyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilen nakle tabi 

personelden karşılanması, üretim kapasitesinin artması halinde ihtiyaçlara ilişkin detaylı analiz 

ve gerekçelerin Bakanlığa ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilerek bu  buranın uygun 

görüşü üzerine bu taleplerin Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek 2018 yılında ayrılan 

personel sayısının %50’sinin geçmemek üzere ilave personel atanabileceği, Zorunlu istihdam 

başlıklı 6’ncı maddesine göre askerden dönen, mecburi hizmet yükümlülüğü olan, profesyonel 

sendikacı olarak görev yapmasının ardından kurumuna dönen, mahkeme kararı nedeniyle 

göreve başlatma, engelli personel istihdamı şeklinde kapsama giren personelin zorunlu 

istihdamı, 7’nci maddede sınavla personel alımı sonucu personel istihdamı, 8’inci maddesinde 

KİT’lerde ve bağlı ortaklıklarında hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 

çalıştırılmakta olanlardan ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda iki yıldır kesintisiz çalışan ve 

halen çalışmaya devam etmekte olanlardan açılacak sınavda başarı gösterenlerin görev 

yaptıkları yerlerde işçi statüsünde istihdam edilebilecekleri, 9’uncu maddede 2019 yılında 

geçici işçi olarak çalıştırılacakların Devlet Personel Başkanlığına vize ettirilecek toplam 

adam/ay süresi kapsamında geçici işçi olarak istihdamının sağlanacağı, 13’üncü maddede ihale 

yoluyla hizmet alımına ve 14’üncü madde de ilave hizmet alımının hangi usullere bağlı olarak 

yürütüleceği belirlenmiştir. 

Kuruma 2019 yılında 10.000+6.667=16.667 Adam/Ay geçici işçi tahsisi yapılmış olup, 

geçici işçilerin yıllık çalışma gün sayısı da 5 ay 29 günden, 9 ay 29 güne çıkarılmıştır.  

2019 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı 

Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 02.11.2018 tarihli ve 70038310-

151.02.02-E.26806 sayılı yazılarında, Kuruluşun 2019 yılı fazla çalışma tavanı 200.000 saat 

olarak belirlenmiş olup, Yönetim Kurulunun 30.01.2019 tarihli ve 248 sayılı Kararı ile bu 

200.000 saatin 75.000 saatinin işçiler için fazla mesai olarak kullandırılması uygun 

görülmüştür. İşçiler için uygun görülen 75.000 saat fazla çalışma saatinin 57.045 saati 

kullandırılmıştır. 
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Kurum işçi ihtiyacını, Hazine ve Maliye Bakanlığının izni ile Türkiye İş Kurumu 

aracılığı ile karşılamaktadır. Kurumun istihdam ettiği işçi personel sayısı 2018 yılı sonunda 

1.400 kişi iken 2019 yılsonunda 1.234 kişiye düşmüştür. 

Yıl içinde işe girenlerin 70’i alınan izinler çerçevesinde geçici işçilerin işe başlatılması, 

7’si askerlik dönüşü ve 1’i göreve iade sonucu toplam 78 kişi işe başlatılmıştır. Yine yıl içinde 

işten ayrılanların 160’ı emeklilik, 4’u askere alınma, 66’sı geçici ve mevsimlik işçilerin 

ayrılması, 9’u kendi isteği ile ayrılma, 4’ü vefat, 1’i disiplin kurulu kararıyla ihraç olmak üzere 

toplam 244 kişidir. Kurumdan ayrılan personel sayısı işe girenlerden fazladır. 

Daimi işçi sayısındaki azalma, bir kısım iş ve hizmetlerde hizmet alımı şeklinde 

yüklenici firma işçilerinin istihdam edilmesi ile telafi edilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda 

2019 yılında, tohum hazırlama, bitkisel ve hayvancılık, sığır bakım besleme, yemleme, sağım, 

çobanlık, yem imalat, şoförlük, operatörlük, muhtelif atölye ve inşaat işçilikleri için yıllık 

ortalama olarak 4156 yüklenici işçisi istihdam edilmiş olup, bu hizmetler için toplam 158,6 

milyon TL ödemede bulunulmuştur. Kurumun 2019 yılsonunda istihdam ettiği işçi personel 

sayısı 1.234 kişi iken istihdam edilen yüklenici işçi sayısı ortalama 4.156 kişidir.  

186 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında işçi istihdamına yönelik, ayrılan işçilerin yerine 

işçi alınması, başka kurumlardan işçi nakli, yüklenici işçilerden iki yıl kesintisiz çalışanların 

sınavla istihdamı, geçici işçiler için vize edilen adam/ay süresine uygun mevsimlik işçi 

istihdamına gidilmesi veya fazla çalıştırma yapılmasına ilişkin birçok maddede düzenleme 

yapılmıştır.  

Ancak, Kurumda yapılan incelemelerde; gerek daimi ve mevsimlik işçi istihdamı ve 

gerekse işçilerin çalışma sürelerinin artırılmasına yönelik fazla çalışma saat uygulamalarında 

fazla çalışma süresinin tamamının kullanılamadığı ve kurumun daimi ve mevsimlik işçi 

istihdamı ve çalışma sürelerinin artırılmasında istenilen başarıyı yakalayamadığı 

görülmektedir. Çünkü kurumun 2019 yılındaki işçi sayısı 2018’in bile gerisine düşmüştür. 

Kurumda 2019 yılında ayrılan personel sayısı işe yeni alınan personel sayısını aşarken,  

istihdam edilen yüklenici işçi sayısı ise daimi işçi sayısının üç katını aşmıştır. 

TİGEM’de, kurumdan emeklilik veya başka surette ayrılmalar sonucu oluşan iş gücü 

açığı ve mevsimsel özelliklere bağlı ve ilave yatırım ve faaliyetlerinin gerektirdiği iş gücü 

ihtiyacının daimi ve mevsimlik işçi istihdamı veya fazla çalışma süreleri artırılarak karşılanması 
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gerektiği halde bu iş gücü açığının yüklenici işçi istihdamı artışıyla karşılanmaya çalışıldığı 

anlaşılmaktadır. 

TİGEM’in mevsimsel olarak değişkenlik gösteren faaliyetleri ve çalışma kapasitesiyle 

uyumlu olacak şekilde ve tarımsal teknolojinin gerektirdiği niteliklere sahip daimi işçi ve/veya 

mevsimlik işçi sayısının yeterli düzeye yükseltilmesi için ilgili merciler nezdinde girişimde 

bulunulması gerektiği değerlendirilmektedir 

Öneri: 

TİGEM’in mevsimsel olarak değişkenlik gösteren faaliyetleri ve çalışma kapasitesiyle 

uyumlu olacak şekilde ve tarımsal teknolojinin gerektirdiği niteliklere sahip daimi işçi ve/veya 

mevsimlik işçi sayısının yeterli düzeye yükseltilmesi için ilgili merciler nezdinde girişimde 

bulunulması önerilir. 

BULGU 3: Ceylanpınar Sulama Projesindeki Sorunların Tam Olarak 

Giderilememiş Olması 

Ceylanpınar İşletmesinde kurulan sulama sistemleri, 342 bin dekar center pivot, 311 bin 

dekar yağmurlama ve 44 bin dekar da damla sulama sistemi olarak kurulmuştur. 2009 yılı 

öncesi sulanabilir alanlar toplamı 110 bin dekar iken 2018 yılı sonu itibarıyla, Ceylanpınar 

İşletmesinde sulanabilir alanlar toplamı 697 bin dekara yükselmiştir. 

Ayrıca GAP çerçevesinde inşa edilen ve Ceylanpınar İşletmesinin kuzey sınırı boyunca 

uzanarak Kızıltepe Ovasına giden sulama kanalından da su temin edilerek 310.000 dekar alanın 

sulanması planlanmıştır. Halen DSİ tarafından primer kanalların yapımının devam ettiği tespit 

edilmiştir. Kanaldan temin edilecek suyun, yer altından temin edilen sudan daha ekonomik 

olduğu dikkate alınarak imkanlar ölçüsünde proje alanı içinde kalan merkez eksenli sulama 

sistemlerinin dönüşümü sağlanmalıdır. 

Ceylanpınar sulama projesinin karşılaşabileceği bir olumsuz durum, zamanla yer altı su 

seviyesinin düşmesidir. Bölgede bulunan barajların yer altı suyunu beslediği bilinmekle birlikte 

yine de ek tedbirlerin alınması faydalı görülmektedir. İşletme arazisi içinde uzanan doğal 

derelerin üzerine bentler kurularak göletler oluşturulması, bu göletlerde kış mevsiminde 

birikecek suların yer altı suyunu desteklemesinin sağlanması önemli görülmektedir. Bu konuda 

DSİ 15. Bölge Müdürlüğü ile yeraltı suyu besleme bentlerinin yapılması konusunda 

görüşmelerin olduğu ifade edilmektedir. DSİ 15. Bölge Müdürlüğü nezdinde yapılan 

girişimlerin titizlikle takip edilmesi gereğine işaret olunur. 
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Proje uygulamaları ile ilgili olarak tespit edilen diğer önemli bir sorun da yetişmiş 

personel sorunudur. Yapılan inceleme ve denetimler sırasında personelin sık sık yapılan 

tayinler sebebiyle yenilendiği, yetişmiş personelin başka işletmelere gönderildiği, yeni 

personelin de eğitim seviyelerinin projenin teknik bilgi ihtiyacı bakımından yeterli olmadığı 

gözlenmiştir. Yüksek prestijli projeler deneyimli ve bilgi seviyesi en üst seviyede olan 

takımlarla başarıya ulaşmaktadır. Bu takımların kurulması ve hizmette bir aksama olmadığı 

takdirde yerlerinin sık değiştirilmemesi işin sahiplenilmesi bakımından gerekli görülmektedir. 

Yapılan inceleme ve denetimlerde, İşletmede görev yapan personelin, çalışma şartları 

ve iş ortamından şikâyetçi oldukları, bunun da göreve yeni başlayan personel üzerinde olumsuz 

etki oluşturarak, söz konusu personelin ilk fırsatta TİGEM’den ayrılmasına yol açtığı 

görülmüştür. İşletmedeki yüksek oranlı personel ayrılmalarının önlenmesi açısından, özellikle 

de ücretle ilgili problemin çözümü noktasında ilgili mercilerde gerekli girişimlerde bulunulması 

önemli bir husus olarak görülmektedir. 

İşletmenin son yıllarda hayata geçirdiği modern sulama sistemlerine yöre halkınca 

büyük zararlar verilmektedir. Konu ile ilgili tutanaklar incelendiğinde, muhtelif sayıda center 

pivot basınç düşürücü regülatör, center pivot yağmurlama takımı, center pivot nozzlı, center 

pivot yağmurlama küresel vanası, center pivot dibimetresi, center pivot kule ve otomasyon 

panosu, center pivot açılır sprink takımı ve yağmurlama logar çıkış adaptörü gibi ekipmanların 

sivil vatandaşlar tarafından bilinçli olarak kırılıp, sistemin çalışmasına engel olacak 

davranışlarda bulunulduğu görülmektedir. 

Ceylanpınar İşletmesi geneline yayılan sulama tesislerinin güvenliği için,    Gümüşsu,  

Beyazkule ve Merkez işletmeleri kendi içinde gruplara bölünerek her grubun kendi sorumluluk 

bölgesinde yerleşmesi ve faaliyetlerin yerinden yönetilmesi gerekli görülmektedir. 

Ceylanpınar Tarım İşletmesi sulama projesi ile ilgili olarak; 

-Proje uygulamasında yüksek çatılı sulama sistemleri arasında tercih yapılırken tek bir 

sisteme bağlı kalınmaması, seçilecek sulama sistemlerinin avantaj ve dezavantajlarının iyi 

irdelenmesi, arazinin konumu ve yapısı da dikkate alınarak sulama verimliliği ve sulama 

randımanında daha üstün olan,  işletmecilik ve sulanacak araziyi boşluk bırakmadan daha iyi 

değerlendirebilen sistemin seçilmesi, 

- Kanaldan temin edilecek suyun, yer altından temin edilen sudan daha ekonomik 

olduğu dikkate alınarak imkanlar ölçüsünde mevcut sistemde dönüşümlerin sağlanması, 

-Yüksek prestijli projeler kapsamında değerlendirilecek kadar önemli olan bu projenin 

uygulamalarında, deneyimli ve eğitimli teknik kadroların çalıştırılması, proje personelinin bilgi 
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ve tecrübelerinin artırılması konusunda yurt içi ve yurt dışı eğitim programları ile 

desteklenmesi, 

gerekmektedir. 

Öneri: 

Ceylanpınar Tarım İşletmesi sulama projesi ile ilgili olarak; 

-Proje uygulamasında yüksek çatılı sulama sistemleri arasında tercih yapılırken tek bir 

sisteme bağlı kalınmaması, seçilecek sulama sistemlerinin avantaj ve dezavantajlarının iyi 

irdelenmesi, arazinin konumu ve yapısı da dikkate alınarak sulama verimliliği ve sulama 

randımanında daha üstün olan,  işletmecilik ve sulanacak araziyi boşluk bırakmadan daha iyi 

değerlendirebilen sistemin seçilmesi, 

- Kanaldan temin edilecek suyun, yer altından temin edilen sudan daha ekonomik 

olduğu dikkate alınarak imkanlar ölçüsünde mevcut sistemde dönüşümlerin sağlanması, 

-Yüksek prestijli projeler kapsamında değerlendirilecek kadar önemli olan bu projenin 

uygulamalarında, deneyimli ve eğitimli teknik kadroların çalıştırılması, proje personelinin bilgi 

ve tecrübelerinin artırılması konusunda yurt içi ve yurt dışı eğitim programları ile 

desteklenmesi, 

önerilir. 

BULGU 4: Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Arazisi Üzerindeki Göçer 

Grupların İşgallerinin, Kanunun Açık Hükmüne Rağmen Önlenememesi 

Mülkiyeti TİGEM’e ait olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinin arazileri üzerinde 25 ayrı 

yerde “göçer” olarak adlandırılan gruplar yerleşik düzene geçmek suretiyle işletme arazilerini 

işgal etmiş bulunmaktadırlar.  

Göçer gruplar, 1980 öncesi yıllarda Ceylanpınar Tarım İşletmesinin civarlarında göçebe 

olarak çadırlarda yaşamakta, yaz aylarında hayvan otlatmak amacıyla Karacadağ’da, kış 

aylarında ise Ceylanpınar Tarım İşletmesinde veya Hazine arazilerinde dolaşmakta iken, 1980-

1990 döneminde, “İşletme arazilerinin bir gün kendilerine dağıtılacağı” düşüncesiyle kerpiç ve 

taştan ev, barınak inşa ederek İşletme arazisi içinde yapılaşmaya ve mezra ve köyler oluşturarak 

yerleşik düzen içinde yaşamaya başlamışlardır. Giderek artan nüfus ve yerleşim yeri sayısı 

nedeniyle bu insanların ihtiyaçları da artmış, dolayısıyla daha fazla hayvan beslemeye 

başlamışlar, yaz aylarında dışarıdan getirilen hayvanlarla birlikte yaklaşık 100.000 baş koyunu 

İşletmenin tapulu arazisi içerisinde barındırmaları ve hastalık taşıyan hayvanların hastalığı aynı 

merayı paylaşan İşletmenin damızlık sürülerine de bulaştırmaları nedeniyle TİGEM’in 
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damızlık hayvan yetiştiriciliği olumsuz yönde etkilenmiş, yol, su, elektrik gibi temel 

ihtiyaçlarını da yasal olmayan yollardan karşılamaya başlamışlardır. 

Göçer grupların işletme arazileri üzerine yerleşmesinin yasal bir dayanağı 

bulunmadığından, geçmiş yıllardan beri haksız kullanım ve iktisaplardan dolayı çok sayıda 

men-i müdahale ve kal davaları açılmış, fiili durumun yasal olmayan yönü yanında sosyal 

boyutu da dikkate alınmak suretiyle, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun da 

etkin girişimleri sonucunda, 5543 sayılı İskân Kanunu’na 5608 sayılı Kanun’la bir geçici madde 

eklenmiştir. 5608 sayılı Kanun, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

İskân Kanunu’na eklenen söz konusu geçici madde ile; mahallinde göçer olarak 

adlandırılan ve 31.12.2003 tarihi itibarıyla arazi içinde yaşadıkları tespit edilenlerin, 5403 sayılı 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda getirilen sınırlamalara uyulmak koşuluyla, 

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait arazi dışında Bakanlar Kurulu kararıyla 

belirlenecek uygun alanda, bu Kanun hükümlerine göre iskân edilmeleri öngörülmüştür. Hak 

sahibi ailelere, hayvanlarını otlatmaları için mera vasıflı arazi tahsis edilmesi ve isterlerse yeni 

yerleşim yerinde konut yapmalarını desteklemek amacıyla, kendi evini yapana yardım 

metoduyla bu Kanun hükümlerine göre kredi kullandırılabilmesi hükümlerine de yer 

verilmiştir.   

Yaklaşık 40 yıllık geçmişi bulunan ve önceleri çadırlarda yaşamakta iken İşletme arazisi 

üzerine konutlar yaparak yerleşik düzene geçmiş olan göçerlerin TİGEM arazisini işgalinin 

önlenmesi konusunda ilgili merciler nezdinde yapılan girişimler sonuçsuz kalmış, hatta bazı 

kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasal olmayan şekilde çeşitli altyapı hizmetleri yerleşim 

birimlerine götürülmüş, kaçak elektrik kullananlar ilgili kuruluşlara yazılı olarak bildirildiği 

halde enerji kullanımı devam etmiş, İşletmenin tapulu arazisine tecavüz etmek suretiyle tesis 

edilen enerji nakil hattının iptal edilmesi için Ceylanpınar Kaymakamlığının men’i müdahale 

kararı uygulamaya konulamamış, İşletme arazisi içinde göçer olarak adlandırılan ailelerin, 

İşletme Müdürlüğüne ait arazi dışında ve Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek uygun alanda 

iskân edilmelerini hükme bağlayan 5543 sayılı İskân Kanunu’na geçici madde ekleyen 

21.03.2007 tarih ve 5608 sayılı Kanun’un uygulanması devamlı engellenmiş, Şanlıurfa 

Valiliğince yer belirlenmesi amacıyla oluşturulan komisyon tarafından yapılan çalışmada iskân 

için gerekli arazi büyüklüğünün temin edilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmış ve 

TİGEM’e yazılan bir yazıda “…göçer ailelerinin il genelinde başka bir yerde yerleştirilmesinin 

mümkün olmadığı, 5543 sayılı İskân Kanunu’nda değişiklik yapan 5608 sayılı Kanun’un geçici 
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4 üncü maddesinin bu yönden yeniden düzenlenmesinin gerektiği” hususu bildirilmiştir. 

Ancak, göçerlerin İşletmeye verdiği zararlar ile sertifikalı tohumluk ve damızlık 

yetiştiriciliğinde ülke ekonomisine TİGEM’in katkısı dikkate alındığında, Kanunun kabul 

edilmesine kadar yapılan tüm çalışmaların 5608 sayılı Kanun’un kabul edilmesindeki 

gerekçeleri oluşturduğu, uzun bir zaman ve emeğin sonuçlarını değiştirecek başka gerekçelerin 

ileri sürülemeyeceği, göçerlerin iskân edileceği arazinin mutlaka Ceylanpınar Tarım İşletmesi 

dışında bulunması ve bundan sonra meydana gelecek işgallerin önlenmesi bakımından 

yürürlükteki Kanun hükümlerinin bir an evvel uygulanması gerektiği açıktır. 

27.05.2010 tarihinde yapılan KİT Komisyonunda Kuruluşun 2008 yılına ait bilanço ve 

netice hesaplarının görüşülmesi sırasında “ … bu konuda Valiliğe yasanın uygulanması ve 

hayata geçirilmesi doğrultusunda bir yazı yazılması, … ayrıca kanunun uygulanması cihetinde 

Tarım Bakanının ve Bakanlar Kurulunun bilgilendirilmesi” ayrıca, 07.03.2012 tarihinde 

yapılan KİT Alt Komisyonunda Kuruluşun 2010 yılına ait bilanço ve netice hesaplarının 

görüşülmesi sırasında “Ceylanpınar Tarım İşletmesi arazileri üzerinde yerleşik düzene geçmeye 

çalışan göçer guruplarının, İşletme arazisi dışında ve Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek 

uygun alanda iskân edilmelerini sağlamak üzere 5543 sayılı İskân Kanunu’na geçici madde 

ekleyen 21.03.2007 tarih, 5608 sayılı İskân Kanun hükümlerinin uygulanması için ilgili 

merciler nezdinde yapılan girişimlerin sürdürülmesi kararları alınmıştır. 

2011 yılı Sayıştay Raporunda konuya ilişkin olarak, Ceylanpınar Tarım İşletmesi 

arazileri üzerinde yerleşik düzene geçmeye çalışan göçer gruplarının, İşletme arazisi dışında ve 

Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek uygun alanda iskân edilmelerini sağlamak üzere 5543 

sayılı İskân Kanunu’na geçici madde ekleyen 21.03.2007 tarih, 5608 sayılı İskân Kanun 

hükümlerinin uygulanması için ilgili merciler nezdinde yapılan girişimlerin sürdürülmesi 

önerilmiştir. 

29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6486 sayılı Kanunun 9 

uncu maddesi ile 19.09.2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununun geçici 4 üncü maddesinin 

ikinci ve dördüncü fıkraları değiştirilmiştir. 

Söz konusu geçici dördüncü madde bu değişiklikten sonra; " (Ek: 21/3/2007-5608/1 

md.) (1) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait 

arazi içinde, mahallinde göçer olarak adlandırılan ve nüfus kayıtlarına bağlı kalınarak 

31/12/2003 tarihi itibariyle arazi içinde yaşadıkları ve hayvancılık dışında başka bir işle iştigal 

etmedikleri, Şanlıurfa Valisinin Başkanlığında, Bayındırlık ve İskân İl Müdürü, Tarım İl 
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Müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü, Defterdar, Tarım Reformu Bölge Müdürü, Kadastro 

İl Müdürü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Bölge Müdürü, İl Emniyet Müdürü, Bölge 

Jandarma Komutanı, Ceylanpınar Kaymakamı ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Temsilcisinden oluşan Komisyon tarafından bireyleriyle birlikte tespit edilen aileler, bu 

Kanuna göre hak sahibi sayılır. (2) (Değişik: 21/5/2013-6486/9 md.) Mülkiyeti Tarım 

İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait olan ve Şanlıurfa İli, Ceylanpınar İlçesi, Merkez ve 

Gümüşsu mevkiilerinde bulunan, ada ve parsel numaraları ile yüzölçümleri ekli (1) sayılı 

listede belirtilen toplam 141.793.751 metrekare yüzölçümlü taşınmazlardan hak sahipliği 

Şanlıurfa Valiliğince geçici 4 üncü maddenin birinci fıkrasına göre 2007 yılında tespit edilmiş 

göçer ailelerinin iskânı için gerekli olan kısımları ayrılarak bedelsiz olarak hak sahiplerine 

verilmek üzere tapuda Hazine adına tescil edilir ve bu taşınmazlar bu madde kapsamında 

değerlendirilmek üzere Maliye Bakanlığınca, Bakanlığa tahsis edilir. Tescil işlemleri ve 

bunlara bağlı tamamlayıcı nitelikteki tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan 

müstesnadır. Hak sahiplerinin iskânı için belirlenen arazide 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile getirilen sınırlamalara uymak şartıyla tüm ifraz, 

tevhid ve bunlara bağlı gerekli her türlü işlemler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yerine 

getirilir. Ekli (1) sayılı listede ada ve parselleri belirtilen taşınmazlardan, arazi sınırını 

belirleyen DSİ Mardin Sulama Kanalının böldüğü parsellere ilişkin ada ve parsel numaraları 

ile alanlar, ifraz işleminden sonra kesinleşir. (1) (3) Bu iş için ihtiyaç duyulacak ödenek, yılları 

Bütçe Kanunları ile gösterilir. (4) (Değişik: 21/5/2013-6486/9 md.) Hak sahibi ailelere iskânen 

verilecek taşınmazların teslimini takiben üç ay içinde, göçer ailelerin bulundukları eski 

arazilerin üzerinde bulunan ev, baraka, ahır ve benzeri yapı ve müştemilatı valilikçe 

yıktırılarak bu araziler Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü yetkililerine teslim edilir." 

şeklini almıştır. 

Buna göre; mülkiyeti Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait olan ve Şanlıurfa İli, 

Ceylanpınar İlçesi, Merkez ve Gümüşsu mevkilerinde bulunan, ada ve parsel numaraları ile 

yüzölçümleri Kanuna ekli listede belirtilen toplam 141.793.751 m2 yüzölçümlü taşınmazlardan, 

hak sahipliği Şanlıurfa Valiliğince geçici 4 üncü maddenin birinci fıkrasına göre 2007 yılında 

tespit edilmiş göçer ailelerinin iskânı için gerekli olan kısımları ayrılarak bedelsiz olarak tapuda 

Hazine adına tescil edilecek ve bu taşınmazlar bu madde kapsamında değerlendirilmek üzere 

Maliye Bakanlığınca, Bakanlığa tahsis edilecektir.  

Kanun hükmüne istinaden 141.793.751 m2 yüzölçümlü arazi TİGEM tarafından 

05.02.2014 tarihinde Maliye Bakanlığına devredilmiştir. Devir işlemlerini müteakiben 
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Şanlıurfa Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) nezdinde yapılan yazışmalar neticesinde; 

2015 yılı Ocak ayı sonları itibarıyla hak sahiplerine dağıtılmak üzere 676 adet tarla ve 1067 

adet arsa parselinin oluşturulduğu, dağıtımı için Tarımsal İmar Planı yapıldığı ve hak 

sahiplerinin tapularının dağıtıldığı bilgisi edinilmiştir. 

Ancak, 5543 sayılı İskân Kanununun geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereği 

tahsis edilen arazinin tapu dağıtım işlemleri çoktan bitmiş olduğu halde, dördüncü fıkra gereği 

işgal edilmiş olan Tigem arazisinin 3 ay içinde Urfa Valiliğince boşaltılması gereğinin 

incelemenin yapıldığı tarihe (Mart 2020) kadar gerçekleştirilemediği görülmektedir. 

5543 sayılı İskan Kanununun geçici 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan; "Hak 

sahibi ailelere iskânen verilecek taşınmazların teslimini takiben üç ay içinde, göçer ailelerin 

bulundukları eski arazilerin üzerinde bulunan ev, baraka, ahır ve benzeri yapı ve müştemilatı 

valilikçe yıktırılarak bu araziler Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü yetkililerine teslim 

edilir." şeklindeki açık hükme rağmen, Ceylanpınar Tarım İşletmesine teslim edilmemiş olan 

işgal altındaki arazilerin teslimini sağlamak için girişimlerin ısrarla sürdürülmesi 

gerekmektedir. 

 

Öneri: 

Ceylanpınar Tarım İşletmesi arazileri üzerindeki işgallerin önlenmesi amacıyla 5608 

sayılı Kanunla eklenen ve 6486 sayılı Kanunla değiştirilen, 5543 sayılı İskan Kanununun geçici 

4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmünün uygulanması ve işgal altındaki arazilerin 

boşaltılarak Ceylanpınar Tarım İşletmesine teslim edilmesi için gerekli girişimlerin ısrarla 

sürdürülmesi önerilir. 

