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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Denetlenen kuruluşun; 

Unvanı       : Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Merkezi      :  Rize 

İlgili bakanlık, bağlı olduğu bakanlık veya kuruluş  : Tarım ve Orman Bakanlığı 

Esas Sermayesi      : 2.545.000.000,00 TL 

Ödenmiş Sermayesi      : 2.043.413.000,00 TL 

Tablo 1 Karar Organı Tablosu 

Karar Organındaki 

Unvanı 
Adı ve Soyadı 

Temsil Ettiği Bakanlık 

veya Kuruluş 

Görevli Bulunduğu Süre 

(Başlama ve Ayrılma 

Tarihleri) 

Genel Müdür -

Yönetim Kurulu 

Başkanı 

İmdat 

SÜTLÜOĞLU 

Tarım ve Orman 

Bakanlığı 
27.04.2011-26.04.2018 

Genel Müdür -

Yönetim Kurulu 

Başkanı  

Ekrem YÜCE 
Tarım ve Orman 

Bakanlığı 
03.10.2018-27.11.2018 

Genel Müdür V. - 

Yönetim Kurulu 

Başkan V. 

Yusuf Ziya ALİM 
Tarım ve Orman 

Bakanlığı 
22.06.2018-Devam Ediyor 

Genel Müdür 

Yardımcısı-Yönetim 

Kurulu Üyesi 

Dr. Turgay 

TURNA 

Tarım ve Orman 

Bakanlığı 
26.08.2015-25.08.2018 

Yönetim Kurulu 

Üyesi 

İsmail Hakkı 

SOBA 

Tarım ve Orman 

Bakanlığı 
06.01.2017- Devam Ediyor  

Genel Müdür 

Yardımcısı-Yönetim 

Kurulu Üyesi 

Süleyman 

PINARBAŞ 

Tarım ve Orman 

Bakanlığı 
26.08.2015-25.08.2018 

Yönetim Kurulu 

Üyesi 
Ali Kemal YILDIZ 

Tarım ve Orman 

Bakanlığı 
27.12.2018- Devam Ediyor 

Genel Müdür 

Yardımcısı-Yönetim 

Kurulu Üyesi 

Süleyman 

PINARBAŞ 

Tarım ve Orman 

Bakanlığı 
27.12.2018-Devam Ediyor 
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1.2 Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı 

Kuruluş 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri Kanununa göre 06.12.1971 tarih ve 

1497 sayılı Çay Kurumu adı altında tüzel kişiliğe haiz faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu 

sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kurulmuştur. 01.03.1973 tarihinden itibaren Çay 

Kurumu Genel Müdürlüğü adı altında fiilen faaliyete geçerek, 4233 sayılı Kahve ve Çay 

İnhisarı Kanunu ve 3788 sayılı Çay Kanunu ile Tekele verilen yetkiler Çay Kurumu'na 

devredilmiştir. 

11.04.1983 tarihinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin yeniden düzenlenmesi Bakanlar 

Kurulunca kararlaştırılarak 60 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname 20.05.1983 tarihli Resmi 

Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kararnamenin bazı maddeleri ise 19.10.1983 

tarih ve 2929 sayılı Kanun ile yeniden değişikliğe tabi tutulmuştur. 1497 sayılı Çay 

Kurumu'nun kuruluş kanunu, Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden değişikliğe tabi 

tutulmuş, mevcut 2640, 3788 ve 4223 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılarak 60 sayılı Kanun 

Hükmündeki Kararname hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü adı altında bir Kamu İktisadi Kuruluşu kurularak Kuruluş ‘un hukuki 

bünyesi teşkilat yapısı ve organları ile ilgili hususlar yeniden düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra, 

08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkındaki Kanun Hükmündeki 

Kararname ile 60 ve 112 sayılı KHK yürürlükten kaldırılmıştır. 

28.10.1984 tarihinde ÇAY-KUR'un ana statüsü belirlenerek yeniden teşkilatlanmaya 

gidilmiştir. 04.12.1984 tarih ve 3092 Sayılı Kanun ile çay ürününün tarımı, üretimi, işletmesi 

ve satışı serbest bırakılarak bu konuda özel sektörün çay fabrikası kurma ve işletmesi 

sağlanmıştır. 

233 Sayılı KHK çerçevesi içinde faaliyetlerini özel bir şekilde yürüten Kuruluş, tüzel kişiliğe 

haiz sorumluluğu sermayesi ile sınırlıdır. 

Kuruluş, Gümrük ve Tekel Bakanlığı'na bağlı olarak 1973 yılında 1 Milyar sermaye 

ile faaliyete başlamış olup, muhtelif yıllarda sermayesi birçok kez artırılmış ve son olarak 

Yüksek Planlama Kurulu'nun 29.12.2017 tarih ve 2017 / T-19 sayılı Kararı ile 2.050.000 Bin 

TL'ye yükseltilmiştir.  

233 sayılı KHK hükümleri saklı kalmak şartı ile 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü ‘nün 4’üncü 

maddesinde ÇAY-KUR'un amaç ve faaliyet konuları; 
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Türkiye'nin Tarım Politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, ekonomik 

gereklilik, karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda; sermaye birikimine yardım ederek 

yatırım kaynağı yaratmak, serbest piyasa şartlarında en çok faydayı temin etmek, gerekli 

hammadde temini ile her türlü çay ürünü üretmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, iç ve dış 

pazarlarda Teşekkülün rekabet gücünü arttırmaya yönelik olarak ilişkili ve yan ürünlerde 

gerek ve fayda görülen her türlü faaliyetlerde bulunmak amaçlarıyla teşkil olunan ÇAY-

KUR'un faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir. 

1- Üreticilerden, işletmeye uygun nitelikteki çay yapraklarını satın almak, kuru 

çay üretmek ve/veya ürettirmek. 

2- Satın alınan yaş çay yapraklarını işlemek ve değerlendirmek için teknolojik 

faaliyette bulunmak. 

3- Ürettiği veya ithal ettiği kuru çayların iç ve dış Pazar isteklerine uygun olarak 

harmanlanması, paketlenmesini ve pazarlanmasını sağlamak. 

4- Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olarak; 

A) Gerekli tesisleri kurmak, kiralamak ve işletmek, 

B) Üretim faaliyetlerinden doğan yan ürünleri değerlendirmek ve yardımcı 

maddeler üretmek, bitkisel çaylar, soğuk çay, kafein, ekstrat ile diğer ilişkili ve yan sektörlere 

ait ürünlerin üretimini ve pazarlamasını yapmak ve/veya yaptırmak. 

C) Çay ürününün kalite ve veriminin ve işletme tekniğinin geliştirilmesi 

için gerekli araştırmaları yapmak, müessese ve laboratuvarlar kurmak, işletmek. 

D) Gerekli madde ve araçları tedarik etmek. 

E) Ticaretle iştigal etmek ihracat ve ithalat yapmak. 

F) Çay eksperlerinin yetiştirilmesi için gerekli önlemleri almak. 

H) Teşekkülün ihtiyacı için her türlü taşınır ve taşınmaz mal edinmek, 

kamulaştırma yapmak, ayni, sınai ve ticari haklar tesis etmek, bunlar üzerinde 

tasarrufta bulunmak. 

İ) Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

5- Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve 

teknik alanlarda rehberlik yap mak. 
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ÇAY-KUR bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık, 

iştirak ve diğer birimleri eliyle yerine getirir. ÇAY-KUR'un amaç ve faaliyet konuları Yüksek 

Planlama Kurulu kararı ile değiştirilebilir. 

1.3 Teşkilat 

ÇAY-KUR’ un 2018 yılında merkez teşkilatı; Genel Müdür ve 3 Genel Müdür 

Yardımcısının yönetiminde, Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Dairesi Başkanlığı 

ve 12 Daire Başkanlığı'ndan oluşmaktadır.  

Taşra Teşkilatı ise 46 adet Yaş Çay İşleme Fabrikası, 1 adet Paketleme Fabrikası, 1 

adet Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü,  Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü,  Anatamir Fabrikası ve 8 adet Pazarlama Bölge Müdürlüğü'nden oluşmaktadır. 

1.4 Toplu Bilgiler 

Kuruluşun son üç yılına ilişkin başlıca bilgiler Toplu Bilgiler Tablosunda 

gösterilmiştir. 
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Tablo 2 Toplu Bilgiler Tablosu 

 

 

Toplu Bilgiler Ölçü 2016 2017 2018 
Son iki yıl 

farkı 

Artış veya Azalış 

(%) 

Sermaye 
Bin 

TL  
1.770.000 2.050.000 2.545.000 495.000 24 

Ödenmiş sermaye 
Bin 

TL 
1.517.413 1.767.413 2.043.413 276.000 16 

Öz kaynaklar 
Bin 

TL 
1.414.964 1.397.221 1.016.135 (381.086) (27) 

Yabancı kaynaklar 
Bin 

TL 
1.503.016 1.774.814 2.599.983 825.168 46 

Toplam Aktifler 
Bin 

TL 
2.917.979 3.172.035 3.316.117 144.082 5 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Bin 

TL  
91.419 193.142 127.886 (65.256) (34) 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 66 67 83 16 24 

İştiraklere ödenen sermaye 
Bin 

TL 
4.918 4.918 4.918 

 
- 

İştirakler temettü geliri 
Bin 

TL 
153 192 192 

 
- 

Tüm alım tutarı 
Bin 

TL 
1.402.484 1.267.540 1.926.559 659.019 52 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) 
Bin 

TL 
1.748.524 1.714.778 1.890.788 176.011 10 

Net satış tutarı 
Bin 

TL 
2.231.697 1.904.880 1.996.763 91.884 5 

Stoklar 
Bin 

TL 
1.120.321 1.426.149 1.986.995 560.846 39 

Memur Kişi 405 373 350 (23) (6) 

Sözleşmeli Kişi 981 966 968 2 0 

İşçi Kişi 7.055 5.300 5.840 540 10 

Personele yapılan harcamalar 
Bin 

TL 
483.038 503.300 611.886 108.586 22 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar 

yönünden) 
% 17 (0) (2) (2) 1.105 

Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % 6 (2) (6) (5) 237 

Faaliyet kârı veya zararı 
Bin 

TL 
239.595 (19.709) (172.695) (152.986) 776 

Dönem kârı veya zararı 
Bin 

TL 
82.124 (267.742) (657.086) (389.344) 145 

Dönem kârına il. ver. ve diğer yasal 

yük. 

Bin 

TL      
Dönem net kârı veya zararı 

Bin 

TL 
82.124 (267.742) (657.086) (389.344) 145 

Faaliyet kârı veya zararı 
Bin 

TL      
Dönem kârı veya zararı 

Bin 

TL      
Dönem kârına il. ver. ve diğer yasal 

yük. 

Bin 

TL      
Dönem net kârı veya zararı 

Bin 

TL      
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1.5 Cari Yıl Bilgileri 

Kuruluş 46 Yaş Çay İşleme Fabrikası, 1 Çay Paketleme Fabrikası, 1 Pazarlama ve 

Üretim Bölge Müdürlüğü, 8 Pazarlama Bölge Müdürlüğü, Ana tamir Fabrikası, Atatürk Çay 

ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 12 binin üzerinde çalışanı ve 9.095 

ton/gün yaş çay işleme kapasitesi ile Türkiye çay sektörünün en büyük ve lider kuruluşudur. 

Bölgede üretilen yaş çay ürününün yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık %50-55´i 

ÇAY-KUR tarafından satın alınmaktadır. Kuruluşun yurt içi kuru çay piyasasındaki pazar 

payı ise yaklaşık %45-50‘dir. 

Kuruluşun mali yapısı önceki yıla göre daha da bozulmuştur. 2018 yılında da 

sermayeye mahsuben 276 milyon TL sıcak para girişi olmasına rağmen, her yıl olduğu gibi 

finansman ihtiyacını karşılamadığı için spot banka kredilerine başvurulmuş ve toplam 

varlıkların yabancı kaynaklarla karşılanma oranı %69 seviyesine kadar yükselmiştir. 

Ürün fiyatlarına zam yapılamamış olmasına karşılık maliyetlerin  %15 artması 

neticesinde faaliyet zararı önceki yıla göre 7 kat artarak 173 milyon TL’ye yükselmiştir. Buna 

ilave olarak bankalardan alınan spot kredi faiz hadlerindeki anormal yükselişe paralel olarak 

finansman giderleri geçen yıla göre  %99 oranında artarak 350 milyon TL’ye ulaşmış 

olmasının da etkisiyle Kuruluşun faaliyet dönemini 657 milyon TL zararla kapattığı 

görülmektedir. 

Dönen varlıkların kısa süreli borçları karşılama oranı önceki yıla göre önemli ölçüde 

düşmüş olmasına rağmen yine de karşılayabilecek durumda olduğu ancak burada stoklardaki 

artış ve bunun eritilmesindeki sorunlar dikkat çekmektedir. 

Kuruluşa ait stokların önceki yıla göre %40 oranında artarak toplam aktifin % 60’ıne 

ulaştığı, buna karşılık alacaklarda %52 oranında azalma olurken başta yeni Paketleme 

Fabrikası olmak üzere mevcut çay fabrikalarında kapasite artırımı ve modernizasyon projesi 

için yapılan yatırım harcamalarının etkisiyle maddi duran varlıkların önceki yıla göre  %22 

oranında arttığı görülmektedir. 

1.5.1 İşletme Bütçesi 

2018 yılı program bütçesi ile 650 bin ton yaş çay yaprağı alımı için 1.361 milyon TL, 

organik yaş çay bedeli olarak 111 bin TL, organik yaş çay destekleme bedeli olarak 1 bin TL 

ve tepe tomurcuğu içinde 2 bin TL olmak üzere toplam 1.474 bin TL ödeneceği; 133,3 bin ton 
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tasnifli kuru çay, 125,9 bin ton paketli çay üretileceği; 265,8 bin ton çay satışından (140 bin 

tonu soğuk çaya aittir) 2,9 milyar TL (159,2 bin TL’si soğuk çaya ait olmak üzere) net satış 

hâsılatı elde edileceği; faaliyet döneminin 42,3 milyon TL dönem karıyla kapanacağı 

öngörülmüştür.  

Yıl içerisinde piyasada meydana gelen değişiklikler ve Hazine Müsteşarlığı, Kamu 

Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 02.07.2018 tarih ve 17623 sayılı 

yazılarına istinaden hazırlanan 2018 yılı Revize, 2019 yılı Bütçe ve 2020–2021 yılları Orta 

Vadeli Mali Plan Programları kuruluş yönetim kurulunun 17.08.2018 tarih ve 2018/108 sayılı 

kararı ile kabul edilmiştir.  

Revize bütçe ile yaş çay yaprağı alımı 690 bin tona, ödeme tutarının da 1.669 milyon 

TL’ye çıkarılmış; 134,6 bin ton tasnifli kuru çay, 113,9 bin ton paketli çay üretileceği, 103 bin 

ton çay ile 116 bin ton soğuk çayın satışından 2,2 milyar TL net satış hâsılatı elde edileceği, 

faaliyet döneminin 542,4 milyon TL dönem zararı ile kapanacağı öngörülmüştür. 

2018 yılsonu itibarı ile 732,5 bin ton yaş çay yaprağı alınarak 1,77 milyar TL 

ödendiği, 136,5 bin ton tasnifli kuru çay ve 100,8 bin ton paketli çay üretildiği, 105,5 bin ton 

çay ve 104 bin ton soğuk çay satışından 2,2 milyar TL net satış hâsılatı elde edildiği ve 

dönemin 657,1 milyon TL dönem zararı ile kapandığı görülmüştür. 

2018 yılı işletme bütçesi ile gerçekleşmeleri önceki dönem rakamlarıyla birlikte 

aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 3 Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler 

 

 

 
Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler 

 

 

 
Ölçü 

2017 2018 

 

 
Gerçekleşen 

Bütçeye 

Göre 

Sapma (İlk 

Durum) 

(%) 

 
Bütçe 

 

 
Gerçekleşen 

Bütçeye 

Göre 

Sapma (İlk 

Durum) 

(%) 
İlk Durum 

Son 
Durum 

A- Personel sayısı        

1-  Genel müdürlük Kişi 7.993 (4) 6.928 7.599 7.158 (5,80) 

B- Personel giderleri        

1-  Genel müdürlük Bin TL 502.905 (4) 562.559 622.500 611.886 (1,71) 

C- Tüm alım tutarı        

1-  Genel müdürlük Bin TL 1267540 (13,7) 1.871.105 2.071.665 1.926.559 (7,00) 

D-Başlıca Alımlar (Yaş Çay)        

1- Genel müdürlük Bin TL 1.100.803 0,7 1.474.322 1.668.528 1.768.417 5,99 

E- Tüm Üretim Maliyeti        

1- Genel müdürlük Bin TL 3.338.675 (94) 4.177.196 4.421.868 4.352.776 (1,56) 

F- Başlıca Üretimler        

1-  Genel müdürlük (Tasnifli 

Siyah ve Yeşil Çay 

Ton 100.751 (4) 134.556 133.310 136.552 2,43 

G- Net Satış Tutarı        

1- Genel müdürlük Bin TL 1.904.880 (6) 2.928.237 2.232.820 1.996.702 (10,57) 

H- Başlıca Satışlar        

1- Genel müdürlük Bin TL 2.073.962 1 2.769.034 2.071.851 2.057.501 (0,69) 

I- Yatırımlar (Nakdi harcama)        

1- Genel müdürlük Bin TL 210.793 (75) 260.161 170.000 127.886 (24,77) 

J- Dönem Karı veya Zararı        

1- Genel müdürlük Bin TL 267.742 16 42.304 (542.355) (657.084) 21,15 

Bütçeler, işletmelerin yıllık faaliyetlerini planlamaya yarayan, bir öngörü, bir program 

metnidir. İşletme bütçelerinin konusu, ekonominin makro değişkenleri, yerel ve sektörel veri 

ve şartların değerlendirilmesi ve buna göre mevcut işletme birimlerinin fonksiyonel 

programlarının yapılması ile mevcut ve muhtemel finansal gelir ve giderlerin planlanmasıdır. 

ÇAY-KUR uygulamasında bütçe, o yıl için alınacak yaş çay yaprağı miktarının tespiti 

ile başlamakta, geriye doğru diğer fonksiyonel birimlerin iş ve işlemleri ile finansal gelir ve 

giderler belirlenmektedir.  

Bilanço ve eklerini oluşturan hesaplar incelendiğinde; en çok satılan ve mevcut 

gelirlerin büyük bölümünü teşkil eden çay gruplarında maliyetlerin %85-90’ının çay yaprağı 

alımına ilişkin olduğu ve kalan %10-15 oranının içerisinde de işçiliklerin, yine bu grup çaylar 

için %10 civarında olduğu görülmektedir. 
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1.5.2 İnsan Kaynakları 

2018 yılında personele yapılan cari yıl harcamaları geçen yıla göre %20,1 oranında 

artarak 658,8 milyon TL olmuştur. Ayrıca geçmiş yılla ilgili olarak; 38.665.526 TL işçilere, 

7.988.731 TL memurlara, 866.770 TL sözleşmelilere ve 53.465 TL de taşeron işçilerine 

olmak üzere, toplam 47.574.492 TL kıdem tazminatı ve ikramiye ödenmiştir.  

Cari yılla ilgili harcamaların %81,9'u işçi personele, kalan %18,1'i de memur, 

sözleşmeli ve kuruluş dışı yönetim kurulu üyelerine aittir.  
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Tablo 4 Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu 

Personel Sayı ve 

Harcamaları 

Personel Sayısı  Personel Harcamaları 

2017 2018 2017 2018 

Personel 

Sayısı  

Program 

Kadro 

Sayısı 

Personel 

Sayısı  

Toplam 

Harcama         

(Bin TL) 

Ödenek 

(Bin TL) 

Toplam 

Harcama 

(Bin TL) 

I-Yönetim Kurulu Üyeleri  4 6 4  54 65 65 

II-Memurlar             

   1- Genel Müdürlük  368 540 341 37.903 34.724 43.121 

III-Sözleşmeliler             

A-399 sayılı KHK'ya göre 

çalışanlar 
            

1. Genel Müdürlük  987 1.399 980 68.307 75.464 76.252 

IV-İşçiler             

A-Sürekli İşçiler              

1. Genel Müdürlük     1.706 1.706 1.531 140.197  190.800 188.791 

B-Geçici İşçiler             

1. Genel Müdürlük     3.508 4.292 27 301.931 353.464 350.613 

İşçiler Toplamı 5.214 5.998 1.558 442.128 544.264 539.404 

Genel Müdürlük Toplamı 6.573 10.816 2.879 548.392 654.517 658.842 

Yüklenici İşçiler             

1. Genel Müdürlük       86     4.231      

 

1.5.3 Tedarik 

Kuruluş, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabidir. 

4734 sayılı Kanunun istisnaları düzenleyen 3 üncü maddesinin a bendinde; “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” hükmü yer almakta 

olup, buna göre Kuruluşun yaş çay yaprağı alımları 4734 sayılı Kanundan istisna tutulmuştur. 

Yaş çay alım fiyatları Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmekte, yaş çay alımı 

uygulamasının yürütülmesine ilişkin diğer hususlar her yıl çıkarılan yaş çay alım talimatı ile 

düzenlenmektedir. Bu çerçevede yaş çay alımları, Çay Tarım Dairesi Başkanlığınca 

gerçekleştirilmektedir.  
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2018 yılı yaş çay ürünü alım fiyatı, ÇAY-KUR Yönetim Kurulunun 06.07.2018 tarih 

ve 2018/58 sayılı Kararıyla, 2017 yılı yaş çay alım fiyatının %16 oranında artırılmasıyla 2,32 

TL/kg olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca yaş çay ürünü, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Doğu 

Karadeniz, Çoruh ve Orta Karadeniz havzalarında desteklemeye esas 2018 yılı üretim 

sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin 

usul ve esaslar Bakanlar Kurulu’nun 21.02.2018 tarih ve 2018/11460 sayılı kararıyla 

belirlenmiş ve fark ödemesi desteği kg başına 13 kuruş olarak tespit edilmiştir. 

4734 sayılı Kanunun “istisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinin (g) bendine göre; 

kuruluşların, ticari ve sınai 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 19.01.2018 tarih ve 30306 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 2018/1 no.lu Kamu İhale Genel Tebliğinde 01.02.2017 tarihinden başlamak üzere 

10.369.344 TL olarak belirlenmiş olup, bu bedeli aşmayan mal veya hizmet alımları da istisna 

kapsamındadır. 

Öte yandan, 4734 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine, 4761 sayılı Kanunun 18 

inci maddesi ile eklenen ve 4964 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ile değiştirilen fıkrada, “Bu 

Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetler, ilgili kuruluşların 

talebi üzerine Kurum tarafından belirlenir” hükmü bulunduğundan, söz konusu istisna 

kapsamında alım yapılacak mal ve hizmetlerin Kamu İhale Kurumunca belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu doğrultuda Kuruluşun çeşitli tarihlerdeki talepleri üzerine; Kamu İhale 

Kurulunun 03.11.2003 tarih ve 2003/DK.D-387 sayılı, 26.02.2004 tarih ve 2004/DK.D-58 

sayılı, 02.07.2007 tarih ve 2007/DK.D-84 sayılı, 06.05.2010 tarih ve 2010/DK.D-67 sayılı, 

30.12.2010 tarih ve 2010/DK.D-206 sayılı, 14.11.2011 tarih ve 2011/DK.D-201 sayılı, 

30.04.2012 tarih ve 2012/DK.D-68 sayılı, 13.05.2013 tarih ve 2013/DK.D-69 sayılı kararları 

ile 3 (g) maddesi kapsamında gerçekleştirilebilecek mal ve hizmet alımları belirlenmiştir.  

Buna göre Kuruluşun, doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine 

yönelik ihtiyaçlarının teminine yönelik olmayan veya bahsi geçen limit değer üzerinde olan 

alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre, söz konusu 3/g maddesi 

kapsamına giren alımları ise, 30 Aralık 2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği 

hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. 
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2010 yılında yürürlüğe girmiş olan söz konusu Yönetmelikte, 28.03.2013 tarih ve 

2013/40 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kapsamlı değişiklikler yapılmasına karar verilmiş ve 

yapılan değişiklikler 10.12.2013 tarih ve 28847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

Gerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında, gerekse ÇAY-KUR Genel 

Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilecek mal ve 

hizmet alımları, genel olarak Satınalma Dairesi Başkanlığının görev ve sorumluluğunda 

yürütülmekte, Yönetmeliğin 18 inci maddesinde düzenlenmiş yetki limitleri çerçevesinde 

yetkili makamca onaylanarak kesinleşmektedir. 

Kuruluşun kendi Yönetmeliği kapsamında yapılan alımlarda; 1 Nolu ihale komisyonu 

merkezde Satınalma Dairesi Başkanlığınca yürütülen işler için, 2 Nolu ihale komisyonu 

merkezde İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülen işler için, 3 Nolu ihale 

komisyonu taşrada fabrika müdürlükleri ve pazarlama bölge müdürlüklerince yürütülen işler 

için, 4 Nolu ihale komisyonu ise işin mahiyeti ve değerlendirmesi uzmanlık gerektiren 

hallerde oluşturulmak için kurulmuş komisyonlardır.  

1.5.3.1 Mal Alımları 

Kuruluşun 2018 yılı alımları, program değerleri ve bir önceki yıl rakamları ile birlikte 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 5 Mal Alımları 

Alımlar 

2017 2018 

Gerçekleşen 

Program  Gerçekleşen 

Ödeneğe 

Göre 

Sapma 

(%) 

Miktar 
Tutar     

 (Bin TL) 

Miktar 
Ödenek  

(Bin TL) 
Miktar 

Tutar 

 (Bin TL) 

1-İlk madde ve yardımcı 

maddeler 
              

-Yurtiçi               

          -Genel müdürlük    1.104.504  650.003  1.474.332 732.537   1.768.417 20 

-Yurtdışı             
 

          -Genel müdürlük             
 

2-İşletme Malzemesi, Yedekler 

ve Diğer Malzemeler 
            

 

-Yurtiçi             
 

          -Genel müdürlük    158.283   148.500    130.847 (12) 

-Yurtdışı             
 

          -Genel müdürlük   4.754   
 

  
  

3-Ticari Mallar             
 

-Yurtiçi             
 

          -Genel müdürlük   135.439    143.283   79.650 (44) 

-Yurtdışı             
 

          -Genel müdürlük             
 

Yurtiçi alımlar toplamı    1.398.225    1.766.115    1.978.915 12 

Yurtdışı alımlar toplamı   4.754     
  

Genel toplam    1.402.979     1.766.115    1.978.915 12 

Verilen sipariş avansları    305.880         
 

 

ÇAY-KUR alımlarının en büyük kalemi yaş çay yaprağı alımlarıdır. 2017 yılında 

1.104.504 bin TL olan çay yaprağı alımı, 2018 yılında %60 oranında 663.913 bin TL artarak 

1.768.417 bin TL olmuştur. 

Yaş çay  alımları: 

Yaş çay alım fiyatları Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmekte, yaş çay alımı 

uygulamasının yürütülmesine ilişkin diğer hususlar her yıl çıkarılan yaş çay alım talimatı ile 

düzenlenmektedir. Bu çerçevede yaş çay alımları, Çay Tarım Dairesi Başkanlığınca 

gerçekleştirilmektedir.  
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2018 yılı konvansiyonel yaş çay ürünü alım fiyatı, Yönetim Kurulunun 06.07.2018 

tarih ve 2018/58 sayılı toplantısında 2,32 TL/Kg, organik yaş çay alım fiyatı ise Yönetim 

Kurulunun aynı tarihli 2018/76 sayılı toplantısında bürüt 2,32 TL/Kg’a ilaveten 2,28 TL/Kg 

olmak üzere toplam 4,60 TL/Kg  olarak tespit edilmiştir. 

 2018 yılı itibarıyla 781.334 dekar çaylık alan, 197.169 üretici bulunmaktadır. 2018 yılı 

yaş çay alım kampanyası 25.04.2016 tarihinde başlamış ve 09.10.2018 tarihinde sona ermiştir. 

2018 yılında 732.536 ton yaş çay yaprağı alınmıştır. Yaş yaprak alım miktarında bir önceki 

yıla göre %39,4 mertebesinde artış gerçekleşmiştir. 2018 yılında 11.830 üretici 38.524 dekar 

alanda 30.005 ton organik çay üretimi yapmıştır. 

 Çay alanlarının İllere göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 6 İllere Göre Çaylık Alan Dağılımları (2018) 

İller 
Toplam çaylık alan 

2018 yılında satın 

alınan yaş çay miktarı 
Fabrika sayısı 

Üretici 

sayısı 

Dekar % (Ton) (Adet) (Adet) 

Rize 525.562 67,26 510.283 33 125.226 

Artvin 90.542 11,59 87.609 4 18.951 

Trabzon 149.062 19,08 125.061 8 46.059 

Giresun 16.102 2,06 9.547 1 6.908 

Ordu 66 0,01 36 0 25 

Toplam 781.334 100,00 732.536 46 197.169 

Çaylık alanların %67’si Rize’de, %19’u Trabzon’da, %12’si Artvin’de, %2,0’si de 

Giresun’da bulunmaktadır. Çaylık sahalar Medeni Kanundaki miras hükümleri sebebiyle 

oldukça parçalanmıştır. Çaylıkların %48’i 2-5 dekar arasında yoğunlaşmıştır. Bu aralıktaki 

arazi büyüklüğüne sahip olan üretici sayısı ise 93.663 kişidir. Böylesine yoğun bir parçalanma 

yaşayan işletmeler ekonomik verimliliklerini kaybetmişlerdir. 

 Yaş çay alımı, alım ekipleri tarafından “Yaş Çay Ürünü Alım Talimatı”na göre 

gerçekleştirilmektedir. Yaş çay alımı 2013 yılından itibaren randevulu alım sistemi 

uygulanarak yapılmaktadır. Randevulu Alım Sistemi; yaş çay alımlarında, üreticilerin her gün 

yaş çay hasadı ile uğraşmaması ve alım yerlerindeki üretici yoğunluğunun azaltılması gayesi 

ile uygulanmaktadır. 1-5 dekar çay bahçesi olan üreticilerden haftada bir gün, 5-10 dekar çay 

bahçesi olan üreticilerden haftada iki gün, 10-15 dekar çay bahçesi olan üreticilerden haftada 

üç gün, 15-20 dekar çay bahçesi olan üreticilerden haftada dört gün, 20-25 dekar çay bahçesi 

olan üreticilerden haftada beş gün ve 25 dekardan fazla çay bahçesi olan üreticilerden haftada 

altı gün yaş çay alımı yapılacak şekilde alım programı yapılarak uygulanmaktadır.  
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 Ülkemizdeki çay bahçelerinin tamamına yakını tohumla tesis edilmiştir. Çay bitkisi 

yabancı döllenme gösteren bir bitkidir. Dolayısı ile melezleşme gerçekleşmekte ve bu 

durumda bahçedeki ürün farklı zamanda toplama olgunluğuna gelmektedir. Bunun için 

hasatta, önce gelen ürünü toplamak ve bir bahçeye, ürünün hasat olgunluğuna gelme 

zamanına göre birkaç kez girmek sureti ile hasat yapılması önemlidir.  

 Budanmış çaylıklarda hasat işlemi büyük önem arz etmektedir. Budamadan sonra 

süren sürgünler toplama seviyesine geldikten sonra sürgünlerde elle uç alma yapılmalı ve 

sürgünlerin dallanarak geniş bir toplama tablası oluşturulması sağlanmalıdır. Derinden 

yapılacak hasat budamadan sağlanacak yararın azalmasına neden olacaktır. 

 Hasatta dikkat edilecek önemli bir nokta da hasat sonrası ocakta yeterli miktarda olgun 

yaprağın bırakılması ve bir sonraki hasat için bitkinin ihtiyaç duyduğu gücü bulabilmesinin 

sağlanmasıdır.  

Makasın tekniğine uygun kullanılmaması ve standart dışı toplanan ürünün satın 

alınması, kalitesiz kuru çay üretimini artırmakta, çay niteliği olmayan odunsu kısım da 

doğrudan çaya karışarak kaliteyi düşürmektedir. Standartlara uygun yaş çay yaprağı alınması 

fiyat ve randıman açısından sanayicilere, kalite açısından çay tüketicisine fayda sağlayacaktır. 

Özellikle çay işleme fabrikalarının randımandan kazanması (verimi yükseltmesi) için kaliteli 

çay alımı zorunludur. 

 Ön soldurma: Kuruluş, alım merkezlerinde mubayaa ettiği yaş çayı, önce alım 

merkezine indirmekte, sermekte ve daha sonra tekrar nakil vasıtalarına yükleyerek fabrikalara 

sevk etmektedir. Bu uygulama, hem kaliteye olumsuz etki etmekte hem de ilave maliyet 

getirmektedir. Bunun önüne geçilebilmesi için hâlihazırda Araklı ve Tirebolu yaş çay 

fabrikalarında uygulanan ve yaş çay yapraklarının alım yerinde bekletilmesini, dolayısıyla 

yaprakta oluşabilecek zararları önleyen, mamul çayın kalitesini artıran, hammaddenin imalata 

hazır olacak şekilde teminini sağlayarak imalât sürecini kolaylaştıran “ön soldurma sistemi” 

olarak adlandırılan yaş çay stoklama sistemine, fiziki şartları uygun fabrikalarda geçilmek 

amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla Eskipazar çay fabrikasına 20 ton kapasiteli ön 

soldurma (ön stok) sistemi kurulmuştur. Teşekkülün bütçe ve finansman imkânları 

çerçevesinde bütün fabrikalara ön soldurma sistemi kurularak, masraflardan tasarruf 

sağlanması gerekli görülmektedir Hasadın yoğun olduğu günlerde üreticilerden dekar başına 

10-15 kg yaş çay alınacak şekilde plan yapılmakta, bu plana göre yetersiz kapasiteye sahip 

fabrikalardan diğer fabrikalara yaş çay gönderilmek suretiyle aktarma yapılmaktadır. Aktarma 

yapılan yaş çay yaprağı araç üzerinde gereğinden fazla bekletilmek zorunda kaldığından kalite 
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kayıpları meydana gelmektedir. Fabrikaların kapasitelerinin artırılması ile fabrikalar arası 

aktarmaların ve ürünün bitki üzerinde bekletilmesi nedeniyle kartlaşmasının önüne geçilmesi 

amaçlanmıştır. 

 2018 yılında fabrikalarda önemli ölçüde tedbir alınmış olmasına rağmen, %18,57 

oranında fabrikalar arasında aktarma yapıldığı görülmüştür. Fabrikalar arası nakil işlemleri 

yaş yaprağın kalitesini düşürmenin yanı sıra ilave nakliye yükü de getirmekte, bu da 

maliyetleri olumsuz yönde etkilemektedir. Aktarmadan kaynaklanan kalite kaybının 

önlenmesi ve maliyetin azaltılması amacıyla yapılan çalışmalara devam edilmesi ve fabrika 

hinterlantlarının gözden geçirilmesi gerekli görülmektedir. 

 Kapasite artırımı: Hasat olgunluğuna gelmiş yaş çay yaprağının kalite kaybına 

uğramadan zamanında hasat edilmesinin sağlanması, en kısa sürede fabrikalara ulaştırılarak 

işlenmesi, kapasite yetersizliği nedeniyle fabrikalar arası gönderilen aktarmalardan 

kaynaklanan kalite kayıplarının önlenmesi, aktarmadan dolayı işletme maliyetine yüklenen ek 

nakliye maliyetinin azaltılması için fabrikaların yaş çay işleme kapasitelerinin artırılarak 

hammadde alım süresinin kısaltılması önemli görülmektedir. 

     İlk madde ve malzeme stokları tablosu aşağıda yer almaktadır. 
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      Tablo 7 İlk Madde ve Malzeme Stokları 

İlk madde ve malzemeler 

2017     

yılından 

devreden 

stok 

(Bin TL) 

2018 yılında 
2019 yılına 

devreden 

stok 

(Bin TL) 

Giren 

(Bin TL) 

Çıkan 

(Bin TL) 

1-İlk madde ve yardımcı maddeler         

     -Genel Müdürlük 2.274  2.108.772 2.109.793  1.253  

2- İşletme malzemesi, yedekler ve diğer          

     -Genel Müdürlük 63.614  186.157 194.171  55.600  

     Toplam             

     -Genel Müdürlük 65.888  2.294.929 2.303.964  56.853  

  

 1.253 bin TL tutarındaki ilk madde stokları partikül ve aromalara; işletme 

malzemelerinin da 28.226 bin TL’lik kısmı ambalaj malzemelerine, 8.758 bin TL tutarındaki 

kısmı yedek parçalara, kalan kısmı da kömür, fuel oil, akaryakıt ve diğer işletme 

malzemelerine aittir. 

1.5.3.2 Hizmet Alımları 

Kuruluşun 2018 yılı hizmet alımları bir önceki yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 
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  Tablo 8 Hizmet Alımları 

Alımlar 

2017 2018 

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen 

Ödeneğe 

Göre 

Sapma Miktar 

Tutar      

(Bin 

TL) Miktar 

Ödenek  

(Bin 

TL) Miktar 

Tutar     

(Bin TL) 

1- Üretim                

-Genel müdürlük               

2- Temizlik ve Garsonluk                

-Genel müdürlük   1.016   1.660   1.658 (0,13) 

3- Koruma ve Güvenlik               

-Genel müdürlük   1.568   2.125   2.124 (0,03) 

4- Taşıt ve Araç Kiralama               

-Genel müdürlük   1.717   1.870   1.868 (0,09) 

5- Yemek               

-Genel müdürlük               

6- Diğer               

-Genel müdürlük   71.670   99.345   98.710 (0,64) 

Genel Toplam    75.971   105.000   104.360 (0,61) 

 

 Kuruluş hizmet alımlarını Kamu İhale Kanunu ve kendi satın alma ve ihale 

yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirmektedir. 

