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KISALTMALAR 

AB  : Avrupa Birliği 

AKA                                         : Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) 

BDH  : Boraks Dekahidrat 

BKK       : Bakanlar Kurulu Kararı 

BOREN       : Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 

BPH    : Boraks Pentahidrat 

CFR     : Mal Bedeli ve Navlunu Ödenmiş Teslim 

CIF     :Mal Bedeli, Sigorta ve Navlunu Ödenmiş Teslim 

ÇABAT : Çok Amaçlı Borik Asit Tesisi 

ÇED  : Çevresel Etki Değerlendirmesi 

DPT   : Devlet Planlama Teşkilatı 

DSİ      : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

EBA  : European Borates Association (Avrupa Bor Birliği) 

ECHA : European Chemicals Agency (AKA) 

FCA           : Belirlenen Yerde Taşıyıcıya Teslim   

FOB       : Free On Board (Gemi Bordasında Teslim) 

GSYH   : Gayrisafi Yurtiçi Hasılat 

İR       : İşletme Ruhsatı 

İSGK : İş Sağlığı Güvenlik Kurulu 

KDV : Katma Değer Vergisi 

KHK : Kanun Hükmünde Kararname 

KİT   : Kamu İktisadi Teşebbüsü 

KWH : Kilowatt Saat 

LCD : Liquid Crystal Display (Sıvı Kristal Ekran) 

LNG         : Liquified Natural Gas (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) 

MİGEM       : Maden İşleri Genel Müdürlüğü     

MSDS : Material Safety Data Sheet (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) 

NKB : Nano Kompozit Bor 

NTE  : Nadir toprak elementleri 

ODTÜ  : Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

PMUM : Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi 

PPM : Parts Per Million (Milyonda Bir Birim) 

SAM       : Seramik Araştırma Merkezi 

SKKY : Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 

SP : Sodyum Perborat 

TCDD    : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 

TEİAŞ  : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 

TKİ       : Türkiye Kömür İşletmeleri 

TMB : Trimetil Borat 

TMSF : Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu 

TÜBİTAK  : Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu 

TÜBİTAK-MAM : TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi 

UNAM : Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi 
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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Denetlenen kuruluşun; 

Unvanı            : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Merkezi           : Ankara 

İlgili Bakanlık           : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Esas Sermaye            : 600.000.000,00 TL. 

Ödenmiş Sermaye     : 600.000.000,00 TL. 

 
 Tablo 1:Karar organı Tablosu 

 

Karar 

organındaki 

unvanı 

 

Adı Soyadı 

 

Temsil ettiği 

Bakanlık veya 

Kuruluş 

Görevli bulunduğu süre 

 

Başlama 

Tarihi 

 

Ayrılma 

Tarihi 

1-Başkan 

2-Üye 

3-Üye 

4-Üye 

5-Üye 

6-Üye 

 

Serkan Keleşer 

Özgür Saç 

Dr. Tabip Gülbay 

Mithat Cansız 

Prof.Dr. Şeref Kalaycı 

Boş 

Eti Mad.İşl.G.M. 

Eti Mad.İşl.G.M. 

Eti Mad.İşl.G.M. 

ETK Bakanlığı 

ETK Bakanlığı 

Hazine ve Maliye 

Bakanlığı  

 

13.12.2017 

04.11.2017 

04.11.2017 

05.07.2017 

15.09.2018 

- 

Devam ediyor 

Devam ediyor 

Devam ediyor 

Devam ediyor 

Devam Ediyor 

- 

 

1.2 Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı 

Şirket, Etibank adıyla 14.06.1935 tarih ve 2805 sayılı Kanunla bir İktisadi Devlet 

Teşekkülü olarak kurulmuştur. 11.04.1983 tarih ve 60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 

Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak 

faaliyette bulunmak üzere 10.10.1983 tarih ve 99 sayılı KHK ile yeniden teşkilatlandırılmış ve 

2805 sayılı Etibank Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

Etibank Genel Müdürlüğü 26.01.1998 tarih ve 98/10552 sayılı Bakanlar Kurulu 

kararıyla Eti Holding AŞ unvanı ile yeniden yapılandırılmış, 09.01.2004 tarih ve 2004/6731 
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sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile de “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü” adıyla yeniden 

teşkilatlandırılarak bu değişiklikler paralelinde hazırlanan yeni Ana Statü 27.05.2004 tarihli ve 

2004/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla kabul edilmiş, 09.06.2004 tarihli ve 6067 

sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.  