BULGU 5: TİGEM'in Tarımsal Destekleme Uygulamaları Kapsamı Dışında 

Tutulması 

İklim şartlarındaki olumsuzluklar ve tarımsal girdi fiyatlarındaki yüksek oranlı 

artışların, tarım sektöründe yol açtığı maliyet artışları ve krizlere karşı tarım sektörünün 

korunması ve desteklenmesi gereği ortaya çıkmakta ve gelişmiş ülkelerde dahil olmak üzere 

Dünyanın pek çok ülkesinde tarımsal destekleme politikaları ve uygulamalarını gündeme 

getirmektedir. 

Türkiye'de de tarım sektörü ve kırsal alanın geliştirilmesi ve desteklenmesi amacı ile 

18.04.2006 tarih ve 5488 sayılı Tarım Kanunu çıkarılmış ve bazı tarım politikaları 

belirlenmiştir. 
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Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde tarım politikalarının ilkeleri ve öncelikleri 

düzenlenmiştir. Buna göre; tarımsal üretimde verimlilik, ürün çeşitliliği, kalite ve rekabet 

gücünün yükseltilmesi, piyasa mekanizmalarını bozmayacak destekleme araçlarının 

kullanılması, örgütlülük ve kurumsallaşmanın artırılması, tarımsal işletmelerin altyapılarının 

geliştirilmesi, tarımsal faaliyetlerde bilgi ve uygun teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması 

gibi ilke ve öncelikler, tarım politikalarının ilke ve önceliklerindendir. 

Kanunun 18 inci maddesinde de tarımsal desteklemenin amacı ve ilkeleri 

düzenlenmiştir. Buna göre; tarımsal desteklemenin amacı, tarım sektörünün öncelikli 

problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, uygulanan politikaların etkinliğini artırmak ve 

sektörün bu politikalara uyumunu kolaylaştırmaktır. Bu amaçla, üreticilerin piyasa koşullarında 

faaliyetlerini yürütmesi ve kullanılacak kaynağın adil ve etkin bir şekilde üreticilere 

yansımasının sağlanması, destekleme programlarının belirlenmesinde temel ilke ve stratejiyi 

oluşturmaktadır. 

Kanunun 19 uncu maddesinde, tarımsal destekleme araçları; doğrudan gelir desteği, fark 

ödemesi, telafi edici ödemeler, hayvancılık destekleri, tarım sigortası ödemeleri, kırsal 

kalkınma destekleri, çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programı destekleri, diğer 

destekleme ödemeleri olarak sayılmıştır. 

19 uncu maddede sayılan destekleme araçlarının miktar ve ödeme esasları gibi hususlar, 

Bakanlar Kurulu kararları ekinde yürürlüğe konulan kararnameler ile düzenlenmektedir. 

Ancak, bu kararnamelerde yer alan, kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerden 

yararlanamayacağına ilişkin hüküm nedeni ile TİGEM tarımsal desteklemelerden 

faydalanamamaktadır. 

Son olarak, 2019/1691 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 

Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar’ın 9 uncu maddesinde de aynı hüküm 

yer almış ve TİGEM yapılan desteklerden yararlandırılmamıştır. 

TİGEM, kamu sermayeli bir kuruluş olmakla birlikte aynı zamanda, 233 sayılı KHK’na 

göre iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere ve ekonomik gereklere uygun 

olarak verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda çalışarak daha fazla yatırım kaynağı 

yaratmak amacı ile kurulmuş bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, bu KHK’da yer alan hususlar 

dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. 

233 sayılı KHK kapsamında kurulmuş olan ve bu Kararnamede yer alan hükümler 

dışında özel hukuk hükümlerine tabi olan KİT’ler genellikle merkezi yönetim kapsamındaki 
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kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim 

kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarından ayrı tutulmakta ve özel hukuk gerçek ve tüzel 

kişileri ile aynı şartlarda ticari esaslara göre faaliyet göstermesi ilkesi gözetilmektedir.  

Diğer İDT’ler gibi TİGEM’de ticari esaslara ve piyasa şartlarına tabi olarak 

faaliyetlerini yürütmektedir. TİGEM verimlik ve karlılık amaçları yanında, 5488 sayılı Tarım 

Kanununda da öngörüldüğü gibi, kurumsal bir yapı içinde tarımsal teknoloji ve mekanizasyonu 

kullanarak modern tarım işletmeciliği yapmak ve ülke tarım sektöründe öncü bir rol oynamak 

görevini üstlenmiştir. Bu amaçla son yıllarda büyük sulama ve hayvancılık tesisleri yatırımları 

yapmış; sperma bankacılığı, embriyo transferi gibi modern işletmecilik tekniklerini kullanma 

konusunda önemli çabalar göstermiştir. 

Başka bir ifade ile TİGEM, Tarım Kanununda öngörülen ilke ve önceliklere uygun 

uygulamalar içinde tarımsal faaliyet gösteren bir İDT olarak, Kanunda öngörülen desteklerden 

faydalanmayı hak etmektedir. Aksi durum, sektörde TİGEM aleyhine haksız rekabet 

oluşmasına yol açmakta ve KİT’lerin serbest piyasa kuralları çerçevesinde özel hukuk gerçek 

ve tüzel kişileri ile aynı şartlarda faaliyet göstermesi ilkesine uygun düşmemektedir. 

Öte yandan, 5488 sayılı Tarım Kanununun 20 inci maddesinde destekleme 

ödemelerinin, bölge, işletme, arazi, ürün vb. kıstaslara göre farklı miktarlarda yapılması ve bir 

işletmenin alabileceği toplam destekleme miktarına sınırlama getirilmesine imkân vermekte ise 

de bir kuruluşun veya bir işletmenin desteklemelerden hiç faydalandırılmamasına imkân 

vermemektedir. 

Tam tersine, Kanunun 5 ve 6 ncı maddesi hükümlerine göre; piyasa mekanizmalarını 

bozmayacak destekleme araçlarının kullanılması, örgütlülük ve kurumsallaşmanın artırılması, 

tarımsal işletmelerin altyapılarının geliştirilmesi, tarımsal faaliyetlerde bilgi ve uygun teknoloji 

kullanımının yaygınlaştırılması, üreticilerin piyasa koşullarında faaliyetlerini yürütmesi ve 

kullanılacak kaynağın adil ve etkin bir şekilde üreticilere yansımasının sağlanması, destekleme 

programlarının belirlenmesinde temel ilke, öncelik ve stratejiyi oluşturmaktadır. 

Belirtilen gerekçelerle geçmiş yıllar Sayıştay Denetim Raporlarında; ticari esaslara ve 

piyasa şartlarına tabi olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini yürüten 

ve 5488 sayılı Tarım Kanununda da öngörüldüğü gibi, kurumsal bir yapı içinde tarımsal 

teknoloji ve mekanizasyonu kullanarak modern tarım işletmeciliği yapmak ve ülke tarım 

sektöründe öncü bir rol oynamak görevini üstlenmiş olan TİGEM’in, 5488 sayılı Tarım 

Kanununun 19 uncu maddesi gereği Bakanlar Kurulu kararları ile uygulamaya konulan tarımsal 

destekleme ödemlerinden faydalandırılması için ilgili merciler nezdinde girişimde bulunulması 
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önerilmiştir. 

Ancak, öneri doğrultusunda yapılan girişimlere İlgili Bakanlık tarafından; ‘TİGEM’in 

bir devlet teşekkülü olduğu ve faaliyetlerinde kamu kaynaklarını kullandığı’ gerekçesine dayalı 

olarak, tarımsal desteklerden faydalandırılma talebinin uygun görülmediğinin bildirildiği 

görülmektedir. 

İlgili bakanlığın, TİGEM’in kamu kaynağı kullandığını ifade ederken, TİGEM’in 

sermaye artışı suretiyle finanse edilmesini kastettiği ve bu nedenle tarımsal desteklerden 

yararlandırılmasına gerek olmadığı görüşünü taşıdığı anlaşılmaktadır. 

TİGEM’in tarımsal desteklerden faydalandırılması halinde de sermayesinin artırılması 

halinde de kamu kaynağı kullanacağı doğru olmakla birlikte, bu iki kaynağın niteliği ve 

TİGEM’e olan etki veya katkısı bir birinden farklıdır. 

Bir kere sermaye artışı, üretim ve maliyetler ile cari faaliyetlerin finansmanı amacı ile 

Genel Bütçeden ödenek kullanır gibi her yıl rutin olarak kullanılan bir finansman imkanı 

değildir. Sermaye artışı genellikle yeni ve büyük yatırımların yapılması, yeni üretim alanlarının 

ve yeni birimlerin açılması suretiyle faaliyet hacminde büyük artışların olması gibi durumlarda, 

ilgili Bakanlığın talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılabilmektedir.  

Diğer yandan, TİGEM’in sermayesinin artırılması ama tarımsal desteklerden 

faydalandırılmaması durumunda TİGEM faaliyet zararı etmeye devam edecek ve bu zararlar 

sonucunda da öz kaynaklarını kaybedecek, yani artırılan sermaye erime sürecine girecektir. 

   Mevcut durumda olan da budur. TİGEM kar ederek öz kaynak yaratmak yerine, 

faaliyet ve/veya dönem zararları nedeniyle sürekli olarak öz kaynak yitirmektedir. Bunun 

sonucunda, bir süre sonra sermaye yeniden yetersiz hale gelmektedir. 

Nitekim TİGEM 2018 yıl onuna kadar, hemen her yıl karşılaştığı faaliyet ve dönem 

zararları nedeni ile kendisine tahsis edilmiş olan sermayeyi kaybetmiş ve ödenmiş sermayesi 

2.321 milyon TL olduğu halde, öz kaynakları toplamı 1.843 milyon TL’ye düşmüştür. Dolayısı 

ile TİGEM bu güne kadar öz kaynak yaratamamış, tersine kendisine sermaye olarak verilmiş 

öz kaynakların yaklaşık 480 milyon TL’sini zararlar nedeni ile kaybetmiştir. TİGEM’in bu 

görüntüsü öz kaynak yaratan değil öz kaynak tüketen bir kuruluşun görüntüsüdür. 

Oysa, TİGEM’e sermaye artışı olarak verilen kamu kaynağı aynı miktarda tarımsal 

destek olarak verilse idi TİGEM kar edecek veya destek miktarı kadar daha az zarar edecek ve 

öz kaynak tüketen yapısından kurtularak öz kaynak yaratan bir yapıya kavuşacaktı. 
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Dolayısı ile kamudan aktarılan kaynak aynı olsa bile bu kaynağın fiyat veya gelir desteği 

olarak verilmesi ile sermaye olarak verilmesi TİGEM’in piyasadaki durumuna ve görünümüne 

farklı yansıyacaktır. Destekleme olarak verilecek kaynak TİGEME’in mali durumuna olumlu 

yansırken sermaye olarak verilecek kaynak eriyecek ve bir süre sonra TİGEME’in mali durumu 

yine bozulacak ve yetersiz hale gelecektir. 

Öte yandan, TİGEM’in tarımsal desteklerden faydalandırılmaması 5488 sayılı Kanuna 

uygun değildir. Nitekim Kanunun 20 inci maddesi, destekleme ödemelerinin, bölge, işletme, 

arazi, ürün vb. kıstaslara göre farklı miktarlarda yapılması ve bir işletmenin alabileceği toplam 

destekleme miktarına sınırlama getirilmesine imkân vermekte ise de bir kuruluşun veya bir 

işletmenin desteklemelerden hiç faydalandırılmamasına imkân vermemektedir. 

Eğer, TİGEM’in tarımsal desteklerden faydalandırılmamasının gerçek nedeni, 

TİGEM’in hak edeceği miktarın büyüklüğü ise (150-200 milyon TL) ve bu büyüklükte bir 

miktarın tek bir gerçek ve tüzel kişiye ödenmesi sakıncalı görülüyor ise bu sakıncayı Kanuna 

uygun bir şekilde gidermenin yolu, destekten faydalanacak tüm gerçek ve tüzel kişilerin 

destekten faydalanacak tarımsal üretimlerini miktar bakımından sınırlandırmaktır. Örneğin; 

alan bazlı desteklerde desteklenecek alanın sınırlandırılması, tarım havzaları üretim destekleme 

modeline göre fark ödemesi yapılmasında desteklenecek ürün miktarının sınırlandırılması, 

büyük ve küçükbaş hayvancılık desteklerinde desteklenecek hayvan sayılarının 

sınırlandırılması gibi düzenlemeler, TİGEM gibi büyük çaplı üretim yapan gerçek ve tüzel 

kişilerin gereğinden fazla destek almasının önüne geçebilecektir.  

  Böylece, Kanunun amacına uygun olarak, tarımsal desteklerden faydalanacak gerçek ve 

tüzel kişiler arasında bir ayrım yapılmadan, TİGEM gibi büyük ölçekli üretim yapan bazı 

gerçek ve tüzel kişilere, büyük miktarlarda destekleme ödemesi yapılmasının yol açabileceği 

sakıncalar ortadan kaldırılmış olacaktır. 

Belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Ticari esaslara ve piyasa şartlarına tabi olarak verimlilik 

ve karlılık ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini yürüten ve 5488 sayılı Tarım Kanununda da 

öngörüldüğü gibi, kurumsal bir yapı içinde tarımsal teknoloji ve mekanizasyonu kullanarak 

modern tarım işletmeciliği yapan TİGEM’in, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi 

gereği Cumhurbaşkanı Kararı ile uygulamaya konulan tarımsal destekleme ödemlerinden 

faydalandırılması için ilgili merciler nezdinde girişimde bulunulmaya devam edilmesi 

gerekmektedir.   

Öneri: 
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Ticari esaslara ve piyasa şartlarına tabi olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri 

doğrultusunda faaliyetlerini yürüten ve 5488 sayılı Tarım Kanununda da öngörüldüğü gibi, 

kurumsal bir yapı içinde tarımsal teknoloji ve mekanizasyonu kullanarak modern tarım 

işletmeciliği yapmak ve ülke tarım sektöründe öncü bir rol oynamak görevini üstlenmiş olan 

TİGEM’in, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereği Cumhurbaşkanı Kararı ile 

uygulamaya konulan tarımsal destekleme ödemlerinden faydalandırılması için ilgili merciler 

nezdinde girişimde bulunulması önerilir.  

BULGU 6: Hayvan Ölüm ve Mecburi Kesiminden Kaynaklanan Yüksek Tutarlı 

Kayıpların Yönetim Kurulu Kararı Olmadan Zarar Kaydedilmesi 

2018 yılı ile karşılaştırıldığında, 2019 yılında TİGEM mali tablolarında hayvan 

ölümlerinden doğan zararların %79, mecburi hayvan kesimlerinden doğan zararların ise %16 

oranında arttığı ve toplam zararın 60,6 milyon TL'ye ulaştığı görülmüştür. 

Ölen hayvanların net değerleri (canlı maliyeti) ile mecburi kesime tabi tutulan 

hayvanların, elde edilen yenilebilir etin rayiç bedeli düşüldükten sonra kalan net değerleri, 

"659-Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar hesabına" zarar kaydedilmektedir. 65.551.258 TL 

tutarındaki diğer faaliyetlerle ilgili diğer olağan gider ve zararların; 15.483.175 TL'sini hayvan 

ölümlerinden doğan zararlar, 45.137.050 TL'sini mecburi hayvan kesimlerinden doğan zararlar 

oluşturmaktadır. 

Hayvan ölüm ve mecburi kesimlerine ilişkin sayısal veriler konu ile ilgili diğer 

bulgularda detaylı olarak verilmiş olup, önceki yıl bulgusunda ise ölüm ve mecburi kesim 

oranlarının Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesi'nde 

belirtilen oranların üzerinde olduğu ifade edilmiştir. 2019 yılında da oranlar, bu Yönergede 

belirtilen oranların oldukça üzerinde gerçekleşmiş olup bulgu konusu edilmiştir. 

Her bir işletmede ve günlük yapılan bu zarar kaydı işlemi yetki limitleri çerçevesinde, 

çoğunlukla işletme müdürlerinin oluru ile yapılmakta iken, önceki yıl konu ile ilgili bulgumuz 

doğrultusunda, TİGEM Hayvancılık Teknik Yönergesi'nin "Ölüm ve Mecburi Kesim" başlıklı 

14 ünü maddesinde 26/06/2019 tarih ve 414 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile değişiklik yapılmış 

ve büyükbaş hayvanlara otopsi raporunun yanı sıra gerekirse Teknik Heyet Kararı 

eklenebileceği; diğer hayvanlar için salgın, hırsızlık, yırtıcı hayvanların sebep olduğu toplu 

telefat ve kayıplarda, telefata sebep olan mücbir sebeplerin, işletme müdür yardımcısı ve 

hayvancılık şefi ile ilgili birim elemanlarından oluşan teknik heyetin hazırladığı raporla derhal 

Genel Müdürlüğe bildirilip onay alındıktan sonra kayıtlardan düşüleceği hususu 

düzenlenmiştir.  
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Diğer taraftan, TİGEM Yetki Limitleri Yönergesi'nde, öngörülen oran veya limitin 

üzerindeki veya belirli bir tutarın üzerindeki hayvan ölümleri ve mecburi kesimlerin zarar 

kaydına alınabilmesi için bu kayıplardan kaynaklanan zararların Yönetim Kuruluna sunulması, 

çalışanların ve sorumlu personelin daha dikkatli çalışmasını ve hayvan kayıplarının azalmasını 

sağlayabilecektir.   

Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar hesabında hayvan ölümleri ve mecburi kesimden 

kaynaklanan 60,6 milyon TL gibi oldukça yüksek bu zararın üst yönetim tarafından kontrol 

edilebilmesi ve bu kayıpların azaltılabilmesi için gerekli adımların atılabilmesini teminen, 

TİGEM Yetki Limitleri Yönergesi'nde, kayıplardan kaynaklanan zararın öngörülen oran veya 

limitin üzerinde veya belirli bir tutarın üzerinde gerçekleşmesi durumunda TİGEM Yönetim 

Kurulu kararı ile zarar kaydedilebilmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.  

Öneri: 

TİGEM Yetki Limitleri Yönergesi'nde, hayvan ölümleri ve mecburi kesimden 

kaynaklanan zararın öngörülen oran veya limitin üzerinde veya belirli bir tutarın üzerinde 

gerçekleşmesi durumunda TİGEM Yönetim Kurulu kararı ile zarar kaydedilebilmesini 

sağlayacak düzenlemelerin yapılması önerilir. 

BULGU 7: Tarım Satış Kooperatif Birliklerine Ödenmiş Olan Ortaklık Paylarının 

Tasfiye ve Tahsil Edilmemesi 

514.034,79 TL tutarındaki sermaye katılım paylarından alacaklar; Kooperatif 

Birliklerine satılan tohum ve mahsul bedellerinden bu kuruluşların kendi mevzuatları gereği 

%3 oranında kestikleri katılım paylarını ifade etmektedir. 

Yapılan incelemelerde; Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin mevzuatına ilişkin 4572 

sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereği, birliklere 

ortak olan üreticilerden satın alınan ürünlerin bedelleri üzerinden sermaye katılım payı adı 

altında, satılan ürün bedelleri üzerinden %3 - %5’i oranında yapılan kesintilerin, geçmiş 

dönemlerdeki işletme müdürlerinin imzaladıkları ortaklık taahhütnamesi ile TİGEM için de 

uygulanması sonucu 514.034,79 TL'lik bir alacağın uzun süredir hesapta beklediği 

görülmüştür.  

233 sayılı KHK’ye tabi bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan TİGEM’in hangi şartlarda 

iştirak tesis edebileceği 233 sayılı KHK’nin ilgili maddesinde belirlenmiş olup; gerçek bir 

iştirak ilişkisi olarak kabul edilmesi mümkün olmadığından alacaklar hesabında kayda alınan 

söz konusu sermaye paylarının iadesi ile ilgili olarak, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi 

nezdinde 10.10.2006 tarih 2723 sayılı yazı ile yapılan girişimlere ilgili kooperatifçe verilen, 
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26.10.2006 tarih 2006/97 sayılı cevabi yazıda, “4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatifi ve 

Birlikleri Hakkındaki Kanunun” Geçici madde 1 (G) fıkrası Yeniden Yapılandırma sürecinde, 

ortak üreticilerin kooperatif ortaklığından ayrılma talepleri halinde kendilerine sermaye payı 

iadesi işlemi yapılamaz” denildiğinden bahisle, söz konusu talebin karşılanmasının mümkün 

olamayacağı şeklinde cevap verildiği anlaşılmıştır.  

Söz konusu sermaye katılım paylarının iadesi hususunda Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığına muhtelif tarihlerde müracaat edilmiş, ancak kooperatiflerin yeniden yapılanması 

hususunda hazırlanan yasa tasarısının henüz yasalaşmadığı gerekçesi ile iadesinin mümkün 

olmadığı bildirilmiştir. 6455 Sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle 4572 sayılı Kanunun Geçici 

1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış olup, bu kapsamda da Kooperatif ve Birliklerinin 

yeniden yapılandırma programı sona ermiştir. 

Konu ile ilgili olarak TİGEM’in talebi üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 

16.05.2013 tarih ve 1527 sayılı yazısında; “sermaye payı iadesi yapılmayan ortakların sermaye 

payı alacaklarının ödenmesi, ana sözleşmelerin ilgili hükümleri çerçevesinde 

gerçekleştirilebilecektir” denilmiştir. 

TİGEM Genel Müdürlüğü tarafından 04.06.2013 tarihinde işletmelere gönderilen yazı 

ile sermaye katılım payı adı altında yapılan kesinti tutarlarının, ortaklıktan ayrılarak talep 

edilmesi hususu bildirilmiştir. Teşekkül işletme müdürlükleri, konuyla ilgili olarak talep 

yazılarını muhtelif tarihlerde kooperatiflere iletmiştir. 

Yukarıda da bahsedildiği üzere, bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olan TİGEM’in 233 sayılı 

KHK’ya göre söz konusu kooperatiflerle bir ortaklık yapısı kurulamayacağından ortaklık payı 

adı altında kesilen tutarlar haksız bir şekilde kesilmiştir. Dolayısıyla Teşekkülün, haksız bir 

şekilde kesilmiş olan bu tutarların iadesi için Kooperatiflerin genel kurul kararlarını 

beklemeden talep etmesi, gerekirse hukuki yollara başvurması gerekmektedir.  

Söz konusu sermaye katılım paylarının tahsili için konu 2016 yılı içerisinde TİGEM 

Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilmiştir. Söz konusu kooperatiflere dava 

açılmış olup, 2019 yılı içerisinde Yağlı Tohumlar Kooperatiflerinden  Karacabey İşletmesi 

180.403,31 TL, Konuklar İşletmesi 9.994,24 TL ve Malya İşletmesi 707,30 TL olmak üzere 

toplam 191.104,85 TL tahsil edilmiş ve 2019 yılı başında 705.140 TL olan toplam alacak tutarı 

yıl içindeki bu tahsilatlarla 514.034,79 TL'ye düşmüştür. 

TİGEM’in sattığı yağlık mahsul bedellerinden, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatif 

Birliklerinin, 1999-2014 yılları arasında sermaye katılım payı adı altında yaptığı %3 oranındaki 

kesintilerden kaynaklanan, 514.034,79 TL tutarındaki ortaklık payının, usulüne uygun 
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gerçekleşmiş bir ortaklık yapısının bulunmaması nedeniyle sonlandırılarak tahsil edilmesine 

yönelik girişimlerin sürdürülmesi gerekmektedir.  

Öneri: 

TİGEM’in sattığı yağlık mahsul bedellerinden, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatif 

Birliklerinin, 1999-2014 yılları arasında sermaye katılım payı adı altında yaptığı %3 oranındaki 

kesintilerden kaynaklanan, 514.034,79 TL tutarındaki ortaklık payının, usulüne uygun 

gerçekleşmiş bir ortaklık yapısının bulunmaması nedeniyle sonlandırılarak tahsil edilmesine 

yönelik girişimlerin sürdürülmesi önerilir.  

BULGU 8: Tohumluk, Damızlık ve Diğer Ürün Satışlarından Kaynaklanan 

Gerçek ve Tüzel Kişilerden Alacakların Tahsilindeki Gecikmeler 

Teşekkülün yurtiçi satışları bir önceki yıla göre %28 azalmasına rağmen, yurtiçi özel 

kişilerden alacakların önceki yıla göre %141 oranında artarak 15,5 milyon TL’ye, yurtiçi tüzel 

kişilerden alacakların ise %5 oranında artarak 59,7 milyon TL’ye ulaştığı görülmektedir. 

Yurtiçi özel ve tüzel kişilerden alacaklar, Teşekkülün Genel Müdürlük ve İşletmelerinin 

tohumluk, damızlık ve diğer ürün satışlarından doğan alacaklardır. Yurtiçi satışlarda önceki yıla 

göre azalma meydana gelirken yurtiçi özel ve tüzel kişilerden alacaklarda artış yaşanması 

Teşekkülün finansman sıkıntısı yaşamasına yol açabilecektir. 

Zira, Teşekkülün finansman sıkıntısı nedeni ile ticari banka kredisi kullanmak zorunda 

kalırken, yurtiçi özel ve tüzel kişilerden alacaklarının artması önceki yıl da bulgu konusu 

yapılmıştır. Bu sene kredi yükü ve finansman giderleri azalmakla birlikte, yine de oldukça 

yüksek seviyededir. 

 Teşekkülün finansman sıkıntısı nedeni ile kullanmak zorunda kaldığı ticari banka 

kredilerinden kaynaklanan finansman yükünü azaltmaya çalıştığı dikkate alınarak, özellikle 

yurtiçi satışlardaki düşüşe rağmen yurtiçi gerçek ve tüzel kişilerden alacaklardaki artışın önüne 

geçilmesi ve bu alacakların zamanında tahsili konusunda gereken çabanın gösterilmesi 

gerekmektedir. 

Öneri: 

Yurtiçi gerçek ve tüzel kişilerden alacaklardaki artışın önüne geçilmesi ve bu alacakların 

zamanında tahsili konusunda gereken çabanın gösterilmesi önerilir. 
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BULGU 9: Karacabey Tarım İşletmesi Mülkiyetindeki 650 Dekarlık Arazinin, 

Tarım ve Orman Bakanlığınca Kullanımının Yasal Bir Çerçeveye Alınamaması 

Mülkiyeti TİGEM Genel Müdürlüğüne ait, Karacabey Tarım İşletmesinin yaklaşık 650 

dekarlık arazisi, 1980’li yıllardan beri Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel 

Müdürlüğünce kullanılmaktadır. 

Söz konusu kullanım, TİGEM’in kuruluşundan önce, Tarım ve Orman Bakanlığı 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olan ve o zamanki adı ile Karacabey Harasının, 

mülkiyeti hazineye ait olan arazisinden 600 dekarlık kısmının, 14.07.1982 tarihli Bakan Oluru 

ile fidan ve test merkezi olarak Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile başlamıştır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ) Genel Müdürlüğü ile o zamanki adı ile Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren hara ve inekhanelerin birleştirilmesi 

suretiyle 10.10.1983 tarih ve 95 sayılı KHK ile kurulan ve bilahare 08.06.1984 tarih ve 233 

sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki KHK ile Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) statüsü 

verilen TİGEM’in ayrı bir tüzel kişilik kazanarak faaliyetlerine başlaması ile Karacabey Harası 

tüm mal varlıkları ile birlikte ve Karacabey Tarım İşletmesi adı ile TİGEM çatısı altında faaliyet 

göstermeye başlamıştır. 

Daha sonra, 16.5.1990 tarihinde 3646 Sayılı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına 

Tescil Edilecek Taşınmaz Mallar Hakkında Kanun çıkarılmıştır. Bu Kanunun 1 ve 2 nci 

maddeleri hükümlerine göre, söz konusu taşınmazın tapu tescili de TİGEM adına yapılmıştır. 