1.5.4 Giderler 

Kuruluşun 2018 yılı giderlerinin ayrıntısı, program ve geçen yıl değerleriyle birlikte 

aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 19 
 

Tablo 9 Gider Grupları 

Giderler 

2017 2018 

Gerçekleşen 

(Bin TL) 

Ödenek  

(Bin TL) 

Gerçekleşen 

(Bin TL) 

Ödeneğin son 

durumuna 

göre fark  

(Bin TL) 

Ödeneğe 

göre 

sapma(%) 

0- İlk madde ve malzeme giderleri 
 

        

1- Genel Müdürlük  2.791.436  3.526.577   3.639.422  (112.845)  3 

1-lşçi ücret ve giderleri           

1- Genel Müdürlük 403.837  457.150   485.749 (28.599)  6 

2- Memur ve Sözleşmeli personel 

ücret ve giderleri 
          

1- Genel Müdürlük 98.334 105.409  110.497 (5.088)  5 

3- Dışarıdan sağlanan fayda ve 

hizmetler 
          

1- Genel Müdürlük 176.555 249.752 259.486 (9.734) 4 

4- Çeşitli giderler 
     

1- Genel Müdürlük 77.649 120.743 42.589 78.154 (65) 

5- Vergi resim ve harçlar 
     

1- Genel Müdürlük 2.801 2.327 2.823 (496) 21 

6- Amortismanlar ve tükenme payları 
     

1- Genel Müdürlük 31.427 28.000 33.197 (5.197) 19 

7- Finansman giderleri 
     

1- Genel Müdürlük 175.380 190.000 349.615 (159.615) 84 

Toplam 3.757.419 4.679.958 4.923.378 (243.420) 5 

 

    

Finansman giderlerinin ayrıntısına aşağıda yer verilmiştir. 
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Tablo 10 Kullanılan Krediler 

 

Banka Kredileri 
2017 Yılından 

Devir TL 

2018 Yılında 2019 Yılına 

Alınan Ödenen Devir   

T.C Ziraat Bankası 486.700.000 2.140.364.200 2.047.264.200 579.800.000 

T. Vakıflar Bankası 184.700.000 1.031.549.400 806.149.400 410.100.000 

T. Halk Bankası 162.500.000 814.540.200 737.040.200 240.000.000 

Ziraat Katılım Bankası 46.000.000 101.800.000 73.900.000 73.900.000 

Vakıf Katılım Bankası 220.000.000 1.105.300.000 1.091.300.000 234.000.000 

T. İş Bankası  30.900.000 30.900.000   

Akbank 299.900.000 843.550.000 1.117.550.000 25.900.000 

Garanti Bankası 5.000.000 305.550.000 212.100.000 98.450.000 

Denizbank  359.280.600 195.640.300 163.640.300 

Finansbank  595.350.000 497.350.000 98.000.000 

ICBC Turkey Bank 125.000.000 125.000.000 250.000.000   

Türkiye Finans Katılık 

Bankası 

 139.500.000 7.500.000 132.000.000 

Toplam 1.529.800.000 7.592.684.400 7.066.694.100 2.055.790.300 

 

Kuruluş, bankalarla sözleşme imzalayarak Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) olarak 

ifade edilen bir sistemle bayilerinin mal alımları suretiyle oluşan borçlarını sözleşme imzalayan 

bankalar aracılığı ile tahsil etmekte, bu suretle yapılan satışlarından olan alacaklarını bayilerden değil, 

bankalardan alacaklar olarak takip etmektedir. Kurumun nakit varlıkları farklı bankalarda tutulmakta, 

teklif toplama suretiyle de farklı bankalardan kredi kullanılmaktadır. 

Kuruluşun kredi kullanma ihtiyacı, esasen, birkaç ay içerisinde alınıp, hemen ödenmesi 

gereken yaş çay yaprağı alımlarının finansmanı ile sınırlı ve yılsonuna doğru çay satışlarından gelen 

hasılat ile ödenmekte iken, giderek yıla yayılan ve genel nitelikte, kalıcı bir finansman ihtiyacına 

dönüşme eğilimi göstermektedir. 

2016 yılında toplam 4,59 milyar TL (alınan) ve 4,42 milyar TL (ödenen), 2017 yılında da 5,85 

milyar TL (alınan) ve 5,61 milyar TL (ödenen) olan kredi kullanımlarının 2018 yılında 7,59 milyar 

TL(alınan) ve 7,07 milyar TL (ödenen) olarak büyük ölçüde arttığı, aynı şekilde kullanım/ödeme 

farkının, yani ödenemediğinden, sonraki yıla devreden kredi bakiyesinin de 2016’daki 1,29 milyar 

TL’den, 2017 yılında 1,53 milyar TL’ye ve 2018 yılında da 2,06 milyar TL yükselerek giderek arttığı 

görülmektedir. Dolayısıyla bu durumun mali sonucu gelir tablosuna 349,6 milyon TL finansman gideri 

olarak yansımış olup, bu tutar dönem zararının yaklaşık %53’üne tekabül etmektedir. 
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Bankalardan ticari kredi kullanımının devamlılık arz etmesi ve son yıllarda görülen artışlar, 

ÇAY-KUR için mevcut alım, üretim ve satış politikasının bir sonucudur. Dolayısıyla bu durum, yaş 

çay yaprağı alım miktarı, stok miktarı ve satış politikası gibi kurumsal fonksiyonların birbirleriyle 

ilişkisini ve iç tutarlılığını önemli hale getirmektedir.  

ÇAY-KUR’un içinde bulunduğu finansman darboğazının aşılması bakımından, mevcut çay 

yaprağı alımı, üretim, stok ve satış politikalarının gözden geçirilerek, gerekli tedbirlerin alınması 

gerekmektedir. 

1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

1984 yılına kadar sektörde tekel durumunda bulunan Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü, 04.12.1984 tarihinde kabul edilip 19.12.1984 tarih ve 18610 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3092 sayılı Çay Kanununun çıkması sonucu, bu 

tarihten sonra gerçek ve tüzel kişilerin yaş çay işleme ve çay paketleme fabrikaları kurup 

işletmelerinin serbest bırakılması ile sektörde tekel olma özelliğini yitirmiştir. 

Bünyesinde 46 adet yaş çay işleme fabrikası barındıran kuruluş, 2018 yılında 9.100 

ton/ gün kapasite ile çalışmasını sürdürmüştür. 

2018 yılında inşaatı tamamlanmış olan 500 ton/gün kapasiteli Pazar Taşlıdere 

fabrikasının üretime başlaması nedeniyle kuruluşun kapasitesi 9.100 ton/güne çıkmıştır.  

Üretim Türü Tablosu aşağıda yer almaktadır. 
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Tablo 11: Üretim Türü Tablosu 
    

2017 yılı 

gerçekleşen 

2018 

    Program 

Gerçekleşen 

Programın ilk 

durumuna göre 

% 

Geçen yıla 

göre 

% 

Üretim Türü Ölçü 
İlk 

durum 

Son 

durum     

    

Tasnifli Siyah Çay  Ton 93.901 119.526 119.526 130.751 9 39 

Tasnifli Yeşil Çay   Ton 125 78 78 37 (53) (70) 

Tasnifli Organik Siyah Çay  Ton 4.987 6.414 6.414 5.770 (10) 16 

Tasnifli Organik Yeşil Çay  Ton 8,5 4 4 1,46 (64) (83) 

Tasnifli Beyaz Çay Ton 0,21 1,15 1,15 0,226 (80) 8 

Tasnifli Çay Toplamı  Ton 99.022 12.023 126.023 136.560 8 38 

Paketli Çay Siyah   Ton 109.832 124.070 102.291 100.530 81 92 

Paketli Yeşil Çay   Ton 25 72 107 48.15 67 193 

Paketli Organik Siyah Çay  Ton 682 1.287 587 245 19 36 

Paketli Organik Yeşil Çay Ton 6 27 14 8 30 135 

Paketli Beyaz Çay Ton 0 0 0 231 231 231 

Paketli Çay Toplamı  Ton 110.545 125.456 102.999 101.062 81 91 

 

Yaş çay yaprağından kuru çay üretim aşamaları soldurma, kıvırma, fermantasyon, 

kurutma ve tasnif olmak üzere 5 ana bölümden oluşmaktadır.  

Soldurma; Sıcak hava ile bir kısım suyu buharlaştırılan yaş çay yaprağının fiziksel 

olarak kıvırma işlemi için uygun hale dönüştürülme işlemidir. İdeal soldurma sıcaklığı 32 Co 

dir. Sıcak hava vasıtasıyla yaş çay yapraklarında bulunan %70-80 oranındaki suyun, 

buharlaştırılarak %50-55 düzeyine indirilmesi, çay yapraklarının kıvırmaya elverişli hale 

getirilmesi işlemidir. Fiziksel olarak kıvırma işlemine uygun hale getirilen yaş çay yaprağı 

gevşek ve yumuşak bir görünüm almaktadır. Soldurma süresi 6 saat sürmektedir. 

Kıvırma; Solmuş çay yapraklarının parçalanması, ezilmesi ve bükülmesiyle hücre öz 

suyunun kıvrılmış yaprak yüzeyine yayılması ve oksidasyonun başlaması işlemidir. 

Fermantasyon; Kıvrılan yaş çay yapraklarının hücre öz suyunda bulunan kimyasal 

bileşiklerin oksidaz enziminin etkisi ile biyolojik değişikliğe uğrayan siyah çayda istenen 

renk, burukluk, parlaklık, koku ve aromanın oluşması işlemidir. Fermantasyon sırasında nispi 

rutubet %90-95, sıcaklık ise hava şartlarına bağlı olarak 21-32 Co arasında olup, ideal sıcaklık 

24-26 Co’dir. 

Kurutma; Kıvrılmış ve fermente olmuş çay yapraklarının nem oranının uygun 

seviyeye (%2-4) düşürerek enzim oksidasyonunu durdurarak çayı depolanabilir, paketlenebilir 

ve taşınabilir hale getirme işlemidir. Fırına giren fermente edilmiş çaylar normal şartlarda 90-

100 Co’de 27-32 dakikada kurutulur. 
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Tasnif; Fırından çıkan yarı mamul kuru çayın tasnif elekleriyle elenerek kalitelerine 

göre nevilerine ayrılma işlemidir. Üretilen çaylar imalat kırığı ve kırmadan geçen çaylar 

olmak üzere iki sınıfta toplanmaktadır.  

       Tasnifli siyah kuru çay iki grupta değerlendirilmektedir. 1. grup, kurutmadan çıkıp 

herhangi bir işleme tabi tutulmadan tasnife giden çaylar; 2. grup ise tasnifte midilton elekleri 

ile 8 ve 10 numaralı pakka eleklerinin üzerinde kalan ve mekanik olarak kırılıp tekrar elemeye 

tabi tutulan çaylardır. 1. gruptaki imalat kırığı çaylara 1. ve 2. nevi, 2. gruptaki kırık çaylara 

ise 3. ve 4. nevi denilmektedir.  

        2018 yılında toplam tasnifli kuru çay üretiminde; 1. nevi çayın payının %4,8, 2.nevi 

çayın %40,5, 3. nevi çayın %45,4, 4. nevi çayın %8,9, siyah organik çayın %5,2 oranlarında 

gerçekleştiği, yeşil çay ile beyaz çayın ise toplamda %0,2 oranında olduğu görülmektedir. 

İmalat kırığı 1. ve 2. nevi çayların olması gereken oranı %37,6-42 arasında olup, gerçekleşme 

normal değerler arasında kalmıştır.   

           Üretimi belirleyen etkenler tablosu aşağıda yer almaktadır. 
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Tablo 12: Üretimi Belirleyen Etkenler Tablosu 

Çay fabrikaları 

2017 2018 

İşlenen Yaş Çay Üretilen Kuru Çay Randıman İşlenen Yaş Çay         Üretilen Kuru Çay Randıman 

(Ton) (Ton) % (Ton) (Ton) % 

Ambarlık    10.595.149 2.088.956 19,72 13.275.547 2.510.391 18,98 

Araklı             9.718.251 1.854.728 19,08 13.284.459 2.475.975 18,68 

Ardeşen              23.912.320 4.555.481 19,05 29.248.470 5.470.966 18,71 

Arhavi               11.671.088 2.110.044 18,08 15.065.602 2.881.560 19.03 

Aşıklar            12.467.118 2.422.116 19,43 14.559.028 2.809.589 19,30 

Azaklı               5.442.673 1.040.264 19,11 7.070.048 1.314.807 18,60 

Bölümlü           11.274.210 2.095.784 18,59 15.203.513 2.687.337 17,68 

Büyükköy        8.187.398 1.492.159 18,23 9.859.357 1.809.209 18,35 

Camidağı        18.561.111 3.446.138 18,57 26.707.694 4.777.673 17,89 

Cumhuriyet        5.231.905 1.007.750 19,26 - - - 

Cumhuriyet Yeşil      646.665 124.942 19,32 176.295 36.726 20,86 
Cumhuriyet Org.Siy.     2.763.363 489,135 17,70 10.320.464 1.967.650 18,99 

Çamlı                  8.931.164 1.753.975 19,64 12.971.177 2.387.278 18,39 

Çayeli           15.048.699 2.821.185 18,75 18.312.299 3.459.056 19,02 

Çiftlik                6.828.474 1.302.739 19,08 9.215.895 1.669.502 18,12 

Derepazrı       7.806.552 1.427.751 18,29 9.894.884 1.873.408 18,93 

Eskipazar        8.719.845 1.663.815 19,08 12.405.943 2.249.934 18,14 

Fındıklı 18.289.680 3.249.745 17,77 31.066.322 5.741.070 18,48 

Gündoğdu                   12.616.119 2.353.670 18,66 16.412.976 2.957.685 18,02 

Hayrat          10.869.253 2.008.965 18,48 18.315.335 3.394.210 18,53 

Hopa                14.227.838 2.704.875 19,01 21.041.590 3.932.833 18,69 
İyidere               11.277.718 2.150.496 19,07 14.325.684 2.598.128 18,14 

Kalecik organik             5.244.902 1.040.430 19,84 7.524.696 1.514.490 20,13 

Kalkandere           7.547.760 1.400.089 18,55 10.492.053 1.950.531 18,59 

Karaca             17.458.812 3.298.664 18,89 24.766.724 4.533.431 18,30 

Kemalpaşa         13.291.472 2.458.569 18,50 14,655.406 2.614.636 17,98 

Kendirli                   6.767.167 1.199.860 17,73 8.725.557 1.592.945 18,26 

Kirazlık              11.793.767 2.297.154 19,48 12.452.302 2.435.238 19,56 

Melyat             14.342.506 2.597.034 19,11 16.668.990 3.203.906 19,22 

Muratlı              14.205.499 2.699.118 19,00 17.746.144 3.248.008 18,30 

Musadağı         9.186.986 1.692.015 18,42 12.370.864 2.318.474 18,74 

Of                  9.370.401 1.794.383 19,15 12.348.735 2.282.831 18,49 

Ortapazar         8.493.624 1.576.601 18,56 12.706.055 2.454.985 19,32 

Pazar                 8.909.498 1.735.357 19,48 12.514.271 2.457.541 19,64 

Pazarköy         5.968.718 1.115.630 18,69 7.648.634 1.435.901 18,96 

Sabuncular        2.425.356 412.950 17,03 24.700.695 4.660.459 18,87 

Sabuncular organik        10.417.888 2.135.863 20,50 - - - 

Salarha             12.502.412 2.540.134 20,32 16.672.951 3.229.233 19,37 

Selimiye                                     9.898.427 1.806.395 18,25 12.324.611 2.303.913 18,69 

Sürmene           8.911.488 1.700.585 19,08 12.479.120 2.303.695 18,49 

Taşçılar        10.538.748 1.944.948 18,46 15.185.864 2.792.322 18,53 

Taşlıdere Pazar 4.501.340 729.340 16,20 27.752.304 5.301.690 19,11 

Tersane            8.626.678 1.644.236 19.06 13.008.065 2.426.177 18,65 

Tirebolu             11.021.791 2.223.917 20,18 12.961.747 2.579.766 19,95 

Güneysu Ulucami               20.958.416 3.949.931 18,85 28,688.481 5.263.247 18,35 

Veliköy              11.507.463 2.235.033 19,42 16.265.695 3.091.542 19,03 

Zihniderin           9.820.069 1.720.643 17,52 13.764.417 2.527.583 18,36 

Işıklı                29.445.172 5.372.907 18,25 37.316.420 6.670.310 17,88 

Hemşin Org. Siyah  6.452.398 1.228.601 19,04 7.612.785 1.473.768 19,36 

Toplam 525.362.936 90.021.945 18,85 732.630.915 136.494.276 18,64 

Beyaz çay    911 225 24,70 

Genel toplam    732.631.826 136.494.501 18,63 

 

Cay alımı kampanya dönemi tablosu aşağıda yer almaktadır. 
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Tablo 13: Çay Alımı Kampanya Dönemi 

Aylar 
Çalışılan Gün 

Sayısı 

Kapasite            

(Ton) 

Üretime Verilen                

(Ton) 

Kapasiteden Yararlanma 

Oranı  

(%) 

Mayıs-Haziran 1.259 232.525 214.146 92 

Temmuz-Ağustos 1.516 292.390 272.528 93 

Eylül-Ekim 1.586 308.400 236.130 77 

Toplam 4.361 833.315 722.804 87 

 

2018 yılında yaş çay kampanya döneminde 732.631 ton yaş çay yaprağı alımı 

yapılmış, bundan 130.670 ton siyah çay, 5.777 ton organik siyah çay, 37 ton yeşil çay, 1,4 ton 

organik yeşil çay ve 226 kg beyaz çay olmak üzere toplam 136.495 ton kuru çay üretilmiştir. 

Siyah çayın randımanı %18,61, yeşil çayın randımanı %18,64, organik siyah çayın randımanı 

%19,26, organik yeşil çayın randımanı %20,84 olarak gerçekleşmiştir.  

 Yaş çay ürününün 24 saat içinde işlenmesi gerektiğinden fabrikalar sadece kampanya 

dönemlerinde çalışabilmektedir. Yaş yaprağın kalitesi kapasiteden yararlanma oranını 

etkilemektedir. 1. sürgün döneminde kapasiteden faydalanma oranının daha yüksek olduğu 

gözlenmiştir.  

Üretim Maliyetleri Tablosu aşağıda yer almaktadır. 
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Tablo 14: Üretim Maliyetleri Tablosu 

Üretim Giderleri 

2017 2018 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa göre 

gerçekleşme 

oranı  

% 
Bin TL % Bin TL % Bin TL % 

1-Üretimle doğrudan İlgili giderler:               

   -İlk Madde ve Malzeme 2.854.334 86 3.394.878 81 3.730.277 86 110 

   -İşçilik 153.842 4 220.000 5 199.968 5 91 

                            Toplam(1) 3.008.176 91 3.614.878 87 3.930.225 90 109 

2-Üretimle Dolaylı İlgili Giderler:          

   -Malzeme 36.816 1,1 131.699 3 48.513 1 37 

   -İşçilik           120.928 4 157.651 4 145.935 3 93 

   -Amortisman 24.455 0,7 22.200 1 26.349  119 

   -Diğer          139.934 4 250.768 6 191.934 4 77 

                                                  Toplam(2) 322.133 9 562.318 13 42.729 10 73 

  Toplam (1+2) 3.330.309 100,0 4.177.196 100 4.342.974 100 104 

3-Üretim Gid.leri İndirimleri(-):          

   Atölye üretimi (-) 10.210        

   Kuru çay maliyeti(-) 1.476.192   1.950.530  2.271.345  105 

   Tasnifli yeşil çay maliyeti(-) 2.911   1.250  1.194  96 

   Tasnifli organik siyah çayın maliyeti(-)    131.657   140.600  177.490  126 

   Tasnifli organik yeşil çayın maliyeti(-) 251   51  51  101 

   Tasnifli Beyaz Çayın Maliyeti 510   652  641  98 

   Tasnifli Aromalı Çayın Maliyeti 1.510    420  419  100 

   Tasnifli granül çayın maliyeti 910   1.007  988  98 

   Tasnifli Ekstrakt Çayın Maliyeti 
 

  62  58  94 

  
 

 1.624.191 - 2.094.571  2.452.186  117 

4-Maliyet Giderleri Toplamı  (1+2-3) 1.706.118   2.082.625  1.890.788  91 

5-Birim Maliyetleri (TL/kg)            

   -Tasnifli siyah çay 15,46   17,57  17,38  99 

   -Tasnifli yeşil çay 23,30   31,25  32,51  104 

   -Tasnifli siyah organik çay 26,40   28,12  30,72  100 

   -Tasnifli yeşil organik çay 29,49   34,00  35,26  104 

   -Tasnifli beyaz çay  2.433,37   2.608,00  2.847,58  109 

   -Tasnifli aromalı çay          

  - Tasnifli ekstrakt çay 21,21   28,00  28,19  101 

  - Tasnifli granül çay 21,42   25,16  24,53  97 

   -Paketli siyah çay 15,43   18,23  18,72  103 

   -Paketli yeşil çay 38,63   40,64  42,45  104 

   -Paketli organik siyah çay 27,80   30,66  31,16  102 

   -Paketli organikyeşil çay 31,46   36,42  36,00  99 

   -Paketli beyaz çay 15,46    18,34   18,42    100 

 

Çay üretiminde çeşitliliğin artırılmış olması, fazla işçilik gerektirdiğinden küçük 

üretimlerde maliyetlerin yüksek olması kaçınılmazdır. Maliyetlerde en yüksek payı %86 oranı 

ile yaş çay yaprağı oluşturmaktadır. Yaş çay yaprağı alımlarında birinci sürgün döneminde 

570, ikinci sürgün döneminde 500, üçüncü sürgün döneminde ise 400 kg olmak üzere toplam 

1470 kg çay alınıyor olması, alımların evsafa uygun olmadığının bir göstergesi olarak 

değerlendirilmektedir.  
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Ayrıca hasadın kilo hesabı ile yaptırılması da evsafa uygun çay alımını olumsuz 

etkileyen diğer bir neden olarak görülmektedir. Evsafa uygun yaş çay yaprağı alınmaması 

aynı zamanda kuru çayın kalite değerlerini de olumsuz yönde etkilemektedir. 

Teşekküle bağlı fabrikalarda 2018 yılında %18,57 oranında fabrikalar arası aktarma 

yapılmıştır. Bu durum maliyetlere olumsuz yönde yansımaktadır. Yapılan değerlendirmelere 

göre mevcut durumda iyi yapılacak bir organizasyonla bu oranın %12 civarına çekilmesi 

mümkün görülmektedir. Bundan sonrası Teşekkül genelinde günlük çay işleme kapasitesinin 

artırılmasına bağlı bulunmaktadır. Bütçe ve finansman imkanları dikkate alınarak, bir 

program çerçevesinde kapasite artırımı ile ilgili yatırımlar yapılmalıdır. 

Nakliye masraflarının azaltılması için fiziki imkanları müsait olan bütün fabrikalara ön 

soldurma ünitesi kurulmalıdır. Bu uygulamanın maliyetlerin düşürülmesine önemli ölçüde 

katkı sağlaması mümkün görülmektedir. 

1.5.6 Pazarlama 

13.08.2010 tarih ve 79 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Pazarlama Dairesi Başkanlığı 

görev, yetki ve sorumluluk yönergesi yürürlüğe konulmuştur. Bu yönergeye göre başkanlığın 

temel görevi; teşekkülün satış politikalarına uygun olarak mevzuatı çerçevesinde teşekkül 

ürünlerinin satışlarını artırmak amacıyla müşteri memnuniyetini, pazarın büyütülmesini, yeni 

pazar arayışını ve pazarın sürekliliğini sağlamak için teknolojik şartlara ve gelişmelere göre 

stratejiler geliştirmek, çeşitli araştırma teknikleri ile bilgiler toplayarak satış sisteminin 

oluşturulmasını ve koordinasyonunu sağlamak, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak 

olarak belirlenmiştir. 

2018 yılında Pazarlama Daire Başkanlığında iç satış, tasarım ve markalama, dış satış, 

reklâm ve tanıtım, pazar araştırma olmak üzere beş şube müdürlüğü ve toplam 25 personel ile 

görev ifa edilmiştir. 

Teşekkül tarafından üretilen dökme ve paketli çaylar, 9 ilde faaliyet gösteren 8 adet 

pazarlama bölge müdürlüğü ile 1 adet pazarlama ve üretim (paketleme) bölge müdürlüğü 

kanalı ile iç piyasada satışa sunulmaktadır. 

Stratejik öneme sahip illerde oluşturulan her Pazarlama Bölge Müdürlüğüne çevre 

illerden oluşan bir hinterlant bağlanmış, her il için de belirli sayıda bayilik tespit edilmiştir. 

Halen iç satışlar, pazarlama bölge müdürlüklerine bağlı 81 ilde faaliyet gösteren 182 bayi 

vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu bayilerin 99 adedi perakende bayi, 38 adedi ev dışı 
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tüketim (EDT) bayi, 45 adedi reyon, 2 e-Ticaret, 1 Çayevi bayidir. 

Çay fabrikalarında 4 nevi olarak üretilen çaylar Rize ve Ankara’da bulunan çay 

paketleme fabrikalarında paketlenip satışa hazır hale getirilmekte ve pazarlama bölge 

müdürlüklerinin depolarına sevk edilmektedir. Bölge müdürlükleri ise paketli çayları bayiler 

aracılığıyla perakende satıcılara ulaştırmaktadır.  

1984 yılına kadar sektörde tekel konumuna sahip olan ÇAY-KUR, sektörün özel 

işletmeciliğe açılması ile rekabet ortamında üretim ve pazarlama yapmak zorunda kalmış ve 

dolayısıyla sektördeki payı giderek azalmıştır. Bu durum, pazarlama fonksiyonunun önemini 

artırmıştır. 

Tüketicilerin hafızalarındaki marka ismine erişilebilirlik olarak tanımlanan marka 

bilinirliği, bir yandan işletmenin satışlarının artırılmasını sağlarken, diğer yandan yeni 

ürünlerin tüketicilerce benimsenmesini bir başka deyişle piyasada tutunmasını 

kolaylaştırmaktadır. Anılan bu yönlerin, piyasa araştırma verilerinin ortaya koyduğu şekliyle, 

ÇAY-KUR’un pazar payında yaşanan gerilemeyi tersine çevirebilecek bir potansiyel taşıdığı, 

diğer yandan, ÇAY-KUR’un stratejik planlarında, iç ve dış pazar payını artırmak şeklinde yer 

alan stratejik amacın yerine getirilmesine de katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Diğer yandan, Türkiye’nin AB üyeliğinin de çay piyasasına etkilerinin olacağı 

görülmektedir. Avrupa Birliği’ne tam üyeliğinin gerçekleşmesi durumunda, üretici olarak 

Türkiye’nin Birlik içinde yer alması çay tarımı açısından diğer ülkeler arasında önemli bir 

konuma gelmesini sağlayacaktır. Çünkü AB ülkelerinin yıllık toplam çay ithalat miktarı 250-

300 bin ton civarındadır. Türkiye yıllık 250 bin ton civarında çay üretmektedir. Uluslararası 

standartlarda ve AB tüketicilerinin damak tadına uygun çay üretilerek çayın bir miktarının 

ihraç edilmesi mümkün olabilir. Türk çayı için AB ülkeleri önemli bir pazar niteliğindedir. 

Ancak bu durumun gerçek anlamda bir avantaja dönüşmesi, üretilen çayın kalitesi ve 

maliyeti ile yakından ilgilidir. Bu nedenle çay üretiminin desteklenmesi, çay üreticilerinin 

gelirlerinin iyileştirilmesi çay piyasalarında istikrarın sağlanması amacıyla bir destekleme 

mekanizması veya Ortak Piyasa Düzeni oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca çay ürününü 

uluslararası rekabete karşı güçlendirmek ve desteklemek amacıyla üretim maliyetini azaltmak 

ve kaliteyi geliştirmek için yeni işleme metotları geliştirmek gibi özel tedbirlerin alınması 

önem arz etmektedir.  
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Pazarlama bölge müdürlükleri: 

ÇAY-KUR Pazarlama Bölge Müdürlükleri ile 2018 yılında satış yaptıkları çay 

miktarı, bağlı il ve bayi sayılarını gösteren tablo aşağıdadır. 

 

Tablo 16: Pazarlama Bölge Müdürlükleri 

Bölge 

Müdürlükleri 

İl  

Sayısı 

Çay Satışı 
Bayi 

ve 

EDT 

Bayi 

Sayısı 

Satış Yapılan İller 

Ton % 

Mersin 6 6.349 6,1 13 Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin 

Diyarbakır 12 4.814 4,6 15 
Adıyaman, Malatya, Bingöl, Batman, Diyarbakır,  Elazığ, Şırnak, 

Şanlıurfa, Tunceli, Mardin, Bitlis, Siirt 

Erzurum 10 4.610 4,4 12 
Ardahan, Erzincan, Bayburt, Van, Hakkari, Ağrı, Muş,   Iğdır, Kars, 

Erzurum 

İzmir 8 16.308 15,7 14 Aydın, Denizli, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Manisa,  Muğla, Uşak 

Kayseri 5 5.841 5,6 6 Sivas, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Yozgat 

Samsun 6 6.902 6,6 12 Ordu, Tokat, Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop,  

İstanbul 10 34.497 33,2 26 
Bilecik, Düzce, Bursa, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli,  Sakarya, Yalova, 

Kocaeli, İstanbul 

Rize 5 4.712 4,6 9 Artvin, Gümüşhane, Trabzon 

Ankara 14 19.936 19,2 14 

Kütahya, Çankırı, Konya, Isparta, Afyon, Antalya, Ankara, 

Zonguldak, Kastamonu, Karabük, Bartın, Eskişehir, Burdur, 

Kırıkkale, Karaman 

- - 1.512 - - İhraç ve İhraç Kayıtlı Satışlar 

Toplam 76 105.480 100,0 121   

 

ÇAY-KUR iç satışları toplamı olan 103.967 tonun; %33,2’si İstanbul, %19,9’u Ankara, 

%15,7’si İzmir ve kalanı da diğer 6 pazarlama bölge müdürlüğü ve/veya sahasındaki bayiler 

tarafından gerçekleştirilmiştir.  

ÇAY-KUR satışlarının Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde nispeten düşük 

kaldığı anlaşılmaktadır. Türkiye de kişi başına çay tüketiminin yaklaşık 3 kg olduğu dikkate 

alınarak; yurt çapında bölgeler itibarıyla kişi başına çay satışlarının ve ÇAY-KUR’un 

piyasaya hâkim olduğu veya henüz satışta etkin olamadığı satış alanlarının belirlenmesi ve bu 

bölgeler satışlarına ağırlık verilmesi önemlidir. Mevcut alışkanlıkların değiştirilmesi kolay 

olmamakla birlikte, satışı artıracak kampanyalar ile damak tadı değişikliğinin ortaya çıkması 

halinde satış miktarına yapacağı olumlu katkı ve bölgelerin nüfus yoğunluğunu dikkate 
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alınarak satışların düşük olduğu alanlarda mevcut ve yeni ÇAY-KUR ürünlerini tanıtmak ve 

benimsetmek üzere satış kampanyaları yapılması gerekmektedir. 

Bayilik sistemi: 

05.05.1998 tarih ve 23333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışı ile İlgili Yönetmelik; bayi seçimi, bayi sayısı tespiti 

ve satış uygulamaları ile bayilerin yükümlülüklerinin belli esaslara bağlanması konularını 

düzenlemekteyken adı geçen Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 08.07.2015 tarih ve 2015/63 

sayılı yürürlükten kaldırılma kararı doğrultusunda 30.10.2015 tarih ve 29517 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili 

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır. Bu 

yönetmelik yerine, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü mamullerinin toptan satışına ilişkin usul 

ve esasların düzenlendiği pazarlama satış prosedürü 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bayilik sistemi ile teşekkül mamullerinin belirlenen satış alanının en uzak noktalarına 

kadar ulaştırılması ve bu noktalardaki satıcının rafında ve tezgâhında çayın bulundurulması, 

böylece geniş bir tüketici kitlesine ulaşmak suretiyle pazarın genişletilmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaçla oluşturulmuş olan bayilikler ise aşağıda sıralanmıştır. 

Perakende Bayi: ÇAY-KUR mamullerini belli bir kazanç karşılığında kendisine 

ayrılan bölgede pazarlayan esnaf veya tacir sıfatına haiz gerçek veya tüzel kişi. 

EDT/Toplu Tüketim Yerlerine Yönelik Bayi: ÇAY-KUR mamullerini belli bir kazanç 

karşılığında kendisine ayrılan bölgede yerinde tüketim noktalarına pazarlayan tacir sıfatına 

haiz gerçek veya tüzel kişi. 

Reyon Bayi: Mamulleri belli bir kazanç karşılığında kendisine ait çay satış 

reyonlarında perakende olarak pazarlayan esnaf veya tacir sıfatına haiz gerçek veya tüzel kişi. 

Sabit Bayi: Mamulleri belli bir kazanç karşılığında kendisine ait mağazalarda (Gross 

Market, Mağazalar Zinciri, Büyük Kooperatifler vb.) toptan ve perakende olarak satan tacir 

sıfatına haiz gerçek veya tüzel kişi.  

E-Ticaret Bayi: Mamulleri belli bir kazanç karşılığında internet/online üzerinden 

satışını yapan tacir sıfatına haiz gerçek veya tüzel kişi. 

Çayevi Bayi: Mamulleri satın alarak konsepti ÇAY-KUR tarafından belirlenen 

mekânlarda direkt tüketiciye belirli bir kazanç elde etmek için yerinde tüketim amaçlı olarak 

satışını yapan tacir sıfatına haiz gerçek veya tüzel kişi. 
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Didi (Soğuk Çay) Bayi: Soğuk mamulleri belli bir kazanç karşılığında bayisi olduğu 

ilde ve kendisine ayrılan bölgede pazarlayan tacir sıfatına haiz gerçek veya tüzel kişi. 

İhracat Bayi: Gerek ihraç kayıtlı satış, gerekse direkt ihracat olmak üzere mamulleri 

bayisi olduğu bölge/ülke/ülkelerde ve ihracat mevzuatına göre satış yapan, diğer alanlarda 

(Duty Free, Serbest Bölgeler) bayilik sözleşmesi kapsamında pazarlayan gerçek veya tüzel 

kişidir.  

Bölge müdürlüklerine bağlı iller; dar bölgelere ayrılmış, her bölge veya bölgeler bir 

bayie tahsis edilmiş ve bayilerin izlemek zorunda olduğu satış prensipleri ortaya konmuştur. 

Bu prensipler; bayilerin yeterli kapasitede depo ve yeterli sayıda araç temin etmeleri, dağıtım 

ağı kullanmaları, araçların Kuruluşun tespit etmiş olduğu renk ve tasarımda boyanması, satış 

fiyatı birlikteliği, doğrudan satış olgusu, tüm bakkal ve market gibi perakende noktalara 

yerinde hizmet ulaştırma gibi konuları içermektedir. 

ÇAY-KUR mamullerinin toptan satışı ile ilgili olarak yıl içinde alınan yönetim kurulu 

kararlarıyla; bayiler için faaliyet yılının başında aylık ve yıllık olarak kotalar belirlenmekte ve 

böylece hem bayilere satış hedefleri gösterilmekte hem de kuruluşun ne kadar çay satışını 

gerçekleştirilebileceği ve karşılığında ne miktar hâsılat sağlanabileceği tahmin 

edilebilmektedir. Kotalar ekonominin genel konjonktür ve piyasa şartları doğrultusunda gerek 

görüldüğünde yıl içerisinde revize edilebilmektedir.  

Satış koşulları ve ürün fiyat artışları ile satış prim tutarları ve değiştirilmesi ÇAY-

KUR Yönetim Kurulu kararlarıyla belirlenmektedir. 

ÇAY-KUR pazar payını genişletmek, yoğun müşteri potansiyeline sahip ev dışı toplu 

tüketim yerleri olarak adlandırılan ve önemli bir tüketici kitlesine hitap eden lokanta, 

kafeterya, otel, fabrika, büyük iş merkezleri, üniversiteler, öğrenci yurtları, okullar ve kamu 

kurumlarında çay satışına ağırlık verilmesi için; toplu tüketim yerlerinde catering (gıda 

ikramı) türü satışlarla tüketicilere ulaşılması, başta büyük kentler olmak üzere, çay satış 

reyonları açılmasını, marka ve ürün avantajını kullanarak ülkenin önemli kent merkezlerinde 

yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde veya bu merkezlerin içinde ya da yakınında bulunan 

büyük alışveriş merkezlerinin içinde veya yanında, teşekkül ve bölge tanıtımına katkı 

sağlayacak “Çay Evleri”nin açılması, çay satışlarının artırılması açısından önemli 

yeniliklerdir. 

Marka tescili kurulması ve korunması: 

“ÇAY-KUR” ticari markası ilk defa 22.02.1988 tarihinde tescil edilmiş ve 556 sayılı 
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Markaların Korunması Hakkında KHK’nin 40 ıncı maddesi gereğince 22.02.2008 tarihinden 

itibaren 10 yıl süre ile yenilemesi yapılmıştır. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Türk Patent Enstitüsüne 30.11.2006 tarih ve 

204804 sayılı başvurusunda “ÇAY-KUR” markasının tanınmış marka statüsüne alınması talep 

edilmiştir.  