Sonraki gelişmeler ile Şirketin Ana Statüsü YPK’nın 16.09.2009 tarihli ve 2009/T-22 

sayılı kararı ile kabul edilmiş yeni Ana Statü 09.11.2009 tarihli ve 27401 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2013 yılında Ana Statüde yeniden bir değişiklik yapılmış, 

YPK’nın 31.12.2013 tarih ve 2013/T-18 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Bu değişiklik; 

26.02.2014 tarih ve 28925 sayılı Resmi Gazete ile 03.03.2014 tarih ve 8519 sayılı Türkiye 

Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.  

Şirket, yönetim ve denetim bakımından; Ana Statüsü ile 233 sayılı Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri Hakkında KHK; 02.04.1987 tarihli 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile 

Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 

ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabidir. 

6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.08.2016 tarih ve 29813 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanmış olup 23.01.2017 tarih ve 29957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 684 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesindeki yetkiye istinaden Şirket, Türkiye 

Varlık Fonuna aktarılmıştır. 

1.3 Teşkilat 

233 sayılı KHK’nin 6’ncı maddesi gereği, Teşekkülün en yüksek seviyede yetkili ve 

sorumlu karar organı Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu, Genel Müdürün başkanlığında bir 

başkan ve beş üyeden oluşmaktadır.  

Yürütme organı işlevini yürüten Teşekkül Genel Müdürlüğü; Genel müdür, dört adet 

genel müdür yardımcısı ve bunlara bağlı daire başkanlıkları ile diğer birimlerden oluşmaktadır. 

Şirketin taşrada Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, Bigadiç Bor 

İşletme Müdürlüğü, Emet Bor İşletme Müdürlüğü ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğü olmak 

üzere dört bağlı İşletme Müdürlüğü bulunmaktadır. 

1.4 Toplu Bilgiler 

Kuruluşun son üç yılına ilişkin başlıca bireysel bilgiler toplu bilgiler tablosunda 

gösterilmiştir 
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Tablo 2:Toplu Bilgiler Tablosu 

                Artış 

  

Toplu Bilgiler 

 

  

  

  

        Son iki veya 

Ölçü 2016 2017 2018 yıl farkı Azalış 

          (%) 

Sermaye     Bin TL 600.000  600.000 600.000 - - 

Ödenmiş sermaye  Bin TL 600.000 600.000  600.000 - - 

Öz kaynaklar  Bin TL 2.007.435 3.449.206  4.782.897 1.333.691 38,7 

Yabancı kaynaklar  Bin TL 1.141.193 414.425  508.035 93.610 22,6 

Toplam aktifler   Bin TL 3.262.559  3.863.631  5.290.932 1.427.301 36,9 

Yatırımlar için yapılan nakdi 

ödemeler 
Bin TL 102.650 149.716  386.772 237.056 158,3 

Yatırımların gerçekleşme oranı 

(nakdi) % 35 53,3  92,7 39,4 73,9 

İştiraklere ödenen sermaye Bin TL 54.465 54.465  57.764 3.299 6,5 

İştirakler temettü geliri Bin TL 95.857 9.288  196.777 187.489 2018,6 

Tüm alım tutarı   Bin TL 377.118 414.706  697.974 283.268 68,3 

Tüm satışların maliyeti Bin TL 725.785 959.180 1.312.994 353.814 36,9 

Net satış tutarı  Bin TL 2.204.964 3.171.488  4.726.437 1.554.949 49,9 

Stoklar     Bin TL 467.694 452.090 622.452 170.362 37,7 

Memur      Kişi 297 230 231 1 0,4 

Sözleşmeli  Kişi 1.434 1.391 1.309 (82) (5,9) 