Son olarak 2018 yılında yapılan kadastro ölçümlerinde söz konusu arazinin 650 dekar civarında 

olduğu tespit edilmiştir. 

Görüldüğü gibi, 10.10.1983 tarihinden beri söz konusu arazinin mülkiyeti ve dolayısı 

ile tasarruf ve kullanım hakkı TİGEM’e geçtiği halde, fiilen Tarım ve Orman Bakanlığının 

kullanımına son verilememiştir. Halihazırda bu fiili kullanıma hukuki bir statü 

kazandırılamadığı gibi TİGEM’e herhangi bir kira veya kullanım bedeli de ödenmemektedir.  

Ayrıca, TİGEM Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanmış olan 24.9.2018 tarih ve 6/4/5 

sayılı Cevaplı Teftiş Raporundaki tespitlere göre, söz konusu 650 dekar arazinin sadece 115,7 

dekarlık kısmında fidancılık faaliyeti gösterilmekte, kalan 534,3 dekarlık arazi üçüncü şahıslara 

kiraya verilmektedir.  

TİGEM Genel Müdürlüğünün Tarım ve Orman Bakanlığına yazmış olduğu 27.6.2018 

tarih ve 493022 barkod sayılı yazısı ile söz konusu arazinin mülkiyetinin 3646 sayılı Kanun 
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gereği kendilerine geçmesinden sonra tahliye edilerek kendilerine devredilmesinin muhtelif 

tarihlerdeki yazılar ile talep edilmesine rağmen bunun sağlanamadığı belirtilerek, Karacabey 

Tarım İşletmesinin firmalar ile birlikte yürüttüğü ortak tarım üretim faaliyetlerinin sağlıklı 

yürütülebilmesi ve mevzuat gereği olarak Karacabey Fidan ve Test Merkezi Müdürlüğünün 

kullanımında bulunan söz konusu arazinin tahliyesi sağlanarak kendilerine teslim edilmesi talep 

edilmiş ise de adı geçen Bakanlık Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün 20.9.2018 tarih ve 

570304 barkod sayılı yazısı ile söz konusu arazinin iklim, toprak yapısı, toprak zararlıları 

yönünden temizliği ve izolasyon mesafesi bakımlarından uygun görülerek 1982 yılında tahsis 

edilmiş olduğu, 23.9.1994 tarih ve 22060 sayılı RG’de yayımlanarak Karacabey Merkez 

Üretme İstasyonu Müdürlüğü kurulduğu, bu Müdürlüğün 2000 yılından bu yana da Karacabey 

Fidan ve Fide Test Merkezi Müdürlüğü adı ile çalışmalarını sürdürdüğü, faaliyet konusu ile 

ilgili bir çok alt yapı tesisi oluşturulduğu, bu alt yapının ve söz konusu taşınmazın faal olarak 

kullanıldığı, kuruluşun asli görevlerini yerine getirmesi için taşınmazın mutlak gerekli olduğu 

hususları belirtilerek tahliyesinin mümkün görülmediği bildirilmiştir. 

24.9.2018 tarihli Cevaplı Teftiş Raporunun yazılmasından sonra; TİGEM Genel 

Müdürlüğünce, yukarıda özetlenen yazılar ilgi tutularak, Tarım ve Orman Bakanlığına 

13.2.2019 tarih ve 694375 barkod sayılı yazı yazılmış ve Karacabey Fidan ve Fide Test Merkezi 

Müdürlüğü kullanımında olan 650 dekarlık söz konusu arazinin 115,7 dekarlık kısmında söz 

konusu fidan ve fide faaliyetlerinin yürütüldüğü, diğer 534,3 dekarlık kısmının kiraya verildiği 

ve kiracı tarafından hububat ekimi yapıldığının tespit edildiği, Karacabey Tarım İşletmelerinde 

yürütülen tohumculuk faaliyetinin sağlıklı yürütülebilmesi açısından bitki güvenliği ve arazi 

bütünlüğünün bozulmamasının son derece önemli olduğu hususları belirtilerek Karacabey 

Fidan ve Fide Test Merkezi Müdürlüğünce halihazırda 2 nolu Çeşit ve Anaç Damızlık parseli 

olarak kullanılan kısmının tespit edilerek kullanım esas ve şartlarının bir protokol ile 

düzenlenmesi, kullanılmayan diğer kısımlarının iade edilmesi talep edilmiştir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, 21.2.2019 tarih ve 

E.599039 sayılı yazısı ile aynı gerekçeler ile tahliye işleminin mümkün görülmediğini 

bildirmiştir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün 21.2.2019 tarihli 

yazısından sonra konu ile ilgili herhangi bir gelişmenin olmadığı ve mülkiyeti TİGEM’e ait söz 

konusu arazinin fiilen Tarım ve Orman Bakanlığınca kullanılmaya devam edildiği 

anlaşılmaktadır. 

Mevcut durum itibarıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı, yasal dayanağı olmayan kullanımı 
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ile ilgili olarak TİGEM’e herhangi bir ödeme yapmazken, hububat ekimi için üçüncü kişilere 

kiraya verdiği alandan kira geliri elde etmektedir. 

Başka bir ifade ile söz konusu arazinin fiili kullanımının yasal dayanağı olmadığı gibi 

amaca uygunda kullanılmamaktadır. 

08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki KHK 

hükümlerine tabi olan TİGEM, 233 sayılı KHK’de değişiklik yapan 24.11.1994 tarih ve 4046 

sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) statüsü kazanmıştır. 

233 sayılı KHK’nın 2 nci maddesine göre; İktisadi devlet teşekkülü, sermayesinin 

tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulmuş, kamu 

iktisadi teşebbüsüdür. 

233 sayılı KHK’nın 1 inci maddesine göre amaç; İktisadi devlet teşekküllerinin 

ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda kendi aralarında 

ve milli ekonomi ile uyum içinde çalışarak sermaye birikimine yardım etmelerini ve bu suretle 

daha fazla yatırım kaynağı yaratmalarını düzenlemektir.  

233 sayılı KHK’na tabi bir İDT olarak TİGEM’in görevi KHK’nın amaçları 

çerçevesinde, ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda 

çalışarak sermaye birikimine yardım etmek ve bu suretle daha fazla yatırım kaynağı 

yaratmaktır. 

TİGEM’in 233 sayılı KHK’da belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışması ve verilen 

görevleri yerine getirmesinden sorumlu olan organ TİGEM Yönetim Kuruludur. 

TİGEM Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 233 sayılı KHK’nın 9 uncu maddesinde 

sayılmış olup, kısaca TİGEM Yönetim Kurulu; 1. İlgili mevzuat hükümleri, kalkınma planı ve 

üst politika metinleri çerçevesinde teşebbüsün gelişmesini sağlayacak kararları almak, 2. 

Teşebbüs çalışmalarının verimli ve karlı olarak yürütülmesi şartlarını oluşturacak esasları ve 

işletme politikalarını belirlemek görev ve yetkisine sahiptir. 

233 sayılı KHK’nın 13 üncü maddesine göre TİGEM Genel Müdürü de Teşebbüsü, ilgili 

mevzuat hükümleri ile yönetim kurulu kararları doğrultusunda yönetmek, idare ve yargı 

mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı Teşebbüsü temsil etmek, Teşebbüs sermayesi ile diğer 

mali kaynakların, verimlilik ve karlılık ilkelerine uygun bir düzen içinde kullanılmasını 

sağlamakla görevli ve yetkilidir. 

233 sayılı KHK’nın 57 nci maddesine göre de Teşebbüslerin malları ve her çeşit 
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mevcutları devlet malı sayılır ve bunlar aleyhine işlenen suçlar, Devlet malı aleyhine işlenmiş 

sayılarak Türk Ceza Kanunundaki hükümler uygulanır. 

Yukarıda özetlenen mevzuat ile belirlenmiş amaçlar ile görev ve yetkiler çerçevesinde, 

TİGEM’in mal varlığının maksimum fayda sağlanacak şekilde değerlendirilmesi yönünde 

gereken çabanın gösterilmemesi ve varlıkların atıl tutulmasından kaynaklanacak kurum 

zararının sorumluluğa yol açabileceği aşikardır. 

Belirtilen nedenlerden dolayı, Karacabey Tarım İşletmesi arazisi içindeki, mülkiyeti 

TİGEM’e ait olduğu halde fiilen ve bedelsiz olarak Tarım Orman Bakanlığınca kullanılan 650 

dekar arazinin kullanımının imzalanacak bir protokol ile yasal çerçeveye oturtulması ve  ffili 

kullanımın bir bedele bağlanması yönündeki girişimlerin sürdürülmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Karacabey Tarım İşletmesinin arazi varlığı içinde yer alan ve mülkiyeti TİGEM’e ait 

olduğu halde bedelsiz olarak Tarım Orman Bakanlığınca kullanılan 650 dekar arazinin 

kullanımının imzalanacak bir sözleşme ile yasal çerçeveye oturtulması ve bir bedel belirlenmesi 

yönündeki girişimlerin sürdürülmesi önerilir. 

BULGU 10: TİGEM' in Damızlık Sığır Üretiminde, İneklerin Gebe Kalma 

Oranları ile Buzağı Doğum Oranlarının Yıllar İtibarıyla Düşüş Göstermesi 

TİGEM İşletmelerinde uygulanan suni tohumlama işlemleri sonucunda, 2018 yılında 

ortalama anakadronun %94’ü oranında 13.827 baş ineğin gebe kalması sağlanmışken, 2019 

yılında ancak ortalama anakadronun %89’u oranında  12.393 baş ineğin gebe kalması 

sağlanabilmiştir.  

Gebe kalan ineklerin; 2018 yılında %36’sı birinci tohumlamada, %24’ü ikinci 

tohumlamada ve %40’ı üç ve daha fazla tohumlama işlemi sonucunda gebe kalmışken, 2019 

yılında %33’ü birinci tohumlamada, %24’ü ikinci tohumlamada ve %43’ü üç ve daha fazla 

tohumlama işlemi sonucunda gebe kalabilmiştir.   

Görüldüğü gibi 2019 yılında, bilimsel ölçütlere göre %60 olması gereken birinci 

tohumlamada gebelik oranı %33’te, %80 olması gereken bir ve ikinci tohumlama toplamında 

gebelik oranı %57’de kalmıştır. Özellikle birinci tohumlama başarısı oldukça düşük 

gerçekleşmiştir. 
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Suni tohumlama başarısının düşük kalması, suni tohumlama işlemlerinin tekniğine 

uygun olarak uygulanması konusunda yeterince yetişmiş personele sahip olunmaması yanında 

önemli ölçüde hayvan hastalıklarından kaynaklanmaktadır. 

Nitekim, Teşekkülün hastalık kayıtlarına göre, ineklerin üreme fonksiyonunu doğrudan 

etkileyen genital sistem hastalıkları toplam büyükbaş hayvan hastalıkları içinde önemli bir yere 

sahiptir.   

Doğan buzağı sayıları açısından durum değerlendirildiğinde de; 2018 yılında gebe inek 

sayısının %88’i ve ortalama ana kadronun %84’ü oranında 12.233 baş buzağı elde edilmişken, 

2019 yılında gebe sayısının %87’si ve ortalama ana kadronun %77’si oranında 10.736 baş 

buzağı elde edilebildiği görülmektedir.  

2019 yılında hem ana kadro sayısına göre düşük bir oranda gebelik sağlanması ve hem 

de gebelerin sağlıklı doğum oranının düşmesi nedeni ile doğan buzağı sayısı önemli ölçüde 

düşmüştür. Önceki yıl anakadronun %84’ü kadar buzağı doğmuşken, 2019 yılında doğan 

buzağı sayısı ana kadro sayısının %77’sine düşmüştür. 

Bir damızlık işletmesinde doğum oranının %90 ve üzerinde olması işletmenin iyi 

çalıştığı ve başarılı olduğu, %80-90 aralığında olması işletmenin orta düzeyde başarılı olduğu 

ve %80’in altında olması işletmenin başarısız olduğu şeklinde değerlendirilmektedir. 

TİGEM’de gebelik ve doğum oranları ile elde edilen sağlıklı buzağı sayısının 

düşmesinin başlıca nedenleri; bazı işletmelerde yaygın olarak görülen bulaşıcı hastalıklar ile 

ana kadro sayısının yetersiz kalmasıdır.  

Nitekim, doğum oranı %89’dan %69’a düşen Ceylanpınar işletmesi ile %90’dan %40’a 

düşen Karacabey işletmesinde 2019 yılında brucella salgını yaşanmıştır.  

TİGEM’in daha fazla damızlık üreterek, anastatüde kendisine verilen görevi yerine 

getirebilmesi, ana inek sayısını artırmasına bağlıdır. Ancak yıllardan beri ana kadro istenilen 

seviyeye ulaştırılamamıştır. 

Öte yandan, bir damızlık sığır işletmesinde maksimum düzeyde buzağı elde etmenin 

yanında, damızlık üretici gücünün devamlılığını sağlamak ve ülkenin damızlık ihtiyacını 

zamanında karşılayabilmek açısından doğan buzağının cinsiyeti de önem taşımaktadır. 
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Normal koşullarda buzağı üretiminde doğan buzağıların yaklaşık yarısı erkek, 

diğeryarısı da dişi olmaktadır. Nitekim, 2018 yılındadoğanbuzağıların %51’i erkek, %49’u 

dişiiken, 2019 yılında da %52’si erkek, %48’i dişi olarak gerçekleşmiştir.   

Doğumlarda dişi buzağı sayısının artırılabilmesi için, Dünya’nın hayvancılık yönünden 

gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi cinsiyeti belirlenmiş sperma kullanılması alternatif bir husus 

olarak görülmektedir. 

Bu konuda başarılı olabilmek için, öncelikle cinsiyeti belirlenmiş sperma konusunda 

uygulamada çalışacak teknik personelin eğitimlerinin tamamlanması, daha sonra pilot 

uygulama için etçi ve sütçü ırklarda uygun işletmelerin seçilmesi, olumlu sonuçlar alındığı 

takdirde uygulamanın yaygınlaştırılması riskin azaltılması bakımından faydalı görülmektedir. 

Dolayısı ile, ana kadronun ve gebe hayvanların üreme fonksiyonunun maksimum 

düzeyde olmasının sağlanması ve gebe hayvanlardan maksimum sayıda sağlıklı buzağı elde 

edilmesi için, sürü sağlığının korunmasına yönelik tedbirlerin alınması ve salgın hastalıklarla 

gerektiği gibi mücadele edilmesinin yanında cinsiyeti belirlenmiş sperma kullanarak dişi buzağı 

sayısının artırılması gerekmektedir. 

Öneri: 

TİGEM’in son yıllarda artan hayvancılık yatırımları sonucu oluşan kapasitenin 

doldurulması ve anastatüde esas görev olarak verilen damızlık işletmeciliğinin başarılı bir 

şekilde sürdürülebilmesi için; suni tohumlama başarısını olumsuz etkileyen genital sistem ve 

salgın hastalıklar ile mücadele edilerek gebe kalma oranının yükseltilmesi, gebelik sonrası ana 

sağlığını korumaya yönelik tedbirlerin titizlikle uygulanması ile buzağı doğum oranının 

artırılması, cinsiyeti belirlenmiş sperma kullanımı tekniği uygulanarak damızlık 

işletmeciliğinde önemli olan üretici ana kadro sayısının artırılması ile ülkenin damızlık 

ihtiyacının karşılanmasına daha çok katkıda bulunulması, önerilir. 

BULGU 11: TİGEM İşletmelerinde İnek Sütü Üretiminde, Ortalama Sağmal İnek 

Oranı ve Sağmal İnek Başına Süt Veriminin Düşük Seviyelerde Olması 

Kuruluşta 2019 yılında ortalama sağmal inek sayısı bir önceki yıla göre %7 oranında 

771 baş azalmış ve 10.111 başa düşmüştür. Ancak, aynı oranda ortalama ana baş sayısı da 

azaldığı için, ana başa göre sağmal oranı değişmemiş ve %74 olarak gerçekleşmiştir. 
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Aynı dönemde süt üretimi %9,5 oranında 7.759 ton azalarak 73.782 tona düşmüştür. 

Buna bağlı olarak süt verimi de 7.493 kg/baş seviyesinden, %3 oranında azalarak 7.297 kg/baş 

seviyesine inmiştir. 

Başka bir ifade ile 2019 yılında ortalama ana baş ve sağmal sayıları %7 oranında 

azalmış, ayrıca sağmal başına ortalama süt verimi de %3 oranında azaldığı için toplam süt 

üretimi %9,5 oranında 7,8 bin ton azalışla 73.782 ton seviyesine düşmüştür. 

İşletmeler itibarıyla yıllık değişim incelendiğinde; Gözlü ve Sultansuyu işletmelerinde 

süt veriminin 2019 yılında bir miktar artış gösterdiği, diğer bütün işletmelerde ortalama sağmal 

başına süt veriminin düştüğü görülmektedir. 

Özellikle, Anadolu, Ceylanpınar, Çukurova ve Karacabey işletmelerinde ortalama 

sağmal sayısında ve verimliliğinde önemli düşüşler gözlenmektedir. 

Bu işletmelerden, Anadolu, Ceylanpınar ve Karacabey de brucella salgını yaşanması, 

bu işletmelerin buzağı üretimleri yanında süt üretimlerini de oldukça olumsuz bir şekilde 

etkilemiştir. 

Yani süt üretimi bakımından da sürü sağlığının korunması ve salgın hastalıklarla 

mücadele büyük önem taşımaktadır. 

TİGEM’in damızlık üretiminde olduğu gibi süt üretiminde de daha yapısal olan sorunu, 

ana kadroya göre sağmal (doğum yapmış) ana sayısının düşük olmasıdır. Ortalama sağmal 

sayısının ortalama ana kadroya oranı 2018 yılında da 2019 yılında da %74 oranında 

gerçekleşmiştir. Ortalama sağmal sayısının 2016 ve 2017 yıllarında da çok farklı olmadığı ve 

%75’ler civarında seyrettiği görülmektedir.  

  Oysa, TİGEM Hayvancılık Teknik Şartnamesine göre bu oranın %78-82 aralığında 

olması normal kabul edilmektedir. 

TİGEM’e bağlı olarak damızlık üretimi ve süt inekçiliği yapılan işletmelerde süt 

veriminin yükseltilmesi için, sağmal oranının yükseltilmesi, ana kadroların genotipinin 

iyileştirilmesi amacı ile her yıl verime yönelik seleksiyon yapılması, aynı miktarda süt veren 

hayvanlara grup yemlemesi uygulanması, süt verimini düşüren faktörlerle mücadele edilmesi 

gerekmektedir. 

Öneri: 

TİGEM’e bağlı olarak damızlık üretimi ve süt inekçiliği yapılan işletmelerde süt 

veriminin yükseltilmesi için, sağmal oranının yükseltilmesi, ana kadroların genotipinin 

iyileştirilmesi amacı ile her yıl verime yönelik seleksiyon yapılması, aynı miktarda süt veren 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 68 
 

hayvanlara grup yemlemesi uygulanması, süt verimini düşüren diğer faktörlerle mücadele 

edilmesi önerilir.  

BULGU 12: TİGEM'de Hayvan Hastalıklarının ve Bu Hastalıklar Nedeni ile Telef 

Olan Hayvan Sayılarının Yüksek Olması 

Damızlık hayvan üreticisi olan TİGEM'de sürünün verimliliği doğrudan etkileyen 

hastalıklardan korunması ve hastalıklarla mücadele edilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Bu nedenle TİGEM Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesinde, sağlık tedbirlerinin 

alınması, tesis ve hayvanların bakımı, dezenfeksiyon, aşı ve ilaçlama, salgın hastalıklar ve hasta 

hayvan vizite defteri tutulması hususları düzenlenmiştir. Bu hususlar Yönergenin genel 

hükümler kısmında düzenlenmiş olup tüm hayvan varlığını kapsamaktadır. 

Ancak, Yönergenin genel hükümler kısmında düzenlenmiş olan bu hususların 

bazılarının sadece damızlık büyükbaş veya sığırlar için uygulandığı anlaşılmaktadır. Örneğin, 

hasta hayvan vizite defterinin sadece damızlık sığırlar için düzenlendiği ve sadece damızlık 

sığırlar ile ilgili olarak hastalık kayıtlarının düzenlendiği görülmektedir. 

2019 yılında TİGEM işletmelerinde hastalanan büyükbaş damızlık hayvan sayıları ile 

tedavi edilen, ölen ve mecburi kesime tabi tutulanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 19:Hastalanan Büyükbaş Hayvan Sayıları ile Tedavi Edilen, Ölen ve Mecburi Kesime Tabi 

Tutulanlar Tablosu 

İşletmeler Büyükbaş hayvanlar 

Teşhis edilen hayvan hastalığı 

Toplam 
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Altınova 

Hastalanan hayvan (Baş) 16 12   10 31 83     13   165 

Tedavi gören ve iyileşen (Baş) 14 11   6 30 82    11  154 

Ölen+kesilen (Baş) 2 1   4 1 1     2   11 

Anadolu 

Hastalanan hayvan (Baş) 750 740 2 310 1.450 1.330 185  57 6 4.830 

Tedavi gören ve iyileşen (Baş) 701 689   285 1.292 1.302 181  34 1 4.485 

Ölen+kesilen (Baş) 49 51 2 25 158 28 4  23 5 345 

Ceylanpın
ar 

Hastalanan hayvan (Baş) 1.547 943 20 186 1.339 1.610 11 43     5.699 

Tedavi gören ve iyileşen (Baş) 1.355 748 5 143 1.124 1.539   19    4.933 

Ölen+kesilen (Baş) 192 195 15 43 215 71 11 24     766 

Çukurova 

Hastalanan hayvan (Baş) 151 203   76 216 268       914 

Tedavi gören ve iyileşen (Baş) 149 199   75 213 263       899 

Ölen+kesilen (Baş) 2 4   1 3 5       15 

Dalaman 

Hastalanan hayvan (Baş) 25 20 2 10 20 30         107 

Tedavi gören ve iyileşen (Baş) 25 20 1 10 20 30       106 

Ölen+kesilen (Baş)     1               1 

Gökhöyük 

Hastalanan hayvan (Baş) 44 74 5 8 65 71       267 

Tedavi gören ve iyileşen (Baş) 36 62 5 7 59 67       236 

Ölen+kesilen (Baş) 8 12   1 6 4       31 

Gözlü Hastalanan hayvan (Baş) 110 80 20 65 252 265     60 65 917 
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Tedavi gören ve iyileşen (Baş) 85 70 15 55 190 255     55 60 785 

Ölen+kesilen (Baş) 25 10 5 10 62 10     5 5 132 

Karacabey 

Hastalanan hayvan (Baş) 820 400 24 156 547 207 28 7    2.189 

Tedavi gören ve iyileşen (Baş) 784 318 4 127 509 164 3      1.909 

Ölen+kesilen (Baş) 36 82 20 29 38 43 25 7    280 

K.Karabeki
r 

Hastalanan hayvan (Baş) 18 34   8 16       22 31 129 

Tedavi gören ve iyileşen (Baş) 13 19   5 16     20 31 104 

Ölen+kesilen (Baş) 5 15   3         2   25 

Koçaş 

Hastalanan hayvan (Baş) 650 560 30 150 670 1.200 20 18 1.210 100 4.608 

Tedavi gören ve iyileşen (Baş) 640 480 16 135 640 1.175 15 4 1.159 73 4.337 

Ölen+kesilen (Baş) 10 80 14 15 30 25 5 14 51 27 271 

Konuklar 

Hastalanan hayvan (Baş) 28 109     89 8     22   256 

Tedavi gören ve iyileşen (Baş) 19 65    85 3    17  189 

Ölen+kesilen (Baş) 9 44     4 5     5   67 

Polatlı 

Hastalanan hayvan (Baş) 480 294 32 76 182 282       1.346 

Tedavi gören ve iyileşen (Baş) 454 261 24 70 172 264       1.245 

Ölen+kesilen (Baş) 26 33 8 6 10 18       101 

Sultansuy
u 

Hastalanan hayvan (Baş) 36 28 1 18 43 40   4     170 

Tedavi gören ve iyileşen (Baş) 30 23   15 40 38       146 

Ölen+kesilen (Baş) 6 5 1 3 3 2   4     24 

Türkgeldi 

Hastalanan hayvan (Baş) 99 125    185 365    2  776 

Tedavi gören ve iyileşen (Baş) 76 90    156 348       670 

Ölen+kesilen (Baş) 23 32    29 17    2  103 

Toplam 

Hastalanan hayvan (Baş) 4.774 3.622 136 1.073 5.105 5.759 244 72 1.386 202 22.373 

Tedavi gören ve iyileşen (Baş) 4.381 3.055 70 933 4.546 5.530 199 23 1.296 165 20.198 

Ölen+kesilen (Baş) 393 564 66 140 559 229 45 49 90 37 2.172 

Çizelgeden görüldüğü gibi, 2019 yılında TİGEM genelinde damızlık sığırlarda 22.373 

adet vizite gerçekleştirilmiştir. Bazı hayvanların birden fazla viziteye çıkarılması nedeni ile 

hastalanan hayvan sayısı ise 15.190 baş olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu damızlık sığır 

varlığının yaklaşık 31 Bin baş olduğu düşünüldüğünde, 2019 yılında damızlık sığırların 

yaklaşık yarısının hastalandığı anlaşılmaktadır.     

2019 yılı vizite sayısının; %25,5 oranında 5.669'u Ceylanpınar işletmesinde, %21,6 

oranında 4.830’u Anadolu işletmesinde, %20,6 oranında 4.608'i Koçaş işletmesinde, %9,8 

oranında 2.189'u Karacabey işletmesinde ve %6 oranında 1.346'sı Polatlı işletmesinde 

gerçekleştirilmiştir. 

Uygulanan vizite ve tedavilerin; %90 oranında 20.198'i iyileşme ile sonuçlanmış, %10 

oranında 2.172'si ise ölüm ve mecburi kesime tabi tutulmuştur. Hastalıkların %90 gibi yüksek 

bir oranda tedavi edilmesi bir başarı gibi görünmektedir. 

Ancak, TİGEM Hayvancılık Dairesinden alınan yukardaki tablonun bazı hastalıklar ile 

ölüm ve mecburi kesimleri kapsamadığı anlaşılmaktadır. 

Nitekim, 2019 yılında Anadolu, Ceylanpınar ve Karacabey İşletmelerinde brucella 

salgını meydana gelmiş ve çok sayıda hayvan ölmüş veya mecburi kesime tabi tutulmuştur. Bir 

enfeksiyon hastalığı olan brucella hastalığına ve bu hastalıktan ölen ve mecburi kesime tabi 

tutulan hayvan sayılarına yukardaki tabloda yer verilmediği görülmektedir. 
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Ancak, brucella hastalığının tabloda gösterilmemesi dışında da tablodaki verilerin çok 

sağlıklı olmadığı anlaşılmaktadır. 

Nitekim, damızlık hayvan varlığının izlendiği “296 Canlı hayvanlar” hesabından ölüm 

ve mecburi kesimler nedeni ile çıkışı yapılan damızlık hayvan sayısını gösteren tablolar 

incelendiğinde, damızlık sığırlarda 1.154 baş ölüm ve 1.264 baş mecburi kesim olmak üzere 

toplam 2.418 baş hayvanın telef olduğu görülmektedir.  

Yine,  reforme (kasaplık) hayvanların izlendiği “155 Canlı stoklar” hesabının çıkışları 

incelendiğinde, reforme (kasaplık) sığırların 256 başının öldüğü, 1.414 başının da mecburi 

kesime tabi tutulduğu görülmektedir. Reforme hayvanlardan telef olanların toplamı da 1.670 

baştır. 