Türk Patent Enstitüsü’nün değerlendirilmesi sonucunda; “ÇAY-KUR” markasının 556 

sayılı KHK’nin 7/1-(ı) bendi çerçevesinde “Herkes tarafından yaygın olarak bilinen tanınmış” 

markalardan olduğu belirtilmiştir. 

Tanınmış marka olarak tescille birlikte önemli bir dizi kazanımın elde edildiği 

görülmektedir. Bu kazanımlar arasında, tanınmış markanın aynısının veya bir benzerinin 

tescilli olduğu sınıf/sınıflar dışında da tescil edilmesinin mümkün olmaması, olası bir dava 

durumunda hakka tecavüz fiilinin ispatının normal markaya göre daha kolay olması, 

entelektüel gücü temsilen kuruluşa bir saygınlık kazandırması gibi hususları sıralamak 

mümkündür. 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 61 inci 

maddesi kapsamında Kuruluş tarafından ilgililer aleyhine açılan çok sayıda davanın devam 

ettiği görülmektedir. 

Rekabetin korunması:  

Teşekkül bayilik sözleşmesinin 3/d maddesinde, bayilerin toptancılara yapacağı 

satışlara sınırlama getirilmektedir. Söz konusu maddede; bayilerin kendi bölgelerindeki 

toptancılara yapacakları satışların kendilerine aylık olarak tahsis edilen satış kotasının 

%10’unu geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.  

Bayilik sözleşmesinin 3 üncü maddesinin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 

Kanunun 4 üncü maddesinde sıralanan rekabeti engelleyici durumlara aykırılık teşkil 

etmediğine dair karar alınması veya Kanunun 5 inci maddesi çerçevesinde bireysel muafiyet 

tanınması amacıyla Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunulmuştur. 

Rekabet Kurulu tarafından; bayilerin toptancılara yapacağı satışlara sınırlama 

getirmenin mal ve hizmet piyasalarının bölüşülmesi niteliğinde olduğundan Kanunun 4 üncü 

maddesine göre rekabeti engelleyici nitelikte olduğu ancak, Kanunun “Muafiyet” başlıklı 5 

inci maddesinde öngörülen koşulların oluşması, tüketicilerin yarar sağlaması, piyasanın 

önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması nedeniyle yetkili bayilik sözleşmesine 
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bireysel muafiyet tanınmasına karar verilmiştir.  

ÇAY-KUR, 4054 sayılı Kanunun 4 ve 5 inci maddelerini ihlal etmemek için, sadece 

tavsiye niteliğinde olmak üzere, perakende satış fiyatları ile bayi kârlarını bayilerine 

bildirmektedir.  

Taklit ve sahte çaylarla mücadele:  

Kuru çay tüketiminde önemli bir potansiyele sahip olan ülkemizde üretilen çayın 

büyük bir bölümü iç piyasada tüketilmektedir. Bu nedenle çay piyasasında faaliyette bulunan 

firmalar arasında pazarda rekabet yaşanmaktadır. 

Çayda devlet tekelinin kaldırılması ile uygun standartlarda üretim yapamayan bazı 

özel sektör firmalarının pazarda tutunamaması nedeniyle ÇAY-KUR’un ürün ambalajlarını 

taklit suretiyle haksız rekabete yol açtıkları durumlara rastlanmaktadır. 

 Bu nedenle de taklit veya sahte ambalajla tüketicinin yanıltılmaması için 1995 

yılından itibaren ÇAY-KUR’un tüm ürün ambalajlarında hologram etiket uygulamasına 

geçilmiş, bazı çayların ambalajları değiştirilmiştir. 

Yapılan piyasa denetimleri neticesinde görülen sahtecilik ile aktif mücadele sonunda 

yargıya intikal ettirilen müracaatlarla haksız rekabet kısmen bertaraf edilmiştir. 

Teşekkül alımlarında uygulanan idari şartnamenin 8.5 inci maddesinde yer alan; 

“ihaleye iştirak edecek isteklilerden, marka tescil belgesi olsa dahi ÇAY-KUR dizayn, logo ve 

baskılarında iltibasa mahal verecek şekilde benzerlik arz eden poşet ya da diğer ambalaj 

malzemelerini yaptığı Pazarlama Daire Başkanlığınca tespit edilip hakkında Hukuk 

Müşavirliğince kanuni işlem başlatılanların tekliflerinin takibat lehlerine sonuçlanıncaya 

kadar değerlendirmeye alınmayacağı” hükmü yanında “Teşekkülün ürettiği tescilli marka 

isimlerini kullanarak özel sektör firmalarına poşet yapan ya da ambalaj malzemesi basanların 

da ihale dışı kalmalarından veya tekliflerinin değerlendirmeye alınmamasından dolayı 

herhangi bir itirazda bulunamazlar” hükmü ile ilave tedbir alınması yoluna gidilmektedir. 

Ayrıca tüketicinin yanıltılmaması için kuruluşun çay kalitesi ve ambalajı konusunda tüketiciyi 

bilgilendirmesinde yarar bulunmaktadır.. 

Yabancı menşeli çaylarla mücadele: 

Çay sektörünü olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biri de yabancı menşeli 

çaylardır. Özellikle yasadışı yollarla gelen kaçak çaylar ekonominin yanı sıra sağlık açısından 

da büyük zararlara sebebiyet vermektedir. 
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Türkiye’de yılda yaklaşık 270-280 bin ton civarında çay tüketilmektedir. Bu miktarın 

yaklaşık 35 bin tonunu da yabancı menşeli çaylar oluşturmaktadır. Özellikle Güney Doğu 

Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi sınır illerinde yoğunlukla yabancı çaylar 

tüketilmektedir. Yabancı çay tüketim miktarının ancak %10-15’lik bölümü ithalat yoluyla 

giriş yapmaktadır.  

1996 yılına kadar çay ithalatında kg başına 3 ABD Doları fon ve %10 vergi alınırken, 

gümrük birliği sürecini müteakip fonlar kaldırıldığından malın esas bedeli üzerinden %145 

vergi alınmaya başlanmıştır. 

Çayın diğer tarım ve sanayi ürünlerinde olduğu gibi dünya borsalarında oluşan değeri 

üzerinden vergilendirilerek ithal edilmesi gerekirken, beyan üzerinden çay ithaline izin 

verilmesi ve beyanların düşük gerçekleşmesi suiistimale yol açarak çok miktarda yabancı 

menşeli çayların yurda girmesine neden olmaktadır. Bu nedenle yürürlükteki ithalat rejimi 

çerçevesinde, çayda uygulanmakta olan gümrük vergisi sisteminden Türk çay sektörü 

olumsuz yönde etkilenmektedir.  

Mevcut gümrük vergisi uygulamasında, ithal edilen çayın düşük bedel ile fatura 

edilmesini önlemek açısından, çayın beyan üzerinden değil gerçek değeri üzerinden 

vergilendirilmesinin sağlanması, Türk çay sektörünün korunması açısından önem 

taşımaktadır. 

Kuruluş bünyesinde yer alan pazar araştırma birimleri ile kolluk kuvvetlerinin yaptığı 

çalışmalar, ülkemize yasa dışı yollardan çay girişlerinin, ithal olunan çayların gümrük 

idarelerine başka ürün olarak beyan edilmesi, transit geçiş kapsamında ülkemizden geçen çay 

yüklü araçların yüklerinin değiştirilmesi, yolcu beraberi zati eşya kapsamında getirilebilen 

kişi başına 1 kg’lık sınırın istismar edilmesi, sınır boylarından katır sırtında vs. çay 

geçirilmesi, elverişli bölgelerde tel örgülerden atılması ve gümrüklerde yakalanan çayların 

Tasiş Genel Müdürlüğünce yapılan ihalelerinden çok ucuz fiyatlarla satın alınması suretiyle 

gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır.  

Teşekkül, kendi pazar payını korumak ve tüketicilerinin damak tadını değiştirmesini 

engellemek için ilgili Bakanlık, Gümrük Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı nezdinde 

girişimlerde bulunmuştur. ÇAY-KUR Genel Müdürlüğü, girişi yapılan yabancı menşeli çaylar 

konusunda, önce Gümrük Başmüdürlükleri ile daha sonra İlgili Bakanlık ve Devlet 

Bakanlıkları ile yazışmalar yaparak özetle; 

-Çay ithalatında kg başına uygulanan fiyatın asgari 2 ABD Doları olması ve bu değer 
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altında gösterilen çayların ithalatında bu fiyatın baz alınmasını, 

-Kaçakçılıkla mücadele sonucu el konulan çayların satışında referans kıymet değerinin 

dikkate alınmasını,  

-Yalnızca “pestisit” yönünden sağlığa zararlı olmayacak türdeki çaylara ithalat izni 

verilmesini, 

-Her türlü çay ithalatında, kalite kontrollerinin ve menşe belirlemelerinin ÇAY-KUR 

laboratuvarlarında yapılmasının mecburi hale getirilmesini istemiştir. 

28.02.2014 tarih ve 28927 sayılı Resmi Gazete’de Ekonomi Bakanlığı’nca yayımlanan 

“İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)’de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ” ile çaya ilişkin ithalat uygulaması aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 1 – 16/3/2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta 

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)’in 1 inci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve 

tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşılarında gösterilen gümrük kıymetlerinin altında birim 

kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın 

yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir. 

G.T.İ.P. Eşya Tanımı 

Birim Gümrük Kıymet

i 

(ABD Doları/Ton*) 

0902.10.00.00.00 
Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg’yi geçmeyen 

hazır ambalajlarda) 
4.550 (1) 

0902.20.00.00.00 Diğer yeşil çaylar (fermente edilmemiş) 2.500 

0902.30.00.00.00 
Siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente 

edilmiş çay (3 kg’yi geçmeyen hazır ambalajlarda) 
4.550 (1) 

0902.40.00.00.00 
Diğer siyah çaylar (fermente edilmiş) ve kısmen 

fermente edilmiş diğer çaylar 
2.500 

0903.00.00.00.00 Paraguay çayı (maté) 3.000 

* Ton: Brüt Ağırlık 
(1) Süzen poşet çaylar için 7.800 $/Ton uygulanır.”               

Gümrüklerden çay girişi sırasında kalite ve fiyat yönünden tereddüt hâsıl olduğunda, 

fiyat ve kalitenin tespiti için Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen çay 

numunelerinin, ÇAY-KUR laboratuvarlarında analiz yapılması uygulamasına geçilmiştir. Bu 

amaçla laboratuvarlarda yapılan analizlerin geçerlilik kazanabilmesi için Türk Akreditasyon 

Kurumu’ndan “Akreditasyon Sertifikası” alınmıştır. ÇAY-KUR’a Çay İhtisas Gümrüğünden 
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2018 yılında 897 adet analiz yapılmak üzere çay numunesi gönderilmiştir. Ayrıca analiz 

edilmek üzere 479 adet de Asliye Ceza Mahkemelerinden numune gönderilmiştir. 

Kaçak çayla etkin mücadelenin yapılabilmesi için; gümrüklerde çayın düşük fiyatla 

fatura edilerek ithal edilmesini, çayın yolcu beraberi zati eşya kapsamından çıkarılmasını, 

transit geçiş kapsamında yurda sokulan çayların çıkış gümrüğüne kadar titizlikle refakatçi ile 

takip ettirilmesini, gümrükte yakalanan kaçak çayların Tasiş kanalıyla satışı yerine, 

mahsurları dikkate alınarak öncelikle imha edilmesini sağlayacak tedbirler alınması 

gerekmektedir. 

Öte yandan, kaçak çay konusunda çeşitli üniversitelerce yapılan araştırmaların 

sonuçlarına göre, bu çaylardaki katkı maddelerinin çeşitli hastalıklara yol açtığı ve su bazlı 

analin boyasının sağlığa zarar verdiği tespit edilmiştir. Özellikle Güneydoğu illerinde son 

yıllarda bu tür sağlık problemlerinin artmış olduğu dikkate alınarak; kuruluşun kaçak çayın 

girişini engellemek için çaba göstermesinin yanı sıra, bu çayların tüketiminin sağlığa zararlı 

olacağı konusunda aydınlatıcı bilgi sunma ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi görevini 

üstlenmesi gerekli görülmektedir.  

Bayi şirketlerince yürütülen pazarlama çalışmaları: 

ÇAY-KUR bayileri, her bölgede birleşerek, Marmaraçay, Güneydoğuçay, 

İçanadoluçay vb. adlar altında şirketler kurmuş olup, bu şirketler vasıtasıyla tanıtım ve 

promosyon faaliyetlerinde bulundukları görülmektedir. Bunun yanı sıra, bölgelerde bulunan 

ÇAY-KUR bayilerinin kurduğu söz konusu şirketlerin iştiraki ile kurulan ve ÇAY-KUR 

ürünlerinin pazar payının arttırılması için reklam ve tanıtım çalışmaları yapmayı amaçlayan, 

“ÇAYTAŞ Gıda Pazarlama ve Reklam Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.” firmasının 

kurulduğu ve 21.09.2010 tarih ve 2010/101 sayılı ÇAY-KUR Yönetim Kurulu Kararı ile bu 

firmanın, yetkili bayilik sözleşmesi kapsamında geniş kapsamlı reklama yönelik promosyonlu 

tanıtım organizasyonu yapmasına izin verilmesi konusunda genel müdürlük makamının 

yetkili kılındığı görülmektedir. 

Bölge bayilerinin kurduğu şirketlerin iştiraki ile kurulmuş olan ve ayrıca ÇAY-

KUR’un iştiraki olan ÇAYSAN’ın da %10 oranında imtiyazlı hisse ile iştirak ettiği ÇAYTAŞ, 

raf ve tanıtım elemanı çalıştırmakta, saha hâkimiyeti sağlamak için bayilere destek vermekte, 

özellikle ulusal zincir mağazalara satışlarda bayiler arasında koordinasyon sağlamaktadır.  

Önceki yıllardaki uygulamada kuruluşta kotalarının tamamını/belirli kısmını dolduran 

bayilere satış, ciro ve dönem primi verilmekte iken, 20.08.2011 tarih ve 2011/86 sayılı kararla 
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ciro primi kaldırılmış ve 17.01.2012 tarih ve 2012/11 sayılı yönetim kurulu kararı ile de 

bayilere ödenecek primler satış, tanzim teşhir ve satış destek primi olarak belirlenmiştir. 2018 

yılında bayi primleri satış yerine, alış üzerinden hesaplanmaktadır.  

1.5.6.1 Satışlar 

Satışların program ve uygulaması 

Kuruluşun 2018 yılında gerçekleştirilen satışlar, program ve önceki dönem ile 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 15 Satışlar 

Satışlar 

2017 2018 

Gerçekleşen Ödenek Gerçekleşen 

Ton Bin TL Ton Bin TL Ton Bin TL 

1- Yurtiçi Satışlar             

Tiryaki Çayı 41.351 778.427 36.493 689.957 38.158 722.202 

Kamelya Çayı     12.720 219.812 11.099 205.602 10.596 196.108 

Rize Turist Çayı  27.998 491.133 29.838 577.467 30.590 590.203 

Çay  Çiçeği Çayı  2.834 56.426 2.770 54.991 2.703 53.610 

Filiz Çayı  6.485 129.850 8.248 178.077 7.156 154.442 

Altınbaş Çayı  2.415 53.438 2.421 59.437 3.673 83.976 

ÇAYKUR 42 Nolu Tirebolu Çayı  620 13.651 743 16.161 996 22.215 

Karadeniz Çayı  566 8.825 101 1.648 203 3.313 

NadidemÇayı  9 615 10 698 11 476 

Süzen Poşet Çaylar 119 8.402 514 38.202 122 9.016 

Demlik Süzen Poşet Çaylar 119 3.579 51 1.580 189 5.824 

Organik Çaylar 650 23.729 1.585 55.485 151 5.983 

Çaylık Çayları 1 206 - -  - 97 

Hediyelik Çaylar 133 3.312 174 4.241 150 3.888 

Tomurcuk Çaylar 868 23.048 1.189 31.460 1.029 27.251 

Tamdem Çayı  61 927 101 1.648 56 920 

Artı Siyah Süzen Poşet Çaylar 10 496  - -  37 1.868 

Artı Siyah Demlik Poşet Çaylar 5 197  - -  17 709 

Özel İsimli Çaylar 378 7.055 413 7.672 419 7.698 

Ramazan Çayı  1.375 20.646 281 4.208 314 4.720 

PaketliSiyah Çay Toplamı 98.717 1.843.773 96.030 1.928.535 96.571 1.894.517 

Burcum YeşilL Çay  16 551 43 1.460 22 752 

Yaprak Yeşil Çay  10 315 29 912 18 561 

Yeşil SüzenPoşet Çay 12 704 26 1.606 22 1.346 

Organik Zümrüt Yeşil Çayı 9 349 14 559 11 457 

Hediyelik Çay  - - - - 2 85 

Artı Yeşil Süzen Poşet Çay 4 194 -  - 15 761 

Artı Yeşil Demlik Poşet Çay 2 69  -  - 2 86 

Paketli Yeşil Çay Toplamı 52 2.182 112 4.538 92 4.048 

EDT. Tiryaki Çayı 1.425 23.628 1.178 19.572 1.827 30.789 

EDT. Çaycı Çayı 56 1.003 36 654 155 2.435 

EDT. Kamelya Çayı 1.019 16.001 724 12.052 1.011 17.004 

EDT. Rize Turist Çayı  1.383 21.902 1.369 23.698 1.556 27.290 

EDT Çay Çiçeği Çayı 209 3.730 138 2.452 178 3.203 

EDT. Filiz Çayı 1.220 22.227 712 13.835 1.102 21.592 

EDT.Altınbaş Çayı  536 10.338 314 6.792 534 10.713 

EDT. Karadeniz Çayı  274 4.269 489 8.434 248 4.053 

EDT. ÇAYKUR Süzen Poşet Çayı 71 2.153 65 3.333 29 899,1 

EDT. Demlik Süzen Poşet Çayı 11 271 59 1.656 32 832 

EDT. Tomurcuk  Çay 5 119 23 543 24 575 

EDT ÇAYKUR Artı Siyah Çay Süzen Poşet Çayı - 1  -  - - - 

EDT ÇAYKUR ÇAYKUR Artı Siyah Demlik Poşet Çayı  -  -  -  -  -  - 

EDT Ramazan Çayı 187 2.801  -  - 15 225 

EDT Paketli Siyah Çay Toplamı 6.394 108.444 5.108 93.021 6.710 119.611 

EDT. Burcum Yeşil Çay  -  - - 3  -  - 

EDT. Yaprak Yeşil Çay  -  - - 1 - 3 

EDT.Yeşil Çay Süzen Poşet Çayı - 2 - 4 - 6 

EDT Artı Yeşil  Demlik Poşet Çayı - -  - - - 1 

EDT Paketli Yeşil Çay Toplamı - 2 - 8 - 10 

Beyaz Çay - 248 - 408 - 345 

Paketli Çay Toplamı 105.163 1.954.649 101.250 2.026.510 103.373 2.018.531 

Tasnifli Siyah Çay  635,41 10.785  -  - 585 9.970 

Tasnifli Yeşil Çay 9,45 41  -  - 10 36 

Tasnifli Beyaz Çay  -  -  -  - 0,01 24 

Tasnifli Çay Toplamı 645 10.826     595 10.030 

İç Satış Toplamı 105.808 1.965.475 101.250 2.026.510 103.967 2.028.561 
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2- Yurtdışı Satışlar             

Tiryaki Çayı 8 123 18 357 32 737 

Kamelya Çayı   24 348 21 388 7 131 

Rize Turist Çayı  324 5.174 773 15.965 623 13.786 

Çay Çiçeği Çayı 23 393 110 2.409 99 2.438 

Filiz Çayı 199 3.792 520 12.909 499 13.414 

Altınbaş Çayı  55 1.725 146 4.904 55 1.536 

ÇAYKUR 42 Nolu Tirebolu Çayı  3 67 5 133 2 71 

Karadeniz Çayı (Bergamotlu) 5 62 2 26 3 44 

ÇAYKUR Süzen Poşet Çaylar 175 4.835 100 5.518 73 2.756 

Demlik Süzen Poşet Çayı 5 177 3 107 8 283 

Organik Çaylar 13 599 3 234 10 422 

Rize Çayı Hediyelik 0 9 0 10 1 37 

Tomurcuk Kokulu  11 420 37 1.758 29 1.354 

ÇAYKUR Artı Siyah Çay Aromalı Süzen Poşet 3 126  -  -  -  - 

ÇAYKUR Artı Siyah Çay Aromalı Demlik Poşet 6 312  -  -  -  - 

Ramazan Çayı  13 157 8 124 68 1.304 

Paketli Siyah Çay Toplamı 868 18.321 1.744 44.842 1.511 38.313 

Burcum Yeşil Çay  1 38 - 11 - 6 

Yaprak Yeşil Çay  - 19 1 55 - 5 

Yeşil Süzen Poşet Çaylar - 14 4 404 1 55 

Organik Zümrüt Yeşil Çayı - 24 - 29 - 3 

Paketli Yeşil Çay Toplamı 2 94 6 499 1 69 

Paketli Çay Toplamı 870 18.416 1.750 45.341 1.512 38.382 

Dış Satış Toplam 870 18.416 1.750 45.341 1.512 38.382 

Genel Toplam 106.678 1.983.891 103.000 2.071.851 105.480 2.066.942 

Soğuk Çay Satışı (DİDİ) 113.436 120.386 116.000 160.969 96.396 122.522 

Genel Toplam 220.114 2.104.277 219.000 2.232.820 201.876 2.189.465 

 

2018 yılında yapılan 105.480 ton kuru çay satışlarından 2.066.942 bin TL; 96.396 ton 

soğuk çay (Didi) satışından da, 122.522 bin TL hasılat sağlanmıştır. Kuru çay satışlarının 

tamamına yakını yurt içi satışlardır. Toplam kuru çay satışlarının 722.202 bin TL tutarında 

%34,9’u Tiryaki, 590.203 bin TL tutarında %28,6’sı Rize Turist ve 196.108 bin TL tutarında 

%9,5’i de Kamelya çayı satışlarından oluşmaktadır. Bu üç çayın hasılat toplamı 1.508.513 bin 

TL olup, toplam satışlar içerisindeki payı %73 oranındadır.  

Tüm satışlar içerisinde (Didi) soğuk çayın oranı ise %5,6 oranındadır. Söz konusu 

oran 2017 yılındaki seviyesini (%5,9) korumuş olsa da, miktar olarak %15 oranında 17.040 

ton azalmıştır. Dolayısıyla %1,8 oranında 2.136 bin TL tutarındaki hasılat artışı, yıl 

içerisindeki birim satış fiyatındaki artışlar ile ilgilidir. 

2018 yılında hiçbir ÇAY-KUR ürününde fiyat artışı yapılmamasına rağmen, ÇAY-

KUR Yönetim Kurulu’nun 17.08.2018 tarih ve 2018/103 sayılı kararı ile bayi fiyat ve kâr 

marjları ile EDT paketli çay satış fiyatları arasındaki oransızlığın giderilmesine yönelik 

dengeleme işleminden dolayı bazı paketli çay türlerinde fiyat değişimi yapılmamasına rağmen 

fiyat artışı yapılmış gibi hasılat artışı gerçekleşmiştir. 

Ürün çeşitliliğinin artırılması, yeni ihracat pazarları arayışı, çayın teşhir ve reklâmı 

için genel müdürlükçe uygun görülecek yerlerde çay satış reyonlarının açılması, promosyon, 

fiyat ayarlaması, hediye bantlama, bedelsiz çay verilmesi gibi satış ve pazar payını artırıcı 

uygulamalara başvurulmaktadır. 
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Bölgeden bayie ve bayiden sahaya satışlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 16 Bölge-Bayi, Bayi-Saha Satışları 

Bölge - Bayi Satışı   Bayi - Saha Satışı 

Aylar 
Miktar                       

(Kg) 

Yüzde 

Oranı                

(%) 

Bedel                   

(TL) 

Yüzde 

Oranı       

(%) 

  
Miktar                        

(Kg) 

Yüzde 

Oranı       

(%) 

Bedel                     

(TL) 

Yüzde 

Oranı                

(%) 

Ocak 380.453   7.176.668     6.222.634   141.273.746   

Şubat 4.819.165 1.166,69 94.461.203 1.216,23   8.902.533 43,07 200.303.548 41,78 

Mart 10.032.780 108,19 195.122.088 106,56   11.035.464 23,96 246.693.460 23,16 

Nisan 2.954.085 (70,56) 57.092.032 (70,74)   10.062.942 (8,81) 218.420.852 (11,46) 

Mayıs 7.480.642 153,23 144.160.614 152,51   19.128.280 90,09 409.618.316 87,54 

Haziran 12.288.663 64,27 238.230.691 65,25   6.335.119 (66,88) 142.577.259 (65,19) 

Temmuz 10.990.399 (10,56) 215.393.874 (9,59)   8.444.136 33,29 189.898.751 33,19 

Ağustos 10.825.489 (1,50) 213.277.193 (0,98)   8.248.332 (2,32) 185.774.482 (2,17) 

Eylül 7.916.690 (26,87) 155.831.919 (26,93)   11.625.092 40,94 261.760.972 40,90 

Ekim 11.432.765 44,41 224.091.500 43,80   8.042.185 (30,82) 181.437.969 (30,69) 

Kasım 10.841.240 (5,17) 211.244.243 (5,73)   9.016.964 12,12 201.240.155 10,91 

Aralık 14.004.986 29,18 272.478.700 28,99   10.626.119 17,85 236.478.612 17,51 

Toplam 103.967.356   2.028.560.725     117.689.801   2.615.478.121   

NOT: Yalnızca Perakende ve EDT Bayi'lere ait satışlardır.   

Bayilere çay satışlarının yıl içerisindeki (aylar itibarı ile) dağılımına bakıldığında, 

2015 yılından bu yana toplam satışların %52’si ila %63’ü oranında değişen yılın son dört 

ayındaki (Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında) çay satış miktarlarının 2018 yılsonu itibarı 

ile %43 oranına düştüğü (44.195 bin ton) görülmektedir. Buna karşılık bayilerin sahaya, bu 

dört aydaki fiili satışı 39.310 bin ton olup, ÇAY-KUR’un bayi satış rakamına yaklaşmıştır. 

Geçtiğimiz yıllarda yılsonu satış rakamlarının düzeltilmesi ve/veya bilanço kârlılığı amacıyla 

yapılan fiktif satışların azaldığı ve bayilerin stoklarını (13.723 bin ton) azalttıkları dikkati 

çekmektedir. 

Satışlarının hemen hemen tamamı vadeli olan ÇAY-KUR’un, izleyen yılın ilk 

aylarındaki kampanya (yaş çay yaprağı alımı) dönemine önemli bir katkı sağlamadığından, 

yeni dönem çay alımlarının finansmanını sağlamak üzere bankalardan aldığı ticari kredileri 

artırmaktadır. Öte yandan satışları teşvik için bayilere (prim, mal fazlası vb. şekillerde) kayda 

değer ölçüde parasal destekler de verilmektedir. Peşin fiyatına 21-120 gün arasında değişik 

vadelerle bayi satışı yapmak da, aynı kapsamda ve Kuruluşa büyük ölçekte finansal maliyetler 

getiren bir satış usulüdür. 

Yaş çay yaprağı alım miktarının tespitinde ÇAY-KUR’un mevcut stok ve satış 

durumu göz önüne alınmamaktadır. Ancak, bölge ve bayi stoklarının artışının, satış sürecinde 
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yer alan bütün ticari kişi ve kuruluşlar için ek stok maliyetleri ortaya çıkarmaktadır. Söz 

gelimi 2016 yılı ortalarında bayilere cezai şart uygulanmaması kararı alınırken, 2017 yılında 

da, satış vadeleri 300 güne kadar çıkarılmış ve 2018 yılında da mal fazlası uygulamalarını 

artırarak satış ve stok sorunları çözülmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla bu uygulamaların ÇAY-

KUR’a maliyeti, doğal olarak, ticari banka kredileri ve bunlar için ödenen faiz tutarlarının 

artması ve 2017 ve 2018 yıllarında olduğu gibi giderek artan dönem zararları ile 

sonuçlanmaktadır. 

Bayiler ÇAY-KUR ürünlerinin satışında bir araç ya da aracı iken ve mevcut satış 

biçimi aslında bir stok devri mahiyetinde olmasına rağmen, bayilere yapılan satışların bir 

amaca dönüştüğü, bilinirliği yüksek ve çok satan birkaç ürünün dışında fiili satış ve reklam 

sorunları bulunduğu, nihai üreticiye ulaşmada bayilerin etkili olamadığı, bayilere satışın 

amaca dönüşmesi nedeniyle Kuruluşun sahada tanıtım ve reklam çalışmaları ya da 

organizasyonları yapmak üzere seferber edebileceği kalifiye personel gücünün bulunmadığı, 

bayiler kanalıyla sahaya indirilemeyen ve tanıtılamayan artı çaylar gibi birçok çay çeşidinin 

satış ve pazarlama sorunları nedeniyle artı çayların üretiminden 17.08.2018 tarih ve 2018/104 

sayılı Yönetim Kurulu kararıyla vaz geçilmiştir. İzleyen 105 sayılı Karar ile de çaylık 

çaylarının üretimine son verilmiştir. 

ÇAY-KUR ürünü çaylar denetim tarihi (Nisan 2019) itibariyle tür olarak 67 adettir. 

Ancak bu sayı, farklı gramajlarda, karton ve/veya teneke kutu ambalaj ayrımları dikkate 

alındığında 140’a çıkmaktadır. 

Reklam, tanıtım, bayi satış primi vb. giderler: 

Kuruluş, satış ve pazarlama faaliyetlerini, esas itibariyle bayiler ve iştirakinin iştiraki 

olan bir firma aracılığıyla yürütmektedir. 

Pazarlama giderlerinin en büyük kalemi durumunda olan prim harcamaları satış 

ıskontolarında izlenmeye başlanmıştır. 2018 yılına ilişkin bu kapsamdaki harcamalar 190,8 

milyon TL’dir. 

Bayi primlerinin verilme esasları, yıl içinde muhtelif tarihlerde alınan yönetim kurulu 

kararları ile belirlenmektedir. Bayi primlerinin pazarlama Bölge Müdürlükleri ve satışlar 

itibarıyla dağılımı geçen yıl rakamlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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                     Tablo 17 Bölge Satışları ve Bayi Primleri 

Pazarlama 

Bölge 

Müdürlükleri 

2017 2018 

Prim Hariç Satış Prim Toplam Satış Prim Hariç Satış Prim Toplam Satış 

Ton Bin TL Ton Bin TL Ton Bin TL Ton Bin TL Ton Bin TL Ton Bin TL 

Ankara 18.811 346.542 2.299 42.932 21.110 389.475 18.133 353.446 1.829 36.245 19.963 389.692 

Diyarbakır 4.042 74.253 390 7.633 4.432 81.887 4.382 84.263 431 8.560 4.814 92.824 

Erzurum 4.239 79.013 358 7.217 4.597 86.229 4.210 81.643 400 7.911 4.610 89.554 

İstanbul 31.958 588.093 3.430 68.250 35.388 656.342 32.152 624.582 2.812 60.157 34.965 684.739 

İzmir 14.844 274.957 1.486 28.989 16.330 303.947 14.989 292.030 1.357 28.315 16.345 320.345 

Kayseri 5.799 106.303 470 9.179 6.269 115.482 5.318 102.189 523 10.290 5.841 112.479 

Mersin 5.493 103.177 457 8.952 5.950 112.129 5.886 113.881 556 10.943 6.442 124.824 

Rize 4.802 93.451 367 7.549 5.170 101.000 5.281 112.395 319 6.511 5.600 118.906 

Samsun 6.764 124.191 669 13.209 7.433 137.400 6.275 121.140 626 12.440 6.902 133.580 

Toplam 96.753 1.789.980 9.925 193.911 106.678 1.983.891 96.626 1.885.570 8.854 181.373 105.480 2.066.942 
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2017 yılında satışlar için bayilere prim hariç satış tutarının %10,8’i, 2018 yılında da 

%9,6 oranında satış primi ödenmiştir.  

Son yıllarda bayilere prim, mal fazlası vb. biçimlerde yapılan ödemeler, satış 

miktarlarından bağımsız olarak artış ya da azalış göstermektedir. Nitekim 2017 yılında çay 

satışları %13 oranında 16.026 ton azalmasına rağmen, toplam satış primi ödemelerinin, 

toplam satış tutarına oranının yükseldiği; 2018 yılında da çay satışları azalırken, artış gösteren 

prim hariç satışlar tutarına oranının düştüğü görülmektedir. Yıl içerisinde satış kotaları da 

azaltılmasına rağmen, toplam bayi satışları azalmaktadır. 

ÇAY-KUR ürünlerinin satışlarına bakıldığında toplam satışların büyük bölümünün 3 

çay türünden oluştuğu görülmektedir. Bunlar Tiryaki, Rize Turist ve Kamelya çayları olup, 

toplam satışlar içerisindeki payı 2016 yılında %71 iken, 2017 yılında %75’e yükselmiştir. 

2018 yılında bu oran %73’tür. 2018 yılında söz konusu üç çayın ikisinin (Tiryaki ve 

Kamelya) toplam satış miktarı içindeki payı düşmesine rağmen, Rize Turist çayının payı 

artmıştır.  

Bayiler, genellikle, Tiryaki, Rize Turist ve Kamelya gibi nihai tüketicilerce bilinen ve 

çok satılan ürünlerden satın almayı tercih etmekte ve bu yolla çok satarak kârlarını 

azamileştirmeye çalışmaktadırlar. Bu yüzden de mal fazlası taleplerinin bilinirliği yüksek 

çaylardan oluştuğu; ancak 2018 yılında Kuruluşun mal fazlası uygulamasında satışı düşük 

olan organik ve artı çay grubu çayların verilmesi olumlu bir gelişme olarak görülmektedir. 

Satış fiyatları: 

Son iki yıldır değişmeyen satış fiyatları mevcut ürünler itibarı ile aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 
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Mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları: 

Tablo 18 Satış Fiyatları 

Sıra 

No 
Ürün Cinsi Gramajı 2017 2018 

Artış Oranı                 

% 

1 Tiryaki Çayı 500 18,92 18,92 -  

2 Tiryaki Çayı 1000 18,92 18,92 -  

3 Tiryaki Çayı 2000 18,54 18,54 -  

4 Tiryaki Çayı 5000 18,38 18,38 -  

5 Kamelya Çayı 100 17,94 19,74 - 

6 Kamelya Çayı 500 16,89 18,58 - 

7 Kamelya Çayı 1000 16,79 18,47 - 

8 Rize Turist Çayı 100 19,18 21,10 - 

9 Rize Turist Çayı 200 17,62 19,38 - 

10 Rize Turist Çayı 500 17,66 19,42 - 

11 Rize Turist Çayı 1000 17,52 19,27 - 

12 Rize Turist Çayı 2000 17,19 18,91 - 

13 Çay Çiçeği 200 20,71 20,71 -  

14 Çay Çiçeği 500 19,75 19,75 -  

15 Filiz Çayı 200 20,05 21,66 - 

16 Anadolu Filiz Çayı 400 17,10 21,23 - 

17 Filiz Çayı 500 20,03 21,63 - 

18 Filiz Çayı 1000 19,98 21,58 - 

19 Altınbaş Çayı Süzen Poşet Çay (Sade) 40 60,77 75,96 - 

20 Altınbaş Çayı Teneke Kutu (Sade) 100 28,71 30,15 - 

21 Altınbaş Çayı Teneke Kutu (Bergamotlu) 100 28,71 30,15 - 

22 Altınbaş Çayı Teneke Kutu (Karanfilli) 100 28,71 30,15 - 

23 Altınbaş Demlik Poşet Çayı (Sade) 200 30,62 33,07 - 

24 Altınbaş Demlik Poşet Çayı (Bergamotlu) 200 30,62 33,07 - 

25 Altınbaş Çayı 200 20,95 22,63 - 

26 Altınbaş Çayı Teneke Kutu 400 25,42 27,46 - 

27 Altınbaş Çay Teneke Kutu (Bergamotlu) 400 26,80 28,94 - 

28 Altınbaş Çayı 500 20,76 22,42 - 

29 Nadidem Çayı  100 69,25 69,25 -  

30 Nadidem Çayı  200 69,25 69,25 -  

31 Gap Çay 400 18,51 18,51 -  

32 Tomurcuk Kokulu Çay 125 26,47 26,47 -  

33 Tom. Kokulu Çay ( E. Grey ) 200 26,47 26,47 -  

34 Çaykur Süzen Poşet 50 60,35 75,44 - 

35 Altın Süzen Poşet 62,5 48,87 61,08 - 

36 Çaykur Süzen Poşet 200 57,64 72,06 - 

37 Demlik Süzen Poşet 200 28,90 31,21 - 

38 Rize Çayı Hediyelik 500 21,98 23,52 - 

39 Çaykur Hediyelik 400 28,87 30,90 - 

40 Karadeniz Çayı (Bergamot Aromali) 1000 14,80 16,28 - 

41 42 Nolu Tirebolu Çayı 200 18,59 19,89 - 

42 42 Nolu Tirebolu Çayı 500 20,54 21,98 - 

43 Ayder Çayı 100 23,68 25,33 - 

44 Diyarbakır 400 18,06 19,32 - 

45 Meclis Çayı 500 20,93 22,39 - 

46 Çaykur Ramazan Çayı 500 15,00 15,00 -  

47 Çaykur Ramazan Çayı 1000 15,00 15,00 -  

48 Tamdem Çayı Bergamotlu 1000 14,80 16,28 - 

49 Burcum Yeşil Çay 100 32,50 34,13 - 

50 Yaprak Yeşil Çay ( Naneli ) 200 30,56 32,09 - 

51 Yaprak Yeşil Çay ( Sade ) 150 29,28 30,74 - 

52 Yeşil Çay Süz. Poş.  40 58,84 61,78 - 

53 Yeşil Çay Süz. Poş. (Sade) 40 58,84 61,78 - 

54 Yeşil Çay Süz. Poş. (Limonlu) 40 58,84 61,78 - 

55 Yeşil Çay Süz. Poş. (Naneli) 40 58,84 61,78 - 

56 Yeşil Çay Süz. Poş. (Elmali) 40 58,84 61,78 - 

57 Yeşil Çay Süz. Poş. (Melisali) 40 58,84 61,78 - 

58 Organik Hemşin Çayı 200 32,00 33,28 - 

59 Organik Hemşin Çayı (Teneke Kutu) 400 43,96 45,72 - 

60 Organik Hemşin Çayı (Karton Kutu) 400 32,70 34,01 - 

61 Organik Rize Çayı 400 32,96 34,28 - 

62 Organik Zümrüt Yeşil Çay 125 38,14 40,05 - 

63 Organik Hemşin Siyah Süz. Poş. 50 67,62 71,00 - 

64 Organik Hemşin Demlik Poşet Çayı 153,6 39,7 41,69 - 

65 Beyaz Çay 20 3401,7 3401,7 - 
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2018 yılsonu itibarıyla tasnifli çay ve paketli çay stokları program ve önceki yıl 

değerleri ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

         Tablo 19 Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stokları Hareketi 

Stoklar 

2017       

yılından 

devreden 

stok 

2018 yılında  
2019 

yılına 

devreden 

stok Giren Çıkan 

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

1- Esas ürünler         

  a)      Tasnifli Kuru Çay  941.687 4.508.583 3.731.520  1.718.751 

 b) Paketli Kuru Çay 393.306 3.807.277 3.989.192 211.391 

2- Yan ve ara ürün         

 c)      Yarı Mamul Üretimi 

(Anatamir) 101  1.305  1.406   

3- Ticari mallar         

 a)      Bergamut 3.971 24.112 27.621 462 

 b)      Limon 2.702 21.032 22.736 998 

 c)      Şeftali 17.126 80.323 96.428 1.020 

 d)      Çilekli 176 2.118 1.829 465 

 e)      Mango 827 3.591 3.837 582 

 f)       Karpuz 353 2.753 2.985 121 

g)  Yeşil Çaylı - 219 145 2 

  Genel Toplam 1.360.250  8.451.241  7.877.699  1.933.792 

 

Stok tutarları yıl içerisinde, 2017 yılına göre %42,2 oranında 573.542 bin TL tutarında 

artış göstermiştir. 2018 yılı stok devrinin parasal tutarı (1.933.791.222 TL), yaklaşık olarak 

cari yıl net satışlar toplamı (1.996.763.484 TL) kadardır. 