İşçi   Kişi 2.390 2.296 2.426 130 5,7 

Personele yapılan harcamalar Bin TL 294.880 229.765  340.277 110.512 48,1 

Bireysel:           

Faaliyet kârı veya zararı Bin TL 1.080.223 1.636.496  2.694.707 1.058.211 64,7 

Dönem kârı veya zararı Bin TL 1.234.065 1.800.161  3.325.778 1.525.617 84,7 

Dönem kârına ilişkin vergi ve       

diğer yükümlülükler  Bin TL 230.950  358.389 694.492 336.103 93,8 

Dönem net kârı veya zararı Bin TL  1.003.115  1.441.771 2.631.285 1.189.514 82,5 

 

Dünya bor rezervinin yaklaşık %73,4’üne (948,7 milyon ton) sahip olan Türkiye’de 

belirlenen bor yatakları Kırka/Eskişehir, Bigadiç/Balıkesir, Kestelek/Bursa ve 

Emet/Kütahya’da bulunmakta olup, rezerv açısından en çok bulunan bor mineralleri ise 

kolemanit, tinkal ve üleksittir. Eti Maden, bünyesinde bulunan 4 İşletme Müdürlüğünde (Kırka 

Bor İşletme Müdürlüğü-Eskişehir, Emet Bor İşletme Müdürlüğü-Kütahya, Bandırma Bor ve 

Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü-Balıkesir, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü-Balıkesir) bor 

kimyasalları ve eşdeğeri ürünler (boraks pentahidrat, boraks dekahidrat, borik asit, bor oksit, 

kalsine tinkal, susuz boraks, öğütülmüş kolemanit ve öğütülmüş üleksit) üreterek iç ve dış 

piyasalara sunmaktadır. 

Bor ürünleri, tüketim alanlarının hiç birinde ana girdi olmayıp, diğer endüstriyel 
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minerallerle birlikte üretim sürecine %01 ile %20 arasında değişen oranlarda katılarak nihai 

ürünün içine dâhil edilmektedir. 

Dünya fiili bor üretimi 2018 yılında yaklaşık 4,3 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. 

Fiili bor üretiminde; Türkiye % 55 pay ile birinci sırada yer alırken, ABD %25, Güney Amerika 

(Arjantin, Şili, Peru, Bolivya) ve Asya ülkeleri (Rusya, Çin, Hindistan) %20 payla takip 

etmiştir. Dünya bor ürünleri tüketimi ise 2017 yılında ise 3,87 milyon ton iken 2018 yılında % 

6,7 oranında artarak 4,13 milyon ton seviyesine yükselmiştir.  

Eti Maden’in 2018 yılı rafine bor ürünleri kurulu kapasitesi toplam 2,7 milyon ton, 

üretimi ise 2,43 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup kapasite kullanım oranı % 90 

düzeyindedir.  

Bor üretimi dünyada, Türkiye, ABD, Rusya ve Güney Amerika olmak üzere 4 bölgede 

yoğunlaşmış olmakla birlikte bor piyasası, sınırlı üretici olması ve ürün grubunun birbirlerini 

ikame edebilme özellikleri ve ürün çeşitlendirmesi gerektirmesi nedeniyle oligopol bir 

piyasadır. Sektör, 2 ana üretici olan Eti Maden ve Amerika merkezli bir Şirket tarafından 

kontrol edilmektedir. 

1.5 Cari Yıl Bilgileri 

Eti Maden İşletmelerinin 2018 yılında 2,53 milyon ton bor ve türevi ürünü satışı 

gerçekleştirmiştir. Bu satışın % 97’si ihracat olup toplam 990 milyon dolar hasılat elde 

edilmiştir.  İhracatının yaklaşık % 60’ı Uzak Doğu, %26’sı Avrupa ve %13’üde Kuzey-Güney 

Amerika, %1’i ise Afrika bölgesine yapılmıştır.  