Bazı hayvan ölüm ve mecburi kesimlerinin müdahale edilemeden ve vizite kayıtlarına 

geçmeden gerçekleşmiş olması da mümkün olmakla birlikte, resmin tamamı görüldüğünde 

hayvan hastalıkları ile mücadele ve hastalıkların tedavisi anlamında yeterli ölçüde başarı 

sağlanamadığı anlaşılmaktadır.     

TİGEM gibi damızlık hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerde sürünün verim ve 

devamlılığını sağlamak üzere sürünün salgın hastalıklardan korunmasına yönelik tedbirlerin 

alınması ve hastalıklarla mücadele edilmesi çok büyük önem taşımaktadır. 

Bunun için öncelikle hayvan hastalıkları kayıt ve istatistiklerinin doğru olması ve 

gerçeği yansıtan doğru rakamlara göre resmin tamamı üzerinden hastalıkların nedenlerinin ve 

sürünün sağlığını etkileyen faktörlerin araştırılması gerekmektedir. 

Yukarıdaki çizelgeden görüleceği üzere teşhis edilen hastalıkların yaklaşık %26’sını 

genital sistem ve meme hastalıkları, yaklaşık %23’ünü ayak ve eklem hastalıkları, yaklaşık 

%21’ini sindirim sistemi hastalıkları ve %16’sını solunum sistemi hastalıkları oluşturmaktadır. 

Bu hastalıkların büyük ölçüde hayvanların barınma yerlerinin temizliği ve doğal 

ortamlara uygunluğu ve beslenmedeki sorunlardan kaynaklanabileceği anlaşılmaktadır. 

Yerinde yapılan denetimlerde, modern hayvan işletmesi yapmak gerekçesi ile beton 

yoğunluklu ahır ve tesislerin yapıldığı ve hayvanların doğal ortamlarından uzaklaştırıldığı, 

hayvanların adeta beton yoğunluklu lüks otellerde konaklamaya mecbur tutulduğu 

görülmektedir. Bu nedenle, ahırlarda ayak ve eklem hastalıklarından reforme edilmiş iyileşmesi 

beklenen küçümsenmeyecek sayıda hayvan bulunmaktadır.  
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Bu tesislerin proje yapımı ve uygulamasında genellikle mera şartlarından azami istifade 

imkanının gözetilmediği, gezinti (padok) alanlarının yeterli genişlikte toprak zemin olarak 

bırakılmadığı gözlenmektedir. Örnek olması açısından, Karacabey İşletmesindeki yeni yapılan 

modern tesislerde bu olumsuzlukları görmekteyiz. Ayrıca, burada yapılan tesislerin kurulumu 

daha doğrusu yer seçimi isabetli görülmemektedir. Kot farkı verilerek yapılan ahırlarda 

hayvanların sağım yerine gidiş gelişi problem doğurmaktadır.     

Özellikle meralardan yararlanma oranı düşük olan büyükbaş damızlık hayvanların 

bulundukları kapalı ortamların ve ahırların temizliğinin sağlanması ve sıhhi ortamların 

oluşturulması salgın hastalıklardan korunmada önemli role sahiptir. Bunun yeterince 

sağlanamaması halinde sürünün verimini etkileyen hastalıklarla karşılaşılması kaçınılmaz 

olacaktır. 

Fiziki şartlardaki sorunların ve bu sorunlardan kaynaklanabilecek hastalıkların ayrıca, 

diğer faktörlerle birlikte ana baş süt sığırlarında buzağı sayısının olması gereken ekonomik 

sayının altında olmasına yol açtığı düşünülmektedir. Normal olarak altı buzağı dönemi 

geçirilmesi ekonomik kabul edilmektedir. Bu da hayvanda 7-8 yaş demektir. TİGEM’de bu sayı 

oldukça aşağılarda seyretmektedir. 

Teşekküle bağlı hayvancılık faaliyeti gösteren işletmeler arasında gözlenen hayvan 

nakillerinin de hastalıkların işletmeler arasında yaygınlaşmasına yol açabileceği 

değerlendirilmektedir. Bazı işletmelerde yoğun çalışmalar sonucunda hastalıklar yok 

edilmesine rağmen, hayvan nakilleriyle yeniden hastalık bulaşma ihtimali vardır. Bu durum 

hastalıklarla mücadeleyi güçleştirmektedir. Ayrıca kan tahlili ve ilaç aşı gibi girdilerin 

fiyatlarında meydana gelen artışlar sebebiyle ekonomik kayıplar meydana gelmektedir. Bu 

sebeple, hayvanlarla ilgili planların doğru yapılıp, mecbur kalınmadıkça işletmeler arasında 

hayvan nakli yapılmamalıdır.  

 Sonuç olarak; öncelikle hayvan hastalıklarına ilişkin kayıtların sağlıklı tutulması ve 

hayvan hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ile hayvan sağlığının korunması ve 

belirlenecek nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirlerin alınması, ayrıca oluşan 

hastalıkların tedavisine yönelik etkin tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Öneri: 

TİGEM’de yoğun bir şekilde görülen hayvan hastalıklarının nedenleri araştırılarak, 

hayvan sağlığının korunmasına yönelik tedbirlerin alınması, hayvanların barındırıldığı ahır ve 
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fiziki ortamların temizliği, havalandırması ve hayvanların rahat hareket etmesini sağlayacak 

doğal ortamların oluşturulması konusuna önem verilmesi, bunun yanında teşhis edilen 

hastalıkların tedavisine yönelik etkin bir tedavi sistemi kurulması suretiyle, erken reforme olma 

ve verim düşüklüğü probleminin önlenmesi önerilir. 

BULGU 13: TİGEM İşletmelerinde, Ölüm ve Mecburi Kesimlerden Oluşan 

Damızlık Hayvan Telefat Oranlarının Hayvancılık Teknik Yönergesinde Öngörülen 

Oranlardan Yüksek Olması 

2019 yılında hastalık, sakatlık vb. nedenlerle ölen ve ölmek üzere iken mecburen kesilen 

damızlık hayvan sayıları ve oranları ile ölüm ve mecburi kesim nedeni ile zarar kaydedilen 

tutarlar işletmeler itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 20:Damızlık Hayvanlarda Ölüm ve Mecburi Kesim Oranları ve Doğan Zararlar Tablosu 
 

İşletme Cinsi 

Ort. Hayvan/ 

doğan buzağı/ 
kuzu (Baş) 

Ölüm Mecburi kesim Olması gereken 

maksimum ölüm 

ve kesim oranı 
(%) 

Miktar 
(Baş) 

Ölüm oranı 
(%) 

Zarar kaydı 
(BinTL) 

Miktar 
(Baş) 

M. Kesim 
oranı (%) 

Zarar kaydı 
(BinTL) 

Altınova 

Ergin sığırlar 675  0 0,0   31 4,6   5 

Dana 134 1 0,7   2 1,5   6 

Buzağı 401 8 2,0   1 0,2   6 

Sığır topl.   9   161 34   308  
Koç,koyun, toklu 17.074 116 0,7    0,0   2 

Kuzu 12.502 416 3,3    0,0   5 

Koyun topl.   532   176        
Ceylan 39 14 35,9 56   0,0    

İşl.toplamı        393     308  

Anadolu 

Ergin sığırlar 2.356 2 0,1   232 9,8   5 

Dana 406 1 0,2   25 6,2   6 

Buzağı 1.277 84 6,6   1 0,1   6 

Sığır topl.   87   251 258   1.938  
Teke, keçi, çebiç 1150 3 0,3   2 0,2   2 

Oğlak 601 30 5,0    0,0   5 

Keçi topl.   33   6 2   1  
At 313 11 3,5 798 0 0,0    

İşl.toplamı    131   1.055 260   1939  

Ceylanpınar 

(Embriyo 
Transferi 

Projesi dahil) 

Ergin sığırlar 5.445 295 5,4   215 3,9   5 

Dana 953 54 5,7   25 2,6   6 

Buzağı 2.306 347 15,0   9 0,4   6 

Sığır topl.   696   5.457 249   3.643  

Koç,koyun, toklu 57.452 1.150 2,0    0,0   2 

Kuzu 36.793 3.578 9,7    0,0   5 

Koyun topl.   4.728   2.103        

Teke, keçi, çebiç 2.390 26 1,1    0,0   2 

Oğlak 1.560 416 26,7    0,0   5 

Keçi topl.   442   103        

Ceylan 820 155 18,9 256 20 2,4 31  
İşl.toplamı    6.021   7.919 269   3.674  

Çukurova 

Ergin sığırlar 512 2 0,4   10 2,0   5 

Dana 174 1 0,6   1 0,6   6 

Buzağı 300 1 0,3    0,0   6 

İşl.toplamı    4 0,4 38 11 1,1 108  

Dalaman 

Ergin sığırlar 875   0,0   32 3,7   5 

Dana 79   0,0   3 3,8   6 

Buzağı 550 6 1,1    0,0   6 

İşl.toplamı    6 0,4 13 35 2,3 264  
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Gökhöyük 

Ergin sığırlar 668 4 0,6   17 2,5   5 

Dana 174   0,0   1 0,6   6 

Buzağı 440 19 4,3    0,0   6 

Sığır topl.   23   121 18   166  
Koç,koyun, toklu 4253 16 0,4       2 

Kuzu 3729 163 4,4       5 

Koyun topl.   179   41        
İşl.toplamı     202     18      

Gözlü 

Ergin sığırlar 2.980   0,0   76 2,6   5 

Dana 465 9 1,9   8 1,7   6 

Buzağı 1.535 37 2,4   2 0,1   6 

Sığır topl.   46   146 86   1.116  
Koç,koyun, toklu 26.381 71 0,3    0,0   2 

Kuzu 19.004 318 1,7    0,0   5 

Koyun topl.   389   109        
İşl.toplamı     435   255 86   1.116  

Karacabey 

Ergin sığırlar 1.898 54 2,8   146 7,7   5 

Dana 325 11 3,4   14 4,3   6 

Buzağı 305 55 18,0     0,0   6 

Sığır topl.   120   615 160   1.934  
Koç,koyun, toklu 7549 725 9,6    0,0   2 

Kuzu 4.268 75 1,8    0,0   5 

Koyun topl.   800   340        
Atlar 359 18 5,0 562  0,0    
Köpekler 135 12 8,9 84  0,0    

İşl.toplamı     950   1.601 160   1.934  

K.Karabekir 

Ergin sığırlar 280 7 2,5   5 1,8   5 

Dana 19 2 10,5    0,0   6 

Buzağı 115 11 9,6    0,0   6 

Sığır topl.   20   155 5   66  
Koç,koyun, toklu 9.666 51 0,5    0,0   2 

Kuzu 5.893 294 5,0    0,0   5 

Koyun topl.   345   101        
İşl.toplamı     365   256 5   66  

Koçaş 

Ergin sığırlar 2.851   0,0   178 6,2   5 

Dana 423   0,0   14 3,3   6 

Buzağı 1.727 77 4,5   2 0,1   6 

İşl.toplamı    77 1,5 193 194 3,9 1.186  

Konuklar 

Ergin sığırlar 278 2 0,7    19     5 

Dana 120 11 9,2   17    6 

İşl.toplamı    13 3,3 74  36      

Malya 

Koç,koyun, toklu 9.619 5 0,1   75 0,8   2 

Kuzu 6.250 90 1,4   87 1,4   5 

İşl.toplamı    95   18 162   119  

Polatlı 

Ergin sığırlar 1.240   0,0   77 6,2   5 

Dana 284   0,0   5 1,8   6 

Buzağı 661 12 1,8   6 0,9   6 

Sığır topl.   12   48 88   886  
Koç,koyun, toklu 15.323 19 0,1       2 

Kuzu 9.706 313 3,2       5 

Koyun topl.   332   64        
İşl.toplamı     344   112 88   886  

Sultansuyu 

Ergin sığırlar 484 1 0,2   15 3,1   5 

Dana 54 1 1,9   1 1,9   6 

Buzağı 188 6 3,2    0,0   6 

Sığır topl.   8   27 16   66  
Atlar 308 10 3,2 245        

İşl.toplamı     18   272 16   66  

Türkgeldi 

Ergin sığırlar 1.676 3 0,2   71 4,2   5 

Dana 222 5 2,3   1 0,5   6 

Buzağı 931 23 2,5    0,0   6 

İşl.toplamı     31   184 72   1.067  

Ulaş 

Dana 41 2 4,9 44 2 4,9 41 6 

Koç,koyun, toklu 9.222 66 0,7       2 

Kuzu 5.241 213 4,1       5 

Koyun topl.   279   230        
Köpekler 23 2 8,7 13      

İşl.toplamı     283   287 2   41  

TİGEM 
Ergin sığırlar 22.646 370 1,6   1126 3,3   5 

Dana 3.746 98 2,6   117 2,1   6 
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Buzağı 10.736 686 6,4   21 0,2   6 

Sığır topl.   1.154   7.527 1.264   12.790  
Koç,koyun, toklu 156.537 2.219 1,4   75 0,0   2 

Kuzu 103.386 5.460 5,3   87 0,1   5 

Koyun topl.   7.679   3.182 162   119  
Teke, keçi, çebiç 3.540 29 0,8   2 0,1   2 

Oğlak 2.161 446 20,6   0 0,0   5 

Keçi topl.   475   109 2    1  
Atlar 980 39 4,0 1.605 0 0,0    
Ceylanlar 859 169 19,7 312 20 2,3 31  
Köpekler 158 14 8,9 97 0 0,0    

Toplam     9.530   12.832 1.448   12.941  
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2019 yılında TİGEM genelinde; 1.154 baş sığır, 7.679 baş koyun, 475 baş keçi, 39 baş 

at, 169 baş ceylan ve 14 baş köpek olmak üzere 9.530 baş damızlık hayvan ölmüştür. 

Muhasebe standartları ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi gereği olarak, ölen damızlık 

hayvanların kayıtlı (maliyet) değerinden birikmiş amortismanı düşüldükten sonraki net değeri, 

“659 Diğer gider ve zararlar” hesabına zarar kaydedilmekte ve hayvancılık faaliyetleri 

sonucunun bu zararlardan etkilenmemesi sağlanmaktadır. Ölen hayvanlar nedeni ile 2019 

yılında zarar kaydedilen tutarlar toplamı 12.832 bin TL olmuştur. 

Yine TİGEM genelinde 2019 yılında; 1.264 baş sığır, 162 baş koyun, 2 baş keçi ve 20 

baş ceylan olmak üzere, 1.448 baş hayvan mecburi kesime tabi tutulmuşlardır.  

Mecburi kesime tabi tutulan hayvanlarda ise hayvanın kayıtlı değerinden birikmiş 

amortismanı düşüldükten sonra, eğer hayvandan yenilebilir bir et elde edilmişse bu etin TİGEM 

Genel Müdürlüğünce belirlenmiş rayiç bedeli de kalan net değerden düşülmekte ve kalan net 

tutar yenilemeyecek etin ve/veya hayvanın zararı olarak yine “659 Diğer gider ve zararlar” 

hesabına verilmektedir. 2019 yılında mecburi kesime tabi tutulan damızlık hayvanlar nedeni ile 

zarar kaydedilen toplam rakam da yaklaşık 12.941 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Ölüm ve 

mecburi kesimden oluşan toplam damızlık telefatının bir yıllık toplam zararı da yaklaşık 25.773 

bin TL olmuştur. 

TİGEM Hayvancılık Teknik Yönergesinde, damızlık hayvanlarda ölüm ve mecburi 

kesim oranları düzenlenmiş ve azami oranlar belirlenmiştir. Buna göre; ergin sığırlarda ölüm 

ve mecburi kesim toplamı %5’i, dana ve buzağılarda %6’yı, ergin koyun ve keçilerde %2’yi, 

kuzu ve oğlaklarda %5’i geçmemelidir. 

TİGEM genelinde ölüm ve mecburi kesim oranları; boğa, inek, genç boğa ve düvelerden 

oluşan ergin sığırlarda %4,9, danalarda %4,7, buzağılarda %6,6, yetişkin koyunlarda %1,4, 

kuzularda %5,4, yetişkin keçilerde %0,9, oğlaklarda %20,6, atlarda %4, ceylanlarda %22 ve 

köpeklerde %8,9 olarak gerçekleşmiştir. 

Buna göre; TİGEM genelinde buzağı, kuzu ve oğlak ölümlerinde Hayvancılık Teknik 

Yönergesinde öngörülen oranların aşıldığı görülmektedir. Ayrıca, Hayvancılık Teknik 

Yönergesinde düzenlenmemiş olmakla birlikte %22 oranındaki ceylan telefatı da oldukça 

yüksektir. 
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Buzağı, kuzu ve oğlak ölümlerinin yüksek olması; Anadolu İşletmesi (buzağı %6,7), 

Ceylanpınar İşletmesi (buzağı %15,4, kuzu %9,7, oğlak %26,7), Karacabey İşletmesi (buzağı 

%18), Kazımkarabekir İşletmesi (buzağı %9,6)’nden kaynaklanmaktadır. Bu işletmelerde 

oranların çok yüksek olması TİGEM genelinin de yüksek olmasına yol açmıştır. 

TİGEM genelinde olması gereken sınırlar içinde görünen bazı ölüm ve mecburi kesim 

oranlarının da bazı işletmelerde yüksek olduğu görülmektedir. 

Örneğin; Anadolu Tarım İşletmesinde mecburi kesimlerden dolayı ergin sığırlarda 

(%9,9) ve danalarda (%6,4) da telefat oranları yüksektir. Aynı şekilde Ceylanpınar İşletmesinde 

ergin sığırlarda (%9,3) ve danalarda (%8,3) yüksek telefat oranları görülmektedir. Yine 

Karacabey İşletmesinde ergin sığırlarda (%10,5), danalarda (%7,7) yüksek telefat oranları söz 

konusudur. Kazımkarabekir İşletmesi, Konuklar İşletmesi ve Ulaş İşletmesinde dana telefat 

oranları (%10,5, 9,2 ve 9,8), Koçaş İşletmesi ve Polatlı İşletmesinde de ergin sığır telefat 

oranları (%6,2) yüksek gerçekleşmiştir. 

Bu çerçevede, damızlık hayvan telefat oranlarının,  “Hayvancılık Teknik Yönergesi”nde 

belirtilen oranın üzerinde gerçekleşmiş olması, olumsuz bir durum olarak 

değerlendirilmektedir. 

Bazı işletmelerde hayvan telefat oranlarının yüksek olmasında 2018 ve 2019 yıllarında 

görülen salgın hastalıklar önemli rol oynamış ise de telefat oranlarının yüksek olmasında 

hayvanların beslenme ve barınma ortamlarının uygun olmamasının da etkili olabileceği 

düşünülmektedir. 

Bu nedenle, hayvanların beslenme, barınma, gezinme vb. şartları da göz önünde 

bulundurularak, yüksek orandaki hayvan telefatlarının nedenlerinin araştırılması ve bu 

nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerin hızla uygulamaya konulması, telefatlardan 

kaynaklanan büyük tutardaki zararların (2019 yılında 25,8 milyon TL) önlenmesi bakımından 

önemli görülmektedir.  

Öneri: 

TİGEM’in asli faaliyetlerinden olan damızlık üretme fonksiyonunun karlı ve verimli bir 

şekilde yerine getirilebilmesinde, üretici ana kadronun ve satılacak damızlıkların sağlıklı olması 

ve en az telefatla faaliyet gösterilmesinin önemi dikkate alınarak; hayvan telefatlarının 

nedenlerinin araştırılması ve bu nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerin hızla 
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uygulamaya konulması suretiyle damızlık telefat oranlarının Hayvancılık Teknik Yönergesinde 

öngörülen oranlara düşürülmesi önerilir.  

BULGU 14: Reforme ve Kasaplık Hayvanlarda Mecburi Kesim Oranlarının Çok 

Yüksek Olması 

2019 yılında Reformeye ayrılan hayvanlar ile bu hayvanlardan ölen ve mecburi kesime 

tabi tutulanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir 

Tablo 21:Reformeye Ayrılan Hayvanlar ile Reforme Hayvan Ölüm ve Mecburi Kesimleri Tablosu 

İşletme Cinsi 

Önceki yıldan 

devreden reformeler 

Yıl içinde 

reformeye ayrılan Ölen Mecburi kesim 

Miktar 
(Baş) 

Tutar 
(BinTL) 

Miktar 
(Baş) 

Tutar 
(BinTL) 

Miktar 
(Baş) 

Ölüm 

oranı 
(%) 

Zarar 

kaydı 
(BinTL) 

Miktar 
(Baş) 

M. Kesim 
oranı (%) 

Zarar 

kaydı 
(BinTL) 

Altınova 

Ergin sığırlar     123 2.062             

Dana    2 131           

Buzağı    4 47           

Sığır topl. 12 266 129 2.240       12 8,5 109 

Koç,koyun, toklu    2.768 3.835           

Kuzu    5.264 790           

Koyun topl.     8.032 4.625 14 0,2 5 1.388 17,3 647 

İşl.toplamı   12 266 8.161 6.865 14   5 1.400   756 

Anadolu 

Ergin sığırlar     515 8.807             

Dana    128 529           

Buzağı    50 125           

Sığır topl. 109 938 178 654 17 5,9 49 202 70,4 1.517 

Teke, keçi, çebiç    569 346           

Oğlak    0 0           

Keçi topl. 43 26 569 346       88 14,4 34 

At 27 1.887 2 86 7 24,1 433       

İşl.toplamı   179 2.851 749 1.086 24   482 290   1.551 

Ceylanpınar 

Ergin sığırlar     2.244 46.984             

Dana    287 1.861           
Buzağı    21 52           

Sığır topl. 766 14.554 2.552 48.897 189 5,7 1.652 359 10,8 5.252 

Koç,koyun, toklu    18.226 34.704           

Kuzu    14.662 2.199           

Koyun topl.     32.888 36.903 23 0,1 10 9.380 28,5 10.108 

Teke, keçi, çebiç    486 1.711           

Oğlak    550 83           

Keçi topl.     1.036 1.794 0     507 48,9 1.048 

İşl.toplamı   766 14.554 36.476 87.594 212   1.662 10.246   16.408 

Çukurova 

Ergin sığırlar     84 1.948             

Dana    1 4           

Buzağı    107 268           

İşl.toplamı   24 228 192 2.220 3 1,4 36 48 22,2 470 

Dalaman 

Ergin sığırlar     152 2.338             

Dana    2 8           

Buzağı    15 37           

İşl.toplamı   12 87 169 2.383       49 27,1 370 

Gökhöyük 

Ergin sığırlar     114 1.442             

Dana    2 8           

Buzağı    3 7           

Sığır topl. 24 151 119 1.457 6 4,2 32 16 11,2 148 

Koç,koyun, toklu    700 1.075           

Kuzu    1.173 176           

Koyun topl. 1 1 1.873 1.251       297 15,8 233 

İşl.toplamı   25 152 1.992 2.708 6   32 313   381 

Gözlü Ergin sığırlar     685 12.291             
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Dana    104 752           

Buzağı    51 128           

Sığır topl. 66 1.110 840 13.171 19 2,1 60 169 18,7 1.297 

Koç,koyun, toklu    5.199 9.773           
Kuzu    7.505 1.126           

Koyun topl. 23 58 12.704 10.899       2.180 17,1 1.467 

İşl.toplamı   89 1.168 13.544 24.070 19   60 2.349   2.764 

Karacabey 

Ergin sığırlar     759 13.176             

Dana    80 582           
Buzağı    28 70           

Sığır topl. 384 5.327 867 13.828 7 0,6 36 128 10,2 1.547 

Koç,koyun, toklu    3.826 3.765           
Kuzu    13 2           

Koyun topl. 717 965 3.839 3.767       1.370 30,1 685 

Atlar 66 3.113 19 1.594 17 20,0 742      

İşl.toplamı   1.167 9.405 4.725 19.189 24   778 1.498   2.232 

K.Karabekir 

Ergin sığırlar     200 3.796             
Dana    2 12           

Buzağı                 

Sığır topl. 4 60 202 3.808       18 8,7 238 

Koç,koyun, toklu    2.616 3.526           

Kuzu    2.524 379           

Koyun topl. 129 90 5.140 3.905       728 12,8 367 

İşl.toplamı   133 150 5.342 7.713       746   605 

Koçaş 
Ergin sığırlar     591 7.859             
Dana    11 55           

Buzağı    33 83           

İşl.toplamı   84 782 635 7.997       195 27,1 1.193 

Konuklar 

Ergin sığırlar     445 3.121             

Dana    4 17           

İşl.toplamı   207 1.733 449 3.138 4 0,6 23 48 7,3 315 

Malya 

Koç,koyun, toklu     2.006 2.554             

Kuzu    1.830 275           

İşl.toplamı       3.836 2.829       1.081 28,2 1.640 

Polatlı 

Ergin sığırlar     325 4.687             

Dana    10 115           
Buzağı    9 25           

Sığır topl. 58 580 344 4.827 3 0,7 15 78 19,4 786 

Koç,koyun, toklu    3.756 4.663           

Kuzu    2.597 390           

Koyun topl. 1 1 6.353 5.053       1.851 29,1 1.833 

İşl.toplamı                       

Sultansuyu 

Ergin sığırlar     88 1.231             

Dana    1 8           
Buzağı    3 8           

Sığır topl. 27 255 92 1.247 1 0,8 3 33 27,7 136 

Atlar 29 756 22 1.610 10 19,6 378      

İşl.toplamı   56 1.011 114 2.857 11   381 33   136 

Türkgeldi 

Ergin sığırlar     403 10.118             

Dana    86 642           

Buzağı    2 5           

İşl.toplamı   30 465 491 10.765 7 1,3 41 59 11,3 875 

Ulaş 
Koç,koyun, toklu     676 882             

Kuzu    2.083 313           

İşl.toplamı   20 16 2.759 1.195       560 20,2 498 

TİGEM 

Ergin sığırlar     6.728 119.860             

Dana    720 4.724           

Buzağı    326 855           

Sığır topl. 1.807 26.536 7.774 125.439 256 2,4 1.946 1.414 13,3 14.252 

Koç,koyun, toklu    39.773 64.777           

Kuzu    37.651 5.650           

Koyun topl. 891 1.130 77.424 70.427 37 0,0 5 18.835 24,6 17.478 

Teke, keçi, çebiç    1.055 2.057           

Oğlak    550 83           

Keçi topl. 43 26 1.605 2.140 0 0,0 0 595 5,7 1.082 

Atlar 122 5.756 43 3.290 34 20,6 1.553 0   0 

Toplam   2.863 33.448 86.846 201.296 327   3.504 20.844   32.813 
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2019 yılında; içinde 1.405 baş genç boğa, 689 baş erkek dana, 215 baş erkek buzağının 

da bulunduğu 7.774 baş sığır ile, 5.270 baş erkek toklu, 35.322 baş erkek kuzunun da bulunduğu 

toplam 77.424 baş koyun ve 1.605 keçinin reformeye ayrıldığı görülmektedir. 

TİGEM Hayvancılık Teknik Yönergesine aykırı olarak, damızlık vasfını kaybetmiş 

reforme hayvanlar yanında, daha baştan damızlık vasfı bulunmayan ve bu nedenle besilik ve 

kasaplık hayvan satış programına alınması gereken hayvanlar da dahil edilerek yapılan 2019 

yılı reformeye ayırma işlemleri neticesinde belirlenen reforme hayvan sayılarına önceki yıldan 

devreden reforme hayvanlar da eklendiğinde 2019 yılı toplam reforme hayvan sayısına 

ulaşılmaktadır. 