Ticari mal grubunda gösterilen değerler, DİDİ soğuk çay stoklarına aittir. 
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Tablo 20 Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stokları Ödenek ve Gerçekleşmesi 
    

Stoklar 

2017 2018 

yılından devir Ödenek Gerçekleşme Ödeneğe göre 

Miktar Tutar Miktar Tutar  Miktar  Tutar sapma 

Ton Bin TL Ton Bin TL Ton  Bin TL % 

A- Mamuller        

 
  

 
  

  - Paketli çay 18.139 393.306 11.561 191.350 10.979 211.391 10,5 

  - Tasnifli çay 56.468 941.687 71.666 1.110.811 92.666 1.718.751 54,7 

Toplam (A) 74.607 1.334.993 83.227 1.302.161 103.645 1.930.142 48,2 

B- Yarı ve ara mamul  - 101  - 476  -  -  - 

C- Ticari mal 36.926 25.155  -  - 4.202 3.649  - 

Genel Toplam  111.533 1.360.249 83.227 1.302.637 107.847 1.933.791  - 

 

Tasnifli ve paketli çaydan oluşan mamul stokları, geçen yıla göre %38,9 oranında 

29.038 bin TL artışla 103.645 ton olarak gerçekleşmiştir.  

Mamul (tasnifli ve paketli çay) stoklarının son dört yıllık eğilimine bakıldığında, 2014 

yılında 56.056 ton, 2015 yılında 64.398 ton, 2016 yılında 77.579 ton, 2017 yılında 74.607 ton 

ve son olarak da 2018 yılında 103.645 ton olarak gerçekleşmiştir. Bu stok miktarı, ÇAY-

KUR’un yaklaşık olarak 2018 yılı toplam satışları kadardır. Bir diğer deyişle bir yıllık satışa 

eşit kuru çay stoku bulunmaktadır ve ÇAY-KUR izleyen yılda hiç çay yaprağı alımı yapmasa 

dahi mevcut ürün stokunu ancak eritebilecektir. 

Bu stokların yaklaşık 15 bin tonu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı “Seferberlik ve Savaş 

Hali Gıda Maddesi İhtiyaçlarının Tespit, Tedarik, Dağıtım ve Ulaştırma Özel Planı” gereğince 

bulundurulması gereken stoklara aittir. 

Çay çeşitlendirme faaliyetlerinin çay satış pratiği ile ilişkilendirilerek, talebinin doğru 

değerlendirilmesi ve yeni ürünlerin tanıtılması için satış ve tüketim noktalarında tanıtımlarının 

yapılması gerekirken, çeşitlendirme kararlarının saha çalışmalarına dayandırılmadığı ve 

sonuçta stok artışlarına neden olunduğu da gözlenmektedir. 

Gerek bölge müdürlükleri, gerekse çay fabrikalarının stok alanlarında sadece ÇAY-

KUR’un kendi ürünleri stoklanmamaktadır. Tablodan da görüleceği gibi, 2018 yılsonu 

itibariyle toplam (tasnifli ve paketli) çay stokları 103.645 ton olarak görünmesine rağmen, 

aynı tarih itibariyle fiilen 109.225 ton çay stoku bulunmaktadır. Tabloda yer alan stok toplamı 

ile bu fiili stok toplamı arasındaki fark, satılmış olmakla birlikte ÇAY-KUR stoklarında 

bekleyen bayi stoklarıdır. 
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Öte yandan yeterli tanıtım ve satış çalışması yapılmadığından stokları hızla artmakta 

ve buna rağmen üretimine de devam edilmekte olan organik çay stoklarının eski yıllara ait 96 

tonluk bölümünde rutubet sınır değerlerine yaklaşılmakta olmasından dolayı fırınlanmak ve 

harmanlanmak suretiyle ya da yeniden paketlenerek değerlendirilmesinin (ÇAY-KUR 

Yönetim Kurulunun 24.07.2018 tarih ve 2018/79 sayılı kararıyla) kararlaştırılması örneğinde 

olduğu gibi, satılamayan, buna karşın hem fiziki stoklama sorunları, hem ekonomik değer 

kayıpları ve hem de ilave üretim maliyetleri ortaya çıkaracağı ve dönem zararının daha büyük 

ölçüde artıracağı açık olan mevcut ürün stoklarının bir an önce satılmak suretiyle elden 

çıkarılması gerekmektedir. 

1.5.6.2 Satış Sonuçları 

2018 yılı satış sonuçları, program ve gerçekleşme rakamları itibarıyla mamul bazında 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 21 Satış Sonuçları 

 

Satış Sonuçları 

Net                 

satışlar 

Satışların 

maliyeti 

Faaliyet 

giderleri 

Satış 

maliyetleri 

toplamı 

Faaliyet 

kârı/  

zararı 

Net 

satışlara 

göre 

kar/zarar 

Satış 

maliyeti

ne göre 

kâr/ 

zarar 

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

1-Esas ürün: 

   a)Yurt içi 

  

1.766.088 

  

1.639.393 156.983 

  

1.796.376 (30.288) 

  

(1,7) 

  

(1,7) 

   b)Yurt dışına 18.428 15.433 1.292 16.725 1.703 9,2 10,2 

2-Yan ve ara ürün: 

          a)Yurt içi - - - - - - - 

   b)Yurt dışına - - - - - - - 

3-Ticari mal: 

          a)Yurt içi 120.363 110.284 1.203 111.487 8.876 7,4 8,0 

   b)Yurt dışına 

       Yurt içi satış toplamı 1.886.452 1.749.677 158.187 1.907.864 (21.412) (1) (1,1) 

Yurt dışı satış toplamı 18.428 15.433 1.292 16.725 1.703 9 10,2 

 
       Genel toplam 1.904.880 1.765.110 159.479 1.924.589 (19.709) (1) (1,0) 

Satış programı 2.637.041 1.981.851 360.798 2.342.649 294.392 11 12,6 

Geçen dönem satış 

sonuçları 

2.231.697 1.837.263 154.838 1.992.102 239.595 11 12,0 

Programa göre fark 405.344 144.588 205.960 350.547 54.797 (11) 15,6 

 

Satışların maliyetine göre, büyük zararlara neden olan çay türleri, genel olarak, 

kampanyalı satış ve/veya mal fazlası şeklindeki satış uygulamaları ile ilgilidir. Örneğin, en 

çok satan üç çaydan biri olan Rize Turist’in 52.793 bin TL olarak görülen faaliyet zararı, çok 

satan diğer iki çay olan Tiryaki ve Kamelya çaylar ile kotalarını dolduran bayilerin mal fazlası 

olarak Rize Turist çayını tercih etmeleri ya da aynı mahiyette Rize Turist ve Kamelya kotasını 

dolduran bayilerin Tiryaki çayını mal fazlası olarak talep etmelerinden kaynaklanmaktadır. 

Nitekim satış hasılatının içerisindeki payı %73 olan bu üç çayın (Rize Turist, Tiryaki ve 

Kamelya), toplam satış zararının (110.964 bin TL) aynı zamanda toplam dönem zararı 

içerisindeki payı da %16,7’dir. Zira bu üç çaydan bayilerin mal fazlası ya da diğer surette 

prim kapsamında aldıkları tutar veya aynı anlama gelmek üzere bunlara ilişkin toplam ıskonto 

tutarı 119.092 bin TL olup, bunun 61.959 bin TL kadarı sadece Rize Turist çayına aittir. 

Aromalı çay grubu olan ve bayilerin tanıtım ve dağıtımı konusunda istekli ve yeterli 

olmadıkları Artı çaylar ise yine mal fazlası ya da koli bantlı olarak çok satan çaylara ilave 
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edildiğinden satış hasılatına katkıları son derece düşük olmaktadır. Daha önce de bahsedildiği 

gibi, ÇAY-KUR Yönetim Kurulu bu çayların üretimine son verilmesi kararı almıştır. 

ÇAY-KUR uygulamasında, hem Kurumun kendi adına açtığı akreditiflere dayalı 

doğrudan dış satışlar, hem de ihracat bayilerine yaptığı ve aslında ÇAY-KUR için iç satış 

niteliğindeki ihraç kayıtlı satışlar, toplam satışlarının içerisinde ihracat ya da dış satış 

kapsamında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla ihracat bayilerinin kendi adlarına yapmış 

oldukları ihracat da ÇAY-KUR ihracatı olarak gösterilmektedir.  

1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler 

ÇAY-KUR Bağlı ortaklıklar ve iştirakler tablosu aşağıda yer almaktadır. 
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Tablo 22: Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Tablosu 

Bağlı ortaklık ve iştirakler 

Bağlı 

ortaklığın / 

iştirakin 

esas 

sermayesi 

Bağlı 

ortaklığın/ 

iştirakin 

ödenen 

sermayesi 

Ana kuruluş tarafından 

2017 yılı sonunda 

Toplam kamu payı Bağlı ortaklığın / iştirakin 

Taahhüt 

edilen 

sermaye 

Ödenen 

sermaye 

Ödeme 

oranı 

Taahhüt 

edilen 

sermaye 

Ödenen 

sermaye 

Ödeme 

oranı 

Gerçekleşen 

dönem 

Kârı veya zararı 

Bin TL 

Ana kuruluşa 

isabet eden 

temettü 

Bin TL 

Temettünün 

ödenmiş 

Sermayeye 

oranı 

% Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % Bin TL Bin TL % 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

I - Bağlı ortaklıkların / şirketlerin 

Genel kurul ve denetçileri 

bulunanlar /bulunmayanlar 

1 .... 

2 .... 

Toplam I 

              

              

II - İştirakler 

1 Çaysan Doğu Karadeniz Çay Entegre 

Sanayi A.Ş. 

 

Toplam II 

 

 

 

 

 

          8.000                

      

 

 

 

 

             8.000                

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

              3.832 

 

 

 

 

 

         3.832 

 

 

 

 

 

 

  %100 

 

 

 

 

 

    3.138 

 

 

 

 

 

      4.766 

 

 

 

 

 

      153 

 

 

 

 

 

 

      192 

 

 

 

%1,9 

 

 

 

 

 

     %2,4 

              

III - Diğer 

1 .... 

2 .... 

Toplam III 

              

              

Genel toplam (I+II+III)               
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1.5.8 Yatırımlar 

Teşekkülün 2018 yılı Yatırım Programı 4 proje ve toplam 120 milyon TL yılı ödeneği 

ile 15.01.2018 tarih ve 30302 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Resmi Gazete’nin 28.11.2017 tarih ve 30224 sayısında yayımlanan 01.10.2017 gün ve 

2017/10924 sayılı 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 

Bakanlar Kurulu Kararı’nın 5 inci maddesi (a) bendine göre “Muhtelif İşler (2018C010150)” 

projesinin alt detay programı, ilgili Bakanlık Makamınca 19.03.2018 tarih ve E.11089 sayılı 

yazı ile onaylanmıştır. 

İkizdere Organik Çay Fabrikası Projesinin 2018 Yılı Yatırım Programına alınması 

hususundaki 30.03.2018 tarih ve E.11951 sayılı yazının Kalkınma Bakanlığına sunulduğu 

tespit edilmiştir. 

Kalkınma Bakanlığının 22.06.2018 tarih ve E.2591 sayılı yazısı ile Çay Paketleme 

Fabrikası projesine 50 milyon TL ek ödenek tahsis edilmiştir.   

Tarım ve Orman Bakanlığının 14.12.2018 tarih ve E.64701 sayılı Oluru ile 

2018C010150 proje no.lu Muhtelif İşler Projesi ödeneğinden 10.050 bin TL ve Çeşitli Etüt ve 

Proje İşleri projesi ödeneğinden 799 bin TL olmak üzere toplam 10.849 bin TL, Çay 

Paketleme Fabrikası projesinin ödeneğine aktarılmıştır. 

2018 yılında 120 milyon TL olarak başlanılan yatırım programı ödeneği, yapılan ek 

ödenek artışlarıyla birlikte 170 milyon TL’ye çıkarılmış olup, yılı ödeneğinden 161.311 bin 

TL harcama yapılmış ve programın nakdi gerçekleşme oranı %95 olarak gerçekleşmiştir. 
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Tablo 23 Yatırımlar 

     

 

Projeler 

Projenin 
Başlangıçtan 2018 Yılı 

Sonuna Kadar 
2018 yılı 

ödeneğinin 
son tutarı                    

(Bin TL) 

2018 Yılında Gerçekleşme ( % ) 

Başlama 

Bitiş Yılı 

Son Tutarı      

(Bin TL)       

Nakdi 
Ödeme     

(Bin TL)       

Fiziki 
Yatırım   

(Bin TL)    

Nakdi    
ödeme     

(Bin TL)    

Fiziki 
Yatırım      

(Bin TL)       

Nakdi Fiziki 

Tümünde  
2018 

Yılında  
Tümünde  

2018 
Yılında  

A. Etüd projeler 

B- Devam eden projeler:  
                    

  a) 2018 Yılında bitenler:                       

                                                                Toplam (a)                       

  b)2018 yılından sonraya kalanlar:                              

    -Çeşitli Fab. Nakli ve Tesislerinin Yapımı (2013C010030) 2013-2020 522.221 456.833 44.107 105.849 99.286 3.045 87 94 8 1 

            1-Çay Paketleme Fabrikası 2013-2020 465.221 410.983 3.048 105.848 99.286 3.041 88 94 1 1 

            2-Diğerleri (DOKAP) 2013-2020 57.000 45.850 41.059 1   4 80   72   

   - Fındıklı Çay Fabrikası (DOKAP) (2017C010100) 2017-2020 92.390 51.319   45.000 44.939   56 100     

    -Çeşitli Etüd Proje İşleri (2017C010030) 2017-2019 1.000 29   1     56       

                                                              Toplam (b)   615.611 508.181 44.107 150.850 144.225 3.045 83 96 7   

                                                             Toplam (A)   615.611 508.181 44.107 150.850 144.225 3.045 83 96 7   

C- Yeni projeler:                       

  a) 2018 yılında bitenler:                       

    - Muhtelif İşler (2016C010030) 2018-2018 19.150 17.086 9.244 19.150 17.086 9.244 89 89 48 48 

                                                                Toplam (a)   19.150 17.086 9.244 19.150 17.086 9.244 89 89 48 48 

  b) 2018 yılından sonraya kalanlar:                       

                                                              Toplam (b)                       

                                                               Toplam (B)   19.150 17.086 9.244 19.150 17.086 9.244 89 89 48 48 

                                              Genel Toplam (A+B) 

   634.761 525.267 53.351 170.000 161.311 12.289 83 95 8 2 

D- Yatırım programında yer almayan harcamalar            
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2018 Yılı Yatırım Programında yer alan;“2017C010030 proje numaralı Çeşitli Etüt ve 

Proje İşleri”, “2013C010030 proje numaralı Çeşitli Fabrikaların Nakil ve Tesislerinin Yapımı 

(DOKAP), Çay Paketleme Fabrikası ve Diğerleri (DOKAP), 2017C010100 proje numaralı 

Fındıklı Çay Fabrikası (DOKAP) ve 2018C010150 proje numaralı projelerin uygulanmasında 

ve ödeneklerinin kullanılmasında; 

a-Bu projelere ait alt detay programlarının belirlenmesinde, 

b-Gerekli olan makine, teçhizat, malzeme, cihaz ve hizmetin satın alınmasında ve ithal 

edilmesinde, 

c-Gerektiğinde teşekkülün kendi işgücünden yararlanılmasında, 

d-Yatırım ödeneklerinin ilgili daire başkanlıklarına kullandırılmasında, 

e-Projelerin revize edilmesinde, ek ödenek talebinde bulunulmasında ve ödenekler 

arası aktarma yapmak için ilgili yerlere müracaat edilmesinde, 

Genel Müdürlük Makamının yetkili kılınması için 26.01.2018 tarih ve 2018/16 sayılı 

Yönetim Kurulu kararı alınmıştır. 

2017/10924 sayılı 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 

İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 5 inci maddesi (a) bendine göre “Muhtelif İşler 

(2018C010150)” projesinin alt detay programı 19.03.2018 tarihinde ilgili Bakan tarafından 

onaylanmıştır. 

2018 yılında 170 milyon TL olan yatırım programı ödeneğinden 161,3 milyon TL 

harcama yapılmış olup, %95 oranında nakdi gerçekleşme elde edilmiştir. 

A  - Etüd Projeler 

Etüd projeler kapsamında 2018 yılında bir proje bulunmamaktadır. 

B- Devam eden projeler: 

a)2018 yılında bitenler: 

Devam eden projeler kapsamında 2018 yılında biten herhangi bir proje 

bulunmamaktadır. 

b) 2016 yılından sonraya kalanlar: 

-Çeşitli Fabrikaların Nakli ve Tesislerin Yapımı (DOKAP) (2013C010030): 

Proje; Bakanlar Kurulunun 16.01.2012 tarih ve 2012/2719 Sayılı Kararı ile 100. Yıl 
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Çay Paketleme Fabrikası ile Taşlıdere Çay Fabrikasının üzerinde kurulu bulunduğu 

taşınmazların 138.803 bin TL bedelle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine devredilmesi 

nedeniyle anılan fabrikaların uygun bir yere taşınması amacıyla planlanmıştır. 

Projenin alt detayında “Çay Paketleme Fabrikası” ve “Taşlıdere Fabrikası” olmak 

üzere iki proje bulunmaktadır. “Çay Paketleme Fabrikası” projesi kapsamında 100.Yıl Çay 

Paketleme Fabrikasının İyidere ilçesine nakledilmesi, “Taşlıdere Fabrikası” projesi 

kapsamında Taşlıdere Çay Fabrikasının siyah çay üretim ünitesinin Veliköy Çay Fabrikasına 

ve yeşil çay üretim ünitesinin Cumhuriyet Çay Fabrikasına geçici olarak taşınması ve 

sonrasında Pazar ilçesinde bulunan arsada kurulacak yeni fabrikaya nakledilmesi 

istenmektedir. 

Projenin 2018 yılı ödeneği 105,8 milyon TL olup 99,3 milyon TL harcama yapılarak 

%94 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 

Projenin son tutarı 522,2 milyon TL olarak belirlenmiş, 2018 yılı sonuna kadar 456,8 

milyon TL nakdi harcama yapılarak %87 oranında nakdi ve 44 milyon TL fiziki harcama 

yapılarak %8 oranında fiziki gerçekleşme elde edilmiştir. 

a) Çay Paketleme Fabrikası Projesi: 

Yeni çay paketleme fabrikası; tüm makine teçhizatının son teknoloji ile mamul 

çayların depolanması için 28.000 – 29.000 palet (yaklaşık 11.000 ton) kapasiteli akıllı ambar 

sistemi ile donatılmış, çevreci, deniz suyundan da faydalanarak kendi enerjisini üretmek 

suretiyle yapılan yatırımların geri dönüşümünü sağlayacak şekilde dizayn edilmiş bir proje 

olarak planlanmıştır. 

Yeni çay paketleme fabrikasında; yaş çay fabrikalarından kuru çay dolu olarak gelen 

Big-Bag torbaların boşaltma sistemlerine boşaltılması, temizleme makine ve sistemlerinden 

geçirilerek istenmeyen atıklardan temizlenmesi, pnömatik taşıma sistemleri ile silo katına 

taşınarak çoklu silolara yarı mamullerin doldurulması, bu siloların altlarında bulunan tartım 

üniteleri ile reçetelere uygun miktarlarda çayların silolardan alınarak harman çayların 

oluşturulması, harmanlanan çayların pnömatik taşıma sistemleri ile paketleme makinelerini 

besleme silolarına taşınarak doldurulması ve bu silolardan paketleme makineleri ile paketleme 

yapılması hedeflenmiştir. 

2013 yılında fabrikanın mimari projesinin hazırlanması çalışmaları devam ettiğinden, 

yıl içinde harcama yapılmamıştır.  
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2014 yılında; Kalkınma Bakanlığının 09.04.2013 tarih ve 1554 sayılı yazısı ile 

projenin fizibilite etüdünün revize edilmesi sonucu ödeneğine 53.366 bin TL ek ödenek tahsis 

edilmiştir.  

Projenin inşaatı ile ilgili olarak; 10.04.2014 tarih ve 13118 sayılı Genel Müdürlük 

oluruna istinaden 110 milyon TL yaklaşık maliyet üzerinden, 4734 sayılı KİK’in 20 nci 

maddesi gereğince Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile 08.07.2014 tarihinde ihaleye 

çıkılmıştır. İhale için 40 firma başvuruda bulunmuş, yapılan değerlendirmeler sonunda 35 

firmanın ihaleye fiyat teklifi sunabileceği belirlenmiş olup, ihale günü 10 firma teklif ve 

taahhütte bulunmuştur. 97 milyon TL ile en uygun teklifi sunan firma ile söz konusu yapım 

işinin yer tesliminden itibaren 300 takvim günü içerisinde bitirilerek geçici kabule hazır hale 

getirilmesi kaydı şartıyla 08.09.2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

Firmaya 11.09.2014 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, 07.07.2015 iş bitim tarihi 

olarak belirlenmiştir. 

Yapımı devam eden fabrika 1.000 ton/gün kapasiteye, 45.422 m2 kapalı alana sahip 

olup, proje kapsamında bina çatısına fotovoltaik güneş panelleri konulması ve ısı pompası 

sistemiyle ısıtma soğutma işleminin gerçekleştirilmesi ile enerji sarfiyatının en aza indirilmesi 

planlanmaktadır.   

Projenin 2018 yılı ödeneği 105,8 milyon TL olup 99,3 milyon TL harcama yapılarak 

%94 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Projenin son tutarı 465,2 milyon TL olarak 

belirlenmiş, 2018 yılı sonuna kadar 410,9 milyon TL nakdi harcama yapılarak %88 oranında 

nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 

b) Taşlıdere Fabrikası Projesi: 

2013 yılında Taşlıdere Çay Fabrikasının siyah çay üretim ünitesi Veliköy Çay 

Fabrikasına ve yeşil çay üretim ünitesi ise Cumhuriyet Çay Fabrikasına geçici olarak taşınmış 

ve üretime alınmıştır. Veliköy Çay Fabrikası için yapılan harcama vergiler hariç 3.237 bin TL 

ve Cumhuriyet Çay Fabrikası için yapılan harcama vergiler hariç 513 bin TL olduğu tespit 

edilmiştir. 

2014 yılında ise Cumhuriyet Çay Fabrikası yeşil çay üretim tesisi için 20 bin TL 

harcama yapılmıştır. 

2015 yılında Taşlıdere (Pazar) fabrikası inşaatı ile ilgili olarak; 10.09.2015 tarih ve 

46009 sayılı Genel Müdürlük oluruna istinaden 21 milyon TL yaklaşık maliyet üzerinden, 
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4734 sayılı KİK’in 19 uncu maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile 19.10.2015 tarihinde 

ihaleye çıkılmıştır. İhale için 10 firma teklif zarfı sunarak teklif ve taahhütte bulunmuştur. 

17,3 milyon TL ile en uygun teklifi sunan firmayla söz konusu yapım işinin yer tesliminden 

itibaren 380 takvim günü içerisinde bitirilerek geçici kabule hazır hale getirilmesi kaydı 

şartıyla 16.11.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Yer teslim tarihi 01.12.2015 olup, işin 

bitirilme tarihi ise 14.12.2016 olarak belirlenmiştir. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 21 inci 

maddesinin “iş artışı” hükmü gereğince, fabrika kapasitesinin artırımı, enerji nakil hattı ile 

ilgili ilave imalatlar vb işler nedeniyle 10.01.2017 tarihli Makam oluru ile iş artışından 

kaynaklanan 20 günlük ek süre verilmiş ve bu amaçla %4,3 oranında 744 bin TL tutarında ek 

sözleşme imzalanmış, toplam sözleşme bedeli 18 milyon TL olmuştur.  

Proje 2017 yılında tamamlanmış olup, 2018 yılından itibaren Yatırım programında 

“Diğerleri (DOKAP)” adıyla iz ödenekle takip edilmektedir.  

 - Fındıklı Çay Fabrikası (DOKAP) (2017C010100): 

Teşekkülün günlük kapasite yetersizliği nedeniyle çay yaprağının bahçeden geç hasat 

edilmesi sonucu ortaya çıkan kalite kayıplarının azaltılması, hammaddenin daha taze ve erken 

hasat edilmesi, sonrasında fazla zaman kaybetmeden en kısa sürede yerinde ve zamanında 

işlenerek daha kaliteli kuru çay üretilmesi ve işletme maliyetlerinin azaltılması amacıyla, 

Fındıklı ilçesinde 1.521 bin TL’ye kamulaştırılan 22.366 m2 arsa üzerinde 400 ton/gün 

kapasiteli ve 22.000 m2 kapalı alana sahip çay fabrikası kurulumu planlanmıştır.  

64 milyon TL proje bedeli ve 6,4 milyon TL ödenekle 2017 yılı yatırım programına 

alınmıştır. 

 Fabrika bina inşaatı için, 27.07.2017 tarihli makam onayına istinaden 4734 sayılı 

KİK’in 19 uncu maddesi gereğince açık ihale usulü ile 06.09.2017 tarihinde ihaleye çıkılmış, 

16 firma teklif vermiş, uygun teklif veren firma ile 25 milyon TL tutarındaki teklif 26.09.2017 

tarihinde makam tarafından onaylanmış ve sözleşme 09.10.2017 tarihinde imzalanmıştır. İşin 

teslim tarihi 27.12.2018 olarak belirlenmiştir. Yer teslimi 03.11.2017 tarihinde yapılmıştır. 

Proje bedeli 92.390 bin TL, yılı ödeneği 45 milyon TL olarak ayrılmış olup, proje 

uygulamasına devam edilmiştir.  

Fabrika ana bina inşaatı için yüklenici firmaya 03.04.2018 tarihinde 20.04.2019 

tarihinde tamamlanmak üzere 113 gün ek süre verilmiş, ambar binaları, kazan dairesi, 

soldurma, kıvırma, fermantasyon, fırın ve tasnif sistemlerinin kurulum çalışmalarının devam 

ettiği tespit edilmiştir. 
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Yıl içerisinde proje ödeneğinden toplam 44.9 milyon TL harcama yapılmış olup, 

%100 gerçekleşme elde edilmiştir. Yılsonu itibarıyla projenin toplam tutarı 92,3 milyon TL, 

harcanan para ise 51,3 milyon TL olmuştur. Projenin tümünde %56 oranında nakdi 

gerçekleşme elde edilmiştir. Söz konusu projenin 2019 yılında tamamlanması beklenmektedir. 

C- Yeni projeler: 

a) 2018 yılında bitenler: 

-Muhtelif İşler (2016C010150): 

Proje ile işletmelerin üretim süreçlerinde günümüz teknolojik gelişmelerinden 

yararlanılarak maliyetleri azaltmak, verimliliği artırmak, Gıda Kodeksine ve tüketici 

taleplerine uygun kuru çay üretmek, ürün çeşitliliğini sağlamak ve zaman içerisinde yıpranan 

binaların onarılması amaçlanmıştır.  

Mevcut işletme ve ünitelerde ilk tesis esnasında eksik kalan veya aşınan, eskiyen, 

yıpranan kısımların ve binaların bakım onarımının yapılması, makine, teçhizat ve bilgisayar 

donanım, yazılım yenileme ve alımı, modernizasyon, tevsii, laboratuvar teçhizatı ve 

sistemleri, iş makinesi ve taşıt alımı planlanmıştır.  

Son tutarı 19,2 milyon TL olan proje için toplam olarak 17,1 milyon TL harcama 

yapılarak %89 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 

Proje alt detay programında 9 adet proje yer almaktadır.  

1-Muhtelif İnşaat İşleri: 

Bu proje, Teşekkülün Merkez ve ünitelerinde mevcut binaların; aşınan ve eskiyen 

çatılarının yenilenmesi, enerji tasarrufu sağlamak ve kayıplarını önlemek amacıyla ısı 

yalıtımlarının yapılması, modernize edilmesi ve ihtiyaca göre ilave bina yapılması, ihtiyaç 

duyulan ambar, tasnif ve ek İdare binası yapılması, sahalarının onarımı ve kaplanması, 

sundurmaların yapılması, zeminlerinin kaplanması, toz odaları, soldurma üniteleri inşası vb. 

işlerin yapımı amacıyla planlanmıştır. 

Muhtelif inşaat işleri için 8 milyon TL ödenek ayrılmış olup, yıl içinde Tarım ve 

Orman Bakanlığının 14.12.2018 tarih ve E.64701 sayılı Olur’u ile söz konusu ödenekten 

4.200 bin TL, Çay Paketleme Fabrikası projesi ödeneğine aktarılmıştır. 

Program kapsamında;  

Veliköy Çay Fabrikası Prefabrik İdari Bina Kaplama ve Yemek Dağıtma ve Isıtma 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 58 
 

Yeri Yapımı, Cumhuriyet Çay Fabrikası Ekstraksiyon Ünitesi Muhtelif İnşaat İşleri, Of Çay 

Fabrikası Big-Bag Sundurması, Sabuncular Çay Fabrikası Çay Atığı Sahası Yapımı, Ambar 

Giriş Rampası ve Saha Betonu, Çayeli Çay Fabrikası Toz Odası İnşaatı, Selimiye Çay 

Fabrikası Çevre Duvarı İnş., Ardeşen Çay Fabrikası Big-Bag Sundurma,  Musadağı Çay 

Fabrikası Çatı Örtüsü, Hopa Çay Fabrikası Sundurma Yapımı, Hayrat Fidanlığı Çevre 

Düzenlemesi ve Sera İnş., Melyat Çay Fabrikası Derin Su Kuyusu ve Motopomp, Anatamir 

Fabrikası Prefabrik Bina Muhtelif İnş. İşleri, Çamlı Çay Fabrikası Kazan Dairesi Çatı Örtüsü, 

Pazar Taşlıdere Çay Fabrikası. Ön Soldurma İşleri yapılmıştır. 

Yılsonu itibarıyla Muhtelif İnşaat İşleri ödeneğinden toplam 3.573 bin TL harcama 

yapılmıştır. 

2- Çay İmalat Sistemleri Modernizasyonu:  

Proje Teşekküle bağlı fabrikalarda çay imalat sistemlerinin yenilenmesi amacıyla; 

mevcut bantlı konveyörlerin modernize edilmesi, ekonomik ömrünü tamamlayan polyester 

bantların yenilenmesi, fırın ve tasnifte kullanılan ve çaya temas eden kısımların paslanmaz 

malzeme ile yenilenmesi, ekonomik ömürlerini tamamlayan, teknolojisi eskiyen ve verimliliği 

düşük makinelerin yenilenmesi veya modernize edilmesi, toz toplama sistemlerinin ıslahı, 

soldurma üniteleri kurulumu, Elektronik baskül alımı gibi, işler için planlanmıştır. 

Programa 4.100 bin TL ödenek ile başlanmıştır.  

Program kapsamında Kalecik ve Hayrat Çay Fabrikalarında ön soldurma, Araklı, 

Sabuncular ve Taşçılar Çay Fabrikalarında elektronik yüksek çekerli baskül, Ambarlık, 

Kendirli, Salarha, Zihniderin ve Sürmene Çay Fabrikalarında toz toplama sistemi, Azaklı Çay 

Fabrikasında kıvırma makineleri modernizasyonu, Pazar ve Taşlıdere Çay Fabrikalarında ise 

düz kıvırma alımı işleri yapılmıştır. 

Söz konusu modernizasyon işleri için, yılsonu itibariyle toplam olarak 4.050.bin TL 

harcama yapıldığı tespit edilmiştir. 

3-Buhar ve Elektrik Enerji Sistemleri Modernizasyonu: 

Bu proje, Teşekküle bağlı Yaş çay fabrikalarında ihtiyaç duyulan buhar enerjisini 

üreten muhtelif cins ve özellikte katı, gaz ve sıvı yakıtlı buhar sistemlerinden ekonomik 

ömrünü tamamlamış olanların yenilenmesi ve modernizasyonu, elektriksel sistemlerden 

teknolojisi eskiyenlerin yenilenmesi ve modernize edilmesi ve elektrik motorlarının tükettiği 

enerji miktarını azaltmak için enerji tasarruf cihazı kullanılması amacıyla planlanmıştır. 
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Programa 2.490 bin TL ödenek ile başlanmıştır. 

Çamlı Çay .Fabrikasında doğal gaz dönüşümü ve buhar kazanlarının modernizasyonu, 

Of Çay Fabrikasında  jeneratör alımı, İyidere Çay Fabrikasında brülör alımı işleri yapılmıştır.  

Yılsonu itibarıyla bu çerçevede toplam olarak 2.272 bin TL harcama yapılmıştır. 

4-Ekstraksiyon Ünitesi İklimlendirme Sistemi:   

Proje, kurulumu yapılan ekstraksiyon ünitesi için HACCP ve GMP gıda güvenlik 

sertifikalarının alınması amacıyla Class 100000 standardında belirli mahallerde iklimlendirme 

sisteminin kurulması amacıyla planlanmıştır. 

Programa 2.360 bin TL ödenek ile başlanmıştır.  

Cumhuriyet Çay Fabrikasında Ekstraksiyon Ünitesi İklimlendirme Sistemi kurulumu 

yapılmıştır. Yılsonu itibarıyla bu çerçevede toplam olarak 2.356 bin TL harcama yapılmıştır. 

5-Big-Bag Dolum Sistemi:   

Bu proje, Teşekkülün çay fabrikalarında üretilen kuru çayların Big-Bag tabir edilen 

yaklaşık 350-450 kg ağırlıkta kuru çay alabilen büyük torbalarla ambalajlanması için Big-Bag 

dolum sistemleri kurulmamış olan 21 çay fabrikasında big-bag dolum sistemlerinin kurulması 

ve buna bağlı olarak tartım sistemleri, elektronik kontrol sistemlerinin kurulumu, big-bag 

torbalarının taşınması gibi işlerinin yapılabilmesi için 50 adet elektrikli forklift ve elektrikli 

transpaletin alımı ve monoray vinçlerin kurulması amacıyla planlanmıştır. 

Programa 6 milyon TL ödenek ile başlanmıştır.  

Yük Kaldırma Platformu; Çiftlik, Azaklı, Kirazlık, Ambarlık, Büyükköy, Hayrat, 

İyidere, Kalecik, Kalkandere, Kendirli, Of, Pazar, Pazarköy, Selimiye, Sürmene, Tersane, 

Güneysu Ulucami, Derepazarı Çay Fabrikalarına, Big-Bag Sistemi; Çiftlik, Hemşin, Muratlı, 

Tirebolu, Kendirli, Büyükköy, Azaklı, Derepazarı, Veliköy Çay Fabrikalarına yapılmıştır. 