2018 yılında gerçekleşen 4.981.865 bin TL tutarındaki ürün satışının 4.850.243 bin 

TL’lik kısmı yurt dışına gerçekleşmiş olup işletmeler tarafından satışa konu olan rafine ürün 

sayısı ise 17’dir. Bu geniş ürün yelpazesine karşın yurt dışı satışların yaklaşık % 91 oranında 

4.407.516 bin TL‘lik kısmı, 3 adet bor kimyasalları ve eş değer ürün grubundan oluşmaktadır. 

Yurt dışına yapılan 4.850.243 bin TL tutarındaki ürün içerisinde en ağırlıklı olarak 2.229.587 

bin TL ile Eti Bor 48, 1.202.940 bin TL ile öğütülmüş kolemanit ve 974.989 bin TL ile de borik 

asit satışı yer almaktadır. 

2017 yılında yurt dışına yapılan 2.116 bin ton ürün satışına karşılık 3.106 milyon TL 

hasılat elde edilmiş iken 2018 yılında 2.370 bin tona karşılık 4.850 milyon TL gelir elde edilmiş, 

bu sebeple 2017 yılındaki ton başına 1,46 milyon TL gelir düzeyi 2018 yılında ton başına 2,05 

milyon TL’ye yükselmiştir. Bu olumlu yükselişte satış miktarında  %12 düzeyindeki artışın 

yanı sıra döviz kurundaki yükselme de etkili olmuş olup geçen yıla göre, 2018 yılı faaliyet karı 
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2.694.707 bin TL, dönem karı ise 1.525.616 bin TL artış ile 3.325.777 bin TL olarak 

sonuçlanmıştır. 

Eti Maden İşletmeleri dünya bor rezervinin %73,4 oranında 946,8 milyon tonuna, bor 

pazarının ise 2017 yılı itibariyle % 55’ine sahip bulunmaktadır. Görüleceği üzere Kuruluş, 

dünya bor rezervlerinin 3/4 ‘üne sahip iken, 2018 yılında bor ve türevlerinin satışındaki pazar 

payı %55 seviyesindedir.  

Eti Maden, 2017 yılında kurulu her bir tonluk üretim kapasitesine karşılık, 0,75 ton 

üretim, 0,82 ton satış gerçekleştirmiş ve bu kapasite karşılığında 0,32 milyon dolar ihracat 

yapmıştır. Kuruluşun 2018 yılı gerçekleşmeleri ise kurulu her bir tonluk üretim tesis 

kapasitesine karşılık, 0,90 ton üretim, 0,96 ton satış ve bu kapasite karşılığında 0,367 milyon 

dolar ihracat olarak gerçekleşmiştir. 

1.5.1 İşletme Bütçesi 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29’uncu maddesine göre; Teşebbüsler, 

yıllık yatırım ve finansman programlarını stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflere uygun 

olarak hazırlamak zorundadır. Kamu iktisadi teşebbüslerinin bu kararda belirtilen ilkeler 

çerçevesinde faaliyet göstermesinden kuruluşların yönetim kurulları sorumlu tutulmuştur.  

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 Yılına ait Genel Yatırım ve 

Finansman Programı Hakkındaki 11.10.2017 tarih ve 2017/10925 sayılı Karar, 31.10.2017 tarih 

ve 30226 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Kararname ekinin 

15’inci maddesi doğrultusunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2018 yılına ait program 

için tespit edilen mali büyüklükler ve temel varsayımlar belirlenmiştir. 

Mali büyüklükler ve temel varsayımlar doğrultusunda hazırlanan 2018 yılı Kuruluş 

Bütçesi 27.12.2017 tarihli Genel Müdür Olur’u ile kabul edilmiştir.  