Reforme hayvanların, TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yıl 

içinde ve kısa sürede satışı esas olmakla birlikte, TİGEM Kayıtlarına göre, 2019 yılında önemli 

sayıda reforme hayvanın öldüğü ve mecburi kesime tabi tutulduğu görülmektedir.  

2019 yılında TİGEM genelinde; toplam reforme sığır sayısının %2,4’ü oranında 256 baş 

kasaplık sığır, 37 baş kasaplık koyun ve toplam reforme at sayısının %20,6’sı oranında 34 

reforme at ölmüştür. Ölen toplam reforme (kasaplık) hayvan sayısı 327 baş olmuştur.  

Muhasebe Standartları ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi gereği olarak, ölen reforme ve 

kasaplık hayvanların kayıtlı (maliyet) değerinden birikmiş amortismanı düşüldükten sonraki 

net değeri, “659 Diğer gider ve zararlar” hesabına zarar kaydedilmekte ve hayvancılık 

faaliyetleri sonucunun bu zararlardan etkilenmemesi sağlanmaktadır. Ölen reforme ve kasaplık 

hayvanlar nedeni ile 2019 yılında zarar kaydedilen tutarlar toplamı 3.504 bin TL olmuştur. 

Yine TİGEM genelinde 2019 yılında; 1.414 baş reforme ve kasaplık sığır, 18.835 baş 

reforme ve kasaplık koyun, 595 baş kasaplık keçi mecburi kesime tabi tutulmuştur. Mecburi 

kesime tabi tutulan reforme (kasaplık) hayvan sayısı da toplam 20.844 baş olmuştur. 

Görüldüğü gibi, atlar da dahil olmak üzere 2019 yılında toplam 327 baş reforme ve 

kasaplık hayvan ölürken, mecburi kesime tabi tutulan hayvan sayısı toplam 20.844 gibi çok 

yüksek bir düzeyde gerçekleşmiştir. Mecburi kesime tabi tutulan 1.414 baş sığırın toplam 

reforme ve kasaplık hayvan sayısına oranı %13,3’tür. Koyunlarda bu oran çok daha yüksek 

olmak üzere %24,6’dır. Keçilerde ise mecburi kesim oranı %5,7 olmuştur.   

Mecburi kesime tabi tutulan hayvanlarda, hayvanın kayıtlı değerinden birikmiş 

amortismanı düşüldükten sonra, eğer hayvandan yenilebilir bir et elde edilmişse bu etin TİGEM 
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Genel Müdürlüğünce belirlenmiş rayiç bedeli de kalan net değerden düşülmekte ve kalan net 

tutar yenilemeyecek etin ve/veya hayvanın zararı olarak yine “659 Diğer gider ve zararlar” 

hesabına verilmektedir. 2019 yılında mecburi kesime tabi tutulan reforme ve kasaplık hayvanlar 

nedeni ile zarar kaydedilen toplam rakam da yaklaşık 32.813 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Ölüm ve mecburi kesimden oluşan toplam reforme ve kasaplık telefatının bir yıllık toplam 

zararı da yaklaşık 36.317 bin TL olmuştur. 

TİGEM Hayvancılık Teknik Yönergesinin 3 üncü maddesinde mecburi kesim; “tedavisi 

imkânsız veya ekonomik olmayan hastalık taşıyan veya diğer hayvanlar için risk oluşturan 

hayvanın kesilmesini,” ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.  

Ancak, reforme ve kasaplık hayvanlar için ölüm ve mecburi kesim oranı 

düzenlenmemiştir. Çünkü, çok büyük bir bölümü kasaplık hayvanlardan oluşan bu hayvanların 

aynı yıl içinde ve kısa sürede satılacakları, işletmede kalma sürelerinin kısalığına paralel olarak 

ölüm ve mecburi kesim oranlarının düşük olacağı düşünülmüştür. 

Nitekim, ölüm oranı öngörüldüğü gibi düşüktür ve ortalama olarak %0,4 seviyesindedir. 

Ancak, ifade edildiği gibi mecburi kesim oranının, sığırlarda %13,3, koyunlarda %24,6 ve 

keçilerde %5,7 gibi çok yüksek oranlarda gerçekleşmesi ve ortalama mecburi kesim oranının 

da %23 oranında olması ilginç bir durum oluşturmaktadır. 

Mecburi kesim bazı işletmelerde çok daha yüksek oranlara ulaşmaktadır. Örneğin; 

Anadolu İşletmesinde sığır mecburi kesim oranı %70,4, Ceylanpınar İşletmesinde koyun 

mecburi kesim oranı %28,5, keçi mecburi kesim oranı %48,9, Çukurova İşletmesinde sığır 

mecburi kesim oranı %22,2, Dalaman İşletmesinde sığır mecburi kesim oranı %27,1, Gözlü 

İşletmesinde sığır mecburi kesim oranı %18,7, Karacabey İşletmesinde koyun mecburi kesim 

oranı %30,1, Koçaş İşletmesinde sığır mecburi kesim oranı %27,1, Malya İşletmesinde koyun 

mecburi kesim oranı %28,2, Polatlı İşletmesinde sığır mecburi kesim oranı %19,4, koyun 

mecburi kesim oranı %29,1, Sultansuyu İşletmesinde sığır mecburi kesim oranı %27,7 gibi 

yüksek oranda gerçekleşmiştir. 

İşletmelerde yerinde yapılan incelemelerde, mecburi kesimlerde otopsi raporu 

düzenlenmediği görülmektedir. Yapılan mecburi kesimin Hayvancılık Teknik Yönergesindeki 

mecburi kesim tanımına uygun olduğuna ilişkin olay yeri tespit tutanağı, hayvanın fotoğrafı, 

mecburi kesimin nedeni ve zaruriliğini gösteren başka bir belge olmaksızın, sadece aylık 
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mevburi kesime tabi tutulan hayvan sayılarını gösteren ve hayvancılık şefi ile İşletme Müdürü 

tarafından imzalanmış bir tutanağa göre muhasebe kayıtlarının yapıldığı gözlenmiştir. 

Mecburi kesime tabi tutulan hayvanların, yenebilecek miktardaki etinin TİGEM Genel 

Müdürlüğünce belirlenen ve Et ve Süt Kurumunun kesim fiyatlarının altında olan bir değerle 

“150 ilk madde ve malzeme" hesabına alınarak buradan personele ve diğer talep sahiplerine 

belirlenen söz konusu rayiç değerden satıldığı da yine yerinde yapılan incelemelerde 

görülmüştür. 

Yenilebilecek etin belirlenen bedeli ile hayvanın net kayıtlı (maliyet) bedeli arasındaki 

fark ise yukarda belirtildiği gibi, “659 Diğer gider ve zararlar” hesabına verilmektedir. 

Örneğin; 2019 yılında 39,2 milyon TL kayıtlı ve 32,3 milyon TL net değeri olan, 2.678 

baş damızlık ve reforme (kasaplık) sığır mecburi kesime tabi tutulmuş, bu hayvanlardan elde 

edilen 307,3 ton yenilebilir et 5,8 milyon TL'lik bir bedel üzerinden "150 İlk madde ve 

malzeme" stok hesabına alınmış, ilk madde ve malzeme stok hesabına alınan söz konusu et 

bedelinin düşülmesinden sonra kalan 26,4 milyon TL mecburi kesim sığır zararı olarak "659 

Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar"hesabına verilmiştir. 2019 yılında mecburi kesime tabi 

tutulan sığır başına yaklaşık ortalama 115 kg yenilebilir et elde edildiği ve ortalama 19 TL/kg 

bedel ile stok hesabına alındığı anlaşılmaktadır. İlk madde ve malzeme stokları hesabına 19 

TL'lik birim maliyet ile alınan etin buradan TİGEM Genel Müdürlüğünce belirlenen rayiç satış 

fiyatı üzerinden personele veya ihtiyaç yerlerine verildiği, stok hesabından yapılan bu satıştan 

genellikle zarar edilmediği, ancak önemli bir karın da oluşmadığı,  yerinde yapılan 

incelemelerde görülmüştür. 

2019 yılında mecburi kesime tabi tutulan damızlık ve reforme (kasaplık) koyun ve 

keçilerden elde edilen yenilebilir etlerin de  ilk madde ve malzeme stokları hesabına yaklaşık 

aynı bedel ile alındığı görülmektedir. 

Dolayısı ile mecburi kesime tabi tutulan hayvanın yenilebilecek eti, Et ve Süt 

Kurumunun üreticilere uyguladığı kesim fiyatının bile altında olan bir fiyattan personel vb. 

şahıslara Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği hükümleri dışında satılırken, yüksek maliyetli 

hayvanların söz konusu yenebilecek et bedeli dışında kalan kısmı, hayvancılık faaliyeti 

zararlarında gösterilmemekte ve diğer gider ve zararlar hesabına alınmaktadır. 

Sonuç olarak, reforme ve kasaplık hayvanların mecburi kesimlerinden elde edilen 

yenilebilir et miktarı düşük maliyet ve düşük satış fiyatı ile satılırken, mecburi kesime tabi 
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tutulan hayvanın yüksek maliyetinden kaynaklanan zararlar, işletme faaliyetleri kar/zararında 

gösterilmemekte ve diğer faaliyetlerden gider ve zarar olarak gösterilmektedir. 

TİGEM Hayvancılık Teknik Yönergesindeki tanıma uygun ve gerçek anlamda 

mecburiyetten kaynaklanan kesimlerde bu uygulama, Muhasebe Standartları ve Tekdüzen 

Muhasebe Sistemi açısından sakıncalı görülmeyebilir. Ancak, yukarıda ifade edildiği gibi 

TİGEM İşletmelerinde mecburi kesim oranı, hayatın normal akışı ile bağdaşmayacak derecede 

yüksektir ve yapılan mecburi kesimlerin söz konusu Teknik Yönergedeki tanıma uygun 

olduğuna ilişkin bir kanıt içermemektedir. 

Bu husus, TİGEM İşletmelerindeki hayvan kesimlerinin mecburiliği ve Hayvancılık 

Teknik Yönergesindeki tanıma uygunluğu konusunda şüphelerin oluşmasına yol açmaktadır. 

Dolayısı ile konunun tüm detayları ile incelenerek, Hayvancılık Teknik Yönergesinin 

ve muhasebe sisteminin tanıdığı bir imkânın istismar edilip edilmediği ile yönetici ve 

personelin sorumluluğu bulunup bulunmadığı hususlarının açıklığa kavuşturulması 

gerekmektedir. 

Söz konusu incelemenin, TİGEM'in hayvancılık faaliyeti gösterilen 14-15 işletmesinde 

oldukça uzun sürede gerçekleştirilmesi mümkün olabileceğinden, bu incelemenin TİGEM 

Teftiş Kurulunca yerine getirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

TİGEM’deki reforme ve kasaplık hayvanların mecburi kesime tabi tutulması ve oluşan 

zararların diğer gider ve zararlar hesabına kaydedilmesi uygulamasının, gerçek mahiyetinin 

belirlenmesi ve hukuki ve cezai sorumluluk açısından, TİGEM Teftiş Kurulunca tüm yönleriyle 

incelenmesi ve soruşturulması önerilir.  

BULGU 15: Damızlık ve Kasaplık Hayvan Satış Programlarının, Zamanında ve 

Gereği Gibi Hazırlanması ve Uygulanması Konusunda Yeteri Kadar Başarı 

Sağlanamaması 

2019 yılında 1.650 adet sığır ve 17.292 adet koyun damızlık satışı yapılmış ve 35 milyon 

TL damızlık satış geliri elde edilmiştir. 2019 yılında damızlık satışlarında ve satış gelirlerinde 

hem önceki yıla göre hem de program hedefine göre büyük oranda düşüşler olmuştur. Örneğin 

damızlık sığır satışı, program hedefinin %29’u seviyesinde kalırken, geçen yıl seviyesinin de 

%46’sı seviyesinde gerçekleşebilmiştir.  
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Damızlık olma niteliği olmayan veya bu niteliğini kaybeden sığır ve koyunların satışları; 

piyasa fiyatları, canlı hayvan borsa fiyatları ile Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğünün 

alım fiyatları baz alınarak, karkas ağırlığı, et fiyatı, randıman, fire ve nakliyenin muhammen 

bedeli tespit edilerek, şartname ve yönetmelik esasları dâhilinde ihaleye çıkılarak 

yapılmaktadır. Ancak son dönemlerde, reforme sığır satış ihalelerine yeterli katılım olmamakta 

ya da fiyatlar düşük gerçekleşmektedir. Satışların zamanında gerçekleşmemesi işletmelere 

bakım, besleme gibi ilave maliyetler getirmektedir. Bu nedenle son dönemlerde, yıllık olarak 

ESK ile “Sığır Eti ile Şarta Tabi Sığır Eti Alım-Satım Sözleşmesi” imzalanmakta ve bu 

sözleşme çerçevesinde ESK’nın üreticilere uyguladığı kesim fiyatları üzerinden satış 

yapılmaktadır. 

2019 yılında kasaplık (reforme) hayvan satışlarında program hedefleri ve geçen yıl 

rakamları önemli ölçüde aşılmıştır. Örneğin, kasaplık sığır satışları miktarı program hedefinin 

%63, geçen yıl değerinin %60 üzerinde gerçekleşmiştir. Aynı şekilde kasaplık koyun satış 

miktarı da program hedefinin %14, geçen yıl değerinin %24 üzerinde olmuştur. 

TİGEM’de kasaplık hayvan satışlarının 2019 yılındaki gerçekleşmesi olumlu bir 

gelişmeye işaret etmektedir. Çünkü, damızlık hayvan yetiştiriciliği misyonunu üstlenmiş bir 

kurum olarak TİGEME’in bir yandan üretici hayvan kadrosundan maksimum yavru ve süt elde 

etmeyi hedeflerken, bir yandan da elde ettiği yavruların kendi ihtiyacı dışında kalanlarını 

damızlık ve kasaplık (besilik) olarak biran önce satarak elden çıkartması gerekmektedir. Bu 

sürünün rahatlatılması ve minimum maliyetle satış yapılması bakımından çok gereklidir. Satış 

programına alınmış her hayvanın zamanında satılmaması ve sürüde gereğinden fazla kalması 

ek maliyet demektir. 

Bu açıdan, TİGEM’in 2019 yılı kasaplık hayvan satış başarısı önemlidir. Ancak, yapılan 

incelemelerde damızlık ve kasaplık hayvan satışlarının yeterli olmadığı ve gerek sığır sürü 

kompozisyonunda gerekse koyun sürü kompozisyonunda, üretici olmayan hayvan kadrolarının 

şişmesi yönünde bir gelişme olduğu gözlenmektedir. 

Öte yandan, damızlık ve kasaplık hayvan satışlarında yeterince başarılı olunamamasına 

da bağlı olarak, özellikle kasaplık hayvanların çok yüksek oranlarda mecburi kesime tabi 

tutulduğu ve düşük fiyatlarla eti satılan bu hayvanlar nedeni ile önemli tutarlarda zararlar 

oluştuğu görülmektedir. 

Her iki husus ayrıca bulgu konusu yapılmıştır. Bu nedenle, burada damızlık ve kasaplık 

hayvan satış programlarının yapılması ve başarılı bir şekilde uygulanması gereği önem 
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taşımaktadır. 

TİGEM Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesinin 10,11 ve 12 inci maddelerine göre; 

yılın ilk ayı içerisinde damızlık olarak satılacak hayvanların belirlenmesi ve gerek damızlık 

olarak satılacak hayvanların satış programının ve gerekse kasaplık olarak satılacak hayvanların 

satış programlarının daha yılın başında yapılması gerekmektedir. 

Yapılan satış programları çerçevesinde, damızlık hayvan satışlarının Yönetim 

Kurulunca belirlenen fiyatlar ve usuller üzerinden üreticilere yapılması, kasaplık hayvan 

satışlarının ise Alım Satım ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre ihale komisyonlarınca 

yüklenicilere yapılması gerekmektedir. 

12 nci maddeye göre bu satışların yılı içinde ve kısa sürede yapılması esastır. 

Yönetmeliğin bu hükmünün yerine getirilebilmesi için satış programlarının yıl içinde revize 

edilmesi ve gerektikçe yeni programlar yapılması başarılı bir uygulama için şarttır.  

Öte yandan, söz konusu Teknik Yönergede satış programlarının yapılması, özellikle de 

uygulanması konusunun genellikle İşletme Müdürlüklerine bırakıldığı görülmektedir. Oysa, 

konu çok önemlidir ve makro bir planlama ve etkili bir pazarlama için Genel Müdürlük Ticaret 

Dairesinin de daha çok rol üstlenmesi gerekmektedir. 

Nitekim, TİGEM Genel Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü arasında 

yapılan sözleşme, bu konuda işletme müdürlüklerini oldukça rahatlatmaktadır. Benzer şekilde 

toplu pazarlama çalışmalarının TİGEM Genel Müdürlüğünce yürütülmesi ve büyük marketlerle 

de benzer sözleşmelerin imzalanması, bu konudaki başarıyı artırabilecektir. 

Sonuç olarak, TİGEM’in damızlık ve kasaplık hayvan satış programlarının Hayvancılık 

İşleri Teknik Yönergesine uygun olarak zamanında ve gereği gibi oluşturulması ve üst düzey 

ve daha etkili pazarlama politikaları da oluşturularak, programlanan hayvanların satışlarının yılı 

içinde ve kısa sürelerde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

TİGEM Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesine uygun olarak, damızlık ve kasaplık 

hayvan satış programlarının zamanında ve gereği gibi hazırlanması ile Genel Müdürlük 

merkezinden üst düzey pazarlama desteği de alınarak, programa alınan hayvanların yılı içinde 

ve kısa sürede satışı konusunda daha titiz davranılması önerilir.  
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BULGU 16: Kurumun 2019-2023 Stratejik Planı Ve 2019 Yılı Performans 

Programının Zamanında Hazırlanarak Yürürlüğe Konulmaması 

TİGEM 2019-2023 Stratejik Planı’nın, 30.11.2018 tarihi yerine 12.11.2019 tarihinde 

yürürlüğe konulduğu, stratejik planın 2019 yılında uygulamasını gösterecek olan 2019 yılı 

Performans Programı’nın ise 2018 yılı sonunda bitirilip 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmesi 

gerektiği halde 21.12.2019 tarihinde tamamlandığı, dolayısıyla kurum stratejik planı ve 

performans programının mevzuatta öngörülen sürelerde hazırlanarak yürürlüğe konulmadığı 

görülmüştür. 

 5018 sayılı Kamu Mali yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi “Kamu 

idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler 

çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve 

ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler 

doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı 

yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. 

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için 

bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve 

hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.” Hükmünü içermektedir 

Cumhurbaşkanlığının 03.08.2018 tarihli 100 Günlük İcraat Programı’nda Bakanlıklar 

itibariyle bu 100 günlük icraat kapsamında neler yapılacağı başlıklar halinde açıklanırken 

Programın Tarım ve Orman Bakanlığı başlıklı 18’inci maddesinde de, “2019 – 2023 dönemine 

ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması” 

hükme bağlanmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı 100 günlük icraat programı kapsamında Kamu İktisadî 

Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının Hazırlanmasına Yönelik Usul ve Esaslara göre ve Kamu 

Sermayeli İşletmeler İçin Stratejik Planlama Rehberine uygun olarak 2019-2023 Stratejik 

Planlarını hazırlamalarına karar verilmiştir. 

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 Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararı” nın 23’üncü maddesi 1’inci fıkrası “Stratejik planları Bakanlık 

olumlu görüşü ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından uygun görülen kamu iktisadi 
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teşebbüsleri, söz konusu planlarda yer alan vizyon, stratejik amaç, hedef ve performans 

göstergelerine bu planlar kapsamında öngörülen maliyet ve ödenekler çerçevesinde ulaşmak 

için gerekli tedbirleri alır.” hükmü ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6’ncı maddesi "Bakanlar Bakanlıklarına bağlı, ilgili ve ilişkili 

kamu idarelerinin stratejik planlarının birbirleriyle uyumlu olarak hazırlanmasından 

sorumludur." hükmü uyarınca, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının stratejik 

planlarını hazırlamaları kararlaştırılmıştır.  

Ayrıca yine aynı Kararın 23’üncü maddesi 4’üncü fıkrasında “Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının 

İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ile Performanslarının Ölçülmesine Dair Usul ve Esaslar 

çerçevesinde, kamu iktisadi teşebbüslerinin stratejik planlan izlenip değerlendirilecek ve 

performansları ölçüleceği” ve 5’inci fıkrası (a) bendinde “Kamu iktisadi teşebbüslerinin 

stratejik planlarına ilişkin olarak; 2018 yılma ilişkin performans değerlendirme raporlan kamu 

iktisadi teşebbüsleri tarafından takvim yılının bitimini takip eden 2 ay içerisinde Bakanlığa, 

Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve ilgili Bakanlığa gönderileceği” ve (b) bendinde “Bu 

Kararının yayımlanmasının ardından ihtiyaç olması halinde 2019 yılına ilişkin performans 

programı revize edilerek 1/12/2018 tarihine kadar kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından 

Bakanlığa, Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve ilgili Bakanlığa gönderilir. Strateji ve Bütçe 

Başkanlığınca olumsuz bir görüş bildirilmediği takdirde performans programının 1/1/2019 

tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceği” hükme bağlanmıştır. 

TİGEM 2019-2023 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları 19.09.2018 tarihli Genelge ile 

başlatılmış; Stratejik Plan taslağının 2019-2023 dönemini kapsayacak ve Kalkınma Planı, Orta 

Vadeli Programda belirlenen hedef ve politikaları içerecek şekilde ilgili mevzuata uygun bir 

biçimde hazırlanarak 15.11.2018 tarihine kadar değerlendirilmek üzere Cumhurbaşkanlığı 

Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi gerektiği talimatlandırılmıştır. TİGEM 2019-2023 

Stratejik Planı; Yönetim Kurulunun 21/10/2019 tarih ve 566 sayılı Kararı ile kabul edilmiş ve 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 12.11.2019 tarih ve 2019.67.238522 sayılı 

Onayı ile uygun bulunmuştur. 

TİGEM 2019 Performans Programı, Stratejik Planın 12.11.2019 tarihinde onaylanmış 

olması nedeniyle hazırlanamamıştır. Ancak TİGEM 2019 Performans Değerlendirme Raporu, 

hedeflere ilişkin göstergelerin ve sonuçlarının belirlenmesi amacıyla Strateji Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanmış ve Tarım ve Orman Bakanlığına, Hazine ve Maliye 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 87 
 

Bakanlığına ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir. TİGEM 2019 

Performans Programı, Yönetim Kurulunun 21.12.2019 tarih ve 723 sayılı Kararı ile 

onaylanarak uygulamaya konulmuştur. 

TİGEM tarafından, yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 30.11.2018 tarihi 

itibariyle tamamlanması gereken TİGEM 2019-2023 Stratejik Planı gecikmeli olarak 

12.11.2019 tarihinde yürürlüğe konulmuş, stratejik planın 2019 yılında uygulamasını 

gösterecek olan 2019 yılı Performans Programı ise 2018 yılı sonunda bitirilip 01.01.2019 

tarihinde yürürlüğe girmesi gerektiği halde TİGEM 2019-2023 Stratejik Planının 12.11.2019 

tarihinde yürürlüğe konulması sebebiyle bir yılı aşkın bir gecikmeyle ancak 21.12.2019 

tarihinde tamamlanabilmiştir. 

Sonuç olarak; Kurumun 2019-2023 Stratejik Planı’nın, 30.11.2018 tarihi yerine 

12.11.2019 tarihinde yürürlüğe konulduğu, 2019 yılı Performans Programı’nın ise 01.01.2019 

tarihinde yürürlüğe girmesi gerektiği halde 21.12.2019 tarihinde tamamlanmış olup, Kurum 

2019-2023 Stratejik Planı ve 2019 yılı Performans Programı’nın mevzuatta öngörülen sürelerde 

hazırlanarak yürürlüğe konulması gerekmektedir. 

Öneri: 

Genel Yatırım ve Finansman Kararnameleri gereği KİT’ler tarafından da hazırlanması 

gereken 5 yıllık stratejik planların ve yıllık performans programlarının zamanında hazırlanıp 

uygulamaya konulmasının sağlanması önerilir. 

BULGU 17: TİGEM'in 2019 Yıl Sonu Damızlık Sığır Sürü Kompozisyonunun, 

TİGEM Hayvancılık Teknik Yönergesine Uygun Olmaması 

Teşekkülün hayvancılık faaliyeti gösteren işletmelerinde 2019 faaliyet yılı başında; 176 

baş boğa, 14.435 baş inek, 396 baş genç boğa, 7.513 baş düve, 1.086 baş erkek dana, 2.787 baş 

dişi dana, 2.794 baş erkek buzağı ve 2.956 baş dişi buzağı olmak üzere toplam 32.009 baş sığır 

varlığı mevcuttur. 

 Dönem başında sürünün; %2’sini boğa ve genç boğalar, %45’ini inekler, %23’ünü 

düveler, %12’sini danalar (%8,7’si dişi, %3,4’ü erkek),  %18’ini buzağılar (%9,2’si dişi,  

%8,7’si erkek) oluşturmaktadır. 

Yıl içinde buzağı doğumları sürüye eklenirken, önceki yıldan devreden buzağı, dana ve 

düveler çağ değiştirmiş ve dana, düve ve inek olmuşlardır. Öte yandan satışlar, reformeye 

ayırma işlemleri, ölüm ve mecburi kesimler nedeni ile de sürüden çıkışlar olmuştur. 
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Bu hareketler sonucunda yıl sonunda sürünün; %4’ü oranında 1.160 baş boğa ve genç 

boğa, %43’ü oranında 13.351 baş inek, %24’ü oranında 7.406 baş düve,  %11’i oranında 3.618 

baş dana (4,6 oranında 1.437’si erkek, %7,0 oranında 2.181’i dişi) ve %18’i oranında 5.718 baş 

buzağı (%9,8 oranında 3.056’sı erkek, %8,6 oranında 2.662’si dişi) mevcuduna ulaşılmıştır. 

Görüldüğü gibi, inek sayısında azalma, boğa ve genç boğa sayısında artış meydana 

gelmiştir. 

Yılsonu sürü kompozisyonuna göre; inek sayısının %55,5’i kadar düve mevcudu, inek 

sayısının %27,1’i kadar dana mevcudu ve inek sayısının %42,8’i kadar buzağı mevcudu 

bulunmaktadır. 

TİGEM Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesine göre sürüde; inek sayısının %40-55’i 

kadar düve, %20-50’si kadar dana ve %40-55’i kadar erkek ve dişi buzağı bulunması 

gerekmektedir. Toplam sürü mevcudunun da inek sayısının %200'ü ile %260'ı arasında 

olmasının uygun olacağı belirtilmektedir.   

2019 yıl sonunda inek mevcudu 13.351 baş ve toplam sürü mevcudu 31.073 baş 

olduğuna göre,  toplam sürü sayısının 26.700 baş ile 34.700 baş arasında olması Teknik 

Yönergeye uygun görünmektedir. Tabi, 34.700 baş toplam sürü mevcudu için belirlenmiş üst 

sınır olup toplam sürü mevcudunun üst sınırda olması gerkmemektedir. Tam tersine toplam 

sürü mevcudu alt sınıra, yani 26.700 baş sayısına ne kadar yakın olursa o  kadar iyi bir sürü 

kompozisyonu oluşacağı kabul edilmektedir.    

Öte yandan, 2019 yılında inek sayısında meydana gelen önemli miktardaki azalma 

nedeni ile düve sayısının inek sayısının %55,5’ine yükselmesinin Yönergeye uygun düşmediği 

görülmektedir. 