Ayrıca muhtelif işletmelerde kullanılmak üzere 22 adet forklift satın alınmıştır. Bu program 

çerçevesinde, yılsonu itibarıyla toplam 4.584 bin TL harcama yapılmıştır. 

6-Kamera İzleme ve Güvenlik Sistemleri: 

Teşekküle bağlı işletmelerin üretim kısımlarını ve çevre güvenlik amacıyla ünitelerin 

alanlarını takip etmek amacıyla planlanmıştır. 

Programa 1 milyon TL ödenek ile başlanmıştır.  

Tarım ve Orman Bakanlığının 14.12.2018 tarih ve E.64701 sayılı Olur’u ile bu 
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ödenekten, 1 milyon TL Çay Paketleme Fabrikası projesi ödeneğine aktarılmış olup, harcama 

yapılmamıştır. 

7-Bilişim Altyapı ve Güvenlik Sistemi: 

Gelişen teknoloji ve Teşekkülün ihtiyaçları kapsamında mevcut alt yapının 

yenilenmesi ve eksikliklerinin giderilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması için ikinci bir sistem 

odasında mevcut çalışan sistemlerin bir yedeğinin oluşturulması, siber güvenliğinin 

sağlanması için Network alt yapısının ve buna bağlı olarak güvenlik çözümlerinin de 

güncellenmesi amacıyla planlanmıştır. 

Programa 4 milyon TL ödenek ile başlanmıştır.  

Tarım ve Orman Bakanlığının 14.12.2018 tarih ve E.64701 sayılı Olur’u ile bu 

program ödeneğinden 4 milyon TL Çay Paketleme Fabrikası projesi ödeneğine aktarılmış 

olup, harcama yapılmamıştır. 

8-Çay Alımyeri Kantarı: 

Teşekküle bağlı çay alım yerlerinde kullanılan eskimiş kantarların elektronik 

kantarlarla yenilenmesi amacıyla planlanmıştır. 

Programa 400 bin TL ödenek ile başlanmıştır.  

Muhtelif işletmelerimizde kullanılmak üzere 170 adet Alımyeri Elektronik Kantarı 

satın alınmıştır. Bu çerçevede yılsonu itibariyle toplam 251 bin TL harcama yapılmıştır. 

9-Taşıt Alımı T-13 (5 Adet) (Kamyon):    

 Teşekkülün 47 işletmesinin envanterinde kayıtlı bulunan kamyon tipi taşıtların, yarı 

mamul çayların paketleme fabrikasına taşınması, piyasadan veya levazım ambarından alınan 

makine yedek parçalarının taşınması, iaşe temini, fabrikalar arası makine ve ekipmanların 

nakli, metal hurda malzeme taşıma işleri, yarı mamul çayların üretim hattından fabrika içi 

ambarlara taşınması ve çay atıklarının atık toplama alanlarına taşınması, yaş çayların alım 

yerlerinden fabrikalara taşınması gibi işler yapılmaktadır.  Teşekkülün envanterinde bulunan 

“şasi kabin tam yüklü ağırlığı en az 17 ton” özellikteki T14 kamyonlar çok uzun yıllar 

kullanım sonucu eskimiş, verimsiz hale gelmiş ve sık sık arızalanmakta olduklarından 

yukarda bahsi geçen nakil işlerinin sağlıklı sürdürülebilmesi için mümkün olan en kısa 

zamanda yeni kamyonların temini gerekmektedir.  

 

 Yukarıda sayılan bazı işler, özellikle üretim zamanlarında rutin ve zorunlu olarak 24 
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saat esaslı olarak yapılmak durumundadır. Alınacak taşıtlar (Kamyon) da bu işler için 

kullanılacaktır. Kurumumuz envanterinde olup, diğer kamu kuruluşlarında kullanılan veya 

diğer kamu kurumlarının bünyesinde bulunup Çay İşletmelerinde kullanılan araç 

bulunmamaktadır. 

 Kamyon Kiralama Değerlendirmesi: 

 Yaş çay taşıma işinde kullanılacak 12 ton kapasiteli T-13 kodlu bir kamyonun, bu iş 

için Teşekkülde yapılan hizmet alımlarına bakıldığında günlük olarak ortalama maliyeti 750- 

TL’dir. Bu hesaba şoför ve diğer giderler dâhildir. Yıl boyunca tatil günlerinin ortalama 65 

gün olduğu varsayılırsa, yıllık 300 gün çalışıldığı ve böylece bir kamyonun hizmet alım 

maliyetinin (şoför ve diğer giderler dâhil) 300 x 750-TL = 225.000- TL olduğu görülmektedir. 

Açıklanan nedenlerle; 5 adet T-13 kamyon (tam yüklü ağırlığı en az 12 ton) özellikteki 

taşıtların temin edilmesi ve kasalarının yapılması amacıyla planlanmıştır 

Programa 850 bin TL ödenek ile başlanmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığının 14.12.2018 tarih 

ve E.64701 sayılı oluru ile taşıt alımı ödeneğinden 850 bin TL Çay Paketleme Fabrikası 

projesi ödeneğine aktarılmış olup, harcama yapılmamıştır. 

D- Yatırım programında yer almayan harcamalar 

Yatırım programında yer almayan harcama bulunmamaktadır. 

1.6 Bilanço 

Kuruluşun 31.12.2018 tarihli bilançosu ve gelir tablosu Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 29.03.2019 tarih ve 94 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Ancak; Yönetim Kurulunca onaylanmış olan finansal tablolar ve buna dayanılarak 

hazırlanan faaliyet raporu; 231 sayılı Vergi Usul Kanununun verdiği yetkiye dayanılarak 

Maliye Bakanlığı tarafından 26.12.1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan I Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve ekinde yayınlanan ve 

01.01.1994 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan Tek Düzen Hesap Planına göre hazırlanmış 

olup Kamu Gözetimi Kurumunca yayınlanmış olan Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun 

değildir.  

Kuruluşun 2018 yılı değerlendirmeleri bireysel bilanço üzerinden yapılmıştır. 

31.12.2018 tarihli bireysel bilanço ve dipnotlarına Ek 1,1’de yer verilmiştir. 
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1.6.1 Aktif (Varlıklar) 

Kuruluşun 2018 bilançosunun aktifini oluşturan hesaplar önceki dönem değerleri ile 

birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

            Tablo 24 Aktif 

        

Aktif (Varlıklar) 
2017 2018      Fark 

 Bin TL Bin TL % Bin TL % 

I-Dönen varlıklar:           

A-Hazır değerler 7.752 0,2 10.055 0,3 2.303 

B-Menkul kıymetler 1.617 0,1 604 0,0 (1.013) 

C-Ticari alacaklar 1.079.525 34,0 519.999 15,7 (559.527) 

D- Diğer alacaklar 5.303 0,2 3.157 0,1 (2.146) 
E-Stoklar 1.426.149 45,0 1.990.647 60,0 564.499 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri           

G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 7.259 0,2 7.982 0,3 723 

H-Diğer dönen varlıklar 177 0,0 4.645 0,1 4.468 
Toplam (I) 2.527.782 79,7 2.537.089 76,5 9.307 

II-Duran varlıklar:           

A-Ticari alacaklar 437 0,0 543 0,0 106 

B- Diğer alacaklar           

C-Mali duran varlıklar 4.918 0,2 4.918 0,2 -  

D- Maddi duran varlıklar 628.503 19,8 766.056 23.1 137.553 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 7.245 0,2 6.324 0,2 (921) 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar           

G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir 

tahakkukları 
 3.148 

0,1 
1.184 

0,0 
(1.964) 

H-Diğer duran varlıklar 3   3     

Toplam (II) 644.254 20,3 779.028 23,5 134.774 

Genel toplam (I + II) 3.172.035 100 3.316.117 100 144.280 

Nazım hesaplar 343.060   258.899   (84.161 ) 

 

Yukarıda görüldüğü üzere; Kuruluşa ait stokların önceki yıla göre % 40 oranında 

artarak toplam aktifin % 60’ıne ulaştığı, buna karşılık alacaklarda %52 oranında azalma 

olurken başta yeni Paketleme Fabrikası olmak üzere mevcut çay fabrikalarında kapasite 

artırımı ve modernizasyon projesi için yapılan yatırım harcamalarının etkisiyle maddi duran 

varlıkların önceki yıla göre  % 22 oranında arttığı görülmektedir. 

Stok ve yatırımlar hakkında raporun ilgili bölümlerinde gerekli değerlendirme 

yapılmıştır.   Ticari alacaklarındaki azalışın en büyük nedeni ise satışlardaki daralma ve 

stoklardaki artıştır.  

520 milyon TL tutarındaki ticari alacakların %17’si yurt içi ve yurt dışı firmalara yapılan 

vadeli çay satışından kalan tutarları, kalanı da Doğrudan Borçlanma Sisteminden (bayilere 

teminat veren bankalardan) alacakları ifade etmektedir. Vadeli satışlarda ortalama 180 güne 
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kadar uzayan vade sürelerinin bu dönemde kısaltılmış olması nedeniyle yeni yıla sarkan 

alacaklarda %52 oranında azalma olmuştur. 

 Kuruluş, bazı bayilere yaptığı çay satışlarından kaynaklanan alacaklarını sözleşme 

imzalayan bankalar aracılığı ile tahsil ettiği Doğrudan Borçlandırma Sistemini (DBS) 

kullanmaktadır. Söz konusu uygulama, yönetim kurulunun 19.08.2011 tarih ve 2011/82 sayılı 

kararı ile benimsenmiştir. Bu uygulamada, bölge müdürlüklerinin teminat mektubu takip 

riskini ortadan kaldırılması, bayilerin tek tek borç ödeme takiplerinin yapılmasının yaratacağı 

yükün azaltılması ve bayilere daha az komisyon oranlarıyla daha yüksek limitli kredi 

tahsisinin sağlanması amaçlanmıştır.  

1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

Bilançosunun pasifini oluşturan hesaplar önceki dönem değerleri ile birlikte aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 25 Pasif 

 

Pasif (Kaynaklar) 
2017 2018 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar:           

A-Mali borçlar 1.529.800 48,2 2.055.790 62,0 525.990 

B-Ticari borçlar 18.072 0,6 12.544 0,4 (5.528) 

C-Diğer borçlar 64.929 2,1 93.460 2,8 28.531 

D-Alınan avanslar     5 0,0 5 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri           

F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 56.956 1,8 33.602 1,0 (23.353) 

G-Borç ve gider karşılıkları 1.143 0,0 994 0,0 (149) 

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 63.310 2,0 62.772 1,9 (538) 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 173 0,0 179 0,0 6 

Toplam (I) 1.734.382 54,7 2.259.346 68.1 524.964 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar:           

A-Mali borçlar           

B-Ticari borçlar           

C-Diğer borçlar           

D-Alınan avanslar           

E-Borç ve gider karşılıkları 40.431 1,3 39.593 1,2 (838) 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider 2 0,0 1.044 0,0 1.042 

Tahakkukları           

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar           

Toplam (II) 40.433 1,3 40.637 1,2 204 

Toplam (I+II) 1.774.814 56,0 2.299.983 69,3 525.168 

III- Öz kaynaklar:      

A-Ödenmiş sermaye 1.767.413 55,7 2.043.413 61,6 276.000 

- Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+)      

- Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)           

B-Sermaye yedekleri 124.634 3,9 124.634 3,8 -  

C-Kâr yedekleri           

D-Geçmiş yıllar kârları           

E-Geçmiş yıllar zararları (-) (227.084) (7,2) (494.826) (14,9) (267.742) 

F-Dönem net kârı (zararı) (267.742) (8,4) (657.086) (19,8) (389.344) 

                                        Toplam (III) 1.397.221 44,0 1.016.135 30.7 (381.086) 

Genel toplam (I+II+III) 3.172.035 100 3.316.117 100 144.082 

Nazım hesaplar 343.060   258.899   (84.161) 

 

Geçen yıla göre %30 oranında artarak 2.259 milyon TL’ye yükselen kısa vadeli 

yabancı kaynakların; % 91’ini bankalardan alınan spot kredi bakiyeleri teşkil etmektedir. Çay 

alım dönemlerinde üreticilere ödenmek üzere Yönetim Kurulunca verilen yetki çerçevesinde 

kullanılan banka kredileri tutarının her geçen yıl artmakta olduğu ve 2018 sonu itibariyle 

ödenmesi gereken bakiye kredi borcunun 2.056 milyon TL’ ye ulaştığı görülmektedir. 

Kuruluş sermayesinin yıl içerisinde 495 milyon TL artırılmış ve bunun 276 milyon 

TL’sinin ödenmiş olmasına rağmen 657 milyon TL tutarındaki dönem zararının da etkisiyle 

Öz kaynaklar önceki yıla göre % 27 oranında azalmıştır. 
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1.7 Gelir Tablosu 

Kuruluşun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden 

yapılmıştır.31.12.2018 tarihli bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 1,2’de yer verilmiştir. 

        
Tablo 26 Gelir Tablosu 

 

Gelir ve Giderler 2017 

(Bin TL) 

2018 

(Bin TL) 

Fark 

(Bin TL) 
 

    
   A-Brüt satışlar 

 
B-Satış indirimleri (-) 
 

C-Net satışlar 

 

D-Satışların maliyeti(-) 

 

Brüt satış kârı veya zararı 

 

E-Faaliyet giderleri (-) 

 

Faaliyet kârı veya zararı 

 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

 

H-Finansman giderleri (-) 

 

             Olağan kâr veya zarar 

 

I-Olağan dışı gelir ve kârlar 

 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

 

Dönem kârı veya zararı (-) 

 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

 

Dönem net kârı veya zararı (-) 

 

2.103.204  2.190.076  86.872 

  198.324    193.312 (5.012) 

1.904.880  1.996.763 91.883 

1.765.110  2.035.874 270.764 

  139.770    (39.111) (178.881) 

   159.479     133.585 (25.894) 

  (19.709)   (172.695) 152.986 

    19.302      31.224   11.922 

    18.461      20.287  (1.826) 

  175.380    349.615 174.235 

(194.248) (511.374) (317.126) 

   10.469 16.599     6.131 

  83.963 162.311 78.348 

(267.742) (657.086) 389.344 

   

Dönem Net Karı veya Zararı (267.742) (657.086) 389.344 

 

  Ürün fiyatlarına zam yapılamamış olmasının da etkisiyle net satışlar önceki yıla göre 

yaklaşık %5 artarken maliyetlerin ise  %15 artması neticesinde faaliyet zararının önceki yıla 

göre 7 kat artarak 173 milyon TL’ye yükselmiştir. Buna ilave olarak bankalardan alınan spot 

kredi faiz hadlerindeki anormal yükselişinde etkisiyle finansman giderleri geçen yıla göre  

%99 oranında artmış olması ayrıca daha önceki yıllar Sayıştay raporlarında yer alan öneri 

doğrultusunda, üretilmediği ve stokta bulunmadığı halde satışı yapılan ürünler ile ilgili olarak 

iptal edilen yaklaşık 75 milyon TL ürün faturasının de zarar kaydedilmesinin de etkisiyle 
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Kuruluşun faaliyet dönemini 657 milyon TL zararla kapattığı görülmektedir. 

1.8 Mali Rasyolar 

Tablo 27 Mali Rasyolar 

Rasyolar 

2017 2018 

 

Artış- 

  
azalış 

(%) (%) (%) 

1. Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı        55,95      69,36       24 

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar      78,72      44,18      (44) 

3. Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar    145,75    112,29      (23) 

4. Likidite oranı=(Dönen varlıklar-stoklar)x100/ Kısa süreli yabancı kaynaklar      72,01       24,19       (62) 

5. Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Öz kaynaklar       

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

7. Zararlılık=Dönem Zararı x100/Öz kaynaklar      19,16       64,67        237 

8. Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı       32,55       36,18          11 

9. Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar        1,58         2,49          58 

10. Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar        0,75        0,79            4 

11. Net işletme sermayesi devir hızı=Net satışlar/Net işletme sermayesi        2,40        7,19        199 

12. Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar        1,36        1,97          44 

 

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği üzere Kuruluşun mali yapısı önceki yıla göre 

daha da bozulmuştur. 2018 yılında da sermayeye mahsuben 276 milyon TL sıcak para girişi 

olmasına rağmen, her yıl olduğu gibi finansman ihtiyacını karşılamadığı için spot banka 

kredilerine başvurulmuş ve toplam varlıkların yabancı kaynaklarla karşılanma oranı % 69 

seviyesine kadar yükselmiştir. 

Dönen varlıkların kısa süreli borçları karşılama oranı önceki yıla göre önemli ölçüde 

düşmüş olmasına rağmen yine de karşılayabilecek durumda olduğu ancak burada stoklardaki 

artış ve bunun eritilmesindeki sorunlar dikkat çekmektedir. 

Satışların önceki yıla göre düşmesi ve maliyetlerin buna paralel olarak aşağı 

çekilememesi nedeniyle oluşan 657 milyon TL dönem zararının mali yapıyı daha da bozduğu 

yukarıdaki tabloda açıkça görülmektedir. 

1.9 Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler 

“Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile 

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

hesap dönemi sonunda Sayıştay’a gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda 
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yer alanlar denetime sunulmuş olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8’inci maddesinde yer 

alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 

 Yevmiye defteri 

 Geçici ve kesin mizan 

 Bilanço 

 Bilanço dışı yükümlülükler tablosu (Nazım hesaplar) 

 Envanter defteri 

 Öz kaynak değişim tablosu 

 Nakit akış tablosu 

 Faaliyet sonuçları tablosu / Gelir tablosu 

Tasvibe  sunma işleminde, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve 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 geçerli raporlama çerçevesine göre 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. 
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3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

Sayıştay, ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda 

yönetilip yönetilmediği hususunu da göz önünde bulundurarak denetimi kapsamındaki kamu 

idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemleri ile faaliyetlerinin kanunlar, 

diğer hukuki düzenlemeler, uzun vadeli kalkınma planları ve bunların uygulama 

programlarına uygunluğu bakımından denetlemek; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 

kullanılmasını sağlamak için kurulup işletilmesi gereken mali yönetim ve iç kontrol 

sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolardan yararlanacak olanlara makul güvence 

vermek amacıyla mali rapor ve tabloların geçerli raporlama çerçevesine göre güvenilirliği ve 

doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek ve denetim sonuçlarını içeren raporunu Türkiye Büyük 

Millet Meclisine sunmakla sorumludur. 

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, 6741 sayılı Varlık Fonu Yönetimi Anonim 

Şirketi'nin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kuruluş 

kanunları, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve 

denetim rehberleri ile kurum ve kuruluşların tabi olduğu diğer mevzuattır. 

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

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

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

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; kamu idaresinin hesap 

ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve 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, 

kuruluş amaçlarına ulaşmalarını teminen; faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma 

planına ve planın uygulama programlarına uygunluğunu tespit etmek; mali yönetim ve iç 

kontrol sistemlerini değerlendirmek ve ilgili idarenin bilanço ve netice hesaplarının Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna sunulmasına esas denetim 

raporunu üretmek amacıyla yürütülmüştür. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 69 
 

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 üzere yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde edilmiştir. 

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

KİT'ler ve Bağlı Ortaklıkları; "2010 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı" 

eki kararının "İç kontrol sisteminin kurulması" başlıklı 26 ncı maddesinde yer alan ; "Kamu 

teşebbüsleri; . . . iç kontrol sistemini kurmak amacıyla bir eylem planı oluşturacak ve 

hazırladıkları eylem planını Mayıs ayı sonuna kadar Müsteşarlığa ve Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığına bildirecektir." hükmü kapsamında çalışmalara başlamışlardır. 

 2018 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı’nın İç kontrol sisteminin 

oluşturulması başlıklı 23.maddesinde 

  ” (1) İç kontrole ilişkin olarak; … 

  d) 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 yönetici sorumludur.… 

 (2) Kamu iktisadi teşebbüsleri, kurumsal yönetim ilkelerini dikkate alarak, denetim 

faaliyetlerini yürütecek organizasyonları oluşturmak ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam 

etmekle yükümlüdür”   

2018 Yılına Ait Genel Yatırım Ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul 

Ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’in İç kontrol sisteminin oluşturulması başlıklı 20. 

Maddesinde  

“ …  

(8) Kamu iktisadi teşebbüsleri,  iç kontrol sisteminin geliştirilmesine ilişkin olarak bu 
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maddede belirtilen eylemleri yerine getirir. Eylem planlarının sürekli iyileştirme anlayışıyla 

hayata geçirilmesi esastır. 

  (9) 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 Müsteşarlığa 

gönderir. Eylem planında belirtilen konuların hayata geçirilememesi durumunda, söz konusu 

raporda bunlarla ilgili geçerli sebepler ve alınacak önlemlere yer verilir.” denilmektedir. 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri kapsamında ÇAY-KUR tarafında yapılan 

faaliyetler şu şekildedir.  

 ÇAY-KUR İç Kontrol Sistemi Eylem Planı danışmanlık hizmet alımı yoluyla 

oluşturulan proje ekibi tarafından 05.08.2014-29.08.2014 tarihleri arasında hazırlanarak 

08.09.2014 tarihinde kuruluşa sunulmuş, söz konusu Eylem Planı, Yönetim Kurulunun 

30.09.2014 tarih ve 99 sayılı kararıyla onaylanarak 28.11.2014 tarihinde Hazine Müsteşarlığına 

gönderilmiştir.   

İç denetçi atanması ilgili olarak, 01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla 5 adet İç Denetçi kadrosu tahsis edilmiştir. 

24.11.2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ise İç Kontrol Siteminin 

oluşturulmasına yönelik görevlendirme yapılmıştır 

Denetim tarihi itibariyle iç denetçi ataması yapılmamış olmakla birlikte; 

İç Kontrol Sistemi Eylem Planı’nda yer alan 22 adet iyileştirme projesinden hiçbiri 

uygulamaya geçmemiş, 

2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında, kuruluş tarafından eylem planında belirtilen 

konulara ilişkin gelinen aşamalar ile hayata geçirilemeyen konularla ilgili geçerli sebepler ve 

alınacak önlemlerin yer alması gereken herhangi bir rapor hazırlanmamış ve Hazine 

Müsteşarlığı’na gönderilmemiştir.   

Sonuç olarak; ÇAY-KUR tarafından İç Kontrol Sisteminin oluşturulmasına yönelik 

çalışmaların etkin şekilde yerine getirilmediği ve sonuçlarının takip edilmediği görülmektedir. 
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6. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

7. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) 2018 yılına ilişkin yukarıda belirtilen 

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

içerdiği kanaatine varılmıştır. 

8. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 

8.1 Bulgu ve Öneriler 

BULGU 8.1.1: Çay Tarımının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması 

Çay ülkemizde 2 milyar dolar ticaret hacmi ile Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli 

ekonomik ürünüdür. Karadeniz Bölgesi ve ülkemiz için stratejik ürün olarak değerlendirilen 

çay bitkisinin görülen en önemli sorunu çay bahçelerinin tamamın tohumla tesis edilmesi ve 

bu bahçelerin ekonomik ömrünü doldurması nedeni ile çok yakın gelecekte (15-20 yıl) artık 

sağlıklı ürün bulmakta zorlanılacağı ve buna bağlı olarak üretim kalitesinin düşeceğidir. 

Verim gücünü kaybetmiş bitkiden istenilen düzeyde ürün ve kalite alınamadığından o bitkiye 

harcanan işçilik ve diğer üretim girdilerinin maliyeti yüksek olacaktır.  

Bu nedenle özellikle dünyada çay üreten ülkelerde yapılan çalışmalara bakıldığında 

tohumdan üretilen çay bahçelerinin klon çay fidanları ile yenilenmesi veya dönüştürülmesinde 

önemli aşamalar gerçekleştirmişlerdir. Bu klonal çay dönüşümünün sağlıklı ve başarılı olması 

için oldukça geniş çeşitte çay koleksiyonuna ihtiyaç vardır. Bu nedenle çay tarımının ıslahı ve 

geliştirilmesi projesi kapsamında Türk çay tarımında geniş bir gen havuzu oluşturmak amacı 

ile hem ülkemize ait selekte edilmiş yerli çay çeşitlerini ve hem de başka ülkelerden alınarak 

ıslah edilmiş çeşitlerle geniş bir gen havuzu oluşturmak amacıyla Türk çay sektörünün 

geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği açısından önemli bir çalışma başlatılmıştır. Bu amaçla 2015 

yılında Japonya dan 10 çeşit farklı çay klonundan 1250 adet çay fidanı getirilerek hayrat 

fidanlığında dikilmiştir. 2018 yılı içerisinde daha önce 6 farklı ülkeden getirilen toplam 180 

adet değişik çay klonlarının çoğaltma çalışmaları sürdürülmüştür.  

Türkiye’de çaylıkların yenilenmesi konusu bir düşünce olmaktan ileriye gidememiştir. 

Kaynakları temin edilmiş, iç dengeleri tutarlı olan sürdürülebilir bir proje kapsamında bu 

yenileme çalışmalarının başlatılması gerekli görülmektedir. 
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Öneri: 

Ülkemiz ve özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi için stratejik ürün olarak değerlendirilen 

çay tarımının sürdürülebilirliğini sağlamak ve aynı zamanda mevcut çay plantasyon 

alanlarındaki verimden düşmüş, sürgün verme kabiliyeti azalmış, ekonomik ömrünü 

tamamlamış çay bahçelerinin belirli bir program dâhilinde sökülüp, üstün nitelikli çay klonları 

ile yenilenmesi amacıyla başlatılmış olan projenin ve pilot çalışmaların hayata geçirilmesi için 

girişimlerin sürdürülmesi önerilir. 

BULGU 8.1.2: İhale işlemleri İle Sözleşme ve Protokollerin Belirli Bir Dönem İle 

Sınırlı Olsa Bile İlgili Bakanlıkça Durdurulması Uygulamasının Alım Süreçlerinin 

Hızlandırılması Amacıyla Gözden Geçirilmesinin Sağlanması 

20.12.1996 tarih ve 22583 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ana Statü ile teşkil 

olunan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR); Tüzel Kişiliğe sahip, faaliyetlerinde 

özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. 

ÇAY-KUR; 27.11.2002 Tarih Ve 24949 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olmuştur. 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Bakanlıklara 

Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar başlıklı on dokuzuncu bölümünde yer alan 524. maddesinde 

“ Bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar kendi kanunları ve 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerindeki hükümlere tabidir. “ denilmektedir. 

Yukarıda bahsedilen “kendi kanunları” ifadesi iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu 

iktisadi kuruluşlarını ve bunların müesseselerini, bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini kapsayan 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’dir  

 İktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşlarının ve bunların müesseselerinin, 

bağlı ortaklıklarının kurulmasını, iştiraklerinin teşkilini, özerk bir tarzda ve ekonominin 

kurallarına uygun olarak yönetilmelerini düzenleyen 233 sayılı KHK’nın İlgili Bakanlığın 

gözetim ve denetimi başlıklı 40. maddesinde   

“ 1. İlgili bakanlık; teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklık faaliyetlerinin ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmekle görevlidir.  

2. Birinci fıkrada belirtilen amaçla ilgili bakanlık, gerekli hallerde teşebbüslerin 

hesaplarını ve işlemlerini teftiş ve tahkike tabi tutmaya ve bunların iktisadi ve mali 

durumlarını tespit ettirmeye yetkilidir. Bu yetki, kuruluşların görev ve yetkilerini 
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daraltmayacak, normal faaliyetlerini aksatmayacak şekilde kullanılır.” denilmektedir.  

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere;  

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, tüzel kişiliğe sahip olarak faaliyetlerinde özerk hareket 

eden ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan ÇAY-KUR 

üzerinde sadece teşebbüs faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 

yürütülmesini gözetim görevi bulunmakla birlikte, 

Bu gözetim görevini de teşebbüsün görev ve yetkilerini daraltmayacak, normal 

faaliyetlerini aksatmayacak şekilde yerine getirmesi gerekmektedir. 

Hal böyle iken; 

12.07.2018 tarihli Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelen yazıda “ …  ihale işlemleri, 

sözleşme ve protokoller, rutin dışı personel atamaları … ve benzer nitelikteki önemli iş ve 

işlemlerin ikinci bir emre kadar durdurulması, acil yada süreli yazı ile belgelerin 

imzalanmadan önce Bakanlık Makamına arz edilmesi ve bu minvalde işlem tesis edilmesi 

öngörülmüştür. “ denilere bilgi ve gereği arz edilmiştir.  

Söz konusu yazının Dağıtım kısmında ise Merkez Birimleri, 81 İl Müdürlüğü ve İlgili 

Kuruluşlar yer almaktadır. ÇAY-KUR’a da İlgili Kuruluş kapsamında gönderildiği 

anlaşılmaktadır. 

Söz konusu yazıya istinaden kuruluş tarafından yürütülmekte olan ihale işlemleri, 

sözleşme ve protokollerin de  26.10.2018 tarihli 5822 ve 5823 sayılı Satın Alma İşleri konu 

başlıklı Bakan Olur’una kadar durdurulduğu,  

12.07.2018 ile 26.10.2018 tarihleri arasını kapsayan dönemin de kuruluş açısından yaş 

cay kampanya dönemi sonrası revizyon çalışmaları, kuru çayın paketlenmesi ve piyasaya 

sürülmesi süreçlerini kapsadığı görülmektedir. Söz konusu iş süreçleri ise ÇAY-KUR’un 

görev ve yetkileri ile yaptığı esas faaliyetleridir. 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile yapılan açıklamalar birlikte ele alındığında;  

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluş olarak ÇAY-KUR’a gönderdiği yazının, 

mevzuattan kaynaklanan gözetim görevini aşarak teşebbüsün görev ve yetkilerini daralttığı ve 

normal faaliyetlerini aksattığı değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

Tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir 

İktisadi Devlet Teşekkülü olan ÇAY-KUR’un, ihale işlemleri ile sözleşme ve protokollerini 

belirli bir dönem ile sınırlı olsa bile ilgili Bakanlıktan gelen yazı üzerine durdurulması 
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uygulamasının alım süreçlerinin hızlandırılması amacıyla gözden geçirilmesinin sağlanması 

önerilir. 

BULGU 8.1.3: Promosyon Ürünlerine İlişkin Masrafın ÇAYTAŞ'tan Tahsil 

Edilmesi 

ÇAY-KUR Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca, ÇAY-KUR Pazarlama 

Dairesi Başkanlığı’nın 01.01.2015-01.01.2017 tarihleri arasındaki işlemlerin rutin teftişi 

sonucunda düzenlenen 26.06.2018 tarih ve 1 sayılı Cevaplı Teftiş Raporu’nda DİDİ soğuk 

çay için ürettirilen soğutucu dolaplar ile ilgili bir soruşturma yapılması hususu da onaya 

sunulmuş ve alınan oluru takiben konuyla ilgili olarak 09.10.2018 tarih ve 4 sayılı Tahkikat 

Raporu düzenlenmiştir. 

Söz konusu Rapor’da ÇAYTAŞ A. Ş:’nin teklifi üzerine ÇAY-KUR tarafından ihalesi 

yapılarak 21 milyon TL + KDV bedelle promosyon amaçlı dağıtımı yapılmak üzere ürettirilen 

28.000 adet soğutucu dolabın dağıtımında çeşitli sebeplerle çıkan sorunlar sonucunda üretici 

firma deposundan zamanında çekilememesi, kalan 22.419 adet market tipi soğutucu dolabın 

firma tarafından kiralanan depo alanlarında ÇAY-KUR nam ve hesabına muhafazası için ayrı 

zamanlarda iki kez sözleşme düzenlenerek Eylül 2017-Eylül 2018 tarihleri arasında KDV 

dahil 782.869,23 TL depo kira bedeli ödendiği ve sonuçta kalan soğutucuların ÇAY-KUR 

stoklarına alındığı tespiti yapılmış ve “soğutucu dolapların üretim ve dağıtım süresine ilişkin 

teklifin Çaytaş A. Ş.’den gelmiş olmasına rağmen, Çaytaş A. Ş.’nin bu konuda resmi yoldan 

herhangi bir başvurusu bulunmadığından, ayrıca Çaytaş A. Ş. İle dolapların sevkiyatına ve 

satış noktalarına dağıtımına ilişkin herhangi bir sözleşme de yapılmadığından hukuki olarak 

tazminat talebinde bulunulmasının mümkün gözükmediği” ifade edilerek Pazarlama Dairesi 

Başkanlığı’nın yazılı olarak dikkatinin çekilmesi önerilmiş ve Rapor bu şekliyle 

onaylanmıştır. 

Ancak Rapor’da sözü edilen dönem itibariyle yürürlükte olan –ve Pazarlama Dairesi 

Başkanlığı’nca mevcut durumda “askıda” olduğu belirtilen- “ÇAY-KUR – ÇAYTAŞ Soğuk 

Çay Distribütörlük/Bayilik Sözleşmesi”nin, “Distribütörün/Bayinin Görevi” başlığını taşıyan 

5 (b) maddesinde “ÇAYTAŞ, sözleşmede yazılı hususlara aynen uymanın yanı sıra; 

ÇAYKUR’un saygınlık ve güvenilirliğini layıkı ile temsil etmek, satışları artırmak için yeterli 

çabayı sarf etmek ve bölgesi içinde en iyi hizmeti vermek zorundadır. ÇAYTAŞ bunları 

yaparken, ÇAYKUR’u taahhüt altına sokacak davranışlarda bulunamaz” hususu yanında; 

“Reklam, Tanıtım ve Promosyon” başlığı altındaki 13 (a, b, c) maddelerinde de “ (a) 
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ÇAYTAŞ … sözleşmeye konu ürünün reklamını yapabilecektir. (b) ÇAYTAŞ, reklam amaçlı 

ve masrafları kendisine ait olmak üzere ÇAYKUR’u ve sözleşme konusu ürünü … reklam ve 

tanıtım faaliyetlerinde bulunabilecektir. (c) ÇAYTAŞ, ÇAYKUR’un reklam ve tanıtım amaçlı 

afiş, pano, el ilanı gibi reklam materyallerini dağıtmak mecburiyetindedir. ÇAYTAŞ, ayrıca 

satış hinterlandındaki reklam malzemelerini saklamak, korumak ve bölgesinde kendisinin 

yaptırdığı reklamlara ait vergi, resim ve harçları zamanında ödemekle yükümlüdür” 

hükümlerine yer verilmiştir. 