Şirketin 2018 yılı bütçesine ilişkin başlıca bilgileri, geçen yıl gerçekleşmeleri ile birlikte 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 3: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

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             

Genel Müdürlük ve 

İşletmeler 

Kişi 3.854 (19,1) 4.394 4.394 3.966 (9,7) 

   
 

B-Personel giderleri     
 

      
 

Genel Müdürlük ve 

İşletmeler 
Bin TL 

290.074 (8,1) 348.871 351.788 340.277 (2,5) 

       
 

C-Tüm alım tutarı     
 

      
 

Genel Müdürlük ve 

İşletmeler 
Bin TL 

414.706 (24,2) 444.300 444.300 382.601 (13,9) 

     
 

  
 

D-Tüm üretim maliyeti     
 

      
 

Genel Müdürlük ve 

İşletmeler 

Bin TL 861.468 (20,1) 1.390.376 1.390.376 1.390.288 (0,01) 

   
 

      
 

E-Net satış tutarı     
 

      
 

Genel Müdürlük ve 

İşletmeler 

Bin TL 3.219.603 27,0 3.417.676 3.417.676 4.726.437 38,3 

 

 
  

 
      

 

F-Yatırımlar (Nakdi 

harcama) 

   
      

 

Genel Müdürlük ve 

İşletmeler 
Bin TL 

149.695 (46,7) 417.000 417.000 386.772 (7,2) 

 

   
      

 

G-Dönem karı veya 

zararı  

   
      

 

Füzyon Bin TL 1.800.161 62,1 1.292.879 1.292.879 3.325.778 157,2 

Şirkette, 2018 yılı faaliyetleri sonucunda yılsonu itibariyle; istihdam edilen 3.966 

personel için 340.277 bin TL personel gideri yapılmış, 382.601 bin TL alım gerçekleştirilmiş, 

üretimi gerçekleştirilen muhtelif cins ve miktarda mamul madde karşılığında 1.390.288 bin TL 

üretim maliyeti yapılmış, satışı gerçekleştirilen muhtelif cins ve miktarda mamul madde 

karşılığında da 4.726.437 bin TL satış hasılatı elde edilmiş ve 386.772 bin TL tutarında nakdi 

yatırım harcaması gerçekleştirilerek 2018 yılı üretim ve satış faaliyetleri çerçevesinde toplam 

3.325.778 bin TL dönem karı elde edilmiştir. 

1.5.2 İnsan Kaynakları 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde üç ayrı statüde personel istihdam 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 7 
 

edilmektedir. 

Birinci grup, memur statüsündeki personeldir. Bunlar hakkında 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. I sayılı cetvele tabi olan bu grup personelin 

kadroları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. 

İkinci grup, KİT’lerin personel rejimini düzenleyen 399 sayılı KHK’ye göre, sözleşmeli 

statüde istihdam edilen II sayılı cetvele tabi personeldir. Sözleşmeli personelin kadroları 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ihdas edilmektedir. Kamu görevlilerinin 01.01.2018-

31.12.2019 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri, 4688 sayılı Kamu Görevlileri 

Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 28-32 inci maddelerine dayanılarak karara 

bağlanmıştır. 

Üçüncü grup ise 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak istihdam edilen 

işçilerdir. Ayrıca niteliği itibarıyla gerek görülen bazı işler, hizmet alımı yolu ile yüklenici 

işçilere yaptırılmaktadır.  

Şirketin 2018 yılı personel sayı ve harcamaları geçen yıl gerçekleşmeleri ile birlikte 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 4: Personel Sayısı ve Harcamalar 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 ve 

Denetçiler (Kuruluş Dışı) 
   98 290 283 

II-Memurlar 212 216 231 18.140 21.164 21.114 

III-Sözleşmeliler 1.371 1.377 1.309 95.949 112.635 111.498 

  A-399 sayılı KHK'ya göre çalışanlar 1.371 1.377 1.309 95.949 112.635 111.498 

  B-657 sayılı Kanun'a göre çalışanlar   
  

  

  C-Diğer sözleşmeliler   
  

  