Ayrıca Yönergede, inek başına bulunacak dana sayısına ilişkin ifadenin dişi dana 

sayısına ilişkin olduğu ve dişi dana sayısına göre hesaplama yapıldığında, TİGEM’de 2019 yıl 

sonu itibarıyla mevcut olan inek sayısının %16’sı oranındaki dişi dana sayısının öngörülen 

%20-50 aralığının dışında kaldığı görülmektedir. 

2019 yılsonunda sürüde 1.437 baş erkek dana dışında 56 baş boğa ve 1.104 baş genç 

boğanın da bulunduğu görülmektedir. Böylece sürüde bulunan erkek materyal sayısı yılbaşına 

göre %3,4 oranında artarak toplam 2.597 başa ulaşmıştır. 

Damızlık işletmeciliği yapan bir işletmede sürü; sabit kıymet niteliğindeki üretici 

damızlık hayvan kadrosu, üretilmiş ürün niteliğinde olup satılacak damızlık hayvanlar ve 
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damızlık vasfını taşımayan besilik veya kasaplık hayvanlar ile damızlık vasfını kaybetmiş 

reforme hayvanlardan oluşmaktadır. 

Böyle bir sürüde esas olan üretici damızlık kadrolar olup, sürünün yükünü azaltmak için 

satılacak damızlık hayvanlar ile besilik veya kasaplık hayvanlar ve reforme hayvanların 

zamanında satılması önem taşımaktadır.     

Nitekim, söz konusu Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesinin 12 inci maddesinde; 

“Damızlık satışı için ayrılan hayvanlar, yıllık Damızlık Dağıtım Genelgesi esaslarına göre 

yetiştiricilere, reforme hayvanlar ise “Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine 

göre yıl içinde ve en kısa zamanda satışa çıkarılır. Besi programına alınan reforme hayvanlar 

ise besi süresi sonunda satılır.” hükmü yer almaktadır. 

Dolayısı ile damızlıkların,  damızlık vasfı taşımayan veya bu vasfını kaybetmesi nedeni 

ile reformeye ayrılan (sürüden ayrılan) hayvanların, Yönergenin 12 inci maddesine göre yılı 

içinde ve en kısa zamanda ihale yönetmeliği hükümlerine göre satışa sunulması, böylece 

damızlık sürünün yükünün azaltılması gerekmektedir. 

Dolayısı ile 2019 yılsonunda mevcut 2.597 baş erkek dana ile boğa ve genç boğalardan 

oluşan hayvanların sürüde olmamaları gerektiği halde sürüde bulundukları anlaşılmaktadır. 

Sürü kompozisyonu bu yönü ile TİGEM Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesine uygun 

bulunmamaktadır. 

Öneri: 

TİGEM Hayvancılık Teknik Yönergesine uygun bir sürü kompozisyonu oluşturmak ve 

üretici damızlık hayvan kadrosunun ve sürünün yükünü azaltmak bakımından; satılacak 

damızlık hayvanlar ile damızlık vasfı bulunmayan kasaplık hayvanların ve damızlık vasfını 

kaybeden reforme hayvanların, TİGEM Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesinin 36 ıncı 

maddesi üçüncü fıkrası gereği zamanında reformeye ayrılarak damızlık ve kasaplık hayvan satış 

programlarına alınması ve aynı Yönergenin 12 inci maddesi gereği yılı içinde ve en kısa 

zamanda satışa sunulması önerilir.  

BULGU 18: Konuklar Tarım İşletmesinin, Tamamı Besilik ve Kasaplık 

Hayvanlardan Oluşan Sığır Varlığının Doğru Muhasebe Hesabında İzlenmemesi 

TİGEM’in damızlık üretimi amacı ile sahip olduğu üretici hayvan varlığı ile damızlık 

olarak satılacak hayvanlar bilançonun diğer duran varlıklar grubunda “296 Canlı Hayvanlar” 
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hesabında, kasaplık, besilik veya reformeye ayrılmış hayvanlar ise satılmak üzere “155 Canlı 

stoklar” hesabında maliyet değerleri ile izlenmektedir. 

İşletmeler sahip oldukları sığır varlığının niteliğine göre bu hesapları gereken şekilde 

çalıştırmaktadırlar. Ancak, yapılan incelemede Konuklar Tarım İşletmesi kayıtlarının bu 

yönden hatalı olduğu tespit edilmiştir. 

Konuklar Tarım İşletmesi önceki yıllarda bitkisel üretim faaliyetleri yanında damızlık 

hayvan üreticiliği de yapmaktayken, bu faaliyetin yürütüldüğü tesislerin yetersiz kalması, buna 

karşılık bu işletmenin damızlık hayvan işletmeciliği kapasitesinin küçük olması nedeni ile 

tesislerin yenilenmesine yönelik yatırım yapmak yoluna gidilmemiş ve bu işletmenin besicilik 

işletmesi olarak faaliyet göstermesine karar verilmiştir. 

Alınan kara doğrultusunda, bu işletmede bulunan üretici dişi kadrolar başka işletmelere 

gönderilmek suretiyle tasfiye edilmiş ve 2019 yıl başında 57 genç boğa ile 100 erkek dana 

işletmenin hayvan varlığını oluşturmuştur. Damızlık üretimi ve buzağı doğumu olmayan 

işletmeye yıl içinde diğer işletmelerden besi amacı ile gönderilen hayvanlarla birlikte 

işletmenin yıl sonu hayvan varlığı 362 baş boğa, 3.043 baş genç boğa ve 193 baş erkek dana 

sayısına ulaşmıştır.       

Görüldüğü gibi işletmenin hayvan mevcudunun tamamı erkek materyallerden 

oluşmakta ve besi süresinden sonra kasaplık olarak satılmak üzere işletmede bulunmaktadır. 

Konuklar işletmesi hayvan varlığı, üretici damızlık kadrodan olmadığı ve damızlık 

olarak satılması amacı güdülmediği halde, “155 Canlı stoklar” hesabı yerine, damızlık 

hayvanların izlendiği “296 Canlı hayvanlar” hesabında izlenmektedir. Bu durum TİGEM 

uygulamasına ve Tek Düzen Hesap Planı işleyişine uygun düşmemektedir. 

Öneri: 

Tamamı besilik ve kasaplık hayvan olan ve damızlık niteliği bulunmayan Konuklar 

Tarım İşletmesi sığır varlığının, “296 Canlı hayvanlar” hesabı yerine “155 Canlı stoklar” 

hesabında izlenmesi önerilir.       

BULGU 19: 2019 Yıl Sonu İtibarıyla TİGEM'in Damızlık Koyun Sürü 

Kompozisyonunun, TİGEM Hayvancılık Teknik Yönergesine Uygunluk Taşımaması 

Teşekkülün koyunculuk faaliyeti gösteren işletmelerinde 2019 faaliyet yılı başında; 

9.803 baş koç, 92.226 baş koyun, 12.527 baş erkek toklu, 40.734 baş dişi toklu, 17.934 baş 

erkek kuzu, 18.603 baş dişi kuzu olmak üzere toplam 191.827 baş koyun varlığı mevcuttur. 
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Dönem başında sürünün; %5’ini koçlar, %48’ini koyunlar, %21’ini dişi toklular, 

%7’sini erkek toklular, %9,7’sini dişi kuzular, %9,3’ünü erkek kuzular oluşturmaktadır. 

Yıl içinde kuzu doğumları sürüye eklenirken, önceki yıldan devreden kuzu ve toklular 

çağ değiştirmiş ve toklu ve koç/koyun olmuşlardır. Öte yandan satışlar, reformeye ayırma 

işlemleri, ölüm ve mecburi kesimler nedeni ile de sürüden çıkışlar olmuştur. 

Bu hareketler sonucunda yıl sonunda sürünün; %5,6’sı oranında 10.806 baş koç, %49’u 

oranında 94.309 baş koyun, %21,6’sı oranında 41.796 baş dişi toklu,  %5,6’sı oranında 10.872 

baş erkek toklu, %9,2 oranında 17.707 baş dişi kuzu ve %9’u oranında 17.257 baş erkek kuzu 

mevcuduna ulaşılmıştır. 

Görüldüğü gibi, erkek toklu ile erkek ve dişi kuzu sayısında azalma, koç, koyun ve dişi 

toklu sayısında artış meydana gelmiştir. 

Yılsonu sürü kompozisyonuna göre; sürünün yaklaşık %45’ini yaşları 18 aya kadar olan 

kuzu ve toklular,  %55’ini de 18 ay üstü yaşa sahip koç ve koyunlar oluşturmaktadır. 

TİGEM Hayvancılık Teknik Yönergesi”nde, koyun-keçi yetiştirilmesinde sürü 

kompozisyonu belirtilmektedir. Buna göre, damızlıklardan yüksek verim almak için mevcut 

sürünün %25’i 1,5 yaşlı, %25’i 2,5 yaşlı ve kalan %50’si ise 3,5 ve yukarı yaşlı hayvanlardan 

oluşması gerekmektedir. 

Görüldüğü gibi, TİGEM Hayvancılık Teknik Yönergesine göre sürünün %25’inin 1,5 

yaş ve altı hayvanlardan oluşması gerektiği halde, TİGEM işletmelerinde 1,5 yaş ve altında 

olan kuzu ve tokluların sürü içindeki payı %45 oranındadır. 

Damızlık sığır işletmeciliğinde olduğu gibi damızlık koyunculukta da sürü; sabit kıymet 

niteliğindeki üretici damızlık hayvan kadrosu, üretilmiş ürün niteliğinde olup satılacak damızlık 

hayvanlar ve damızlık vasfını taşımayan besilik veya kasaplık hayvanlar ile damızlık vasfını 

kaybetmiş reforme hayvanlardan oluşmaktadır. 

Böyle bir sürüde esas olan üretici damızlık kadrolar olup, sürünün yükünü azaltmak için 

satılacak damızlık hayvanlar ile besilik veya kasaplık hayvanlar ve reforme hayvanların 

zamanında satılması önem taşımaktadır.     

Nitekim, söz konusu Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesinin 46 ıncı maddesinde; 

doğumlardan sonra, koç katımı öncesi ve gereken durumlarda reformeye ayırma işlemi 

yapılacağı, işletmenin damızlık ihtiyacından fazla olan erkek kuzuların sütten kesildikten sonra 

hazırlanan bir programa göre besiye alınarak satışa hazırlanacağı belirtilmektedir.    
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Yine aynı Yönergenin 12 inci maddesinde; “Damızlık satışı için ayrılan hayvanlar, yıllık 

Damızlık Dağıtım Genelgesi esaslarına göre yetiştiricilere, reforme hayvanlar ise “Alım-Satım 

ve İhale Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine göre yıl içinde ve en kısa zamanda satışa çıkarılır. 

Besi programına alınan reforme hayvanlar ise besi süresi sonunda satılır.” hükmü yer 

almaktadır. 

Dolayısı ile damızlıkların,  damızlık vasfı taşımayan veya bu vasfını kaybetmesi nedeni 

ile reformeye ayrılan (sürüden ayrılan) hayvanların, Yönergenin 12 inci maddesine göre yılı 

içinde ve en kısa zamanda ihale yönetmeliği hükümlerine göre satışa sunulması, böylece 

damızlık sürünün yükünün azaltılması gerekmektedir. 

Dolayısı ile 2019 yılsonunda mevcut toklu ve kuzu sayısının yaklaşık yarısının veya 

28.129 baş erkek toklu ve kuzudan oluşan hayvanların önemli bölümünün sürüde olmamaları 

gerektiği halde sürüde bulundukları anlaşılmaktadır. Sürü kompozisyonu bu yönü ile TİGEM 

Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesine uygun bulunmamaktadır. 

Öneri: 

2019 yıl sonu koyun sürüsünde bulunan üretici damızlık koyun kadrosunun ve sürünün 

yükünü azaltmak bakımından, satılacak damızlık koyunlar ile damızlık vasfı bulunmayan 

besilik veya kasaplık koyunların ve damızlık vasfını kaybeden koyunların, TİGEM Hayvancılık 

İşleri Teknik Yönergesinin 46 ıncı maddesi 1 ve 2 inci fıkrası gereği zamanında reformeye 

ayrılması ve aynı Yönergenin 12 inci maddesi gereği yılı içinde ve en kısa zamanda satışa 

sunulması önerilir.  

BULGU 20: Reforme Atlar ve Köpekler Gibi Kasaplık Olarak Satışı Mümkün 

Olmayan Hayvanların Doğru Muhasebe Hesabında İzlenmemesi 

TİGEME’ de damızlık hayvanlar “296 Canlı varlıklar” hesabında izlenirken, kasaplık 

ve reforme hayvanlar “155 Canlı stoklar” hesabında izlenmektedir. 

Reforme ve kasaplık hayvanların “155-Canlı stoklar” hesabında izlenmesi, bu 

hayvanların bir yılı aşmayan sürelerde canlı olarak veya kesim yolu ile satılacağı varsayımına 

dayanmaktadır.  

Oysa, yapılan incelemelerde kasaplık veya et olarak satışı mümkün olmayan atlar gibi 

bazı hayvanların uzun yıllar bu hesapta izlendikleri görülmektedir. Uzun yıllar bakılan ve bazı 

eğitim kurumları vb. kurumlarca talep edilmeleri halinde bedelsiz hibe edilenler dışında ölümü 

beklenen bu hayvanların dönen varlık grubundaki “Canlı stoklar” hesabında izlenmesinin 

hesabın dönen varlık olma niteliği ile bağdaşmadığı görülmektedir. 
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Kasaplık olarak canlı satışı ve kesimi mümkün olmayan, başka amaçlar ile satışı ve hibe 

edilmesi oldukça uzun sürelerde söz konusu olabilen ve bunun dışında ölünceye kadar bakılmak 

durumunda olan canlı hayvanların, dönen varlıklar grubundaki stok hesabı yerine duran 

varlıklar grubunda uygun bir hesapta veya “296 Canlı hayvanlar” hesabının açılacak bir alt 

hesabında izlenmesi daha uygun olacaktır. 

Öneri: 

“155 Canlı stoklar hesabında izlenen, ancak kasaplık olarak canlı satışı ve kesimi 

mümkün olmayan, başka amaçlar ile satışı ve hibe edilmesi oldukça uzun sürelerde söz konusu 

olabilen ve bunun dışında ölünceye kadar bakılmak durumunda olan canlı hayvanların, duran 

stoklar veya diğer duran varlıklar grubunda açılacak bir hesapta veyahutta “296 Canlı 

hayvanlar” hesabının alt hesabında izlenmesi önerilir.       

BULGU 21: TİGEM'de Reformeye Ayırma ve Reforme Hayvan Kavramlarının, 

Hayvancılık Teknik Yönergesindeki Tanıma Uygun Kullanılmaması 

2019 yılında Reformeye ayrılan hayvanlar ile bu hayvanlardan ölen ve mecburi kesime 

tabi tutulanlar aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 22:Reformeye Ayrılan Hayvanlar ile Reforme Hayvan Ölüm ve Mecburi Kesimleri Tablosu 

İşletme Cinsi 

Önceki yıldan 
devreden 

reformeler 
Yıl içinde reformeye 

ayrılan Ölen Mecburi kesim 

Miktar 
(Baş) 

Tutar 
(BinTL) 

Miktar 
(Baş) 

Tutar 
(BinTL) 

Miktar 
(Baş) 

Ölüm 
oranı 
(%) 

Zarar 
kaydı 
(BinTL) 

Miktar 
(Baş) 

M. 
Kesim 
oranı (%) 

Zarar 
kaydı 
(BinTL) 

TİGEM 

Ergin sığırlar     6.728 119.860             

Dana    720 4.724           

Buzağı    326 855           

Sığır topl. 1.807 26.536 7.774 125.439 256 2,4 1.946 1.414 13,3 14.252 

Koç,koyun, toklu    39.773 64.777           

Kuzu    37.651 5.650           

Koyun topl. 891 1.130 77.424 70.427 37 0,0 5 18.835 24,6 17.478 

Teke, keçi, çebiç    1.055 2.057           

Oğlak    550 83           

Keçi topl. 43 26 1.605 2.140 0 0,0 0 595 5,7 1.082 

Atlar 122 5.756 43 3.290 34 20,6 1.553 0   0 

Toplam   2.863 33.448 86.846 201.296 327   3.504 20.844   32.813 

2019 yılında; içinde 1.405 baş genç boğa, 689 baş erkek dana, 215 baş erkek buzağının 

da bulunduğu 7.774 baş sığır ile, içinde 5.270 baş erkek toklu, 35.322 baş erkek kuzunun da 

bulunduğu toplam 77.424 baş koyun ve 1.605 keçinin  reformeye ayrıldığı görülmektedir. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 94 
 

TİGEM Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesinin tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde; 

“reforme hayvan; damızlık veya üretim niteliklerini kısmen ve tamamen yitirmiş damızlık dışı 

hayvanı,” ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. 

Aynı Yönergenin, Reforme kararları başlıklı 9 uncu maddesinde de; “Damızlık 

büyükbaş hayvanlar arasında çeşitli nedenlerle damızlık vasfını kaybedenlerin sürüden 

ayıklanması amacıyla yılda iki kez, “Mart-Nisan, Eylül-Ekim” aylarında reforme işleri 

yapılarak tasdik edilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Gerekli görüldüğünde bu ayların 

dışında da reforme işleri yapılabilir.”denilmiş ve çeşitli nedenlerle damızlık vasfını kaybeden 

büyükbaşların sürüden ayıklanmasından söz edilmiştir. 

TİGEM Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesine göre, reforme hayvan ve reformeye 

ayırma işlemi, damızlık vasfını kazandıktan ve bir süre damızlık olarak kullanıldıktan sonra, 

hastalık, yaşlılık, sakatlık gibi çeşitli nedenler ile damızlık vasfını kaybeden hayvanlar ve bu 

hayvanların sürüden ayıklanmasını ifade etmektedir. 

TİGEM’de üç kategoride hayvan bulunmaktadır. Birinci kategori, damızlık (buzağı, 

kuzu, oğlak vb.) üretiminde ve süt üretiminde görev alan ana kadrolar ile boğa, koç ve teke gibi 

erkek materyallerden oluşan üretici kadrolardan ve bunların yedeklerinden, yani gelecekte 

üretici rol üstlenmek üzere ihtiyaç duyulacak kadrolardan oluşmaktadır. Bu kadrolar demirbaş 

niteliğinde olup satışı söz konusu değildir. 

İkinci kategori, üretici kadro tarafından üretilmiş olup yüksek vasıflara sahip olmaları 

nedeni ile damızlık olarak satılması uygun görülen hayvanlardan oluşmaktadır. Bunların 

Hayvancılık Teknik Yönergesindeki düzenlemeler çerçevesinde damızlık satış programlarına 

alınması ve Teşekkülün Alım Satım ve İhale Yönetmeliği ile satış düzenlemelerine göre yılı 

içinde satılması esastır. 

Üçüncü kategori ise üretici kadro tarafından üretilmiş olan ancak damızlık vasıflarına 

sahip olmadıkları için besilik veya kasaplık olarak satılmak üzere satış programına alınmış 

hayvanlardan oluşmaktadır. Daha çok erkek materyallerden oluşan bu grup hayvanların da 

gerekirse bir süre besi programlarına alınarak, Teşekkülün Alım Satım ve İhale Yönetmeliği ile 

satış düzenlemelerine göre yılı içinde satılması esastır. 

Bir diğer kategori olarak ele alınabilecek hayvanlar ise Hayvancılık Teknik 

Yönergesinin 3 üncü maddesinde tanımlanmış olan reforme hayvanlardır. Buna göre reforme 

hayvanlar, birinci kategoride yer alan üretici kadrolarda bulunan ve zamanla verimden düşme, 
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yaşlılık, hastalık, sakatlık gibi nedenlerle üretici niteliklerini kısmen veya tamamen yitirmiş 

olan hayvanları ifade eder. Reformeye ayırma işlemi ise üretici niteliklerini kaybeden bu 

hayvanların üretici kadrodan ayıklanmasını ifade etmektedir. Reforme hayvanların da 

satılabilecek olanlarının Teşekkülün Alım Satım ve İhale Yönetmeliğine göre satılması 

gerekmektedir. Satılması mümkün olmayan ve eti de yenmeyen at, köpek gibi hayvanların 

reformeleri ise genellikle ölene kadar bakılmakta ve ölümleri beklenmektedir. 

TİGEM Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesine göre, Reformeye ayırma işlemi sadece 

üretici kadrodaki damızlıklardan vasıflarını kaybedenlerin ayıklanması ve reforme hayvan da 

vasıflarını kaybetmeleri nedeni ile üretici kadrodan ayrılan hayvanları ifade ettiği halde, 

TİGEM’de buna ilave olarak besilik ve/veya kasaplık programına alınan hayvanlarda reforme 

hayvan olarak adlandırılmakta ve bunların seçilmesi de reformeye ayırma işlemi olarak 

gösterilmektedir.    

Nitekim yukarda ifade edildiği gibi, 2019 yılında reformeye ayrılan hayvanlar sadece 

yaşlılık veya hastalık nedeni ile damızlık vasfını kaybetmiş hayvanlardan oluşmamakta, 

reformeye ayrılan hayvanlar arasında genç boğalar, erkek dana ve buzağılar ve erkek toklu ve 

kuzularda bulunmaktadır. 

Söz konusu erkek materyallerin ihtiyaç fazlası olduğu ve damızlık olma vasfını hiç 

kazanmadan, doğrudan kasaplık veya besilik olarak satılması uygun görülen hayvanlar olduğu 

anlaşılmaktadır. Ancak, TİGEM’de besilik ve kasaplık hayvanların da reformeye ayırma adı 

altında sürüden ayrıldığı görülmektedir. 

Reforme kavramının TİGEM’deki uygulamasının, kavram kargaşası yarattığı ve 

gerçekte damızlık vasfı olmamakla birlikte genç ve sağlam hayvanlardan oluşan besilik ve 

kasaplık hayvanların da diğer reforme hayvanlar gibi yaşlı, hasta, sakat ve verimsiz 

hayvanlardan oluştuğu şeklinde bir algı yarattığı görülmektedir. 

Buna göre, TİGEM’in damızlık vasfını kaybetmiş reforme hayvanlar dışındaki, kasaplık 

olarak canlı veya kesim suretiyle satışı öngörülmüş hayvanları da reforme kapsamında 

değerlendirmesi, kavram kargaşası yaratması dışında, TİGEM Hayvancılık Yönergesine de 

uygun düşmemektedir. 

Öneri: 

Reforme hayvan tanımı ve reformeye ayırma işleminin TİGEM Hayvancılık İşleri 

Teknik Yönergesine uygun yapılması, damızlık vasfını taşımaması nedeniyle kasaplık olarak 
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satışı öngörülen ve çoğu erkek materyallerden oluşan hayvanların, reforme hayvan tanımına 

dahil edilmeden besilik veya kasaplık hayvan kategorisinde ayrı değerlendirilmesi önerilir.            

BULGU 22: Hayvancılık Üretim Giderlerinin, Damızlık ve Kasaplık Hayvanlara 

Dağıtımı ve Maliyet Olarak Yüklemesi Yapılırken İşletmeler Arasında Uygulama 

Birliğinin Bulunmaması 

Hayvancılıktan elde edilen süt ve bal gibi ürünler mamuller hesabında izlenirken, 

yukarda da ifade edildiği gibi damızlık ve kasaplık hayvan varlığının maliyetleri dönen ve duran 

varlık hesaplarında aktifleştirilmekte ve amortisman yolu ile giderleştirilmektedir.  

Hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü masraf yerlerinde oluşan doğrudan ve dolaylı 

giderler toplamından öncelikle mamul stokları hesabına alınacak hayvancılık ürünlerinin üretim 

giderleri ayrılmakta ve ayrılan tutarlar üzerinden söz konusu mamuller stok hesabına 

alınmaktadır. Süt, yapağı, tiftik, bal gibi mamullerin üretim giderleri belirlenirken gerçek gider 

yöntemi veya atama gider yöntemi uygulanmaktadır. Örneğin süt üretim giderinin, toplam 

hayvancılık giderlerinin %45’i olacağı kabul edilmekte ve atanan bu değer üzerinden mamul 

stoklarına alınmaktadır. 

  Hayvancılık ürünlerinin üretim giderlerinin ayrılmasından sonra kalan tutarlar, hayvan 

varlığına yeni katılan yavruların üretim gideri, çağ değiştiren hayvanların üretim gideri ve tüm 

hayvanlara dağıtılacak üretim giderleri ayrımı yapılarak hayvan varlığının kayıtlı maliyetine 

eklenmektedir.     

Damızlık ve kasaplık hayvanlara maliyet yüklemesi yapılırken öncelikle doğan yavru 

başına bir maliyet atanması ve atanmış maliyetler üzerinden doğanların kayda alınması ile 

başlanmaktadır.  Örneğin 2019 yılında yeni doğan buzağılar 2.500 TL, yeni doğan kuzular 150 

TL atanmış değer üzerinden kayda alınmıştır. 

Önceki yıldan devreden damızlık hayvanlara ise çağ değiştirmeleri nedeni ile yeni 

girdikleri çağın atanmış değerine ulaşmalarını sağlayacak şekilde çağ değişimi maliyeti 

yüklenmektedir. 

Yeni doğan ve çağ değişimi maliyet bedellerinin yüklenmesinden sonra bu tutarlar, 

mamul maliyetleri tutarlarının düşülmesinden sonra kalan hayvan varlığına yüklenecek maliyet 

tutarından düşülmekte ve kalan maliyet veya üretim giderleri tutarları da hayvan başına eşit bir 

şekilde maliyet dağıtımı adı altında yüklenmektedir. 

Doğal olarak kasaplık hayvanlarda doğum ve çağ değişimi olmayacağı kabulü 

yapıldığından, bu hayvanlara sadece maliyet dağıtımı yolu ile maliyet yüklemesi yapılmaktadır. 
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Hayvan varlığına maliyet yüklemesi TİGEM işletmeleri bazında incelendiğinde, bazı 

işletmeler arasında uygulama farklılıkları olduğu görülmektedir. 

Örneğin, yıl içinde doğan ve atanmış maliyet değeri üzerinden kayda alınmış buzağılara 

çoğu işletmelerde ayrıca 2019 yılının maliyet dağıtımından herhangi bir pay verilmez veya 

herhangi bir değer yüklenmez iken; Altınova, Ceylanpınar ve Koçaş işletmelerinde yeni doğan 

buzağılara atanmış maliyetleri dışında ayrıca maliyet dağıtımı da yapıldığı görülmektedir. 

Yine yeni doğan kuzularda da uygulama farklılığı bulunmaktadır. İşletmelerin 

çoğunluğu yeni doğan kuzulara atanmış maliyet değeri dışında ayrıca maliyet dağıtımı yapmaz 

iken, Ceylanpınar ve Ulaş işletmelerinde yeni doğan kuzulara da maliyet dağıtımı yapıldığı 

görülmüştür. 

İşletmeler arasında uygulama birliğinin sağlanması önemli olduğundan, yeni doğan 

yavrulara ayrıca o yılın maliyet dağıtımından pay verilip verilmeyeceğinin değerlendirilmesi 

ve tüm işletmelerde aynı uygulamanın yapılmasının sağlanması gerekmektedir. 

Öneri: 

Damızlık hayvanlara maliyet yüklemesi yapılması sırasında, yıl içinde doğan ve atanmış 

bir maliyet değeri ile yıl içinde kayıtlara alınan yavrulara ayrıca maliyet dağıtımından pay 

verilip maliyet yüklemesi yapılıp yapılmayacağı konusunun değerlendirilmesi ve tüm 

işletmelerde doğru uygulama yapılmasının sağlanması önerilir. 