Görüldüğü gibi, kendi tespit ve teklifi üzerine alımı yapılan ve ürettirilen, böylece 

ÇAY-KUR’u taahhüt altına sokan ÇAYTAŞ’ın, bu promosyon ürünlerinin dağıtımı ile 

korunmasında mevcut sözleşme gereği doğrudan sorumluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla 

üreticinin sahasından zamanında çekilemediği için söz konusu promosyon ürünlerinin 

korunması amacıyla ÇAY-KUR tarafından ödenen KDV dahil 782.869,23 TL depo kira 

bedelinin faiziyle birlikte ÇAYTAŞ’tan talep edilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

ÇAYTAŞ A. Ş.’nin tespit ve teklifi üzerine, ÇAY-KUR tarafından alımının yapılması ve 

ürettirilmesi suretiyle ÇAY-KUR’u taahhüt altına sokan ve üreticinin sahasından zamanında 

çekilemediği için söz konusu promosyon ürünlerinin korunması amacıyla ÇAY-KUR 

tarafından ödenen KDV dahil 782.869,23 TL depo kira bedelinin, bu promosyon ürünlerinin 

korunması ile dağıtımında mevcut sözleşme gereği doğrudan sorumluluğu bulunan 

ÇAYTAŞ’tan faiziyle birlikte yargı yolu dahil talep ve tahsil edilmesi konusunda girişimde 

bulunulması önerilir 

BULGU 8.1.4: Mal ve Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Sorunları 

2017 yılı Sayıştay Raporu’nda; “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye 

katılamayacak olanlar” başlığını taşıyan 11 inci maddesinin c) bendinde “İhaleyi yapan 

idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler” ve d) bendinde 

de “İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, 

yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar”ın, “doğrudan veya dolaylı veya 

alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar” 

hükmü bulunmaktadır. Ancak buna karşın, Kuruluşun iştiraki olan ÇAYSAN A. Ş.’nin 

yönetim kurulu başkanı olmakla birlikte, ÇAY-KUR’da Satınalma Dairesi Başkanlığı ve İhale 

Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürütmekte olan personelin, ÇAYSAN’ın katıldığı 

(2017/585158 ve 2017/6364 İKN) ihalelerde, yaklaşık maliyet tutarının da yer aldığı ihale 
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onay belgelerinin imzalanması aşamasında ihale süreci içerisinde yer aldığı görülmektedir” 

tespiti yapılarak konu bir öneriye de bağlanan aynı uygulamanın aynı görevli personel 

tarafından devam ettirildiği ve 2018/39176 ve 2018/614555 İKN ihalelerin yaklaşık 

maliyetlerin bilgisini de içeren şekilde hazırlık sürecinde yer aldığı,  

Daha önce Kuruluşta uygulaması olmayan, ancak 2018 yılı alımlarında rastlanan kısmi 

teklif de almak suretiyle alım usulünün uygulamasında (2017/628058 İKN ve 2018/306467 

İKN alımlarında olduğu gibi) bazı alımların teknik şartnamelerinde kısmi teklife kapalı 

olduğu hususuna yer verilmişken, idari şartnamede kısmi teklif verilebileceği hükmünün 

bulunduğu, benzer şekilde 2018/593245 İKN alımın hem idari şartnamesinde, hem de Resmi 

Gazete’de yayımlanan ilanında “ihale kısmi tekliflere kapalıdır” hususu bulunmasına rağmen, 

Resmi Gazete ilanını değiştirmeksizin sadece 5 firmaya, idari şartnamenin ilgili maddesinin 

“istekliler şartname konusu poşetlerin en az yarısına teklif vermek koşulu ile kısmi teklif 

verebilirler” şeklinde değiştirildiği, yazılı bildirimde bulunularak iştiraklerinin sağlandığı, 

ihaleyi alan iki firmadan Rize dışında olanının, 21.12.2018 tarihinde yapılan ve 24.12.2018 

tarihinde sonucu onaylanan ihalenin sözleşmesi için 28.12.2018 tarihinde ÇAY-KUR Genel 

Müdürlüğü’ne yazdığı yazıda, İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde yapmak istediğini belirtmesi 

üzerine, 07.01.2019 tarihinde İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı’na “ilgi yazı gereği … Firması ile imzalanan sözleşme metni ve ekleri yazımız 

ekinde posta ile gönderilecektir” şeklinde yazı yazdığı (alım limitleri 200.000 TL ile sınırlı 

bölge müdürlüklerinin 1.622.000 TL+KDV tutarındaki bu alım için zaten imza yetkisi 

bulunmamaktadır), ancak dosyasında 11.01.2019 tarihinde Firma yetkilisi ile Satın Alma 

Dairesi Başkanı ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından imzalanmış sözleşme metninin 

bulunduğu ve dolayısıyla Firmaya tebliğ ya da daveti izleyen 10 günlük yasal sürenin de 

aşıldığı,  

Yine aynı şekilde 10.07.2018 tarihinde yapılan ve 11.07.2018 tarihinde onaylanarak, 

ihaleyi alan Firmaya 16.08.2018 tarihinde davet yazısının yazıldığı ve sözleşmesinin, yine 

İstanbul Bölge Müdürlüğü aracılığıyla yapılan işlemleri takiben 11.09.2018 tarihinde 

imzalandığı 2018/306467 İKN ihalede de hem davet yazısının yazılmasında, hem de davete 

icabet edilerek sözleşme imzalanmasına ilişkin yasal sürelerin aşıldığı, ayrıca bu alımla ilgili 

olarak İşletme ve Üretim Dairesi Başkanlığı 27.09.2018 tarihinde ilgili başkanlıklara (Satın 

Alma ve Pazarlama) bir iç yazı yazarak, sözü geçen Firmanın 11.09.2018 tarihinde sözleşme 

imzaladığını, 20.09.2018 tarihinde numunesini yolladığını, ancak Ekim ayı başında teslimata 

başlayacağını beyan etmesi nedeniyle paketleme fabrikası üretiminde zor durumda 
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kaldıklarını beyan etmiş, bu durum Firmaya 02.10.2018 tarihli ve “piyasa talebini karşılamayı 

engellediği” gerekçesine de yer verilen bir yazı ile bildirilmiş, ancak sözleşmesinde hüküm 

bulunmasına rağmen (gecikilen her gün için sözleşme bedeli üzerinden onbinde üç (%003) 

oranında gecikme cezası), herhangi bir yaptırım uygulanmadığı, 

 2018/461193 İKN alım ihalesinin sözleşmesinde de İstanbul Bölge Müdürlüğü 

üzerinden aynı yöntemin uygulandığı ve süresinde imzalanmadığı, 

Öte yandan 2018/198248, 2018/198263, 2018/198274, 2018/198294 ve 2018/396661 

İKN alımların tümü acil olduğu gerekçesiyle pazarlık usulüyle yapıldığı ve ikisi dışında, 

diğerlerinde tek teklifle yetinilerek, dolayısıyla yasal koşullarının dışında gerçekleşen 

şartlarda karara bağlandığı 

görülmüştür 

Öneri: 

İhalede öngörülen koşulların ilanı ile idari ve teknik şartnamelere alınması sırasında 

birbiriyle çelişen şartlara yer verilmemesi ve Resmi Gazete’de ilan edilen ihale şartlarının 

değişmesi halinde, değişen koşulun da ilanının sağlanması; alım sözleşmelerinin ilgili 

mevzuatında öngörülen süreler içerisinde yapılması; alımların uygulanmasında üretim 

programlarının termininin dikkate alınması ve belirlenen termine uymayan firmalar hakkında 

sözleşmede öngörülen cezai şartların uygulanması; iştirak yönetim kurulu üyesi ÇAY-KUR 

görevlilerinin iştirakin katıldığı ihale sürecinde yer almaması; alım usullerinin yasal 

mevzuatın aradığı koşullara göre belirlenmesi konularında özen gösterilmesi önerilir. 

BULGU 8.1.5: ÇAYTAŞ'a Yaptırılan Pazarlama Faaliyetlerinin ÇAY-KUR 

Tarafından Yürütülmesi 

Yeni prim sisteminde bayinin yaptığı alım ve ciro yerine “müşteriye yapılan satışların” 

teşvik edilmesi esas alınmıştır. Yeni uygulamada, “prim hesaplamalarında Çaynet Bayi 

Otomasyon programı üzerinden yapılan satışların dikkate alınması” esası getirilmişse de, 

kuruluşun bayinin ilişkide olduğu üçüncü kişilerin defter, belge ve kayıt düzeni üzerinde 

kontrol imkanının olmaması, birtakım suiistimalleri gündeme getirebileceğinden hareketle, 

kuruluşça satışların takibi ve gözetimi çok daha fazla önem kazanmıştır.  

ÇAY-KUR Yönetim Kurulu’nun 21.09.2010 tarih ve 2010/101 sayılı Kararı ile 

ÇAYTAŞ’a, kendi talebi üzerine, Bayilik Sözleşmesi’nin 13 üncü maddesi çerçevesinde 

“reklam ve promosyonlu tanıtım organizasyonu yapma” izni verilmiştir. 
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Kuruluş yönetim kurulunun 07.05.2013 tarih ve 57 sayılı kararı ile ÇAY-KUR’ca 

ürettirilerek piyasaya sürülmesine karar verilen soğuk çayın dağıtım ve satışını yapmak, 

gerekli lojistik destekleri vermek talebinde bulunan ÇAYTAŞ ile soğuk çay distribütörlük 

bayilik sözleşmesi imzalanması kararlaştırılmıştır. Yine soğuk çayın ürettirilmesine ilişkin 

olarak hazırlanan teknik şartnamelerde, ÇAYTAŞ’a üretimin kontrolüne ilişkin görev 

verildiği görülmüştür.   

ÇAY-KUR’un da desteğiyle kurulmuş olan ÇAYTAŞ, yüklendiği görevleri göz önüne 

alındığında, bir bayi ya da bayiler kuruluşu olmaktan daha fazlasını ifade eden ve buna göre 

sorumluluklar üstlenen bir şirket durumundadır. Yönetim Kurulu, bu suretle, ÇAY-KUR ile 

doğrudan hiçbir idare ve sermaye ilişkisi olmayan sözü edilen Şirkete “reklam, tanıtım ve 

organizasyon yetkisi” vermekte ve “satış destek ekibinin yeniden şekillendirilmesi ve 

kadroların yeniden oluşturulması” ile “bayilerin daha etkin yönetilmesi yoluna” gidildiğini 

öngörmektedir. Böylece bayi çalışmalarının, bayilere kurdurulan bir Şirket vasıtası ile kontrol 

ve denetiminin sağlanacağı düşünüldüğü, ancak bunun için de sözü edilen bayi-şirket bileşenli 

organizasyon içerisinde biri genel müdür, diğeri de pazarlama biriminde şef olarak görev 

yapmakta olan iki ÇAY-KUR personelinin bulunduğu görülmektedir. Özetle ÇAY-KUR’un 

tüm pazarlama faaliyetlerinin sorumluluğunun ÇAYTAŞ’ta olduğu görülmektedir. ÇAY-

KUR’un nihai tüketici ile doğrudan satış bağının olduğu tek nokta Rize’de ÇAY-KUR Genel 

Müdürlüğü’nün arkasında bulunan küçük bir çay satış kulübesidir. 

ÇAYTAŞ, ÇAY-KUR’un pazarlama fonksiyonlarından önemli bir bölümünü 

üstlenmiştir. ÇAY-KUR Yönetimi, kendi sorumluluğu olan bu görevin ÇAYTAŞ’a verilmiş 

olmasına ilişkin sakıncaları giderecek bir önlem olarak, bu rolün kontrolü amacı ile ÇAY-

KUR iştiraki ÇAYSAN’ın %10 oranında imtiyazlı hisse ile ÇAYTAŞ’a iştirak etmesinin 

sağlandığı, ayrıca ÇAY-KUR Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı ile pazarlama 

dairesi başkanlığında görevli şef kadrosundaki çalışanın bir personelin, ÇAYTAŞ’ta yönetim 

kurulu başkanı ve başkan vekili görevlerini üstlendikleri ifade edilmişti. Ancak 2018 yılı 

içerisinde, ÇAYTAŞ’ın kendi çalıştırdığı ve İstanbul’da 3 ayrı yerde faaliyet gösteren 

“Çayla” isimli yüksek standartta hizmet veren kafelerini kapattığı ve bu markayı sattığı ve yıl 

ortasından bu yana herhangi bir ÇAYKUR personelinin görevli olmadığı öğrenilmiştir. 

Öte yandan, bu sorumluluğun kontrol aracı olduğu belirtilen ÇAY-KUR iştiraki 

ÇAYSAN Şirketinin ÇAYTAŞ’taki %10 oranındaki imtiyazlı hissesinin bu amacı 

sağlamadığı da açıktır. Zira ÇAYTAŞ’ı kuran ve hisse çoğunluğunu elinde bulunduran bayi 

şirketleri, ÇAYSAN’daki payları ve diğer hamiline yazılı hisseleri temsilen yönetim 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 79 
 

kurulunda en az üç üye bulundurmaktadır. 

Kendi Ana Statüsünde, “Ürettiği veya ithal ettiği kuru çayların iç ve dış pazar 

isteklerine uygun olarak harmanlanmasını, paketlenmesini ve pazarlanmasını sağlamak”, 

doğrudan ÇAY-KUR’a verilmiş bir görevdir. 

ÇAY-KUR’un üretim faaliyeti ile iştigal etmekte olması, bu faaliyetin doğası gereği, 

ürünün, çayın satılmasını, pazarlanmasını da içerir. Bayiler, daha önce birbirlerinden bağımsız 

hareket eden, bir kısmı da küçük şirketlerde bir araya gelen, münferit ÇAY-KUR müşterileri 

iken, ÇAYTAŞ çatısı altında bir birlik oluşturmuş, kendi karlılıklarını gözeten ticari 

kişiliklerdir. Bayiler, ÇAY-KUR’un, ürettiği ve doğal olarak, kendisinin de kar etmek istediği 

çayın, kar anlamında getirisini paylaşmak durumunda olan ve üstelik de kurumsallaşmış özel 

hukuk tüzel kişileridir.  

Geçmiş yıllarda ÇAY-KUR’un ÇAYTAŞ ile kurulmuş olan satış ve pazarlama 

sorumluluk ve faaliyetlerini yürütme ilişkilerinin, Kuruluş Ana Statüsündeki görevlendirme 

esaslarına göre yeniden gözden geçirilmesi yönündeki Sayıştay önerilerine verilen cevaplarda, 

mevcut pazarlama sorumluluğu öne çıkarılarak ÇAYTAŞ’ın bu sorumluluğu layıkıyla yerine 

getirildiği ifade edilmiştir. ÇAY-KUR’un 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Sayıştay Raporu’nda 

konuyla ilgili olarak “ÇAY-KUR ürünlerinin tamamının satıcısı ve ÇAYTAŞ A. Ş. çatısı 

altında birleşerek, kurumsallaşmış olan bayilerin, ÇAY-KUR’un satış ve pazarlamaya yönelik 

bir kısım asli görevleri ile teçhiz edilmesinin hukuki ve mali sakıncaları ile ürün satışlarındaki 

azalmalar da dikkate alınarak, mevcut idari ve ticari ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi” 

önerilmiştir. ÇAY-KUR Yönetimince öneriye verilen cevap ile denetim çalışmaları sırasında 

yapılan incelemelerde; mevcut durumda EDT ve ihracat bayilik sözleşmelerinin iptal edildiği, 

DİDİ distribütörlük, e-ticaret ve çayevi sözleşmelerinin de askıda olduğu ve önümüzdeki 

günlerde iptal edileceği, dolayısıyla ÇAYTAŞ’ın gerek ÇAY-KUR adına kuru çay 

ürünlerinin, gerekse DİDİ soğuk çay satışlarına ilişkin aktif tanıtımı konusunda artık 

sorumluluğu olmadığı öğrenilmiştir. 

ÇAY-KUR ürünlerinin satış, tanıtım ve pazarlaması gibi fonksiyonel görevlerin daha 

önce ÇAYTAŞ’a verilmiş olması nedeniyle zaman içerisinde bu türden sorumlulukları 

kalmayan bölge müdürlüklerinin hem satış ve tanıtım görevi olan personelinin kalmaması, 

sınırlı temsil ödeneği dışında, bölge yöneticilerinin kendi hinterlandlarında bulunan 

kurumlarla ilişkilerinde tanıtım amaçlı ya da vaki münferit şikayetlerin giderilmesi sırasında 

hediye çay verebilmelerine sağlayacak bir ödenek tanımı yapılmamış olması gibi sorunlar, 

mevcut durumda ÇAY-KUR merkez ve bölge birimlerinin henüz satış, tanıtım ve pazarlama 
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görev ve sorumluluklarını üstlenmek konusunda organizasyon, personel vb. türden kayda 

değer engeller bulunduğunu göstermektedir.  

Öneri: 

Daha önce kendisine bu konuda aktif görevler ve sorumluluk verilmiş olan 

ÇAYTAŞ’ın gerek ÇAY-KUR adına kuru çay ürünlerinin, gerekse DİDİ soğuk çay satışlarına 

ilişkin aktif tanıtımı konusunda artık sorumluluğu bulunmadığı da dikkate alınarak, mevcut 

merkez birimleri ile pazarlama bölge müdürlüklerinin satış ve tanıtım görev ve 

sorumluluklarının yeniden gözden geçirilerek, yetkilerinin artırılması ve deneyimli pazarlama 

elemanlarıyla güçlendirilerek sahada görevlendirilmelerinin sağlanması önerilir. 

BULGU 8.1.6: Çay Çeşitleri İtibarıyla Yüksek Olan Maliyetlerin Düşürülmesi 

Teşekküle bağlı fabrikalarda 2018 yılında %18,57 oranında fabrikalar arası aktarma 

yapılmıştır. Bu durum maliyetlere olumsuz yönde yansımaktadır. Yapılan değerlendirmelere 

göre mevcut durumda iyi yapılacak bir organizasyonla bu oranın %12 civarına çekilmesi 

mümkün görülmektedir. Bundan sonrası Teşekkül genelinde günlük çay işleme kapasitesinin 

artırılmasına bağlı bulunmaktadır. Bütçe ve finansman imkanları dikkate alınarak, bir 

program çerçevesinde kapasite artırımı ile ilgili yatırımlar yapılmalıdır. 

 Maliyetlerde en yüksek payı %86 oranı ile yaş çay yaprağı oluşturmaktadır. Yaş çay 

yaprağı alımlarında birinci sürgün döneminde 570, ikinci sürgün döneminde 500, üçüncü 

sürgün döneminde ise 400 kg olmak üzere toplam 1470 kg çay alınıyor olması, alımların 

evsafa uygun olmadığının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Türkiye koşullarında üç 

sürgün döneminde alınabilecek çay miktarının 900-1100 kg aralığında değişim göstermesi 

gerekli görülmektedir. Teşekküle bağlı fabrikalarda yapılan imalat sonrasında ne kadar imalat 

atığının meydana geldiğinin bilinmesi, evsafa uygun yaş yaprak alınıp, alınmadığının bir 

göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Ancak, son yıllarda imalat atığı rakamlarının 

tutulmadığı tespit edilmiştir. Tekrar tutulmasında denetim açısından fayda görülmektedir. 

Ayrıca hasadın kilo hesabı ile yaptırılması da evsafa uygun çay alımını olumsuz etkileyen 

diğer bir neden olarak görülmektedir. Evsafa uygun yaş çay yaprağı alınmaması aynı zamanda 

kuru çayın kalite değerlerini de olumsuz yönde etkilemektedir. 

 Nakliye masraflarının azaltılması için fiziki imkanları müsait olan bütün fabrikalara ön 

soldurma ünitesi kurulmalıdır. Bu uygulamanın maliyetlerin düşürülmesine önemli ölçüde 

katkı sağlaması mümkün görülmektedir. 
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Öneri: 

Teşekkülün üretmiş olduğu çay çeşitleri itibarıyla maliyetlerin düşürülmesi için; 

-Fabrikalar arsında yapılmakta olan yaş yaprak aktarmalarının iyi bir organizasyonla 

ilk etap da %18 seviyesinden, %12 seviyesine çekilmesi, daha sonra imkanlar ölçüsünde 

Teşekkül genelinde günlük çay işleme kapasitesinin artırılması için bir proje çerçevesinde 

yatırımların yapılması, 

- Yaş  çay yaprağı alımlarında %7 toplama hatası sınırının aşılmaması, efsafa uygun 

yaş yaprak alınıp, alınmadığının izlenmesinde gerekli olan, kampanya sonrası imalat atıkları 

kayıtlarının tutulması, 

- Nakliye masraflarından tasarruf sağlanması amacıyla, fiziki şartları uygun olan 

fabrikalara ön soldurma ünitelerinin kurulması önerilir. 

BULGU 8.1.7: Cumhuriyet Çay Fabrikasında Kurulan Tesisin Çay Ekstraksiyon 

Ünitesi Olarak Kullanılması 

Teşekkülün Cumhuriyet Çay Fabrikası bünyesinde bulunan bir kapalı alanda 

yatırım yaparak Stevia bitkisinden ekstrakt elde edilmesini sağlayacak bir tesis 

kurmuştur. Muhtelif işler projesi çerçevesinde yatırım programından yaklaşık 16 

milyon TL harcandığı bildirilmiştir. Ancak, stevia bitkisinden şeker mi yoksa gıda 

katkı maddesi mi elde edileceği henüz açıklık kazanmamıştır. Diğer yandan Çay 

Bölgesinde üretiminin yapılması için stevia fidesi dağıtılan üreticilerinde söz konusu 

bitkinin üretiminden olumlu sonuç alamadıkları görülmüştür. Stevia bitkisi düz ve 

taban arazi istemektedir. Bu özellikte Rize şartlarında arazi bulunması zor 

görünmektedir. Ayrıca Türkiye’de yetiştirilen stevia bitkisinin sahip olduğu değerlerin 

ekstrakt elde etmek için uygun olmadığı ifade edilmektedir. Bu tesisin çalıştırılması 

için yurt dışından kuru stevia yaprağı ve proseste kullanılacak yardımcı ürünlerin ithal 

edilmesi gündeme gelmektedir. Maliyeti, Pazar durumu ve kullanım alanı iyice tespit 

edilmeden böyle bir ürün için yatırım yapılması rasyonel bir yaklaşım olarak 

görünmemektedir. Durumun bütün yönleri ile gözden geçirilerek mevcut yatırımın çay 

ekstraksiyon ünitesi olarak değerlendirilmesi gerekli görülmektedir. Ancak, Teşekkül 

Yönetim Kurulu almış olduğu 2019/75 sayılı karar ile söz konusu tesisin 3 yıl süre ile 

kiraya verilmesi konusunda karar almıştır. Gelişmeler izlenmektedir. 
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Öneri: 

Şeker üretilmesi için üzerinde çalışma yapılan Stevia bitkisinden elde edilecek 

maddenin, şeker sayılan maddelerden mi, yoksa gıda katkı maddesi mi olduğunun 

açıklığa kavuşmaması, söz konusu bitkinin Çay Bölgesinde yapılan üretim 

denemelerinden de olumlu sonuç alınamaması sebebiyle, Teşekkülün Cumhuriyet Çay 

Fabrikasında kurmuş olduğu tesisin Çay Ekstraksiyon Ünitesi olarak kullanılması 

konusunda çalışma yapılması önerilir. 

BULGU 8.1.8: Teşekküle Bağlı Çay Fabrikalarında Enerji ve Zamandan 

Tasarruf Sağlanması ve Çay Kalitesinin İyileştirilmesi 

Yapılan incelemelerde bazı fabrikalarda düz kıvırma makinelerinden sonra presli 

kıvırma makinelerinin kurulu bulunduğu bu nedenle kıvırma işleminin çok zaman aldığı, çay 

yeterince parçalanamadığı için rotarvanın yükünün ağırlaştığı görülmektedir. Enerji ve 

zamandan tasarruf sağlamak amacıyla bütçe ve finansman imkanları çerçevesinde presli 

kıvırmaların bir program çerçevesinde göbekli kıvırmaya çevrilmesi gerekli görülmektedir. 

Fabrikaların her birinde düz kıvırma mevcut olup, bu düz kıvırmalara ilaveten bazılarında 

göbekli bazılarında ise presli kıvırmalar mevcuttur. Fabrikaların bazılarında sadece düz 

kıvırmalardan sonra bazılarında ise hem düz hem de göbekli kıvırmalardan sonra yaş çay 

elekleri vardır. Hopa Çay fabrikasında yapılan tespitlerde bu eleklerin iş görmediği ve by pas 

edildiği görülmüştür. Sebepleri araştırılarak çözüm bulunması gerekli görülmektedir. Ayrıca 

ikili kıvırma kombinasyonunda tomurcuğun parçalanması riski bulunduğundan kalitenin 

olumsuz yönde etkilenmesi söz konusudur. Bu sebeple bir an önce tüm fabrikalarda göbekli 

kıvırma sistemine geçilmesi önemli görülmektedir. 

 Çay işleme prosesinde çayın çay olduğu bölüm fermantasyon bantlarıdır. Bu bölümde 

sıcaklık, nem, süre ve çayın kalınlığı imalat yönergesindeki kriterlere uygun olmalıdır. Ancak 

yapılan incelemelerde her fabrikada uygulamanın farklı olduğu, özellikle kömür ile çalışan 

fabrikalarda homojen ısı sağlamakta zorluklar ile karşılaşıldığı görülmektedir. Fermantasyon 

bantları sürecinde yönergedeki kriterlere eksiksiz uyulması gerekli görülmektedir. 

 Fabrikalarda çayın kurutulmasını sağlayan fırınlarda giriş ve çıkış sıcaklıklarının 

hangi aralıklarda olması gerektiği yönergede belirlenmiştir. Ancak yapılan kontrollerde dijital 

göstergelerin istisnasız bütün fabrikalarda bozuk olduğu, kontrollerin manuel olarak yapıldığı 

görülmüştür. Bu durumda deneyimli personel olmadığı takdirde çayın ya rutubetli çıkması ya 
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da yanması söz konusu olacağından kalite açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle dijital ısı 

göstergelerinin kalibrasyonlarının belli periyotlarda yapılması gerekli görülmektedir. 

 Fırınlardan çıkan çayın lif ve selülozundan ayrıldığı higroskopik lif tutucuların 

bulunduğu bölüm çok tozlu ve yangın tehlikesi bulunan bir kısımdır. Bu bölümde çalışan 

personelin yangın tehlikesi konusunda eğitilmesi zorunlu görülmektedir. 

 Çay imalatından arta kalan imalat atığı ve lifler ya torbalarda, ya da fabrika arazisinin 

bir yerinde stoklanmaktadır. Bu atıkların sahte çay üreticilerinin eline geçmemesi için sıkı 

tedbirler alınmalıdır. Fabrika bahçelerinde imalat atığı ve lif yığınlarının fazlalığı kaliteli ve 

evsafa uygun yaş yaprak alımında titiz davranılmadığının bir göstergesi olarak 

değerlendirilmektedir. Diğer yandan imalat atığı ve lifler çayın ekstraktından bir kısmını 

alarak ekstrakt değerini olumsuz etkilemektedir. 

Bütün fabrikalarda üretilen siyah kuru çay, tasnifte bu yıl uygulamaya konulan Big-

Bag çuvallarına doldurulmaktadır. Her birisi sürgün dönemine göre değişmekle birlikte 275-

320 kg arasında olan bu çuvallar üst üste üç sıradan fazla konulamadığı için depo yetersizliği 

sorununa sebep olmuştur. Üretilen kuru çayın sağlıklı bir şekilde muhafazası için ihtiyaç 

duyulan depo yatırımları gerçekleştirilmelidir. 

Depolanan çaylardan bir kısmının gerek bölgenin rutubetli olması, gerekse 

ambarlardaki eksiklikler nedeniyle rutubet alarak bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı 

görülmüştür. Söz konusu çaylar küflenmediği takdirde %6’yı aşan rutubet tehdidinden tekrar 

fırınlanarak kurtarılması mümkün görülmektedir. Bu sebeple, rutubetli çayların uygun 

görülecek fabrikalar arasında paylaştırılarak, fırınlanıp uygun şartlarda tekrar depolanması 

yada satışa sunulması önemli görülmektedir. 

Öneri: 

Teşekküle bağlı çay fabrikalarında enerji ve zamandan tasarruf sağlanması ve çay 

kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla; 

-Fabrikalarda bulunan presli kıvırma sistemlerinin çok zaman kaybına sebep olduğu 

dikkate alınarak, bütçe ve finansman imkanları çerçevesinde presli kıvırmaların bir program 

dahilinde göbekli kıvırmalara çevrilmesi, 

- Çay imalatında, kalitenin yakalandığı en önemli bölüm olan fermantasyon sürecinde 

sıcaklık, nem, süre ve çayın kalınlığının imalat yönergesindeki kriterlere uygun olması, 

fabrikalar arasında uygulama farklılıklarının bertaraf edilerek, imalat yönergesindeki 

kriterlere eksiksiz uyulması, 
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- Fabrikalardaki üretilen çayın rutubetli çıkması yada yanmasının önlenmesi için, 

fırınlara giriş ve çıkış sıcaklıklarının yönergede belirtilen değer aralıklarında olması, 

elektronik göstergelerin belli aralıklarla ayarlarının yapılması, 

- Fırınlardan çıkan çayın lif ve selülozundan ayrıldığı higroskopik lif tutucuların 

bulunduğu kısım, çok tozlu olduğundan yangın tehlikesine karşı çalışan personelin eğitilmesi, 

- Çay üretiminden arta kalan imalat atıklarının sahte çay üreticilerinin eline geçmemesi 

için kontrollü bir şekilde yok edilmesi, 

- Üretilen kuru çayın tasnifte Big-Bag çuvallara doldurulması sebebiyle meydana 

gelen ambar yetersizlikleri konusunda tedbir alınması, bazı ambarlarda rutubet alarak 

bozulma tehlikesine maruz kalan çayların fabrikalara paylaştırılarak fırınlarda tekrar 

kurutularak depolanması önerilir. 

BULGU 8.1.9: Çay Yaprağı Zararlıları İle Mücadelede Yetersiz Kalınması 

Çay bölgesinde zarara yol açan Japon Kelebeği (Ricania simulans) tedbir 

alınması gereken bir zararlı olarak görülmektedir. Uzakdoğu ülkelerinden Rusya’ya 

oradan da Gürcistan üzerinde ülkemize gelen Japon Kelebeği, çok yıllık bitki olan çay 

bitkisini ara konukçu olarak kullanmakta olup, Haziran-Ekim ayları arasında özellikle 

tek yıllık bitkiler üzerinde önemli zararlara neden olmaktadır. Bu kelebek türünün 

ömrü 29 saat olup, üreme hızı çok yüksektir. Alanda yapılan incelemelerde söz konusu 

zararlı konusunda herhangi bir çalışma yapılmadığı görülmektedir. Bölgedeki 

biyolojik dengenin olumsuz etkilenmemesi için kimyasal mücadele yapılması uygun 

değildir. Biyolojik mücadele yapılması faydalı görülmektedir. Kelebeğin larvalarının 

kırmızı karınca ve yusufçuk böceği tarafından yenildiği gözlenmiştir. Ayrıca arı 

kuşlarının da kelebeği yediği tespit edilmiştir. Çeşitli yakalayıcı tuzakların da faydalı 

olacağı düşünülmektedir. Bu mücadelenin tek başına Çay-Kur tarafından yapılması 

mümkün değildir. İlgili bütün kuruluşların katılması ile bölgesel biyolojik mücadele 

yapılması gerekli görülmektedir. 

 Daha önce hiç görülmeyen ancak son yıllarda gittikçe yayılma gösteren ve bir 

sarmaşık türü ona Telgraf Çiçeği de çaylık alanlarda zararlı olmaktadır. Bir yandan 

toprağın besin maddelerini ve suyunu tüketerek toprağın fakirleşmesine neden olduğu 

gibi, temizlenmediği takdirde yaş çay yaprağına karışarak kaliteyi olumsuz yönde 

etkilemektedir. Yapılan incelemelerde Gürcü işçilerin yapmış olduğu hasatlarda söz 
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konusu zararlı bitkilerin yaprağından çok miktarda karıştığı görülmüştür. Of Çay 

Fabrikasının hinterlandında yapılan alan incelemesinde bol miktarda görülen Telgraf 

Çiçeği adlı zararlı sarmaşığın yok edilmesi için çalışma yapılması ve üreticilerin 

bilgilendirilmesi gerekli görülmektedir. 

Öneri: 

Çay Bölgesinde önemli boyutlarda zarara neden olan Japon Kelebeği ve Telgraf 

Çiçeği ile ilgili olarak; 

- Çay bitkisini ara konukçu olarak kullanan ve özellikle tek yıllık bitkiler ve 

çaylıklarda büyük ölçüde ekonomik zarara sebep olan Japon Kelebeği ile biyolojik 

mücadele konusunda,  

- Çaylıklarda daha önce hiç görülmeyen ancak son yıllarda geniş alanlarda 

yayılma gösteren, tükettiği besin maddeleriyle toprağı zayıflatan, yaş çay yaprağı 

hasadında ürüne karışarak kaliteyi olumsuz yönde etkileyen Telgraf Çiçeği adlı 

sarmaşık türünün yok edilmesi için, 

 Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak mücadele 

yöntemi geliştirilmesi önerilir. 

BULGU 8.1.10: Finansman Darboğazının Aşılması İçin Tedbir Alınması 

Kuruluş, bankalarla sözleşme imzalayarak Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) 

olarak ifade edilen bir sistemle bayilerinin mal alımları suretiyle oluşan borçlarını sözleşme 

imzalayan bankalar aracılığı ile tahsil etmekte, bu suretle yapılan satışlarından olan 

alacaklarını bayilerden değil, bankalardan alacaklar olarak takip etmektedir. Kurumun nakit 

varlıkları farklı bankalarda tutulmakta, teklif toplama suretiyle de farklı bankalardan kredi 

kullanılmaktadır. 

Kuruluşun kredi kullanma ihtiyacı, esasen, birkaç ay içerisinde alınıp, hemen 

ödenmesi gereken yaş çay yaprağı alımlarının finansmanı ile sınırlı ve yılsonuna doğru çay 

satışlarından gelen hasılat ile ödenmekte iken, giderek yıla yayılan ve genel nitelikte, kalıcı 

bir finansman ihtiyacına dönüşme eğilimi göstermektedir. 

2018 yılı kredi kullanımlarına ilişkin bilgilere aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir. 
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Tablo: Kullanılan krediler  

Banka Kredileri 
2017 Yılından 

Devir TL 

2018 Yılında 2019 Yılına 

Alınan Ödenen Devir   

T.C Ziraat Bankası 486.700.000 2.140.364.200 2.047.264.200 579.800.000 

T. Vakıflar Bankası 184.700.000 1.031.549.400 806.149.400 410.100.000 

T. Halk Bankası 162.500.000 814.540.200 737.040.200 240.000.000 

Ziraat Katılım Bankası 46.000.000 101.800.000 73.900.000 73.900.000 

Vakıf Katılım Bankası 220.000.000 1.105.300.000 1.091.300.000 234.000.000 

T. İş Bankası  30.900.000 30.900.000   

Akbank 299.900.000 843.550.000 1.117.550.000 25.900.000 

Garanti Bankası 5.000.000 305.550.000 212.100.000 98.450.000 

Denizbank  359.280.600 195.640.300 163.640.300 

Finansbank  595.350.000 497.350.000 98.000.000 

ICBC Turkey Bank 125.000.000 125.000.000 250.000.000   

Türkiye Finans Katılık 

Bankası 

 139.500.000 7.500.000 132.000.000 

Toplam 1.529.800.000 7.592.684.400 7.066.694.100 2.055.790.300 

 

2016 yılında toplam 4,59 milyar TL (alınan) ve 4,42 milyar TL (ödenen), 2017 yılında 

da 5,85 milyar TL (alınan) ve 5,61 milyar TL (ödenen) olan kredi kullanımlarının 2018 

yılında 7,59 milyar TL(alınan) ve 7,07 milyar TL (ödenen) olarak büyük ölçüde arttığı, aynı 

şekilde kullanım/ödeme farkının, yani ödenemediğinden, sonraki yıla devreden kredi 

bakiyesinin de 2016’daki 1,29 milyar TL’den, 2017 yılında 1,53 milyar TL’ye ve 2018 

yılında da 2,06 milyar TL yükselerek giderek arttığı görülmektedir. Dolayısıyla bu durumun 

mali sonucu gelir tablosuna 349,6 milyon TL finansman gideri olarak yansımış olup, bu tutar 

dönem zararının yaklaşık % 53’üne tekabül etmektedir. 

Bankalardan ticari kredi kullanımının devamlılık arz etmesi ve son yıllarda görülen 

artışlar, ÇAYKUR için mevcut alım, üretim ve satış politikasının bir sonucudur. Dolayısıyla 

bu durum, yaş çay yaprağı alım miktarı, stok miktarı ve satış politikası gibi kurumsal 

fonksiyonların birbirleriyle ilişkisini ve iç tutarlılığını önemli hale getirmektedir.  

Öneri: 

ÇAYKUR’un içinde bulunduğu finansman darboğazının aşılması bakımından, mevcut 

çay yaprağı alımı, üretim, stok ve satış politikalarının gözden geçirilerek, gerekli tedbirlerin 

alınması önerilir. 
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BULGU 8.1.11: 8.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

8.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

BULGU 8.2.1: Çay Stoklarının Bir An Önce Satılması 

Çay çeşitlendirme faaliyetlerinin çay satış pratiği ile ilişkilendirilerek, talebinin doğru 

değerlendirilmesi ve yeni ürünlerin tanıtılması için satış ve tüketim noktalarında tanıtımlarının 

yapılması gerekirken, çeşitlendirme kararlarının saha çalışmalarına dayandırılmadığı ve 

sonuçta stok artışlarına neden olunduğu da gözlenmektedir. 

Gerek bölge müdürlükleri, gerekse çay fabrikalarının stok alanlarında sadece ÇAY-

KUR’un kendi ürünleri stoklanmamaktadır. 2018 yılsonu itibariyle toplam (tasnifli ve paketli) 

çay stokları 103.645 ton olarak görünmesine rağmen, aynı tarih itibariyle fiilen 109.225 ton 

çay stoku bulunmaktadır. Tabloda yer alan stok toplamı ile bu fiili stok toplamı arasındaki 

fark, satılmış olmakla birlikte ÇAY-KUR stoklarında bekleyen bayi stoklarıdır. 

Öte yandan yeterli tanıtım ve satış çalışması yapılmadığından stokları hızla artmakta 

ve buna rağmen üretimine de devam edilmekte olan organik çay stoklarının eski yıllara ait 96 

tonluk bölümünde rutubet sınır değerlerine yaklaşılmakta olmasından dolayı fırınlanmak ve 

harmanlanmak suretiyle ya da yeniden paketlenerek değerlendirilmesinin (ÇAY-KUR 

Yönetim Kurulunun 24.07.2018 tarih ve 2018/79 sayılı kararıyla) kararlaştırılması örneğinde 

olduğu gibi, satılamayan, buna karşın hem fiziki stoklama sorunları, hem ekonomik değer 

kayıpları ve hem de ilave üretim maliyetleri ortaya çıkaracağı, bunun da dönem zararının daha 

büyük ölçüde artıracağı açık olan mevcut ürün stoklarının bir an önce satılmak suretiyle elden 

çıkarılması gerekmektedir. 

Öneri: 

Satılamayan çayların fiziki stoklama sorunlar yanında, hem ekonomik değer kayıpları 

ve hem de ilave üretim maliyetleri ortaya çıkaracağı, bunun da dönem zararının daha büyük 

ölçüde artıracağı dikkate alınarak mevcut ürün stoklarının bir an önce satılmak suretiyle elden 

çıkarılması önerilir. 

BULGU 8.2.2: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mülkiyetinde ve Tasarrufunda 

Bulunan Gayrimenkuller ve İmar Barışı Kapsamında Yapılan İşlemler 

18.5.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 

sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
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Yapılmasına İlişkin Kanunun 16'ncı maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa Geçici 16. madde 

eklenmiş ve buna göre; afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine 

aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31.12.2017 

tarihinden önce yapılmış yapılar İçin yapı kayıt belgesi verilebileceği düzenlenmiş ve Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığının Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasları belirleyen 

Tebliğ 06.06.2018 tarihli 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ancak daha sonra 

20.09.2018 tarihli ve 30541 sayılı Resmi Gazete ile Tebliğe "İbadethaneler ile merkezi 

yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ticari maksatla kullanılmayan yapıları için belge 

bedeli alınmaz" ibaresi eklenmiştir. 