IV-İşçiler 2.271 2.801 2.426 175.985 217.699 207.382 

  A-Sürekli işçiler  2.271 2.801 2.426 175.985 217.699 207.382 

  B-Geçici işçiler        

Genel müdürlük toplamı 3.854 4.394 3.966 290.074 351.788 340.277 

Yüklenici İşçiler 2.068 1.909 2.115 229.765 330.000 315.374 

 

2018 yılında personele yapılan harcama toplamı, bir önceki yıla göre yaklaşık olarak % 

17,5 oranında 50.203 bin TL artarak 340.277 bin TL’ye yükselmiştir. Bu tutarın 283 bin TL’si 

yönetim kurulu üyelerine,  207.382 bin TL’si işçilere, 111.498 bin TL’si sözleşmeli personele 

ve 21.114 bin TL’si de memurlara aittir.  
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1.5.3 Tedarik 

Kuruluşta mal ve hizmet alımlarına ilişkin satın alma faaliyetleri 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında yürütülmektedir. 

Teşekkül 4734 sayılı Kanun’da düzenlenen amaç, ilke ve belirlenen sınırlar doğrultusunda 

alımlarını, Yönetim Kurulu’nca kabul edilen “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı 201 

sayılı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 

hükümlerine göre yürütmektedir.  

Mal ve hizmet alımlarına ait yetki limitleri, ihtiyaca göre Yönetim Kurulu’nca 

belirlenmekte olup, Yönetim Kurulu’nun 28.12.2017 tarih ve 711-2 sayılı kararı ile kabul edilen  

(KDV hariç) satın alma yetki limitleri güncellenmiştir. Mal ve hizmet alımları şeklinde 

sınıflanan satın alma iş ve işlemleri, Yönetim Kurulu’nca belirlenen yetki limitleri 

çerçevesinde, işin konusuna göre başta Satın Alma Dairesi Başkanlığı olmak üzere, ilgili daire 

başkanlıkları ve işletme müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, Kuruluşun yapım 

işlerine ilişkin ihaleleri merkez teşkilatında Tesis-Mühendislik, Üretim ve Koordinasyon 

Dairesi Başkanlığınca yapılmaktadır.   

Teşekkülde görev tanımları her birim ve pozisyon için belirlenerek, üretim birimlerinin, 

üretim; satın alma birimlerinin, satın alma; yatırım biriminin, yatırım; lojistik birimlerinin ise 

lojistik faaliyetleri ile uğraşmasının prensip olarak belirlendiği gerekçesi ile bütçenin önemli 

bir bölümünü teşkil eden satın alma işlemleri ile ilgili olarak Satın alma Daire Başkanlığı 

dışında mal ve hizmet alımları, belirlenen yetkiler çerçevesinde çeşitli daire başkanlıkları 

tarafından yapılmaktadır. 
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1.5.3.1 Mal Alımları 

Tablo 5:Mal Alımları Tablosu 

Alımlar 

2017 
2018 

Ödeneğe 

göre sapma 

(%) 

Program Gerçekleşen 

Miktar 

Tutar 

 (Bin TL.) Miktar 

Ödenek 

(Bin TL.) Miktar 

Tutar 

(Bin TL.) 

I-İlk Madde ve Yardımcı   23.116   120.766   111.241 (7,9) 

-Yurtiçi   23.116   108.474   102.890 (5,1) 

-Genel Müdürlük   23.116   108.474   102.890 (5,1) 

-Yurtdışı      12.292   8.351 (32) 

-Genel Müdürlük      12.292   8.351 (32) 

2-İşletme Malzemesi               

Yedekler ve Diğer Mal.   161.825   323.534   271.360 (16,9) 

-Yurtiçi   161.661   300.189   262.365 (12,6) 

-Genel Müdürlük   161.661   300.189   262.365 (12,6) 

-Yurtdışı   165   23.345   8.995 (61) 

-Genel Müdürlük   165   23.345   8.995 (61) 