BULGU 23: İşletmelerde Yığın Halindeki Mahsul ve Bitkisel Ürün Stoklarının Yıl 

Sonu Sayım ve Ölçümlerinin Gereği Gibi Yapılmaması 

İşletmelerde, sayılabilir ve ölçülebilir olan kapalı silolardaki ve torbalanmış mahsullerin 

sayım ve ölçümü fiilen yapılmaktadır. Ancak, sayılması veya tartılması imkânsız olan 

ölçülmesinde ise zorluk olan açık veya kapalı yığın halindeki mahsul ve tohumluk stokları 

kaydi değerler üzerinden takip edilmekte ve yıl içinde satılmak veya işletmede kullanılmak 

suretiyle fiili mevcudu kalmadığında varsa ortaya çıkan farklar ilgili hesaplara alınmaktadır. 

Ancak, bazı mahsul stoklarının üzerine devamlı olarak gelen mahsuller nedeni ile 

tamamen sıfırlanması uzun yıllar alabilmekte ve bu uzun yıllar içerisinde fiili mevcut ile 

kayıtlar arasında büyük farklar oluşabilmektedir.  

Nitekim 2019 yılında Ceylanpınar ve diğer işletmelerde 27,6 milyon TL tutarında stok 

sayım noksanı ve 12 milyon TL tutarında stok sayım fazlalığı olduğu görülmektedir. 

TİGEM Teftiş Kurulu raporlarından; stok noksanlık ve fazlalıklarının giriş ve 

çıkışlarının eksik veya hatalı yapılmasından kaynaklandığı, yıl sonlarında yapılması gereken 

stok sayım ve ölçümleri gerektiği gibi yapılmayıp, mahsullerin miktarının sıfırlanması ve 
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farklılıkların ortaya çıkması beklendiği için de oluşan noksanlıklar ve fazlalıklarının zamanında 

tespit edilemediği, sonuçta biriken stok kayıtları ile farklılıkların büyük boyutlara ulaşmış 

olduğu anlaşılmaktadır. 

Oysa, her yıl sonunda kesin olarak sayım ve tartımı mümkün olmasa bile tüm stokların 

bir ölçüm ve değerlemeye tabi tutulması gerekmektedir. Nitekim, bilindiği gibi yıl sonu 

envanteri sadece sayım ve tartımdan ibaret olmayıp, ölçüm ve değerlemeyi de kapsamaktadır. 

Bu tür yığın halinde olan stokların kayıtlarla olan farklılığının kesin durumu ancak 

yığının tartılabilecek miktara düşmesi veya sıfırlanması halinde mümkün ise de yıl sonlarında 

bazı ölçüm teknikleri kullanılarak bir stok miktarı tespiti yapmak ve stok kayıtları ile 

karşılaştırmak mümkündür. Bunun yapılması halinde yıl sonlarında ortaya çıkacak 

farklılıkların yılı geçmeden düzeltilmesi sağlanacak ve yığının nihai miktarının tespit edildiği 

zaman büyük stok farklılıklarının ortaya çıkması önlenmiş olacaktır. Nihai miktar tespit 

edildiğinde kayıtlarla küçük farklılıklar ortaya çıkacak ve bu farklılıklarda o zaman giderilmiş 

olacaktır. 

Böylece hem yıl içi kayıt hataları zamanında tespit edilecek ve hem de mahsullerin 

kullanıldığı yerlerin yıllık maliyetleri daha doğru bir şekilde belirlenmiş olacaktır.   

Bu nedenle, yıl içi stok giriş ve çıkış kayıtlarının titizlikle yapılması, yılsonu 

sayımlarında, sayılması ve tartılması mümkün olmayan bitkisel ürünler ile tohumlukların, bazı 

teknikler kullanılarak ölçülmesi ve bu ölçüm sonuçları ile kayıtlar arasındaki farklılıkların 

giderilmesi, bu suretle bu tür stokların ambarlarda fiili mevcutları kalmadığında ortaya çıkacak 

aşırı farkların oluşmasının önlenmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Yıl içi stok giriş ve çıkış kayıtlarını titizlikle yapılması, yılsonu sayımlarında, sayılması 

ve tartılması mümkün olmayan bitkisel ürünler ile tohumlukların, bazı teknikler kullanılarak 

ölçülmesi ve bu ölçüm sonuçları ile kayıtlar arasındaki farklılıkların giderilmesi, bu suretle bu 

tür stokların ambarlarda fiili mevcutları kalmadığında ortaya çıkacak aşırı farkların oluşmasının 

önlenmesi önerilir. 

10. GENEL DEĞERLENDİRME 

Teşekkülün kaynak ve varlıkları ile yatırım ve işletme faaliyetlerine ilişkin başlıca 

bilgilere ait son üç yıllık veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 23:Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu Bilgiler Ölçü 2017 2018 2019 

Son iki 

yıl farkı 

Artış 

veya 

Azalış 

(%) 

Sermaye Milyon TL 2.080 2.575 2.775 200 7,8 

Ödenmiş sermaye Milyon TL 2.071 2.321 2.571 250 10,8 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Milyon TL 

Milyon TL 

1.603 

729 

1.843 2.114 271 14,7 

474 406 (68) (14,3) 

Toplam Aktifler Milyon TL 2.332 2.317 2.520 203 8,8 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 

Milyon TL 

% 

145 

81 

28 126 98 350,0 

11 75 64 581,8 

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin TL   13.300 - - 

İştiraklere ödenen sermaye Bin TL 12.769 15.769 15.769 0 - 

İştirakler temettü geliri Bin TL 114 0 0 0 - 

Tüm alım tutarı Milyon TL 828 941 752 (189) (20,1) 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Milyon TL 1.304 1.192 945 (247) (20,7) 

Net satış tutarı Milyon TL 1.155 1.389 1.035 (354) (25,5) 

Stoklar Milyon TL 637 633 746 113 17,9 

Memur Kişi 155 152 155 3 2,0 

Sözleşmeli Kişi 965 971 1.001 30 3,1 

İşçi Kişi 1.530 1.400 1.234 (166) (11,9) 

Personele yapılan harcamalar Milyon TL 255 270 323 53 19,6 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar 

yönünden) 

% (0,3) 1,5 (2.0) (3,5) (233,3) 

Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % (3,7) (0,5) 0,1 0,4 80,0 

Faaliyet karı veya zararı Milyon TL (5) 27 (43) (70) (259,3) 

Dönem karı veya zararı Milyon TL (59) (9) 21 30 333,3 

2019 yılında toplam kaynak ve varlıklar %9 oranında 203 milyon TL artarken, öz 

kaynaklar %15 oranında 271 milyon TL artmıştır. Buna bağlı olarak yabancı kaynaklar ise %14 

oranında 68 milyon TL azalmıştır.  

Öz kaynaklardaki artış, dönem içinde ödenmiş sermayenin 250 milyon TL 

artırılmasından ve dönem sonucunun 21 milyon TL kar ile kapatılmasından kaynaklanmıştır. 

Böylece, yapılan sermaye artışlarına rağmen dönem zararları nedeni ile sürekli öz 

kaynak yitiren ve bu nedenle 2019 yıl sonu itibarıyla 2.571 milyon TL ödenmiş sermayeye 

karşılık 2.114 milyon TL öz kaynağa sahip olan Teşekkülün öz kaynaklarında, ilk defa sermaye 

artışı dışında dönem karı nedeniyle de artış meydana gelmiştir.   
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Uzun yıllardan sonra dönem sonucunun karla kapatılması ve öz kaynak yitirilmesi 

yerine öz kaynak artışına katkıda bulunulması çok olumlu bir gelişmeye işaret etmekte ise de 

esas faaliyetlerden 2019 yılında da 43 milyon TL zarar edilmesi ve dönem karının olağan dışı 

gelir ve karlardan sağlanması, elde edilen olumlu gelişmenin devamlı olmayabileceğine işaret 

etmektedir. 

Teşekkülün devamlı olarak kar eden ve öz kaynak yaratan bir yapıya kavuşabilmesi için 

esas faaliyetlerle ilgili maliyetlerin kontrol altına alınması ve satışlar ile karlılığın artırılması 

suretiyle faaliyet karı elde edilmesi gerekmektedir. 

Teşekkülün başlıca işletme faaliyetlerini, tohumculuk ve diğer bitkisel ürünler 

üretilmesi ile damızlık hayvan üreticiliği oluşturmaktadır. 

Teşekkül son yıllarda yaptığı sulama yatırımlarının olumlu katkısı ile bitkisel üretimde 

nispeten istikrarlı bir süreç oluşturmuş ve bitkisel üretim satışlarından her yıl artan miktarda 

faaliyet karı etmeye başlamıştır. Nitekim 2018 yılında 39 milyon TL olan bitkisel ürünler 

faaliyet karı 2019 yılında 65 milyon TL’ye yükselmiştir. 

Ancak aynı başarının hayvancılık faaliyetlerinde gösterilemediği ve hayvancılık 

faaliyetlerinden giderek artan miktarlarda faaliyet zararı edildiği görülmektedir. Nitekim, 2018 

yılında 29 milyon TL olan hayvancılık faaliyet zararı 2019 yılında 98,5 milyon TL’ye 

yükselmiştir.  

Damızlık hayvan üretiminde en önemli ürünler elde edilen yavru ve süt olmaktadır. 

Ancak, bu ürünlerin elde edilmesi sırasında, damızlık vasfı olmayan ve önemli bölümü erkek 

hayvanlardan oluşan kasaplık(besilik) hayvanlarda üretilmektedir. 

Damızlık hayvan üreticiliğinde başarı sağlayabilmek için, üretici hayvan kadrosu 

dışında kalan hayvanların, özellikle de erkek hayvanların sürüde gereksiz yere tutulmaması ve 

üretici kadrolardan oluşan sürünün daha rahat ve sağlıklı ortamlarda yaşamasını sağlayacak bir 

sürü kompozisyonu oluşturulması önem taşımaktadır. Böylece hem hayvancılık masrafları 

düşürülmüş olacak ve hem de üretici kadronun üreme ve süt başarısı artırılabilecektir. 

Örnek olarak 100 baş inek kadrosu olan bir damızlık sığır sürüsünün toplam hayvan 

sayısının mümkün ise 200 başı aşmaması gerektiği, 100 başlık inek kadrosunun da en az 80’inin 

doğum yapan inek, en az 78’inin de sağmal inek olması gerektiği ifade edilmektedir. 
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Bu açıdan değerlendirildiğinde, yaşanan salgın hastalıkların da etkisi ile Teşekkülde 

sağmal inek sayısı ve doğum oranlarının düşük seyrettiği ve sürü oluşumunun çok uygun 

olmadığı görülmektedir. Hayvan hastalıklarının ve üretici olmayan hayvanların satışının 

zamanında yapılamamasının hayvancılık maliyetlerini olumsuz etkileyen en önemli iki faktör 

olduğu değerlendirilmektedir. 

Öte yandan, 98,5 milyon TL’lik hayvancılık faaliyet zararı, damızlık ve kasaplık 

hayvanların ölümü ve mecburi kesiminden kaynaklanan yaklaşık 60 milyon TL zararı 

kapsamamaktadır. Gelir tablosunun diğer faaliyetlerden gider ve zararlar hesabına verilmiş olan 

söz konusu zarar da dikkate alındığında, hayvancılık zararlarının sadece faaliyet zararı üzerinde 

değil, aynı zamanda dönem sonucu üzerinde de önemli rol oynadığı görülmektedir. 

 2019 yılında, memur ve sözleşmeli personel sayılarında küçük oranlı artışlar meydana 

gelmiş ise de daimi işçi sayısında %12 oranında azalma olması sonucunda, uzun yıllardan beri 

devam eden personel sayısındaki azalma trendinin 2019 yılında da devam ettiği görülmektedir. 

Teşekkülde personel sayısındaki azalma taşeron işçi çalıştırılmak suretiyle 

karşılanmaktadır. Ancak, son yıllarda Teşekkülde modern sulama ve hayvancılık tesisleri 

yatırımları yapılmış, yüksek teknoloji ürünü tarım alet ve makinaları ile üretim yapılmaya 

başlanmıştır. Yüksek teknolojili alet ve makinalar ile modern tesisler yetişmiş ve uzmanlaşmış, 

nitelikli personel istihdamını daha da gerekli hale getirmiştir. Bu açıdan taşeron personeli 

istihdamına yönelik insan kaynakları politikasının değerlendirilmesi gerekmektedir.  

11. SONUÇ 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 2019 yılı bilançosu ve 20.820.497,98 

Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

06520 Balgat / ANKARA 

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00 

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr 

http://www.sayistay.gov.tr 
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12. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Finansal Tabloları 

Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 3: Bulgu ve Öneriler Listesi 
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Ek 1: Kamu İşletmesi Finansal Tabloları 

Ek 1.1 Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü (TİGEM)'in 31.12.2019 Tarihli Bilançosu ve 

Dipnotları (Bilanço Dışı Yükümlülükler dâhil) 

Ek 1.2 Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü (TİGEM)'in 2019 Tarihli Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek 1.3 Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü (TİGEM)'in 2019 Yılı Nakit Akış Tablosu 

Ek 1.4 Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü (TİGEM)'in 2019 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

                                                 31.12.2019 Tarihli Bilançosu (Ek 1.1/a) 

AKTİF 
   

 

I.DÖNEN VARLIKLAR 
ÖNCEKİ DÖNEM 2018 CARİ DÖNEM 2019 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

A.Hazır Değerler   67.259.375,75   17.082.099,91 

   1-Kasa 167.476,57   132.415,53   

   2-Alınan Çekler          

   3-Bankalar 66.261.265,62   12.197.106,09   

   4-Verilen Çek.ve Ödeme Emri         

   5-Diğer Hazır Değerler 830.633,56   4.752.578,29   

B.Menkul Değerler   8.487.768,83   399.372,59 

   1-Hisse Senetleri         

   2-Özel Kesim Tahvil,Sen.ve Bono         

   3-Kamu Kesimi Tahvil.Sen.ve Bono 8.487.768,83   399.372,59   

   4-Diğer Menkul Kıymetler         

   5-Menkul Kıymet.Değer Düşük Karş.(-)         

C.Ticarı Alacaklar   83.925.510,95   98.255.382,40 

   1-Alıcılar 83.925.510,95   98.255.382,40   

   2-Alacak Senetleri         

   3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)         

   4-Kazanılmış Fin.Kir.Faiz.Gelirleri (-)         

   5-Verilen Depozit ve Teminat         

   6-Şüpheli Ticari Alacaklar         

   7-Şüpheli Ticari Alacak.Karş.         

D.Diğer Alacaklar   10.839.667,84   15.486.904,34 

   1-Ortaklardan Alacaklar         

   2-İştiraklerden Alacaklar 4.329.472,88   4.463.162,80   

   3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar         

   4-Personelden Alacaklar 919.596,18   1.432.731,18   

   5-Diğer Çeşitli Alacaklar 5.590.598,78   9.591.010,36   

   6-Diğer Alacak Senet.Reeskontu (-)         

   7-Şüpheli Diğer Alacaklar         

   8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)         

E.Stoklar   633.447.884,53   746.380.135,27 

   1-İlk Madde ve Malzeme 98.431.392,46   103.969.595,17   

   2-Yarı Mamüller 159.872.278,01   256.825.442,21   

   3-Mamüller 264.370.507,41   280.573.816,47   

   4-Ticari Mallar 52.882.288,92   19.171.238,57   

   5-Diğer Stoklar 57.511.635,37   85.497.086,66   

   6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)         

   7-Verilen Sipariş Avansları 379.782,36   342.956,19   

F.Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları   5.133.313,49   4.692.599,27 

   1-Gelecek Aylara Ait Giderler 5.113.655,52   4.691.331,39   

   2-Gelir Tahakkukları 19.657,97   1.267,88   

G.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri         

   1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri         

   2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düz.Hes.         

   3-Taşeronlara Verilen Avanslar         

H.Diğer Dönen Varlıklar   63.463.939,85   98.016.579,86 

   1-Devreden KDV. 62.328.606,34   96.224.152,02   

   2-İndirilecek KDV.         

   3-Diğer KDV. 861.983,29   1.542.125,80   

   4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fon. 273.350,22   250.302,04   

   5-İş Avansları         

   6-Personel Avansları         

   7-Sayım ve Tesellüm Noksanları         

   8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar         

   9-Diğer Çeşitli Dönen Var.Karş.(-)         

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI   872.557.461,24   980.313.073,64 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

                               31.12.2019 Tarihli Bilançosu (Ek 1.1/b) 

II.DURAN VARLIKLAR 
ÖNCEKİ DÖNEM 2018 CARİ DÖNEM 2019 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

  A.Ticari Alacaklar   5.836.377,11   6.430.416,01 

       1-Alıcılar         
       2-Alacak Senetleri         

       3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)         

       4-Kazanılmamış Fins.Kiralama Faiz Gel. (-)         

       5-Verilen Depozito ve Teminat 4.940.040,94   5.534.079,84   

       6-Şüpheli Alacaklar  3.856.317,06   4.711.912,64   

       7-Şüpheli Alacaklar Karş.(-) -2.959.980,89   -3.815.576,47   

   B.Diğer Alacaklar   10.322.899,82   7.016.807,66 

       1-Ortaklardan Alacaklar         
       2-İştiraklerden Alacaklar         

       3-Bağlı Ortaklıklardan Alacak         

       4-Personelden Alacaklar         

       5-Diğer Çeşitli Alacaklar 10.322.899,82   7.016.807,66   

       6-Diğer Alacak Sen.Reeskont (-)         

       7-Diğer Şüpheli Alacaklar 262.508,92   335.561,40   

       8-Diğer Şüpheli Alacak Karşılığı (-) -262.508,92   -335.561,40   

   C.Mali Duran Varlıklar   29.069.187,67   29.069.187,67 

       1-Bağlı Menkul Kıymetler         
       2-Bağlı Men.Kıy.Değer Düş.Karş.(-)         

       3-İştirakler 15.769.187,67   15.769.187,67   

       4-İştiraklere Sermaye Taah.(-)         

       5-İştirakler Ser.Pay.Değer Düş.Kar.(-)         

       6-Bağlı Ortaklıklar 57.590.000,00   57.590.000,00   

       7-Bağlı Ortak.Sermaye Taah.(-) -44.290.000,00   -44.290.000,00   

       8-Bağlı Ortak.Ser.Pay.Değ.Düş.Krş.(-)         

   D.Maddi Duran Varlıklar   812.514.035,14   827.169.803,67 

       1-Arazi ve Arsalar 15.120.723,67   15.161.960,36   

       2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 218.548.789,34   229.953.430,56   

       3-Binalar 262.244.099,24   270.847.738,64   

       4-Tesis.Makina ve Cihazlar 836.046.387,88   870.820.068,80   

       5-Taşıtlar 7.300.327,85   7.296.275,82   

       6-Demirbaşlar 23.733.860,58   26.079.738,87   

       7-Diğer Maddi Duran Varlıklar 8.295,82   8.295,82   

       8-Birikmiş Amortismanlar (-) -634.037.494,34   -727.783.378,92   

       9-Yapılmakta Olan Yatırımlar 83.549.045,10   98.496.324,44   

     10-Verilen Avanslar     36.289.349,28   

   E.Maddi Olmayan Duran Varlıklar   5.404.413,63   5.185.235,22 

       1-Haklar 6.367.995,71   6.611.311,88   
       2-Şerefiye         

       3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri         

       4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri         

       5-Özel Maliyetler 3.249.219,68   3.249.219,68   

       6-Diğer Maddi Olmayan Duran Var.         

       7-Birikmiş Amortismanlar (-) -4.212.801,76   -4.675.296,34   

       8-Verilen Avanslar         

   F.Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar   19.165.580,71   21.510.381,28 

       1-Arama Giderleri         
       2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri         

       3-Özel Tük.Tabi Varlık Yatırımları         

       4-Diğer Özel Tüken.Tabi Varlıklar 41.663.287,26   47.327.008,88   

       5-Birikmiş Tükenme Payları (-) -22.497.706,55   -25.816.627,60   

       6-Verilen Avanslar         

   G.Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları         

       1-Gelecek Aylara Ait Giderlar         
       2-Gelir Tahakkukları         

   H.Diğer Duran Varlıklar   562.345.783,89   679.536.388,60 

       1-Gelecek Yıllar İnd.KDV.         
       2-Diğer KDV.         

       3-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar         

       4-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 764.611.496,30   894.305.541,96   

       5-Birikmiş Amortismanlar (-) -202.265.712,41   -214.769.153,36   

DURAN VARLIKLAR TOPLAM   1.444.658.277,97   1.575.918.220,11 

AKTİF (VARLIKLAR ) TOPLAMI   2.317.215.739,21   2.556.231.293,75 

NAZIM HESAPLAR   375.427.510,21   425.899.599,79 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

                               31.12.2019 Tarihli Bilançosu (Ek 1.1/c) 

 
PASİF 

   
 

I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
ÖNCEKİ DÖNEM 2018 CARİ DÖNEM 2019 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

   A.Mali Borçlar   257.500.000,00   250.000.000,00 

       1-Banka Kredileri 257.500.000,00   250.000.000,00   

       2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar         

       3-Ertelenmiş Fins.Kiralama Borç.Maly.(-)         

       4-Uzun Vade.Kredi.Anapara Tak.ve Faiz         

       5-Tahvil,Anapara ve Borç Tak.ve Faizleri         

       6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler         

       7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kiymetler         

       8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)         

       9-Diğer Mali Borçlar         

   B.Ticari Borçlar   103.628.446,17   138.185.657,01 

       1-Satıcılar 94.166.514,19   123.597.093,69   

       2-Borç Senetleri         

       3-Borç Senetleri Reeskontu (-)         

       4-Alınan Depozito ve Teminatlar 9.461.931,98   14.588.563,32   

       5-Diğer Ticari Borçlar (Yurt Dışı)         

   C.Diğer Borçlar   2.742.302,88   2.379.585,54 

       1-Ortaklar Borçlar         

       2-İştiraklere Borçlar         

       3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar         

       4-Personele Borçlar 606.938,43   810.651,16   

       5-Diğer Çeşitli Borçlar 2.135.364,45   1.568.934,38   

       6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)         

   D.Alınan Avanslar   77.395.099,55   15.015.981,87 

   E.Yıllara Yaygın İnş.ve Onr.Hakediş Bedelleri         

       1-Yıllara Yay.İnş.ve Onr.Hakediş Bedelleri         

       1-Yıllara Yay.İnş.Enflasyon Düz.Hesabı         

   F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler   11.847.163,15   16.245.385,00 

       1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 8.014.701,66   12.174.003,83   

       2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3.412.984,29   3.922.573,22   

       3-Vadesi Geç.Ert.veyaTak.Vergi ve Diğ.Yük. 390.733,63       

       4-Diğer Yükümlülükler 28.743,57   148.807,95   

   G.Borç ve Gider Karşılıkları         

       1-Dönem Kârı Vergi ve Diğ.Yas.Yüküm.Karş.         

       2-Dönem Kârı.Peş.Öden.Vergi ve Diğ.Yük.(-)         

       3-Kıdem Tazminatı Karşılığı         

       4-Diğer Borç ve Gider Karşılığı         

   H.Gelecek Aylara Ait Gelirler ve         

       Gider Tahakkukları   20.289.361,65   19.090.678,03 

       1-Gelecek Aylara Ait Gelirler 8.993.590,34   10.571.298,85   

       2-Gider Tahakkukları 11.295.771,31   8.519.379,18   

   I.Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar   410.513,44   1.090.655,95 

       1-Hesaplanan KDV         

       2-Diğer KDV 410.513,44   1.090.655,95   

       3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları         

       4-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar         

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI   473.812.886,84   442.007.943,40 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

                               31.12.2019 Tarihli Bilançosu (Ek 1.1/d) 

PASİF 
   

 

II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
ÖNCEKİ DÖNEM 2018 CARİ DÖNEM 2019 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

   A.Mali Borçlar         

       1-Banka Kredileri         

       2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar         

       3-Ertelenmiş Fins.Kiralama Borç.Maly.(-)         

       4-Çıkarılmış Tahviller         

       5-Çıkarılmış Diğer Menk.Kıymet.         

       6-Menkul Kıymet.İhraç Farkı (-)         

       7-Diğer Mali Borçlar         

   B.Ticari Borçlar         

       1-Satıcılar         

       2-Borç Senetleri         

       3-Borç Senetleri Reeskontu (-)         

       4-Alınan Depozito ve Teminatlar         

       5-Diğer Ticari Borçlar         

   C.Diğer Borçlar         

       1-Ortaklara Borçlar         

       2-İştiraklere Borçlar         

       3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar         

       4-Diğer Çeşitli Borçlar         

       5-Diğer Borç Senet.Reeskontu (-)         

       6-Kamuya Olan Ert.ve Taksit.Borçlar         

   D.Alınan Avanslar         

   E.Borç ve Gider Karşılıkları         

       1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları         

       2-Diğer Borç.ve Gider Karşılık         

    F.Gelecek Yıllara Ait Gelirler         

      ve Giderler Tahakkukları         

       1-Gelecek Yıllara ait Gelirler         

       2-Gider Tahakkukları         

       3-Negatif Konsaliditasyon Şerefiyesiı         

   G.Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynak.         

       1-Gelecek Yıl. Ert.veya Terkin Ed.KDV         

       2-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynak.         

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK TOP.         

III.ÖZ KAYNAKLAR         

   A.Ödenmiş Sermaye   2.320.746.647,93   2.570.746.647,93 

       1-Sermaye 2.575.000.000,00   2.775.000.000,00   

       2-Ödenmemiş Sermaye (-) -254.253.352,07   -204.253.352,07   

       3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları         

       4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)         

   B.Sermaye Yedekleri         

       1-Hisse Senedi İhraç Primleri         

       2-Hisse Senedi İhraç İptal Kârları         

       3-İştirakler Yeniden Değerleme Artış.         