Kamuoyunda İmar barışı adı altında bilinen mevzuat kapsamında yapılan iş ve 

işlemler üzerinde yapılan incelemelerde; 

Kuruluş bünyesinde toplam 61 ünitede 1237 yapıdan sadece 538'ünun ruhsatlı olduğu 

geriye kalan 31 ünitede yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde yapı kayıt belgesi alınması 

için müracaat edildiği ve kapalı alanı toplam 478 bin m2 olan 699 ruhsatsız yapı için bu 

kapsamda toplam 43,6 milyon TL yapı kayıt belgesi ücreti tahakkuk ettirildiği, 

 Ancak tahakkuk ettirilen ücret konusunda yapılan işlemin mevzuata uygun olup 

olmadığı yönündeki tereddütler ve aynı Bakanlık bünyesindeki diğer Kamu iktisadi 

Kuruluşlarında yapılan farklı uygulamalar ile Tebliğin 5 inci maddesinin “belge düzenlenmesi 

safhasında yalan beyanda bulunan müracaat sahibi hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı 

maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur”  hükmü de dikkate alınarak yapılan uyarılar 

üzerine konu Kurum tarafından ilgili merciler nezdinde tekrar araştırılarak ücret ödenmesine 

karar verildiği, 

İki aşamalı olarak devam edecek sürecin ilk aşamasında yapı kayıt belgesi için e-

devlet üzerinden ikinci aşamanın ise cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılmasının 

gerektiği,  

Tespit edilmiştir. 

İlerde bir hak kaybına uğranılmaması ve cezai işleme tabi olunmaması bakımından 

%57’si ruhsatsız durumda bulunan yapıların sözü edilen yasa çerçevesinde yapı kayıt belgesi 

alınması büyük önem arz etmektedir. 

Önceki yıla ait Denetim Raporunda;  

- Kuruluş mülkiyetinde bulunan ve detayı çalışma kâğıdında verilmiş olan 339 adet 

taşınmazın hiçbirinin muhasebe nazım hesaplarda kaydının bulunmadığı, 06.12.1971 tarih ve 

1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu ile Çay İşletmelerinin TEKEL Genel Müdürlüğünden 

ayrılarak, faaliyetlerinde özerk ayrı bir tüzel kişilik olarak Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
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adı altında kurulmasını takiben aynı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin; “Çay bölgelerinde 

Tekel İdaresine ait olarak kurulmuş bulunan veya 5433 sayılı Kanunun geçici 2 inci maddesi 

ile aynı idareye intikal etmiş olan bütün çay fabrika ve atölyeleri, işletmeye taalluk eden para 

ve para hükmündeki kıymet ve alacakları, menkul ve gayrimenkul malları ve hak ve 

menfaatleri, her türlü taahhüt ve borçları, ilgili kayıt, defter ve belgelerle birlikte çay 

işletmeleri mukayyet değerleri üzerinden kuruma devredilmiştir…” hükmü ve yine aynı 

yasanın Geçici 3 üncü maddesin:  “Halen Tarım Bakanlığına bağlı bulunan Çay Araştırma 

Enstitüsü, bütün menkul ve gayrimenkul malları… Çay Kurumuna devredilmiştir…”  hükmü,  

Gereğince bu kapsama dahil tüm taşınmazların Kuruluşa devredildiği; 

 - Bu yasa kapsamında Teşekküle devrolunan taşınmazdan; devir öncesinde 

mülkiyetleri kamulaştırma yoluyla iktisap olunan veya devir sonrasında kamulaştırma 

işlemleri tamamlananların tapu tescil işlemlerinde bazı sorunlar yaşandığı, kamulaştırmaların 

yapıldığı 1960-1970’li yıllarda mahkeme kararlarının kesinleştirilip tapu tescil işlemleri 

tamamlanamayan taşınmazlar üzerinde kurulu olan fabrikalar için sonraki yıllarda ruhsat 

alınması gerektiğinde tapu kayıtlarına ihtiyaç duyulduğu ve bu sebeple 2001 yılından itibaren 

bu konudaki hukuki girişimlerde bulunulduğu, Kamulaştırılması yapıldığı halde tapu tescil 

işlemleri yapılamayan taşınmazların tapu tescillerinin yapılması için 2001 yılından bu yana 45 

adet tapu tescil davası açıldığı, bu davalardan; 40 adedi Teşekkül lehine sonuçlandığı,  1 

davanın konusu taşınmazın Hazineye devri nedeniyle davanın da Hazineye devrolduğu, 

kamulaştırma bedellerinin ödendiğine ilişkin evrak asıllarının bulunamayışı vs. gibi 

nedenlerle birisi kesinleşmiş 3 davanın reddedilmiş olduğu,  1 dava ise devam ettiği, 

 - Kuruluşa bağlı ünitelerin 7’sinde kamulaştırıldığı tarihlerden bu zamana kadar tescil 

işlemleri tamamlanmadığı için halen toplam 46.128 m2 yüzölçümünde 34 adet parselin 

tapusunun bulunmadığı, bu sorunun çözümü için gerekli girişimlerin yapıldığı, tescil davaları 

açılan, sonuçlananlar için ilgili kadastro ve Tapu Müdürlüklerine başvuruda bulunulduğu 

ancak, aradan geçen uzun yıllar neticesinde, bir kısmında ilgili mahkeme, taşınmazların 

kamulaştırma krokilerini veya mahkeme kararı aslını eksik olduğu, sadece sureti bulunan bazı 

kamulaştırma mahkeme kararlarının kesinleşme şerhli olmayışı veya okunması güç, soluk 

yazılı olduğu, geçen zaman içerisinde kadastro yenilemesi gören yerlerde alan farklılığı 

meydana gelmesi ve bir kısmında kamulaştırma evraklarının bulunamayışı gibi sebepler ile 

ilgili kadastro müdürlükleri tarafından tescil işlemlerinin yapılmadığı, 

- Söz konusu taşınmazlara ait emlak vergisi beyannamelerin de toplam arsa 

yüzölçümünü bütün kapalı alanlara dağıtılarak bina vergisi olarak ödendiği, Vergi matrahına 

esas alınan değer yüzölçümü ve oran olarak yeniden kontrol edilerek bu gibi eksik ve hatalı 
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işlemlerin düzeltilmesi ve bir daha yapılmaması bakımından eksik tapularda dikkate alınarak 

fabrika ve müdürlük bazında uygulama birliğinin sağlanması gerektiği ve ayrıca mevcut tapu 

bilgileri ile filen kullanılan arsa ve araziler üzerinde yüz ölçümü olarak aşım ya da işgal olup 

olmadığının kontrol edilmesinin uygun olacağı, 

Tespiti yapıldıktan sonra, 

Taşınmazlarla ilgili bir diğer konu ise; Son yıllarda ülkemizde Coğrafi Bilgi 

Sistemlerinin (CBS) yaygınlaşması nedeniyle sözel verilerin sayısal ortama dönüştürülerek, 

ülke koordinat sistemine dönüşümünün sağlanması yönünde önemli adımlar atıldığı ancak tek 

başına tapu bilgilerinin görüntülenmesinin yeterli olmadığı, bunun bir bilgisayar programına 

dönüştürülerek kullanılması halinde tüm taşınmazların tapu bilgilerinin yanı sıra imar 

durumu, gerçek koordinat siteminde parsel sınırları, satışları, kısıtlıkları, SİT durumları gibi 

konularda da sorgulama yapılabileceği ve böylece taşınmazlarımızın sağlıklı yönetilebileceği 

tespitinden hareketle çoğu kamu kurumunun bu programa geçtiği ya da geçiş sürecinde 

olduğu, ayrıca Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce yürütülen yurt genelindeki taşınmaz 

bilgilerini elektronik ortamda sunan, her türlü sorgulama ve taşınmaz ile ilgili işlemlerin 

yapılabilmesini sağlayan bir e-devlet projesi olan Tapu Ve Kadastro Bilgi Sistemi  (TAKBİS) 

programının bir portal kapsamında Kuruluşa açılması halinde, hem Kurumlar arası ve Kurum 

içi uyumun sağlanacağı, hem de taşınmazlardaki tapu kayıt bilgileri dışındaki tüm 

değişiklikler diğer kurumlara ihtiyaç kalmadan takip edilerek, taşınmazlardaki hak kaybının 

önlenmesi ve daha sağlıklı yönetilmesinin sağlanabileceği şeklinde bir değerlendirilme 

yapılmıştır. 

Konu ile ilgili olarak getirilen öneriye verilen rapor cevabında ise özetle bu konuda 

gerekli çalışmanın yapılacağı belirtilmiş ancak Mart 2019 ayında Kuruluşun 2018 yılı 

faaliyetlerinin denetimi sırasında; tapu ve muhasebe kayıtları arasında gerekli mutabakatın 

sağlandığı. Emlak Vergisi uygulamalarındaki hatalı ve eksik işlemlerin önlenmesi için bir 

çalışma yapıldığı, Kuruluşun Tapu Ve Kadastro Bilgi Sistemine geçirilmesi için aynı kurum 

içerisinde bazı yazışmalar yapılmış olmasına rağmen bu ve diğer konularda kayda değer 

hiçbir gelişmenin olmadığı tespit edilmiştir. 

Öneri: 

Kuruluşa ait taşınmazların sağlıklı bir şekilde takibi, ilerde bir hak kaybına 

uğranılmaması ve cezai işleme tabi olunmaması bakımından; %57’si ruhsatsız durumda 

bulunan yapıların kamuoyunda İmar barışı olarak bilinen 3194 sayılı İmar Kanununa Geçici 16 

ncı maddesi çerçevesinde ruhsatlandırılması, önceki yıllarda kamulaştırılmış ancak henüz 

kuruluş üzerine tescili yapılmamış taşınmazlarla ilgili idari ve hukuki eksikliklerin 
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tamamlanması ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce yürütülen Tapu ve Kadastro Bilgi 

Sistemine girilmesi amacıyla yapılan çalışmaların aksatılmadan sürdürülmesi önerilir .   

BULGU 8.2.3: Finansal Tablo ve Finansal Raporların, Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca Yayımlanmış Olan Türkiye Muhasebe 

Standartlarına Uygun Olarak Hazırlanmaması ve Yönetim Kurulunun Onayına Bu 

Tabloların Sunulmaması 

01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64 

üncü maddesinde belirtilen defterleri, bu maddenin 5 inci fıkrasına ve 65 inci maddesi 

hükümlerine göre tutmakla, aynı Kanunun 68 inci ve 69 uncu maddelerine göre ise, açılış ve 

yıllık bilanço ile gelir tablosundan oluşan finansal tablolarını Türkiye Muhasebe 

Standartlarına ve diğer bentlerdeki ilkelere göre düzenlemekle yükümlü bulunmaktadır. 

Kuruluş Türk Ticaret Kanununun 88 inci maddesi gereğince Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe 

Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası 

olan yorumlara uymak ve bunları uygulamak zorundadır. Diğer yandan aynı Kanunun “suçlar 

ve cezalar” başlıklı 562 nci maddesinin 2 nci fıkrasında ise, 88 inci maddeye aykırı hareket 

edenler hakkında da uygulanacak idari para cezaları düzenlenmiştir.  

 Öte yandan, anılan Kanunun 64 üncü maddesinin 5 inci fıkrasına göre, “Bu Kanuna 

tabi gerçek ve tüzel kişiler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defter tutma ve kayıt zamanıyla 

ilgili hükümleri ile aynı Kanunun 175 inci ve mükerrer 257 nci maddelerinde yer alan yetkiye 

istinaden yapılan düzenlemelere uymak zorundadır.  

Kurum yönetimi ayrıca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 üncü maddesi 

uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak 

şekilde hazırlanmasından ve ayrıca 233 sayılı KHK‘nin 34’üncü maddesi 2’nci bendinde 

belirtildiği üzere faaliyet raporlarının, dönem çalışma sonuçlarının program ve bütçelerle 

mukayesesini, bütçe ve programlarda öngörüldüğü halde gerçekleştirilemeyen işlerin 

sebeplerini ve bunlara ilişkin iktisadi ve mali analizleri kapsayacak şekilde 

düzenlenmesinden sorumludur. 

En son; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi gereğince, 

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman 

Programına göre uygulayacakları strateji ve yöntemlerin belirlenmesine dair 16.10.2018 
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Tarihli ve 186 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Ekli Kararın, 2 nci maddesinin (d) fıkrasında 

“Finansal raporlar: Finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporları ve sorumluluk 

beyanlarından oluşan raporlar” şeklinde tanımlanmış, 29 uncu maddesinin  (1) inci fıkrasında 

1.1.2015 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olan kamu iktisadi teşebbüslerinin 

13.01.2012 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 1 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendi çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları ile uyumlu finansal rapor 

hazırlama hususunda gerekli kurumsal altyapıyı oluşturacağı, (4) üncü fıkrasında Kamu 

iktisadi teşebbüslerinin, münferit ve/veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında ve 

sunumunda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 

yayımlanan TMS/TFRS’yi esas alacağı, (6)ncı fıkrasında ise Kamu iktisadi teşebbüsleri, 

bağımsız denetim raporlarını ve eklerini Yönetim Kurulunun kabulünden sonra bir ay 

içerisinde Bakanlığa ve Sayıştay Başkanlığına basılı ve elektronik ortamda göndereceği 

açıkça hükme bağlanmıştır. 

Özet olarak yukarıdaki hükümler çerçevesinde Kuruluş ticari defterlerini 213 sayılı 

VUK hükümleri ve bu kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılmış bulunan Tekdüzen 

Hesap Planına göre tutması ancak yılsonunda finansal tablo ve raporlarını Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanmış olan Türkiye Muhasebe 

Standartlarına göre düzenlemesi gerekmektedir. 

Kuruluşun, 02.03.2019 tarih ve 49 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak 

denetime sunulan 2018 yılı bilanço, gelir tablosu ve faaliyet raporu üzerinde yapılan 

incelemelerde;  

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanmış olan 

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlemesi gereken finansal raporların önceki 

yıllarda olduğu gibi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak Maliye 

Bakanlığı’nca yayımlanan I sıra numaralı “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ve 

değişikliklerinde öngörülen Tekdüzen Hesap Planına göre hazırlanan bilanço ve gelir 

tablosuna göre düzenlendiği ve Yönetim Kurulunun onayına sunulduğu, 

233 sayılı KHK‘nin 34’üncü maddesinde belirtildiği üzere, faaliyet raporlarının bütçe 

ve programlarda öngörüldüğü halde gerçekleştirilemeyen işlerin sebeplerini ve bunlara ilişkin 

iktisadi ve mali analizleri kapsayacak şekilde düzenlenmediği,  

Görülmüştür.  
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Öneri: 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 69 ve 88 inci maddeleri gereği ve en son 2019 yılı 

Genel Yatırım ve Finansman Programının uygulanmasına ilişkin 16.10.2018 Tarihli ve 186 

Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Ekli Kararın 29 ncu maddesinde açıkça ifade edildiği üzere 

finansal tablo ve raporların hazırlanması ve sunumunda Türkiye Muhasebe Standartlarının 

esas alınması, faaliyet raporunun 233 sayılı KHK‘nin 34’üncü maddesinde belirtildiği üzere, 

bütçe ve programlarda öngörüldüğü halde gerçekleştirilemeyen işlerin sebeplerini ve bunlara 

ilişkin iktisadi ve mali analizleri de kapsayacak şekilde hazırlanması önerilir. 

BULGU 8.2.4: İç Kontrol Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Çalışmaların 

Etkin Şekilde Yerine Getirilmemesi ve Sonuçlarının Takip Edilmemesi 

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

Genel Yatırım ve Finansman Programı’nın iç kontrol sisteminin oluşturulmasına ilişkin 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 almaktadır.  

Bu hükme istinaden, ÇAY-KUR İç Kontrol Sistemi Eylem Planı danışmanlık hizmet alımı 

yoluyla oluşturulan proje ekibi tarafından 05.08.2014-29.08.2014 tarihleri arasında 

hazırlanarak 08.09.2014 tarihinde kuruma sunulmuş, 

22 adet eylemi kapsayan Eylem Planı, Yönetim Kurulunun 30.09.2014 tarih ve 99 sayılı 

kararıyla onaylanarak 28.11.2014 tarihinde Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir.    

24.11.2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında “ … iç kontrol sisteminin 

oluşturulması ile İç Denetim Dairesi Başkanlığı’na Teftiş Kurulu Başmüfettişi Yalçın 

GÖVDELİ’nin görevlendirilmesine;” karar verilmiştir. 

11/10/2017 Tarih ve 2017/10925 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 

2018 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı’nın İç kontrol sisteminin oluşturulması 

başlıklı 23.maddesinde ” … d) Tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesi ve 

geliştirilmesini, sağlamak üzere iç kontrol sisteminin oluşturulmasından kamu iktisadi 
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teşebbüsleri yönetim kurulları ile görev ve yetkileri çerçevesinde her düzeydeki yönetici 

sorumludur.”  

2018 Yılına Ait Genel Yatırım Ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul 

Ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’in İç kontrol sisteminin oluşturulması başlıklı 20. 

Maddesinde “ … (8) Kamu iktisadi teşebbüsleri,  iç kontrol sisteminin geliştirilmesine ilişkin 

olarak bu maddede belirtilen eylemleri yerine getirir. Eylem planlarının sürekli iyileştirme 

anlayışıyla hayata geçirilmesi esastır. 

 (9) 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 Müsteşarlığa gönderir. 

Eylem planında belirtilen konuların hayata geçirilememesi durumunda, söz konusu raporda 

bunlarla ilgili geçerli sebepler ve alınacak önlemlere yer verilir.” denilmektedir. 

Hal böyle iken;  

- Denetim tarihi tarihi itibariyle 22 adet iyileştirme projesinden oluşan eylem planı 

dâhilinde hiçbir proje uygulamaya geçmemiş, 

- 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında, kurum tarafından eylem planında belirtilen 

konulara ilişkin gelinen aşamalar ile hayata geçirilemeyen konularla ilgili geçerli sebepler ve 

alınacak önlemlerin yer alması gereken herhangi bir rapor hazırlanmamış ve Hazine 

Müsteşarlığı’na gönderilmemiştir.   

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve kurumda iç kontrol sistemin oluşturulmasına 

ilişkin yapılan çalışmalar birlikte ele alındığında;  

24.11.2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kararlaştırılan İç Kontrol Sisteminin 

oluşturulmasına yönelik görevlendirmenin İç Kontrol Siteminin önemi ve bu kapsamda 

yapılması gereken çalışmalar karşısında yeterli olmadığı, 

Sonuç olarak İç Kontrol Sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmaların etkin şekilde 

yerine getirilmediği ve sonuçlarının takip edilmediği görülmektedir.  

Öneri: 

 24.11.2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kararlaştırılan İç Kontrol Sisteminin 

oluşturulmasına yönelik görevlendirmenin İç Kontrol Siteminin önemi ve bu kapsamda 

yapılması gereken çalışmalar karşısında yeterli olmaması nedeniyle söz konusu 

görevlendirmenin iptali için gerekli işlemlerin yapılması, 

 İç Kontrol Şube Müdürlüğü oluşturularak gerekli ve yeterli personel ile çalışmaların 

etkin şekilde yerine getirilmesi ve sonuçlarının takip edilmesi önerilir. 
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BULGU 8.2.5: İç Denetçilerin Atanmaması 

Bakanlar Kurulunun 30.09.2013 tarih ve 2013/5503 sayılı Kararına ekli 2014 yılına ait 

Genel Yatırım ve Finansman Programının iç kontrol sisteminin oluşturulmasına ilişkin 24 

üncü maddesi KİT’lerin 2014 yılı sonuna kadar doğrudan genel müdüre bağlı iç denetim 

birimi kurmalarını ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam etmelerini hüküm altına almıştır. 

Yine Bakanlar Kurulunun 30.09.2014 tarih ve 2014/6842 sayılı Kararına ekli 2015 

yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının 31 inci maddesi gereğince çıkarılan 

Tebliğin 17 ile 26 ncı maddeleri arasında kararnamede yer alan hükümlerin uygulanmasına 

ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir. Bu esaslar çerçevesinde, sayılan sertifikalardan birine 

sahip yeterli sayıda iç denetçi atanamaması durumunda, iç denetçi adaylarının belirlenmesi 

için yapılacak sınavı yürütmek üzere Türk Kamu İşletmeleri Birliği görevlendirilmiş, eğitime 

katılacak personelin nasıl belirleneceği hükme bağlanmış, iç denetçi eğitiminde yer verilecek 

konular sıralanmış, eğitimi düzenleme yetkisi, eğitim süresi, eğitim yeri, eğitim sonucunda 

yapılacak sınav ve başarı koşulu, eğitim ve sınav ücreti, iç denetçilerin atanması ve diğer 

hususlar, esaslara bağlanmıştır. 

Bu kapsamda ÇAY-KUR’da, 

 İç Denetim Başkanlığı biriminin kurulması ile ilgili olarak, 01.01.2015 tarih ve 29223 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla 5 adet İç Denetçi kadrosu 

tahsis edilmiş, 

Yönetim kurulunun 12.09.2015 tarih ve 2015/87 sayılı kararı ile ana organizasyon 

şemasına iç denetim birim başkanlığı eklenmiş, 

Türk Kamu İşletmeleri Birliği tarafından iç denetim eğitimine tabi tutulacak iç denetçi 

adaylarını belirlemek üzere 25.07.2015 tarihinde ÖSYM’ce sınav yapılması kararlaştırılmış 

ve sınava ilişkin duyuru ilan edilmiştir. 

Kuruluştan 10 kişi sınava başvurmuş, 6’sı yapılan sınavda başarılı olmuş, 4 kişi ise 

sınava girmemiştir. Söz konusu sınavda başarılı olan 6 personel 12.10-30.11.2015 tarihleri 

arasında Türk Kamu İşletmeleri Birliği’nde eğitme katılmış ve 30.11-07.12.2015 tarihleri 

arasında staj yapmıştır. Eğitim sonrası yapılan sınav sonucunda 6 personel de başarılı olarak 

eğitim katılım belgesi almaya hak kazanmıştır. Türk Kamu İşletmeleri Birliği 19.01.2016 

tarih ve 1832 sayılı yazı ile eğitim katılım belgelerini kuruluşa göndermiştir. 
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Ayrıca 09.02.2016 tarih ve 841 sayılı iç denetçi (KİT) unvanlı kadroya iç denetçi 

atanması durumunda atanan personelin yararlanacağı mali haklar konulu Devlet Personel 

Başkanlığı görüşünde; 

“…iç denetçi (KİT) ünvanlı kadrolara atama yapılması için anılan kadronun aylık ve 

diğer mali haklarının kanun veya toplu sözleşme ile tespit edilmesinin beklenmesinin 

uygun olacağı, ancak atama yapılmış ise ilgili mevzuatta unvanı yer almayan diğer memurlar 

için tespit edilen rakamlar üzerinden ilgili personele ödeme yapılabileceği mütalaa 

edilmektedir.” denilmektedir. 

11/10/2017 Tarih ve 2017/10925 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı 

Ortaklıklarının 2018 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı’nın İç kontrol 

sisteminin oluşturulması başlıklı 23.maddesinde “ … (2) Kamu iktisadi teşebbüsleri, 

kurumsal yönetim ilkelerini dikkate alarak, denetim faaliyetlerini yürütecek organizasyonları 

oluşturmak ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam etmekle yükümlüdür. “ denilmektedir. 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile ÇAY-KUR özelinde Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri (KİT) genelinde iç denetim birim başkanlığının oluşturulması ve iç denetçi 

atanmasına ilişkin yapılan çalışmalar birlikte ele alındığında; 

ÇAY-KUR özelinde KİT genelindeki yönetimlerin, denetim faaliyetlerini yürütecek 

organizasyonları oluşturmak ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam etmek yükümlülüğünün 

olduğu, 

ÇAY-KUR özelinde KİT genelinde tahsis edilen iç denetçi kadrolarına atama 

yapılmamasının ise, söz konusu kadrolara ait aylık ve diğer mali hakların kanun veya toplu 

sözleşme ile tespit edilmemesinden kaynaklandığı, 

Mevcut bu durumun çözüme kavuşturulması noktasında ise ÇAY-KUR özelinde KİT 

genelinde herhangi bir gelişmenin olmadığı ve olacağı noktasında da çalışmaların 

bulunmadığı görülmektedir. 

Hal böyle iken; 

İç Denetim Başkanlığı bünyesinde görev yapacak İç Denetçi atamalarının, söz konusu 

kadrolara ait aylık ve diğer mali hakların kanun veya toplu sözleşme ile tespit edilmesi 

sürecinde herhangi bir gelişmenin olmaması ve olacağı noktasında da çalışmaların 

bulunmaması,  kamı iktisadi teşebbüslerinin denetim faaliyetlerini yürütecek organizasyonları 

oluşturma ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam etme yükümlülüğünü ortadan 

kaldırmamaktadır. 
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Öneri: 

ÇAY-KUR özelinde KİT genelinde yönetimlerin ya iç denetim faaliyetlerini yürütecek 

organizasyonları oluşturması ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam etmesi ya da Genel Yatırım 

ve Finansman Programı ile kendilerine verilen iç denetim faaliyetlerini yürütecek 

organizasyonları oluşturma ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam etme yükümlülüğünü ortadan 

kaldıracak mevzuat değişikliği için girişimlerde bulunması önerilir. 

BULGU 8.2.6: Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Atanmaması 

27.04.2011 tarihinde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) ve Yönetim 

Kurulu Başkanlığı görevlerine başlayan İmdat SÜTLÜOĞLU; 26.04.2018 tarihinde istifa 

ederek genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinden ayrılmıştır. 

Söz konusu görevlere 03.10.2018 tarihinde atanan Ekrem YÜCE; 27.11.2018 tarihinde 

istifa ederek görevlerinden ayrılmıştır. 

Yukarıda belirtilen dönem haricindeki sürelerde ise; Genel Müdür Yardımcısı ve 

Yönetim Kurulu Üyesi olan Yusuf Ziya ALİM ilgili bakanlık tarafından vekaleten 

görevlendirilerek Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı 

görevlerini yürütmüştür. 

 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 

Teşebbüs Yönetim Kurulu'nun Teşkili: başlıklı 6. maddesinde  

 “ 1.Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur.  

 2.  Genel müdür yönetim kurulunun da başkanıdır. …”  

Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usullerine 

Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Atanma Usulü başlıklı 2. Maddesinde de  

“  (1) Anayasanın 104 üncü maddesine göre yürütme yetkisinin sahibi olan 

Cumhurbaşkanı, atamaya yetkili amirlere ait yetkileri haizdir.  

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, 

pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla, (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon 

ve görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılır.” denilmektedir. 

Genel Müdür kadrosu da söz konusu kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde yer 

almaktadır. 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre ÇAY-KUR Genel Müdürü ve Yönetim 

Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanlığı kararı ile atanacaktır. 

Hal böyle iken denetim tarihi itibariyle söz konusu görevler yine ilgili bakanlık 

tarafından yapılan görevlendirme çerçevesinde vekâleten yürütülmekledir. 
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ÇAY-KUR gibi ülkemiz açısından son derece öneme sahip bir kuruluşun, geleceğe 

yönelik olarak stratejik planlama yaparken ve bu planlama kapsamında ki uygulamaları 

hayata geçirirken asaleten atanan Genel Müdür tarafından yönetilmesi gerekmektedir.  

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Teşebbüs 

Yönetim Kurulu'nun Teşkili: başlıklı 6. maddesinde  

 “ 1.Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur.  

 2.  Genel müdür yönetim kurulunun da başkanıdır. …”  

Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usullerine 

Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Atanma Usulü başlıklı 2. Maddesinde de  

“  (1) Anayasanın 104 üncü maddesine göre yürütme yetkisinin sahibi olan 

Cumhurbaşkanı, atamaya yetkili amirlere ait yetkileri haizdir.  

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, 

pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla, (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon 

ve görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılır.” denilmektedir. 

Genel Müdür kadrosu da söz konusu kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde yer 

almaktadır. 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre ÇAY-KUR Genel Müdürü ve Yönetim 

Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanlığı kararı ile atanacaktır. 

Hal böyle iken;  

27.04.2011 tarihinde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) ve Yönetim 

Kurulu Başkanlığı görevlerine başlayan İmdat SÜTLÜOĞLU; 26.04.2018 tarihinde istifa 

ederek genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinden ayrılmıştır. 

27.04.2018 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Genel Müdür 

Yardımcısı Yusuf Ziya ALİM’in söz konusu Genel Müdürlük görevini yürütmesi uygun 

görülmüştür. 

04.05.2018 tarihinde ise yine ilgili bakanlık tarafından söz konusu Genel Müdürlük 

görevinin aynı kişi tarafından 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi gereğince vekâleten 

yürütülmesi uygun görülmüştür. 

Vekâleten Genel Müdürlük görevini yürüten Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya 

ALİM; 22.06.2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak 

atanmıştır. 

02.07.2018 tarihinde ise yine ilgili bakanlık tarafından Genel Müdür Vekili ve 

Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ziya ALİM’e Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği verilmesi 

uygun görülmüştür. 
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Süreç bu şekilde devam ederken 03.10.2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine 

Ekrem YÜCE atanmıştır. 27.11.2018 tarihinde ise Ekrem YÜCE istifa ederek söz konusu 

görevlerinden ayrılmıştır. 

 İstifa tarihi olan 27.11.2018 den 28.12.2018 tarihine kadar ilgili bakanlık tarafından   

herhangi bir vekalet görevlendirmesi yapılmamıştır.  

 Söz konusu dönemde Ekrem YÜCE’nin bölge bayii ve piyasa denetimleri yapmak 

amacıyla Ankara’ya yola çıkmasından önce imzaladığı 26.11.2018 tarih ve Vekalet konulu 

yazı çerçevesinde Genel Müdür Yardımcısı Süleyman PINARBAŞ, Genel Müdürlüğe vekalet 

etmiştir. 

28.12.2018 tarihinde ise yine ilgili bakanlık tarafından söz konusu Genel Müdürlük 

görevinin tarafından Genel Müdür Yardımcısı  ve Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ziya ALİM 

tarafından 657 sayılı Kanunun 86 ıncı maddesi gereğince vekâleten yürütülmesi uygun 

görülmüştür. 

22.01.2019 tarihinde ise yine ilgili bakanlık tarafından Genel Müdür Vekili ve 

Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ziya ALİM’e Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği verilmesi 

uygun görülmüştür 

Denetim tarihi itibariyle Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini 

vekâleten Yusuf Ziya ALİM yürütmektedir. 

Yukarıda kronolojik olarak anlatılan süreç ele alındığında; 

İstifa ile boşalan Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri için, 

27.04.2018 ile 01.07.2018 tarihleri arasında ilgili Bakanlık tarafından sadece Genel 

Müdürlük için vekâlet görevlendirmesi yapıldığı, 

02.07.2018 ile 02.10.2018 tarihleri arasında ise ilgili Bakanlık tarafından hem Genel 

Müdürlük hem de Yönetim Kurulu Başkanlığı için vekâlet görevlendirmesi yapıldığı, 

27.11.2018 ile 27.12.2018 tarihleri arasında ilgili Bakanlık tarafından Genel Müdürlük 

ve Yönetim Kurulu Başkanlığı kadroları için vekâlet görevlendirmesi yapılmadığı, 

Aynı tarihler arasında Genel Müdür Vekilliği görevinin ise; Genel Müdür’ün il dışında 

geçici görevli olduğu durumlarda hizmetin gereği ve ihtiyaç nedeniyle Genel Müdür 

tarafından verilen ve dönüşüne kadar geçerli olan vekâlet görevlendirmesi çerçevesinde 

yapıldığı, 

Genel Müdür’ün izinli, raporlu veya il dışında geçici görevli olduğu dönemlerde 

hizmetin gereği ve ihtiyaç nedeniyle Genel Müdür tarafından verilen ve dönüşüne kadar 

geçerli olan vekâlet görevlendirmesi ile ilgili Bakanlık tarafından yapılan vekâlet 
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görevlendirmesinin amacı ve içeriği itibariyle farklı uygulamalar olduğu, 

28.12.2018 tarihinden itibaren ise Bakanlık tarafından Genel Müdürlük ve Yönetim 

Kurulu Başkanlığı kadroları için ilgili Bakanlık tarafından vekâlet görevlendirmesi yapıldığı 

ve mevcut durumda da devam ettiği görülmektedir. 

Sonuç olarak, ilgili mevzuatta yer alan Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu 

Başkanlığı atamasını düzenleyen hükümler ile Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu 

Başkanlığı için ilgili Bakanlık tarafından verilen vekâlet görevlendirmeleri birlikte ele 

alındığında; 

İstifa ile boşalan Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri için 

asaleten atama yapılıncaya kadar ilgili Bakanlık tarafından yapılan vekâlet görevlendirmesi 

yerine, atamaya yetkili makam tarafından vekâlet görevlendirmesinin yapılması 

değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

ÇAY-KUR gibi ülkemiz açısından son derece öneme sahip bir kuruluşun, geleceğe 

yönelik olarak stratejik planlama yaparken ve bu planlama kapsamında ki uygulamaları 

hayata geçirirken, asaleten atanan Genel Müdür tarafından yönetilmesi gerekliliğinin ilgili 

merciler nezdinde belirtilmesi önerilir 

BULGU 8.2.7: Çay Tarımında Verimliliğin Artırılması Amacıyla Çok Ortaklı 

Yeni İşletmeler Kurulması 

Medeni Kanunun miras ile ilgili hükümleri sebebiyle çay işletmeleri miras yolu ile 

bölünerek, işletmelerin büyük bir bölümü, ekonomik işletme büyüklüğünün altına 

düşmüşlerdir. Bu nedenle birçok üretici için çay üreticiliği, temel geçim kaynağı olmaktan 

çıkmış, ikinci iş haline gelmiştir. İnsanlar geçimlerini başka hizmet alanlarından temin etmek 

için büyük kentlere göç etmiş olup, mevcut arazilerini yarıcı olarak başka insanlara 

vermişlerdir. Bu durum çaylık alanlarda bakımsızlığa sebep olmuştur. İşletme ve üretici 

kavramları kaybolmaya yüz tutmuştur. Ekonomik büyüklüğün altına düşerek işletme vasfını 

kaybeden çaylık alanların, mülkiyeti kişilerde kalmak üzere toplulaştırılarak ekonomik 

ölçekte işletmelerin kurulması için bir model oluşturma yoluna gidilmelidir. İşletme ve üretici 

kavramları yeniden hayata geçirilmelidir. 

Büyüklüklerine göre çaylık alan dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

    Büyüklüklerine göre çaylık alan dağılımları 
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Alan Büyüklüğü  Üretici 

sayısı 

Oran Çaylık alan Oran 

Dekar % Dekar % 

0,0-0,49 1.505 0,76 527 0,07 

0,5-0,99 8.185 4,15 6.124 0,78 

1,0-1,99 39.800 20,18 56.142 7,19 

2,0-4,99 93.663 47,51 295.653 37,84 

5,0-9,99 43.699 22,16 284.413 36,40 

10-14,99 7.741 3,93 88.907 11,38 

15-19,99 1.737 0,88 28.600 3,66 

20-24,99 533 0,27 11.498 1,47 

25-99,99 306 0,16 9.470 1,21 

Toplam 197.169 100 781.334 100 

Çay üreticilerinin, %73,8’i 0-5 dekar arasında, %21,6’sı 5-10 dekar arasında, %4,3’ü 

10-20 dekar arasında, %0,3’ü ise 20 dekar ve üzerinde çaylık alana sahiptir. 

Öneri: 

Medeni Kanunumuzdaki miras hükümleri sebebiyle parçalanarak 

verimliliklerini kaybeden çay işletmelerinden, bir program çerçevesinde, tapuları 

ortakların mülkiyetinde kalmak kaydıyla, ekonomik işletme büyüklüğüne sahip, çok 

ortaklı yeni işletmeler kurulması için tedbir alınması önerilir. 