3-Ticari Mallar   -    -    -  -  

Yurtiçi alımlar toplamı   184.776   408.663   365.255 (10,6) 

Yurtdışı alımlar toplamı   165  35.637   17.346 (51,3) 

Genel Toplam   184.941   444.300   382.601 (13,9) 

Verilen Sipariş 

Avansları   4.887      52.611   

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce, 2018 yılında, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun temel satın alma maddeleri çerçevesinde, 408.663 bin TL si iç, 35.637 bin TL’si 

de dış piyasadan olmak üzere toplam 444.300 bin TL tutarında alım yapılması bütçe ile 

programlanmıştır. Ancak, 2018 yılında 365.255 bin TL’si iç, 17.346 bin TL’si de dış alım 

olmak üzere (201 sayılı Yönetmelik ve doğrudan temin dışında) toplam 382.601 bin TL 

tutarında alım gerçekleşmiştir. 

Toplam alımın, 111.241 bin TL’si ilk madde ve yardımcı madde, 271.360 bin TL’si ise 

işletme malzemesi, yedek, sosyal yardım ve sivil savunma malzeme alımlarına ilişkin 

harcamalara aittir. Tabloda görülen mal alımlarına ilişkin gerçekleşmeler, ihale süreci geçen 

yılsonu ve 2018 yılı içinde tamamlanarak İlk madde ve malzeme hesabına yapılan girişleri 
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içermektedir. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın alma Daire Başkanlığınca sadece 

merkeze ait 2018 yılında 1.993’ü yurt içi, 8’i yurt dışı katılımcılara da açık olmak üzere 

sonuçlanan toplam 2.001 adet mal ve hizmet ihalesi (doğrudan temin dâhil) yapılmış olup 

imzalanan sözleşme tutarı 1.064.103 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Sözleşmeye bağlanan 1.064.103 bin TL tutarındaki ihalenin; 

-355.989 bin TL’si, 4734 sayılı Kanun ve 201 sayılı Satın alma Yönetmeliği 

çerçevesinde yapılan mal alımlarını, 

-295.877 bin TL’si, 4734 sayılı Kanun ve 201 sayılı Satın alma Yönetmeliği 

çerçevesinde yapılan hizmet alımlarını, 

-371.389 bin TL’si, 4734 sayılı Kanun’un 3.maddesi (e) ve (o) bentlerine göre DMO ile 

ETK Bakanlığının ilgili kuruluşlarından yapılan doğalgaz- kömür alımları ile 201 sayılı 

Yönetmeliğin 24. Maddesi çerçevesinde yapılan alımları,   

-40.848 bin TL ise 4734 sayılı Kanunun 22/d ve 201 sayılı Yönetmeliğin 24/1-ç 

maddesine göre yapılan doğrudan temine yönelik alımları içermektedir. 

Bunların dışında Satınalma Daire Başkanlığı dışındaki Genel Müdürlük birimleri ile 

işletmelerin doğrudan temin yolu ile aldıkları mal ve hizmet tutarı ise 36.813 bin TL olarak 

gerçekleşmiştir.  

Tablo 6:İlk madde ve malzeme stokları tablosu 

        2018 yılında   

     2017       

     Yılından Giren Çıkan 2019Yılına 

İlk madde ve malzeme stokları Devreden Bin TL Bin TL Devreden 

     Stok     Stok 

      Bin TL     Bin TL 

1-İlk madde ve yardımcı madde  17.865 111.240 96.371 32.734 

    -Genel Müdürlük/İşletmeler  17.865 111.240 96.371 32.734 

2-İşletme malzemesi, yedekler 

ve diğer (Sipariş avansları dâhil)  110.560 271.361 228.979 152.942 

    -Genel Müdürlük/İşletmeler  110.560 271.361 228.979 152.942 

 Toplam 128.425 382.601 325.350 185.676 

    -Genel Müdürlük/İşletmeler  128.425 382.601 325.350 185.676 

 

Şirketin geçen yıldan devreden 128.425 bin TL tutarındaki ilk madde ve malzeme 

stoklarına yıl içinde 382.601 bin TL giriş, 325.350 bin TL ise çıkış olmuştur. Eti Maden’in 2018 

yılı stok hareketleri sonucunda ise 32.734 bin TL’si ilk ve yardımcı madde, 152.942 bin TL’si 

ise işletme malzemesi ve yedekler olmak üzere 2019 yılına 185.676 bin TL ilk madde malzeme 
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stoku devredilmiştir.  