       4-Diğer Sermaye Yedekleri         

   C.Kâr Yedekleri   15.711.405,01   15.711.405,01 

       1-Yasal Yedekler 15.711.405,01   15.711.405,01   

       2-Statü Yedekleri         

       3-Olağanüstü Yedekler         

       4-Diğer Kâr Yedekleri         

       5-Özel Fonlar         

   D.Geçmiş Yıllar Kârları         

   E.Geçmiş Yıllar Zararları (-)   -483.732.090,33   -493.055.200,57 

   F.Dönem Net Kârı (Zararı)   -9.323.110,24   20.820.497,98 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI   1.843.402.852,37   2.114.223.350,35 

BAĞLANTI HESAPLARI         

PASİF(KAYNAKLAR)TOPLAMI   2.317.215.739,21   2.556.231.293,75 

NAZIM HESAPLAR   375.427.510,21   425.899.599,79 
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Bilanço Dipnotları                              (Ek 1.1/e) 

 

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı 2.775.000.000,00 

2. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Koordinatör Genel Müdür Yardımcıları 

ve Genel Sekreter gibi üst yöneticilere ödenen 

 

    a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı 
 

    b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi 
 

3. Aktif  değerlerin toplam sigorta tutarı 
 

4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 429.480.683,28 

6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı  
 

7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları  1.150.119,65 

    Döviz Cinsi                Miktarı               TL. Kuru         Toplam Tutar       
 

    USD                              37.719,25               5,9402                  224.059,89   

    EURO                         139.379,87              6,6506                  926.959,76   

8. Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil): 
 

    Döviz Cinsi               Miktarı               TL. Kuru         Toplam Tutar  
 

         ---                           ---                       ---                  --- 
 

 9. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil) 
 

    Döviz Cinsi               Miktarı              TL. Kuru         Toplam Tutar    

        

10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı 
 

11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam  tutarı 
 

12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı 
 

13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü 
 

      Türü           Tertibi      Adedi         Üsleri        Toplam Tutar      
 

      Hazine                            1                              2.775.000.000,00 
 

14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı 
 

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

       Adı                        Pay Oranı                            Pay Tutarı   

 Hazine Müsteşarlığı        100                                2.775.000.000,00   

16. Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların:   

       Adı                                         Pay Oranı  Top. Sermayesi  Son Dönem Kar/Zar 

Kazova Vasfi  Diren Tar.İşl.A.Ş.           %25            1.750.000,00        1.920.937,17 

Bala  Tar.Hayv. San. ve Tic.A.Ş.           %20          14.000.000,00        2.137.748,84 

  

17. Stok değerleme yöntemi   

      a) Cari dönemde uygulanan yöntem Fifo 

      b) Önceki dönemde uygulanan yöntem Fifo 

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

tutarı (-) 

 

18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri   

    a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyetleri 113.115.861,98 

    b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyetleri 3.716.953,35 

    c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları   
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         - Varlık maliyetlerinde (+)   

         - Birikmiş amortismanlarda (-)   

19. Ana kuruluş bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve borçlar içindeki payları:   

                                             Ticari alacak                     Ticari borç           

     1- Ana Kuruluş              104.685.798,41                  138.185.657,01   

     2- Bağlı Ortaklık                        --                                      --   

     3- İştirakler                                 --                                      --   

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı    2.527 

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

22. Belli bir döneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta 

bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki 

ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır) 

 

23. İşletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde 

değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri 

 

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 

 

26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle  elde edilen 

bedelsiz hisse senedi tutarları  

 

27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin 

(katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibarıyla faiz borçları tutarları 
6.802.957,15  

28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi 

yükümlülüklerin tutarı 

  

29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık yorum- lanabilir ve  anlaşılabilir 

olması ve açıklanması gerekli olan diğer hususlar                                      

  

       a)Bilançonun aktifindeki; 22.503.712,00 TL tutarındaki diğer alacakların ayrıntısı:   

            
 

          - İştiraklerden Alacaklar                   :       4,463.162,80 TL   

          - Personelden Alacaklar                    :       1.432.731,18 TL   

          - Diğer Çeşitli Alacaklar                    :     16.607.818,02 TL   

       b)Bilançonun pasifindeki; 2.379.585,54 TL tutarındaki diğer borçların ayrıntısı:   
 

  

          -Personele Borçlar                              :             810.651,16 TL   

         -Diğer Çeşitli Borçlar                         :          1.568.934,38 TL   

30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih   
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

                                 2019 yılı Gelir Tablosu (Ek 1.2/a) 

 

  
Önceki Dönem 2018 Cari Dönem 2019 

Ayrıntısı   Tümü Ayrıntısı   Tümü 

A-BRÜT SATIŞLAR   1.389.237.381,95   1.034.617.209,61 

    1-Yurtİçi Satışlar 1.315.577.447,16   949.675.168,44   

    2-Yurtdışı Satışlar 42.317.399,50   68.334.696,15   

    3-Diğer Gelirleri 31.342.535,29   16.607.345,02   

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - )         

    1-Satış İadeleri (-)         

    2-Satış İskontoları (-)         

    3-Diğer İndirimler (-)         

C-NET SATIŞLAR     (A-B)   1.389.237.381,95   1.034.617.209,61 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)   1.128.915.665,46   824.272.869,07 

    1-Satılan Mamüller Maliyeti  (-) 643.960.382,26   708.953.063,02   

    2-Satılan Ticari Mallar Mali.  (-) 469.773.146,73   100.184.622,51   

    3-Satılan Hizmet Maliyeti     (-)         

    4-Diğer Satışların Maliy.       (-) 15.182.136,47   15.135.183,54   

I-BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI  (C-D)   260.321.716,49   210.344.340,54 

E-FAALİYET GİDERLERİ  (-)   233.253.022,24   253.228.518,46 

    1-Araştırma ve Geliştirme Gid. (-) 2.243.272,87   1.430.655,59   

    2-Pazarlama Satış ve Dağ. Gid.(-) 16.473.634,23   18.353.560,31   

    3-Genel Yönetim Giderleri       (-) 214.536.115,14   233.444.302,56   

II-FAALİYET KARI VEYA ZARARI   27.068.694,25   -42.884.177,92 

F-DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GEL.ve KAR.   97.830.233,08   134.373.342,17 

    1-İştiraklerden Temettü Gelir.         

    2-Bağlı Ortaklardan Temettü Gelir.         

    3-Faiz Gelirleri 2.479.817,19   2.818.142,63   

    4-Komisyon Gelirleri         

    5-Konusu Kalmayan Karşılıklar         

    6-Menkul Kıymetler Satış Kârları         

    7-Kambiyo Kârları 353.038,63   244.138,15   

    8-Reeskon Faiz Gelirleri         

    6-Enflasyon Düzeltme Kârları         

    10-Faal.İlgili Diğ.Ola.Gelir ve Kar. 94.997.377,26   131.311.061,39   

G-DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GİD.ve ZAR(-)   59.439.543,25   68.512.866,37 

    1-Komisyon Giderleri         

    2-Karşılık Giderleri 62.959,98   961.608,49   

    3-Menkul Kıymet Satış Zararları         

    4-Kambiyo Zararları 120.324,75       

    5-Reeskon Faiz Giderleri         

    6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları         

    7-Faaliyetle İlgi.Diğ.Ola.Gider ve Zar. 59.256.258,52   67.551.257,88   

H-FİNANSMAN GİDERLERİ   59.426.236,42   27.469.365,08 

    1-Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (-) 59.426.236,42   27.469.365,08   

    2-Uzun Vadeli Borçlanma Gid.(-)         

III-OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (II+F)-(G+H)   6.033.147,66   -4.493.067,20 

I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR   19.647.028,86   72.692.286,14 

    1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar 1.940.368,84   1.002.144,25   

    2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 17.706.660,02   71.690.141,89   

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)   35.003.286,76   47.378.720,96 

    1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zarar (-) 8.524.323,36   4.991.575,79   

    2-Önceki Dönem Gider ve Zarar (-) 26.438.496,26   41.160.958,87   

    3-Diğer Olağandışı Gider ve Zarar (-) 40.467,14   1.226.186,30   

IV-DÖNEM KARI VEYA ZARARI (III+İ)-(J)   -9.323.110,24   20.820.497,98 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL.YÜK.         

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI   -9.323.110,24   20.820.497,98 
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Gelir Tablosu Dipnotları                     (Ek 1.2/b) 

 

Gelir tablosunda ek bilgi olarak aşağıdaki açıklamalar yer alır:   

1-) Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları        192.915.196,56 

      a) Amortisman giderleri      

          aa) Normal amortisman gideri          192.915.196,56 

 

          bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri  

      b) İtfa ve tükenme payları  

2-) Dönemin karşılık giderleri        

3-) Dönemin tüm finansman giderleri 27.469.365,08 

      a) Üretim maliyetine verilenler   

      b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler  

      c) Doğrudan gider yazılanlar  27.469.365,08 

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

iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca 

gösterilecektir)              

  

5-) Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar (Toplam 

tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) 
  

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

faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları  % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) 
  

7-) Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör,     genel müdür 

yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam 

tutarı 
180.287,93 

8-) Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin 

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

9-) Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha ve sipariş maliyeti gibi)      ve yöntemleri 

(ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.) 
 

 

Safha Maliyet-Fifo 

10-)Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri   

11-)Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan oran aşılmamıştır. Ürün, hurda, 

döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt  satışların 

yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları                                                                  

  

12-) Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların 

tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı notlar 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

     2019 Yılı Nakit Akım Tablosu 
 

              ÖNCEKİ DÖNEM (2018) CARİ DÖNEM (2019) 

A DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU       58.999.869     75.747.145 

B DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ         
2.664.680.85

5 
    

2.584.629.02

2 

  1- Satışlardan Elde Edilen Nakit       
1.364.267.81

0 
    891.320.339   

   a) Net Satışlar     
1.389.237.38

2 
   

1.034.617.21

0 
    

   b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar              

    c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)   24.969.572     143.296.871     

  2- 
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı 

Sağlanan Nakit 
  83.327.662     114.430.553   

  3- Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit     19.054.551    58.337.489   

  4- 
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan 

Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan) 
  909.368.855     

1.240.540.64

1 
  

   a) Menkul Kıymet İhraçlarından              

   b) Alınan Krediler     903.227.000    
1.240.540.64

1 
    

   c) Diğer Artışlar     6.141.855         

  5- 
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan 

Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan) 
  0     0   

   a) Menkul Kıymet İhraçlarından              

   b) Alınan Krediler               

    c) Diğer Artışlar                   

  6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit       250.000.000     250.000.000   

  7- Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit               

  8- Diğer Nakit Girişleri         38.661.977     30.000.000   

C DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI              

  1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları     999.008.020 
2.588.933.71

0 
  843.055.370 

2.567.147.54

9 

   a) Satışların Maliyeti    
1.128.915.66

5 
   824.272.869     

   b) Stoklardaki Artışlar         112.932.650     

   c) 
Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) 

Azalışlar 
          

   d) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Artışlar 45.586.927    29.430.580     

   e) 
Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler 

(-) 
80.425.977    64.719.569     

   f) Stoklardaki Azalışlar (-)    3.894.741          

  2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları     223.201.311     244.328.578   

   a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri   2.243.273    1.430.656     

   b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri   16.473.634    18.353.560     

   c) Genel Yönetim Giderleri    214.536.115    233.444.303     

   d) 
Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer 

Giderler (-) 
10.051.711    8.899.940     

  3- 
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit 

Çıkışları 
  790.014     1.210.642   

   a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar 59.439.543    68.512.866     

    b) 
Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer 

Gider ve Zararlar (-) 
58.649.529     67.302.224     

  4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları      52.898.000    23.666.374   

  5- Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı   27.968.878     38.309.632   

   a) Olağandışı Gider ve Zararlar    35.003.287    47.378.721     

    b) 
Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer 

Gider ve Zararlar (-) 
7.034.409     9.069.089     

  6- Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları     84.023.000    97.682.646   

  7- 
Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla İlgili 

Olmayan) 
  

1.066.756.23

2 
    

1.062.508.90

3 
  

   a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri             

   b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri   958.227.000    990.540.641     

   c) Diğer Ödemeler     108.529.232    71.968.262     

  8- 
Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla İlgili 

Olmayan) 
  0     0   

   a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri             

   b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri             

    c) Diğer Ödemeler                   

  9- Ödenen Vergi ve Benzerleri       100.545.000     212.624.678   

  
10

- 
Diğer Nakit  Çıkışları       33.743.254     43.760.726   

D DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B+C)       134.747.014     93.228.618 

E NAKİT ARTIŞI VEYA AZALIŞI (B-C)       75.747.145     17.481.472 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

                                             2019 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu (Ek 1.4) 
 
 

  

  

Birikmiş Diğer Kapsamlı 

Gelir 
            

A B             

Ödenmiş Sermaye 

Sermaye 

Düzeltme 

Farkları 

Ortak Kontrole 

Tabi İşletme 

Birleşmelerinin 

Etkisi 

1-8 9-17 
Kardan Ayrılan 

Kısıtlanmış Yedekler 
Geçiş Yıllar Karları/Zararları Dönem Net Karı/Zararı 

Ana Ortaklığa Ait 

Özkaynaklar Toplamı 

Kontrol 

Gücü 

Olmayan 

Paylar 

Toplam Özkaynaklar 

ÖNCEKİ DÖNEM 

01 Ocak 2018 Bakiyeler 2.070.746.648 - - 20.044.862.671 - 15.711.405 (430.895.391) (53.488.107) 21.646.937.226 - 21.646.937.226 

Düzeltmelerden Sonraki Dönem Başı Bakiyeler 2.070.746.648 - - 20.044.862.671 - 15.711.405 (430.895.391) (53.488.107) 21.646.937.226 - 21.646.937.226 

Transferler             430.895.391 53.488.107 484.383.498   484.383.498 

Dönem Net Karı (Zararı)           - - (7.474.722) (7.474.722)   (7.474.722) 

Toplam Diğer Kapsamlı Gelir       (415.440.577)         (415.440.577)   (415.440.577) 

Sermaye Artırımı 250.000.000               250.000.000   250.000.000 

Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirlerden Geçmiş Yıllar 

Karlarına (Zararlarına) Aktarılan Diğer Tutarlar 
          - (536.623.394)   (536.623.394)   (536.623.394) 

Özkaynak Unsurlarındaki Toplam Artış (Azalış) 250.000.000 - - (415.440.577) - - (105.728.003) 46.013.385 (225.155.195) - (225.155.195) 

31 Aralık 2018 Bakiyeler 2.320.746.648 - - 19.629.422.094 - 15.711.405 (536.623.394) (7.474.722) 21.421.782.031 - 21.421.782.031 

CARİ DÖNEM 

01 Ocak 2019 Bakiyeler 2.320.746.648 - - 19.629.422.094 - 15.711.405 (536.623.394) (7.474.722) 21.421.782.031 - 21.421.782.031 

Düzeltmelerden Sonraki Dönem Başı Bakiyeler 2.320.746.648 - - 19.629.422.094 - 15.711.405 (536.623.394) (7.474.722) 21.421.782.031 - 21.421.782.031 

Transferler             536.623.394 7.474.722 544.098.116   544.098.116 

Dönem Net Karı (Zararı)               51.009.778 51.009.778   51.009.778 

Toplam Diğer Kapsamlı Gelir       (28.485.736)         (28.485.736)   (28.485.736) 

Sermaye Artırımı 250.000.000               250.000.000   250.000.000 

Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan Diğer 

İşlemler 
                - 106.060 106.060 

Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirlerden Geçmiş Yıllar 

Karlarına (Zararlarına) Aktarılan Diğer Tutarlar 
          49.091 (544.548.210)   (544.499.119)   (544.499.119) 

Özkaynak Unsurlarındaki Toplam Artış (Azalış) 250.000.000 - - (28.485.736) - 49.091 (7.924.816) 58.484.500 272.123.039 106.060 272.229.099 

31 Aralık 2019 Bakiyeler 2.570.746.648 - - 19.600.936.358 - 15.760.496 (544.548.210) 51.009.778 21.693.799.010 106.060 21.693.905.071 
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Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 2.1 Teşkilat Şeması 

Ek 2.2 Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü (TİGEM)'in 31.12.2019 Tarihli Bağımsız 

Denetimden Geçmiş Bilançosu 

Ek 2.3 Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü (TİGEM)'in 2019 Yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş 

Gelir Tablosu 
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 (Ek 2.1) 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
                                                 31.12.2019 Tarihli Bağımsız Denetimden Geçmiş Bilançosu (Ek 2.2/a) 

 

 
 
  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 118 
 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
                                                 31.12.2019 Tarihli Bağımsız Denetimden Geçmiş Bilançosu (Ek 2.2/b) 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
                                                 2019 Yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Gelir Tablosu (Ek 2.3) 
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Ek 3: Bulgu ve Öneriler Listesi 

 

Bulgu ve 

Öneri No Öneri Metni 
Sayfa 

Aralığı 

1 

 

 

 

TİGEM tüzel kişiliğinin özerk bir tarzda ve ekonominin kurallarına 

uygun olarak yönetilmesini sağlayacak en yüksek seviyede yetkili 

ve sorumlu karar organı olan Yönetim Kurulunun; 233 sayılı 

KHK’nın 9’uncu maddesindeki görevlerini yerine getirebilmesini 

teminen, boş bulunan üyeliğe gecikme olmaksızın atama yapılması 

için ilgili merciler nezdinde girişimde bulunulması önerilir. 

 

41-43 

2 TİGEM’in mevsimsel olarak değişkenlik gösteren faaliyetleri ve 

çalışma kapasitesiyle uyumlu olacak şekilde ve tarımsal 

teknolojinin gerektirdiği niteliklere sahip daimi işçi ve/veya 

mevsimlik işçi sayısının yeterli düzeye yükseltilmesi için ilgili 

merciler nezdinde girişimde bulunulması önerilir. 

 

43-46 

3 Ceylanpınar Tarım İşletmesi sulama projesi ile ilgili olarak; 

-Proje uygulamasında yüksek çatılı sulama sistemleri arasında 

tercih yapılırken tek bir sisteme bağlı kalınmaması, seçilecek 

sulama sistemlerinin avantaj ve dezavantajlarının iyi irdelenmesi, 

arazinin konumu ve yapısı da dikkate alınarak sulama verimliliği ve 

sulama randımanında daha üstün olan,  işletmecilik ve sulanacak 

araziyi boşluk bırakmadan daha iyi değerlendirebilen sistemin 

seçilmesi, 

- Kanaldan temin edilecek suyun, yer altından temin edilen sudan 

daha ekonomik olduğu dikkate alınarak imkanlar ölçüsünde mevcut 

sistemde dönüşümlerin sağlanması, 

-Yüksek prestijli projeler kapsamında değerlendirilecek kadar 

önemli olan bu projenin uygulamalarında, deneyimli ve eğitimli 

teknik kadroların çalıştırılması, proje personelinin bilgi ve 

tecrübelerinin artırılması konusunda yurt içi ve yurt dışı eğitim 

programları ile desteklenmesi, 

önerilir. 

 

46-48 

4 
Ceylanpınar Tarım İşletmesi arazileri üzerindeki işgallerin 

önlenmesi amacıyla 5608 sayılı Kanunla eklenen ve 6486 sayılı 

Kanunla değiştirilen, 5543 sayılı İskan Kanununun geçici 4 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrası hükmünün uygulanması ve işgal 

altındaki arazilerin boşaltılarak Ceylanpınar Tarım İşletmesine 

teslim edilmesi için gerekli girişimlerin ısrarla sürdürülmesi 

önerilir. 

 

48-52 

5 Ticari esaslara ve piyasa şartlarına tabi olarak verimlilik ve karlılık 

ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini yürüten ve 5488 sayılı Tarım 

52-57 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 121 
 

Kanununda da öngörüldüğü gibi, kurumsal bir yapı içinde tarımsal 

teknoloji ve mekanizasyonu kullanarak modern tarım işletmeciliği 

yapmak ve ülke tarım sektöründe öncü bir rol oynamak görevini 

üstlenmiş olan TİGEM’in, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu 

maddesi gereği Cumhurbaşkanı Kararı ile uygulamaya konulan 

tarımsal destekleme ödemlerinden faydalandırılması için ilgili 

merciler nezdinde girişimde bulunulması önerilir.  

6 TİGEM Yetki Limitleri Yönergesi'nde, hayvan ölümleri ve mecburi 

kesimden kaynaklanan zararın öngörülen oran veya limitin üzerinde 

veya belirli bir tutarın üzerinde gerçekleşmesi durumunda TİGEM 

Yönetim Kurulu kararı ile zarar kaydedilebilmesini sağlayacak 

düzenlemelerin yapılması önerilir. 

 

57-58 

7 TİGEM’in sattığı yağlık mahsul bedellerinden, Yağlı Tohumlar 

Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin, 1999-2014 yılları arasında 

sermaye katılım payı adı altında yaptığı %3 oranındaki 

kesintilerden kaynaklanan, 514.034,79 TL tutarındaki ortaklık 

payının, usulüne uygun gerçekleşmiş bir ortaklık yapısının 

bulunmaması nedeniyle sonlandırılarak tahsil edilmesine yönelik 

girişimlerin sürdürülmesi önerilir.  

 

58-60 

8 Yurtiçi gerçek ve tüzel kişilerden alacaklardaki artışın önüne 

geçilmesi ve bu alacakların zamanında tahsili konusunda gereken 

çabanın gösterilmesi önerilir. 

 

60-60 

9 
Karacabey Tarım İşletmesinin arazi varlığı içinde yer alan ve 

mülkiyeti TİGEM’e ait olduğu halde bedelsiz olarak Tarım Orman 

Bakanlığınca kullanılan 650 dekar arazinin kullanımının 

imzalanacak bir sözleşme ile yasal çerçeveye oturtulması ve bir 

bedel belirlenmesi yönündeki girişimlerin sürdürülmesi önerilir. 

 

61-64 

10 
TİGEM’in son yıllarda artan hayvancılık yatırımları sonucu oluşan 

kapasitenin doldurulması ve anastatüde esas görev olarak verilen 

damızlık işletmeciliğinin başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi için; 

suni tohumlama başarısını olumsuz etkileyen genital sistem ve 

salgın hastalıklar ile mücadele edilerek gebe kalma oranının 

yükseltilmesi, gebelik sonrası ana sağlığını korumaya yönelik 

tedbirlerin titizlikle uygulanması ile buzağı doğum oranının 

artırılması, cinsiyeti belirlenmiş sperma kullanımı tekniği 

uygulanarak damızlık işletmeciliğinde önemli olan üretici ana 

kadro sayısının artırılması ile ülkenin damızlık ihtiyacının 

karşılanmasına daha çok katkıda bulunulması, önerilir. 

 

64-66 

11 
TİGEM’e bağlı olarak damızlık üretimi ve süt inekçiliği yapılan 

işletmelerde süt veriminin yükseltilmesi için, sağmal oranının 

yükseltilmesi, ana kadroların genotipinin iyileştirilmesi amacı ile 

her yıl verime yönelik seleksiyon yapılması, aynı miktarda süt veren 

66-68 
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hayvanlara grup yemlemesi uygulanması, süt verimini düşüren 

diğer faktörlerle mücadele edilmesi önerilir.  

 

12 TİGEM’de yoğun bir şekilde görülen hayvan hastalıklarının 

nedenleri araştırılarak, hayvan sağlığının korunmasına yönelik 

tedbirlerin alınması, hayvanların barındırıldığı ahır ve fiziki 

ortamların temizliği, havalandırması ve hayvanların rahat hareket 

etmesini sağlayacak doğal ortamların oluşturulması konusuna önem 

verilmesi, bunun yanında teşhis edilen hastalıkların tedavisine 

yönelik etkin bir tedavi sistemi kurulması suretiyle, erken reforme 

olma ve verim düşüklüğü probleminin önlenmesi önerilir. 

 

68-72 

13 
TİGEM’in asli faaliyetlerinden olan damızlık üretme 

fonksiyonunun karlı ve verimli bir şekilde yerine 

getirilebilmesinde, üretici ana kadronun ve satılacak damızlıkların 

sağlıklı olması ve en az telefatla faaliyet gösterilmesinin önemi 

dikkate alınarak; hayvan telefatlarının nedenlerinin araştırılması ve 

bu nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerin hızla 

uygulamaya konulması suretiyle damızlık telefat oranlarının 

Hayvancılık Teknik Yönergesinde öngörülen oranlara düşürülmesi 

önerilir.  

 

72-77 

14 
TİGEM’deki reforme ve kasaplık hayvanların mecburi kesime tabi 

tutulması ve oluşan zararların diğer gider ve zararlar hesabına 

kaydedilmesi uygulamasının, gerçek mahiyetinin belirlenmesi ve 

hukuki ve cezai sorumluluk açısından, TİGEM Teftiş Kurulunca 

tüm yönleriyle incelenmesi ve soruşturulması önerilir.  

 

77-82 

15 
TİGEM Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesine uygun olarak, 

damızlık ve kasaplık hayvan satış programlarının zamanında ve 

gereği gibi hazırlanması ile Genel Müdürlük merkezinden üst düzey 

pazarlama desteği de alınarak, programa alınan hayvanların yılı 

içinde ve kısa sürede satışı konusunda daha titiz davranılması 

önerilir.  

 

82-84 

16 Genel Yatırım ve Finansman Kararnameleri gereği KİT’ler 

tarafından da hazırlanması gereken 5 yıllık stratejik planların ve 

yıllık performans programlarının zamanında hazırlanıp uygulamaya 

konulmasının sağlanması önerilir. 

 

85-87 

17 TİGEM Hayvancılık Teknik Yönergesine uygun bir sürü 

kompozisyonu oluşturmak ve üretici damızlık hayvan kadrosunun 

ve sürünün yükünü azaltmak bakımından; satılacak damızlık 

hayvanlar ile damızlık vasfı bulunmayan kasaplık hayvanların ve 

damızlık vasfını kaybeden reforme hayvanların, TİGEM 

Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesinin 36 ıncı maddesi üçüncü 

fıkrası gereği zamanında reformeye ayrılarak damızlık ve kasaplık 

hayvan satış programlarına alınması ve aynı Yönergenin 12 inci 

87-89 
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maddesi gereği yılı içinde ve en kısa zamanda satışa sunulması 

önerilir.  

 

18 
Tamamı besilik ve kasaplık hayvan olan ve damızlık niteliği 

bulunmayan Konuklar Tarım İşletmesi sığır varlığının, “296 Canlı 

hayvanlar” hesabı yerine “155 Canlı stoklar” hesabında izlenmesi 

önerilir.       

 

89-90 

19 2019 yıl sonu koyun sürüsünde bulunan üretici damızlık koyun 

kadrosunun ve sürünün yükünü azaltmak bakımından, satılacak 

damızlık koyunlar ile damızlık vasfı bulunmayan besilik veya 

kasaplık koyunların ve damızlık vasfını kaybeden koyunların, 

TİGEM Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesinin 46 ıncı maddesi 1 

ve 2 inci fıkrası gereği zamanında reformeye ayrılması ve aynı 

Yönergenin 12 inci maddesi gereği yılı içinde ve en kısa zamanda 

satışa sunulması önerilir.  

 

90-92 

20 “155 Canlı stoklar” hesabında izlenen, ancak kasaplık olarak canlı 

satışı ve kesimi mümkün olmayan, başka amaçlar ile satışı ve hibe 

edilmesi oldukça uzun sürelerde söz konusu olabilen ve bunun 

dışında ölünceye kadar bakılmak durumunda olan canlı 

hayvanların, duran stoklar veya diğer duran varlıklar grubunda 

açılacak bir hesapta veyahutta “296 Canlı hayvanlar” hesabının alt 

hesabında izlenmesi önerilir.       

 

92-93 

21 Reforme hayvan tanımı ve reformeye ayırma işleminin TİGEM 

Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesine uygun yapılması, damızlık 

vasfını taşımaması nedeniyle kasaplık olarak satışı öngörülen ve 

çoğu erkek materyallerden oluşan hayvanların, reforme hayvan 

tanımına dahil edilmeden besilik veya kasaplık hayvan 

kategorisinde ayrı değerlendirilmesi önerilir.            

 

93-96 

22 Damızlık hayvanlara maliyet yüklemesi yapılması sırasında, yıl 

içinde doğan ve atanmış bir maliyet değeri ile yıl içinde kayıtlara 

alınan yavrulara ayrıca maliyet dağıtımından pay verilip maliyet 

yüklemesi yapılıp yapılmayacağı konusunun değerlendirilmesi ve 

tüm işletmelerde doğru uygulama yapılmasının sağlanması önerilir. 

 

96-97 

23 Yıl içi stok giriş ve çıkış kayıtlarını titizlikle yapılması, yılsonu 

sayımlarında, sayılması ve tartılması mümkün olmayan bitkisel 

ürünler ile tohumlukların, bazı teknikler kullanılarak ölçülmesi ve 

bu ölçüm sonuçları ile kayıtlar arasındaki farklılıkların giderilmesi, 

bu suretle bu tür stokların ambarlarda fiili mevcutları kalmadığında 

ortaya çıkacak aşırı farkların oluşmasının önlenmesi önerilir. 

 

97-98 