9. SONUÇ 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2018 yılı bilançosu ve 657.086.397,06 Türk Lirası 

dönem zararı 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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10. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmeleri Mali Tabloları 

Ek: 1.1 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 31.12.2018 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları 

Ek: 1.2 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek: 1.3 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Nakit Akış Tablosu 

Ek: 1.4 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Öz Kaynak Değişim Tablosu 

 

Ek 2 1 Bulgular Listesi 

Ek: 2.2 Diğer Bulgular Listesi  
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) 2018 yılı  bilançosu  
  

Ek: 1.1 

Aktif (Varlıklar) Önceki dönem Cari dönem 

  Ayrıntısı (TL) Tümü (TL) Ayrıntısı (TL) Tümü (TL) 

I-Dönen varlıklar :         

  A-Hazır değerler   7.751.746,07   10.055.163,65 

     1-Kasa 36.510,68   25.500,04   

     2-Alınan çekler 0,00   0,00   

     3-Bankalar 7.520.090,71   9.844.377,33   

     4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)   0,00   0,00 

     5-Diğer hazır değerler 195.144,68    185.286,28    

  B-Menkul kıymetler   1.617.361,54   603.987,14 

     1-Hisse senetleri 0,00   0,00   

     2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları 0,00   0,00   

     3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları 0,00   0,00   

     4-Diğer menkul kıymetler 1.617.361,54   603.987,14   

     5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)   0,00 0,00 0,00 

  C-Ticari alacaklar   1.080.647.805,66   521.121.200,31 

     1-Alıcılar 283.353.548,76   85.406.704,47   

     2-Alacak senetleri 0,00   0,00   

     3-Alacak senetleri reeskontu (-)   0,00 0,00 0,00 

     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)   0,00 0,00 0,00 

     5-Verilen depozito ve teminatlar 0,00   605,70   

     6-Diğer ticari alacaklar 796.171.877,74   434.591.510,98   

     7-Şüpheli ticari alacaklar 1.122.379,16   1.122.379,16   

     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)   1.122.379,16   1.122.379,16 

  D-Diğer alacaklar   5.762.191,67   3.570.348,17 

     1-Ortaklardan alacaklar 0,00   0,00   

     2-İştiraklerden alacaklar 0,00   0,00   

     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar 0,00   0,00   

     4-Personelden alacaklar 459.940,42   227.974,72   

     5-Diğer çeşitli alacaklar 4.842.767,26   2.928.844,97   

     6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)   0,00 0,00 0,00 

     7-Şüpheli diğer alacaklar  459.483,99   413.528,48   

     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)   459.483,99   413.528,48 

  E-Stoklar   1.426.148.600,15   1.990.647.172,49 

     1-İlk madde ve malzeme 65.888.199,78   56.853.205,89   

     2-Yarı mamuller 100.883,66   0,00   

     3-Mamuller 1.334.993.838,51   1.930.141.981,83   

     4-Ticari mallar 25.154.913,83   3.649.240,00   

     5-Diğer stoklar 10.764,37   2.744,77   

     6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)   0,00 0,00 0,00 

     7-Verilen şipariş avansları 0,00   0,00   

  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri         

     1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 0,00   0,00   

     2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı         

     3-Taşeronlara verilen avanslar         

  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları   7.259.232,81   7.982.084,43 

     1-Gelecek aylara ait giderler 7.208.484,66   7.982.084,43   

     2-Gelir tahakkukları 50.748,15   0,00   

  H-Diğer dönen varlıklar   652.928,67   5.121.271,12 

     1-Devreden KDV 0,00   4.461.616,38   

     2-İndirilecek KDV 0,00   0,00   

     3-Diğer KDV 172.499,21   179.005,97   

     4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar 0,00   0,00   

     5-İş avansları 3.155,23   1.600,00   

     6-Personel avansları 860,46   2.635,00   

     7-Sayım ve tesellüm noksanları 476.413,77   476.413,77   

     8-Diğer çeşitli dönen varlıklar 0,00   0,00   

     9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)   476.413,77   476.413,77 

                        Dönen varlıklar toplamı   2.527.781.589,65   2.537.088.905,90 
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR ) 2018  yılı  bilançosu  

   
Aktif (Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı (TL) Tümü (TL) Ayrıntısı (TL) Tümü (TL) 

II-Duran varlıklar:   
 

    

   A-Ticari alacaklar:   437.433,52   543.452,22 

      1-Alıcılar 0,00 
 

0,00   

      2-Alacak senetleri 0,00 
 

0,00   

      3-Alacak senetleri reeskontu (-)   0,00   0,00 

      4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)   0,00   0,00 

      5-Verilen depozito ve teminat 437.433,52 
 

543.452,22   

      6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00   

   B-Diğer alacaklar:   0,00   0,00 

      1-Ortaklardan alacaklar 0,00 
 

0,00   

      2-İştiraklerden alacaklar 0,00 
 

0,00   

      3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar 0,00 
 

0,00   

      4-Personelden alacaklar 0,00 
 

0,00   

      5-Diğer çeşitli alacaklar 0,00 
 

0,00   

      6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-) 0,00 0,00   0,00 

      7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 0,00 0,00   0,00 

   C-Mali duran varlıklar   4.917.637,89   4.917.637,89 

      1-Bağlı menkul kıymetler 0,00 
 

0,00   

      2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)   0,00   0,00 

      3-İştirakler 4.917.637,89 
 

4.917.637,89   

      4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)   0,00   0,00 

      5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)   0,00   0,00 

      6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı) 0,00 
 

0,00   

      7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)   0,00   0,00 

      8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı(-)   0,00   0,00 

   D-Maddi duran varlıklar   1.032.495.536,53   1.199.686.097,03 

      1-Arazi ve arsalar 14.965.443,57 
 

14.723.868,82   

      2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 29.565.675,58 
 

31.472.489,28   

      3-Binalar 240.385.520,98 
 

250.130.406,49   

      4-Tesis, makine ve cihazlar 360.784.522,17 
 

382.563.981,08   

      5-Taşıtlar 7.124.425,03 
 

7.768.327,25   

      6-Demirbaşlar 35.889.467,73 
 

37.821.794,16   

      7-Diğer maddi duran varlıklar  9.693.992,41 
 

14.511.565,46   

      8-Birikmiş amortismanlar (-)   403.992.344,71   433.630.548,07 

      9-Yapılmakta olan yatırımlar 181.310.936,12 
 

284.656.490,65   

    10-Verilen avanslar 152.775.552,94 
 

176.037.173,84   

   E-Maddi olmayan duran varlıklar   19.412.021,10   20.582.912,79 

      1-Haklar 1.595.088,52 
 

1.595.088,52   

      2-Şerefiye 0,00 
 

0,00   

      3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri 0,00 
 

0,00   

      4-Araştırma ve geliştirme giderleri 0,00 
 

0,00   

      5-Özel maliyetler 6.236.702,07 
 

6.271.152,07   

      6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar  11.580.230,51 
 

12.716.672,20   

      7-Birikmiş amortismanlar (-)   12.166.712,24   14.258.172,64 

      8-Verilen avanslar 0,00 
 

0,00   

   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar         

      1-Arama giderleri   
 

    

      2-Hazırlık ve geliştirme giderleri   
 

    

      3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar    
 

    

      4-Birikmiş tükenme payları (-)   
 

    

      5-Verilen avanslar   
 

    

   G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları   3.147.539,20   1.183.914,54 

      1-Gelecek yıllara ait giderler 3.147.539,20 
 

1.183.914,54   

      2-Gelir tahakkukları 0,00 
 

0,00   

   H-Diğer duran varlıklar   161.046,66   158.326,32 

      1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV 0,00 
 

0,00   

      2-Diğer Duran Varlıklar 0,00 
 

0,00   

      3-Elden Çıkarılacak Stok ve M.D.V 161.046,66 
 

158.326,32   

      4-Diğer çeşitli duran varlıklar 0,00 
 

    

      5-BirikmişAmortismanlar (-)   158.269,91   155.196,79 

                        Duran varlıklar toplamı 644.253.888,04   
 

779.028.423,29 

                        Aktif (Varlıklar toplamı) 3.172.035.477,69     3.316.117.329,19 
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) 2018  yılı  bilançosu  

   
Pasif (Kaynaklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı (TL) Tümü (TL) Ayrıntısı (TL) Tümü (TL) 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar         

  A-Mali borçlar   1.529.800.000,00   2.055.790.300,00 

     1-Banka kredileri 1.529.800.000,00   2.055.790.300,00   

     2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 0,00   0,00   

     3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)   0,00   0,00 

     4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri 0,00   0,00   

     5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri 0,00   0,00   

     6-Çıkarılmış bonolar ve senetler 0,00   0,00   

     7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler 0,00   0,00   

     8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)   0,00   0,00 

     9-Diğer mali borçlar 0,00   0,00   

  B-Ticari borçlar   18.071.592,16   12.543.618,11 

      1-Satıcılar 13.976.754,38   8.980.896,37   

      2-Borç senetleri 0,00   0,00   

      3-Borç senetleri reeskontu (-)   0,00   0,00 

      4-Alınan depozito ve teminatlar 2.372.334,41   1.750.607,55   

      5-Diğer ticari borçlar 1.722.503,37   1.812.114,19   

   C-Diğer borçlar   64.928.688,23   93.459.858,76 

      1-Ortaklara borçlar 0,00   0,00   

      2-İştiraklere borçlar 0,00   0,00   

      3-Bağlı ortaklıklara borçlar 0,00   0,00   

      4-Personele borçlar 367.534,35   98.708,08   

      5-Diğer çeşitli borçlar 64.561.153,88   93.361.150,68   

      6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)   0,00   0,00 

   D-Alınan avanslar 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 

   E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri   0   0 

      1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri         

      2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı         

   F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler   56.955.769,47   33.602.393,92 

      1-Ödenecek vergi ve fonlar 44.950.958,95   12.842.351,87   

      2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 11.888.287,53   20.613.426,91   

      3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş  0,00   0,00   

          vergi ve diğer yükümlülükler         

      4-Diğer yükümlülükler 116.522,99   146.615,14   

   G-Borç ve gider karşılıkları   1.143.047,68   993.505,54 

       1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları 0,00   0,00   

       2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-

) 
  0,00 

  
0,00 

       3-Kıdem tazminatı karşılığı 1.143.047,68   993.505,54   

       4-Diğer borç ve gider karşılıkları 0,00   0,00   

   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları   63.309.997,02   62.771.704,08 

       1-Gelecek aylara ait giderler 10.809,43   10.219,16   

       2-Gider tahakkukları 63.299.187,59   62.761.484,92   

    I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar   172.499,21   179.005,97 

       1-Hesaplanan KDV 0,00   0,00   

       2-Diğer KDV 172.499,21   179.005,97   

       3-Sayım ve tesellüm fazlaları 0,00   0,00   

       4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar 0,00   0,00   

                        Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   1.734.381.593,77   2.259.345.386,38 
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Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) 2018  yılı bilançosu  
   

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı (TL) Tümü (TL) Ayrıntısı (TL) Tümü (TL) 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar         

   A-Mali borçlar   0,00   0,00 

      1-Banka kredileri 0,00   0,00   

      2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar         

      3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-

)   
      

      4-Çıkarılmış tahviller         

      5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler         

      6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)         

      7-Diğer mali borçlar         

   B-Ticari borçlar   0,00   0,00 

      1-Satıcılar 0,00   0,00   

      2-Borç senetleri         

      3-Borç senetleri reeskontu (-)         

      4-Alınan depozito ve teminatlar         

      5-Diğer ticari borçlar         

   C-Diğer borçlar   0,00   0,00 

      1-Ortaklara borçlar 0,00   0,00   

      2-İştiraklere borçlar         

      3-Bağlı ortaklıklara borçlar         

      4-Diğer çeşitli borçlar         

      5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)         

      6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar 0,00   0,00   

   D-Alınan avanslar         

   E-Borç ve gider karşılıkları   40.430.821,52   39.593.082,57 

       1-Kıdem tazminatı karşılıkları 8.161.522,92   7.346.337,67   

       2-Diğer borç ve gider karşılıkları  32.269.298,60   32.246.744,90   

   F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları   1.916,62   1.044.111,52 

       1-Gelecek yıllara ait gelirler 1.916,62   1.916,62   

       2-Gider tahakkukları 0,00   1.042.194,90   

       3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi         

   G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar   0,00   0,00 

       1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV 0,00   0,00   

       2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 0,00   0,00   

                        Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı   40.432.738,14   40.637.194,09 

                        Yabancı kaynaklar toplamı   1.774.814.331,91   2.299.982.580,47 

III-Öz kaynaklar         

   A-Ödenmiş sermaye   2.050.000.000,00   2.545.000.000,00 

       1-Sermaye 2.050.000.000,00   2.545.000.000,00   

       2-Ödenmemiş sermaye (-)   282.587.000,00   501.587.000,00 

       3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 0,00   0,00   

       4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)   0,00   0,00 

   B-Sermaye yedekleri   0,00   0,00 

       1-Hisse senedi ihraç primleri 0,00   0,00   

       2-Hisse senedi ihraç iptal kârları 0,00   0,00   

       3-Diğer sermaye yedekleri 0,00   0,00   

   C-Kâr yedekleri   124.634.394,73   124.634.394,73 

       1-Yasal yedekler 111.392.822,04   111.392.822,04   

       2-Statü yedekleri 0,00   0,00   

       3-Olağanüstü yedekler 13.241.572,69   13.241.572,69   

       4-Diğer kâr yedekleri 0,00   0,00   

       5-Özel fonlar 0,00   0,00   

   D-Geçmiş yıllar kârları 0,00 0,00 0,00 0,00 

   E-Geçmiş yıllar zararları (-)   227.083.831,98   494.826.248,95 

   F-Dönem net kârı  0,00   0,00   

   G-Dönem net Zararı 267.742.416,97 267.742.416,97   657.086.397,06 

       1-Teşebbüsün net kârı (zararı)         

       2-Azınlık payları net kârı (zararı)         

Öz kaynaklar toplamı   1.397.221.145,78   1.016.134.748,72 

IV-Azınlık payları         

                        Pasif (Kaynaklar) toplamı   3.172.035.477,69   3.316.117.329,19 
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BİLANÇO DİP NOTLARI 
 

1-Kuruluşumuzun sermayesi 05.02.2017 tarihli ve 29970 sayılı  Resmi  Gazaetede yayımlanan 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu 

kararı ile Türkiye Varlık Fonuna aktarılmıştır.  
2- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları   genel sekreter gibi üst 

yöneticilere ;  

     a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun tutarı 
        b) Cari dönem sonundaki avans ve borcun bakiyesi 

    3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı(dahili sigorta)    : Makamın 10.12.2018 Tarih ve  

  64017 Sayılı Oluruyla Dahili Sigorta 

  Fonu Ayrılmamaıştır.      
4- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı                :  232.922.690 

 
5-Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: 16.818.921 

 
6- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı 

    7-     Kasa ve bankalardaki döviz mevzuatları: 
 

Döviz Cinsi  
 

        Miktarı  
 

    TL Kuru 
 

              Toplam Tutar       

USA   
 

13.885,01 
 

5,2609 
 

73.047,65 TL 

EURO  
 

1.000,00 
 

6,0280 
 

6.028,00 TL 

8- Yurt dışına borçlar                                                                                                             22.169 TL 

9- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü 
    10-  Stok değerleme artışı:  

           a)      Cari dönemde uygulanan  yöntem. (FİFO) 
  11- Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese bağlı ortaklıkların 

 

 
ADI PAY ORANI 

TOPLAM 

SERMAYESİ  
DÖNEM KARI 

 

 
Çaysan  47,89% 8.000.000 

 
2.363.352 TL 

12 -  Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri : 
        a)      Satın alınan imal veya inşa edilen maddi ve maddi olmayab duran varlıkların  

maliyetleri    : 
42.229.629 TL 

      b)      Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların Maliyeti  : 1.672.616 TL 

13-Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payı 
 

  a) İştiraklerden ticari alacak bulunmmaktadır. 
      b) İştiraklere 117.087 TL ticari borç bulunmaktadır.  
    14- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan açıklamayı gerektiren hususlar 

 
15- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar 

   16- ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet vb yükümlülük tutarı 
 

17- Cari dönemde ortalama toplam personel sayısı :   7.158 
   18- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih          :  

                 M.S.H.G. Tebliğinde yer almasına rağmen teşekkülümüzün bilançosunda yer almayan maddelere yukarıda yer 

verilmemiştir.  
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) 2018 yılı Gelir Tablosu Ek: 1.2 

Gelir ve giderler 
Önceki Dönem Cari Dönem Fark 

TL TL TL 

A- Brüt satışlar 2.103.203.632,64 2.190.075.636,91 86.872.004,27 

    1-Yurt İçi Satışlar 2.084.764.250,64 2.148.828.879,52 64.064.628,88 

    2-Yurt Dışı Satışlar 18.439.382,00 41.246.757,39 22.807.375,39 

    3-Diğer Gelirler  (Görev Zararı) 0,00 0,00 0,00 

B- Satış indirimleri (-) 198.323.933,63 193.312.153,03 (5.011.780,60) 

    1-Satışdan İadeler (-) 1.567.621,43 587.740,79 (979.880,64) 

    2-Satış İskontoları (-) 193.724.756,61 190.820.080,35 (2.904.676,26) 

    3-Diğer İndirimler (-) 3.031.555,59 1.904.331,89 (1.127.223,70) 

 C- Net satışlar 1.904.879.699,01 1.996.763.483,88 91.883.784,87 

D- Satışların maliyeti (-) 1.765.109.909,48 2.035.873.997,05 270.764.087,57 

    1-Satılan Mamüller Maliyeti (-) 1.654.826.211,33 1.935.067.167,24 280.240.955,91 

    2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 110.283.698,15 100.806.829,81 (9.476.868,34) 

    3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 

    4-Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 

    5-Yurt Dışı Satıslar Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 

                           Brüt satış karı veya zararı 139.769.789,53 (39.110.513,17) (178.880.302,70) 

E- Faaliyet giderleri (-) 159.479.080,40 133.584.822,35 (25.894.258,05) 

     1-Araştırma ve Geliştirme Gideri (-) 4.510.105,30 5.467.521,60 957.416,30 

     2-Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid.(-) 109.705.505,21 80.477.959,67 (29.227.545,54) 

     3-Genel Yönetim Giderleri (-) 45.263.469,89 47.639.341,08 2.375.871,19 

                       Faaliyet karı veya zararı (19.709.290,87) (172.695.335,52) (152.986.044,65) 

F-Diğer faal. Olağan gelir ve karlar 19.302.034,72 31.223.735,30 11.921.700,58 

    1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00 0,00 0,00 

    2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00 0,00 0,00 

    3-Faiz Gelirleri 11.221.316,31 4.097.329,24 (7.123.987,07) 

    4-Komisyon Gelirleri 0,00 0,00 0,00 

    5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 97.130,06 19.851,97 (77.278,09) 

    6-Menkul Kıymet Satış Karları 0,00 0,00 0,00 

    7-Kombiyo Karları 4.067.112,09 19.707.309,78 15.640.197,69 

    8-Reeskont Faiz Gelirleri 0,00 0,00 0,00 

    7-Enflasyon düzeltme karları 0,00 0,00 0,00 

    8-Faaliyetle İlgili Diğ.Olağan Gelir ve Karlar 3.916.476,26 7.399.244,31 3.482.768,05 

G- Diğer faal. Olağan gider ve zararlar (-) 18.460.838,89 20.287.450,25 1.826.611,36 

   1-Komisyon Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 

   2-Karşılık Giderleri (-) 88.885,42 23.035,17 (65.850,25) 

   3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00 0,00 0,00 

   4-Kombiyo ZararlarıI (-) 1.459.354,51 1.606.727,98 147.373,47 

   5-Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 

   6-Enfilasyon Düzeltmesi Zararları (-) 0,00 0,00 0,00 

   7-Diğer Gider Ve Zararlar (-) 16.912.598,96 18.657.687,10 1.745.088,14 

H- Finansman giderleri (-) 175.379.559,78 349.615.263,53 174.235.703,75 

    1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 175.379.559,78 349.615.263,53 174.235.703,75 

    2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 0,00 0,00 0,00 

                              Olağan kar veya zarar (194.247.654,82) (511.374.314,00) (317.126.659,18) 

I- Olağan gelir ve karlar 10.468.551,20 16.599.297,82 6.130.746,62 

    1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar 2.184.935,91 7.894.346,35 5.709.410,44 

    2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 8.283.615,29 8.704.951,47 421.336,18 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 83.963.313,35 162.311.380,88 78.348.067,53 

    1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 35.596.153,00 32.630.366,36 (2.965.786,64) 

    2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 47.300.647,57 123.614.655,50 76.314.007,93 

    3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 1.066.512,78 6.066.359,02 4.999.846,24 

                                     Dönem zararı (267.742.416,97) (657.086.397,06) (389.343.980,09) 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal yük.     0,00 

                                   Dönem net zararı (267.742.416,97) (657.086.397,06) (389.343.980,09) 

  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 110 
 

GELİR TABLOSU DİP NOTLARI 

         

         1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa 

ve tükenme payları               : 33.196.885 TL 

                    A- Amortisman 

giderleri    

 

: 31.094.620 TL 

               a-) Normal 

Amortisman Giderleri 

 

: 31.094.620 TL 

               b-) Yeniden değerlemeden doğan 

amortisman giderleri 

             B-İtfa ve tükenme 

payı 

 

: 2.102.265 TL 

         2- Dönemin karşılık 

giderleri 

 

: 23.035 TL 

3- Dönemin tüm 

finansman giderleri 

 

: 349.615.264 TL 

     b-) Sabit varlıkların 

maliyetine verilenler: 

         c-) Doğrudan zarar 

yazılanlar  

 
: 349.615.264 TL 

4-Dönemin Finansman Giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve 

   iştiraklerle ilgili kısmın tutarı. 

 5-Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: 

 

         6 - Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve 

iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20 yi aşanlar ayrıca 

gösterilecektir.) 

         7 – Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar. (toplam 

tutar içindeki payları % 20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 

         8 – 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.) 

         9 – Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür 

Yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam 

tutarı: 239.803 TL 

         10 – Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin 

amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-)     
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Nakit Akım Tablosu Ek: 1.3 

Nakit kaynakları ve kullanım yerleri 
Cari Dönem 

Bin TL 
 A-Dönem Başı Nakit Mevcudu 9.369  

 B-Dönem içi nakit girişleri 3.445.404  

    1-Satışlardan elde edilen nakit   : 2.556.234  

       a)Net Satışlar 1.996.702  

       b)Ticari alacaklardaki azalış 559.532  

       c)Ticari alacaklardaki artışlar (-)   

      d )Alınan avanslarda azalış (-)   

     2-Diğer faal.olağan gel.kar.dol.sağ.nakit 31.178  

     3-Olağandışı gelir ve karlardan sağ.nakit 16.599  

     4-Kısa vadeli yabancı kay.artışl.sağ.nakit 554.143  

        (Alımlarla ilgili olmayan)   

       a)Menkul kıymet ihraçlarından   

       b)Alınan krediler artış 525.990  

       c)Diğer artışlar 28.153  

     5-Uzun vadeli yabancı kay.artışl.sağ.nakit 0  

        (Alımlarla ilgili olmayan)   

       a)Menkul kıymet ihraçlarından   

       b)Alınan krediler   

       c)Diğer artışlar   

     6-Sermaye artışlarından sağlanan nakit 276.000  

     7-Vergi ve Kanuni Yükümlüklerin Artışımdan Sağ Nakit 8.762  

     8-Hisse senedi ihraç primlerinden sağ.nakit   

     9-Diğer Nakit girişleri 2.488  

 C-Dönem içi nakit çıkışları 3.444.114  

     1-Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları 2.605.217  

       a)Satışların Maliyeti 2.035.812  

       b)Stoklardaki Artışlar 564.499  

       c)Ticari borcl.(alımlardan kaynaklanan) azalış 4.906  

       d)Ticari borcl.(alımlardan kaynaklanan) artış (-)   

    

       f)Stoklardaki Azalışlar   

     2-Faaliyet Giderlerine İlişkin nakit çıkışları  : 133.585  

       a)Araştırma ve geliştirme giderleri 5.468  

       b)Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 80.478  

       c)Genel yönetim giderleri 47.639  

    

     3-Diğer faal.olağan gid.zar.ilişkin nakit çıkışı 20.287  

       a)Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararl. 20.287  

    

     4-Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları 349.615  

     5-Olağandışı gid.ve zararl.dolayı nakit çıkışı  : 162.311  

       a)Olağandışı gider ve zararlar 162.311  

       b)Amortisman ve nakit çıkışı gerek.diğ.gid.ve zar.(-)   

     6- Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler : 34.842  

       a)Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler  34.842  

     7-Duran varlık yatırımlarına iliş.nakit çıkışı 168.603  

     8-Kısa Vadeli yab.kay.ödeme.(Alımlarla ilg.olmayan) 1.040  

       a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri   

       b)Alınan krediler anapara ödemeleri   

       b)Diğer ödemeler 1.040  

     9-Uzun Vadeli yab.kay.ödeme.(Alımlarla ilg.olmayan) 838  

       a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri   

       b)Alınan krediler anapara ödemeleri   

       c)Diğer ödemeler 838  

     10-Ödenen vergi ve benzerleri 36.577  

     11-Ödenen temettüler   

     12-Diğer nakit çıkışları 882  

 D-Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 10.659  

 E-Nakit Artışı (B-C) 1.290  
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü öz kaynak değişim tablosu                                              Ek: 1.4  

 

 

  

 

   

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak 

birikmiş diğer kapsamlı gelir veya giderler    

 

Ödenmiş 

sermaye 

Kardan 

ayrılan 

kısıtlanmış 

yedekler 

İştirak 

yeniden 

değerleme 

artış/ 

azalışları 
Değerleme 

artışları 

Tanımlanmış 

fayda planları 

yeniden 

değerleme artış / 

azalışları 

Geçmiş yıl 

karları/ 

(zararları) 

Dönem net 

karı/ (zararı) 

Özkaynaklar 

toplamı 

1 Ocak 2017 1.517.413.000 124.634.395 1.085.968 1.083.974.919 5.260.452 (623.305.846) (5.720.305) 2.103.342.583 

         

Transferler - - - - - (5.720.305) 5.720.305 - 

Diğer kapsamlı gelir - - - - 5.416.346 - - 5.416.346 

Sermaye artırımı 250.000.000 - - - - - - 250.000.000 

Geçmiş dönem 

düzeltmesi - - - 100.547.952 - - - 100.547.952 

Dönem net (zararı) - - - - - - (523.931.336) (523.931.336) 

         

31 Aralık 2017 1.767.413.000 124.634.395 1.085.968 1.184.522.871 10.676.798 (629.026.151) (523.931.336) 1.935.375.545 

         

1 Ocak 2018 1.767.413.000 124.634.395 1.085.968 1.184.522.871 10.676.798 (629.026.151) (523.931.336) 1.935.375.545 

         

Transferler - - - - - (523.931.336) 523.931.336 - 

Diğer kapsamlı gelir - - - - 289.121.837 - - 289.121.837 

Sermaye artırımı 276.000.000 - - - - - - 276.000.000 

Geçmiş dönem 

düzeltmesi - - - - - (475.736) - (475.736) 

Pay bazlı işlemler 

nedeniyle artış/ (azalış) - - 

           

5.474.905 - - - - 

           

5.474.905 

Dönem net (zararı) - - - - - - (709.125.484) (709.125.484) 

         

31 Aralık 2018 2.043.413.000 124.634.395 6.560.873 1.184.522.871 299.798.635 (1.153.433.223) (709.125.484) 1.796.371.067 
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Ek: 2.1 Öneriler Listesi 

Öneri 

Sıra No 
Öneri Metni Bulunduğu 

Sayfa Aralığı 

1 Ülkemiz ve özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi için stratejik ürün olarak 

değerlendirilen çay tarımının sürdürülebilirliğini sağlamak ve aynı 

zamanda mevcut çay plantasyon alanlarındaki verimden düşmüş, 

sürgün verme kabiliyeti azalmış, ekonomik ömrünü tamamlamış çay 

bahçelerinin belirli bir program dâhilinde sökülüp, üstün nitelikli çay 

klonları ile yenilenmesi amacıyla başlatılmış olan projenin ve pilot 

çalışmaların hayata geçirilmesi için girişimlerin sürdürülmesi önerilir. 

71-72 

2 Tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle 

sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan ÇAY-KUR’un, ihale işlemleri 

ile sözleşme ve protokollerini belirli bir dönem ile sınırlı olsa bile ilgili 

Bakanlıktan gelen yazı üzerine durdurulması uygulamasının alım 

süreçlerinin hızlandırılması amacıyla gözden geçirilmesinin sağlanması 

önerilir. 

 

72-74 

3 ÇAYTAŞ A. Ş.’nin tespit ve teklifi üzerine, ÇAY-KUR tarafından 

alımının yapılması ve ürettirilmesi suretiyle ÇAY-KUR’u taahhüt 

altına sokan ve üreticinin sahasından zamanında çekilemediği için söz 

konusu promosyon ürünlerinin korunması amacıyla ÇAY-KUR 

tarafından ödenen KDV dahil 782.869,23 TL depo kira bedelinin, bu 

promosyon ürünlerinin korunması ile dağıtımında mevcut sözleşme 

gereği doğrudan sorumluluğu bulunan ÇAYTAŞ’tan faiziyle birlikte 

yargı yolu dahil talep ve tahsil edilmesi konusunda girişimde 

bulunulması önerilir 

74-75 

4 
İhalede öngörülen koşulların ilanı ile idari ve teknik şartnamelere 

alınması sırasında birbiriyle çelişen şartlara yer verilmemesi ve Resmi 

Gazete’de ilan edilen ihale şartlarının değişmesi halinde, değişen 

koşulun da ilanının sağlanması; alım sözleşmelerinin ilgili 

mevzuatında öngörülen süreler içerisinde yapılması; alımların 

uygulanmasında üretim programlarının termininin dikkate alınması ve 

belirlenen termine uymayan firmalar hakkında sözleşmede öngörülen 

cezai şartların uygulanması; iştirak yönetim kurulu üyesi ÇAY-KUR 

görevlilerinin iştirakin katıldığı ihale sürecinde yer almaması; alım 

usullerinin yasal mevzuatın aradığı koşullara göre belirlenmesi 

konularında özen gösterilmesi önerilir. 

75-77 

5 
Daha önce kendisine bu konuda aktif görevler ve sorumluluk verilmiş 

olan ÇAYTAŞ’ın gerek ÇAY-KUR adına kuru çay ürünlerinin, 

gerekse DİDİ soğuk çay satışlarına ilişkin aktif tanıtımı konusunda 

artık sorumluluğu bulunmadığı da dikkate alınarak, mevcut merkez 

birimleri ile pazarlama bölge müdürlüklerinin satış ve tanıtım görev ve 

sorumluluklarının yeniden gözden geçirilerek, yetkilerinin artırılması 

ve deneyimli pazarlama elemanlarıyla güçlendirilerek sahada 

görevlendirilmelerinin sağlanması önerilir. 

77-80 

6 Teşekkülün üretmiş olduğu çay çeşitleri itibarıyla maliyetlerin 

düşürülmesi için; 

-Fabrikalar arsında yapılmakta olan yaş yaprak aktarmalarının 

80-81 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 114 
 

iyi bir organizasyonla ilk etap da %18 seviyesinden, %12 seviyesine 

çekilmesi, daha sonra imkanlar ölçüsünde Teşekkül genelinde günlük 

çay işleme kapasitesinin artırılması için bir proje çerçevesinde 

yatırımların yapılması, 

- Yaş çay yaprağı alımlarında %7 toplama hatası sınırının 

aşılmaması, efsafa uygun yaş yaprak alınıp, alınmadığının 

izlenmesinde gerekli olan, kampanya sonrası imalat atıkları 

kayıtlarının tutulması, 

- Nakliye masraflarından tasarruf sağlanması amacıyla, fiziki 

şartları uygun olan fabrikalara ön soldurma ünitelerinin kurulması 

önerilir. 

7 Şeker üretilmesi için üzerinde çalışma yapılan Stevia bitkisinden elde 

edilecek maddenin, şeker sayılan maddelerden mi, yoksa gıda katkı 

maddesi mi olduğunun açıklığa kavuşmaması, söz konusu bitkinin Çay 

Bölgesinde yapılan üretim denemelerinden de olumlu sonuç 

alınamaması sebebiyle, Teşekkülün Cumhuriyet Çay Fabrikasında 

kurmuş olduğu tesisin Çay Ekstraksiyon Ünitesi olarak kullanılması 

konusunda çalışma yapılması önerilir. 

81-82 

8 Teşekküle bağlı çay fabrikalarında enerji ve zamandan tasarruf 

sağlanması ve çay kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla; 

-Fabrikalarda bulunan presli kıvırma sistemlerinin çok zaman 

kaybına sebep olduğu dikkate alınarak, bütçe ve finansman imkanları 

çerçevesinde presli kıvırmaların bir program dahilinde göbekli 

kıvırmalara çevrilmesi, 

- Çay imalatında, kalitenin yakalandığı en önemli bölüm olan 

fermantasyon sürecinde sıcaklık, nem, süre ve çayın kalınlığının imalat 

yönergesindeki kriterlere uygun olması, fabrikalar arasında uygulama 

farklılıklarının bertaraf edilerek, imalat yönergesindeki kriterlere 

eksiksiz uyulması, 

- Fabrikalardaki üretilen çayın rutubetli çıkması yada 

yanmasının önlenmesi için, fırınlara giriş ve çıkış sıcaklıklarının 

yönergede belirtilen değer aralıklarında olması, elektronik 

göstergelerin belli aralıklarla ayarlarının yapılması, 

- Fırınlardan çıkan çayın lif ve selülozundan ayrıldığı 

higroskopik lif tutucuların bulunduğu kısım, çok tozlu olduğundan 

yangın tehlikesine karşı çalışan personelin eğitilmesi, 

- Çay üretiminden arta kalan imalat atıklarının sahte çay 

üreticilerinin eline geçmemesi için kontrollü bir şekilde yok edilmesi, 

- Üretilen kuru çayın tasnifte Big-Bag çuvallara doldurulması 

sebebiyle meydana gelen ambar yetersizlikleri konusunda tedbir 

alınması, bazı ambarlarda rutubet alarak bozulma tehlikesine maruz 

kalan çayların fabrikalara paylaştırılarak fırınlarda tekrar kurutularak 

depolanması önerilir. 

82-84 

9 Çay Bölgesinde önemli boyutlarda zarara neden olan Japon Kelebeği 

ve Telgraf Çiçeği ile ilgili olarak; 

- Çay bitkisini ara konukçu olarak kullanan ve özellikle tek 

yıllık bitkiler ve çaylıklarda büyük ölçüde ekonomik zarara sebep olan 

Japon Kelebeği ile biyolojik mücadele konusunda,  

- Çaylıklarda daha önce hiç görülmeyen ancak son yıllarda 

84-85 
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geniş alanlarda yayılma gösteren, tükettiği besin maddeleriyle toprağı 

zayıflatan, yaş çay yaprağı hasadında ürüne karışarak kaliteyi olumsuz 

yönde etkileyen Telgraf Çiçeği adlı sarmaşık türünün yok edilmesi 

için, 

 Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşlarıyla işbirliği 

yapılarak mücadele yöntemi geliştirilmesi önerilir. 

10 
ÇAYKUR’un içinde bulunduğu finansman darboğazının aşılması 

bakımından, mevcut çay yaprağı alımı, üretim, stok ve satış 

politikalarının gözden geçirilerek, gerekli tedbirlerin alınması önerilir. 

85-86 
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Ek: 2.2 Diğer Öneriler Listesi 

Öneri 

Sıra No 
Öneri Metni Bulunduğu 

Sayfa Aralığı 

1 
Satılamayan çayların fiziki stoklama sorunlar yanında, hem ekonomik 

değer kayıpları ve hem de ilave üretim maliyetleri ortaya çıkaracağı, 

bunun da dönem zararının daha büyük ölçüde artıracağı dikkate 

alınarak mevcut ürün stoklarının bir an önce satılmak suretiyle elden 

çıkarılması önerilir. 

87 

2 Kuruluşa ait taşınmazların sağlıklı bir şekilde takibi, ilerde bir hak 

kaybına uğranılmaması ve cezai işleme tabi olunmaması bakımından; 

%57’si ruhsatsız durumda bulunan yapıların kamuoyunda İmar barışı 

olarak bilinen 3194 sayılı İmar Kanununa Geçici 16 ncı maddesi 

çerçevesinde ruhsatlandırılması, önceki yıllarda kamulaştırılmış ancak 

henüz kuruluş üzerine tescili yapılmamış taşınmazlarla ilgili idari ve 

hukuki eksikliklerin tamamlanması ile Tapu Kadastro Genel 

Müdürlüğünce yürütülen Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine girilmesi 

amacıyla yapılan çalışmaların aksatılmadan sürdürülmesi önerilir .   

87-91 

3 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 69 ve 88 inci maddeleri gereği ve 

en son 2019 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının 

uygulanmasına ilişkin 16.10.2018 Tarihli ve 186 Sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararına Ekli Kararın 29 ncu maddesinde açıkça 

ifade edildiği üzere finansal tablo ve raporların hazırlanması ve 

sunumunda Türkiye Muhasebe Standartlarının esas alınması, faaliyet 

raporunun 233 sayılı KHK‘nin 34’üncü maddesinde belirtildiği üzere, 

bütçe ve programlarda öngörüldüğü halde gerçekleştirilemeyen 

işlerin sebeplerini ve bunlara ilişkin iktisadi ve mali analizleri de 

kapsayacak şekilde hazırlanması önerilir. 

91-93 

4 
24.11.2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kararlaştırılan İç 

Kontrol Sisteminin oluşturulmasına yönelik görevlendirmenin İç 

Kontrol Siteminin önemi ve bu kapsamda yapılması gereken çalışmalar 

karşısında yeterli olmaması nedeniyle söz konusu görevlendirmenin 

iptali için gerekli işlemlerin yapılması, 

İç Kontrol Şube Müdürlüğü oluşturularak gerekli ve yeterli personel ile 

çalışmaların etkin şekilde yerine getirilmesi ve sonuçlarının takip 

edilmesi önerilir. 

93-94 

5 ÇAY-KUR özelinde KİT genelinde yönetimlerin ya iç denetim 

faaliyetlerini yürütecek organizasyonları oluşturması ve yeterli sayıda 

iç denetçi istihdam etmesi ya da Genel Yatırım ve Finansman Programı 

ile kendilerine verilen iç denetim faaliyetlerini yürütecek 

organizasyonları oluşturma ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam etme 

yükümlülüğünü ortadan kaldıracak mevzuat değişikliği için 

girişimlerde bulunması önerilir. 

95-97 

6 ÇAY-KUR gibi ülkemiz açısından son derece öneme sahip bir 

kuruluşun, geleceğe yönelik olarak stratejik planlama yaparken ve bu 

planlama kapsamında ki uygulamaları hayata geçirirken, asaleten 

atanan Genel Müdür tarafından yönetilmesi gerekliliğinin ilgili 

merciler nezdinde belirtilmesi önerilir 

97-100 
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7 Medeni Kanunumuzdaki miras hükümleri sebebiyle parçalanarak 

verimliliklerini kaybeden çay işletmelerinden, bir program 

çerçevesinde, tapuları ortakların mülkiyetinde kalmak kaydıyla, 

ekonomik işletme büyüklüğüne sahip, çok ortaklı yeni işletmeler 

kurulması için tedbir alınması önerilir. 

100-101 

 