1.5.3.2 Hizmet Alımları 

Tablo 7:Hizmet Alımları Tablosu 

Alımlar 

 

2017 
2018 

Gerçekleşen 

Miktar 

Kişi 
Tutar 

(Bin TL) 

Program Gerçekleşen Ödeneğe 

Göre 

Sapma 

(%) 
Miktar 

Kişi 

Ödenek 

(Bin TL) 

Miktar 

Kişi 

Tutar 

(Bin TL) 

1-Üretim 

-Genel Müdürlük 

-İşletmeler 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

    

              - 

499 40.202 369 58.033 355 57.262 (1) 

2-Temizlik 

-Genel Müdürlük 

-İşletmeler 

 

111 

 

5.451 111 5.131 104 5.058 (1) 

345 15.522 320 19.627 313 19.296 (2) 

3-Koruma ve güvenlik 

-Genel Müdürlük 

-İşletmeler 

 

48 

 

2.670 44 2.684 45 2.696 - 

231 12.167 231 13.752 232 14.403 5 

4-Taşıt ve araç kiralama 

-Genel Müdürlük 

-İşletmeler 

 

22 

 

1.872 22 1.753 23 1.850 6 

57 5.666 74 13.798 75 12.547 (9) 

5-Yemek 

-Genel Müdürlük 

-İşletmeler 

 

47 

 

2.269 47 2.373 48 2.367 - 

259 10.721 259 14.455 260 13.708 (5) 

6-Diğer 

-Genel Müdürlük 

-İşletmeler 

 

15 

 

19.516 16 20.211 16 19.310 (4) 

434 113.710 416 178.183 646 166.877 (6) 

Genel Toplam 2.068 229.765 1.909 330.000 2.115 315.374 (4) 

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hizmet alımları kamu ihale mevzuatına tabi 

olup, KİT Genel Yatırım ve Finansman Programı dâhilinde Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenen 

harcama tavanı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Kuruluşun hizmet alımları harcama 

tavanı, 2018 yılı Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesi ile 245.247 bin TL olarak 

belirlenmiştir. Kararnameye ilişkin Tebliğin verdiği yetkiye istinaden 2018 yılı hizmet alım 

tavanı tutarı Bakan oluru ile % 34,5 oranında artırılarak 330.000 bin TL düzeyine yükselmiştir. 
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2018 yılında yapılan 315.374 bin TL harcamanın ana gruplar itibariyle; 57.262 bin TL’si 

işletmelerde cevher taşıma, konsantratör besleme ve zenginleştirme gibi esas faaliyet konusu 

işlerde, 5.058 bin TL’si temizlik, 13.708 bin TL’si yemek ve 12.547 bin TL’si ise taşıt-araç 

kiralama hizmet alımlarına aittir. 2018 yılında gerçekleştirilen hizmet alım toplamının % 59’u 

oranında 166.876 bin TL tutarı ise Diğer hizmet alım başlığında toplanmıştır. Bu harcama 

kaleminin 7.374 bin TL’si bakım onarım, 439 bin TL’si bilgi işlem, 4.219 bin TL’si itfaiye, 

1.102 bin TL’si sağlık, 67.220 bin TL’si tahmil tahliye, 93.229 bin TL’si nakliye ve 12.603 bin 

TL’si de çeşitli diğer hizmet alım harcamalarına aittir. 

Kuruluşta hizmet alımları yoluyla istihdam edilen yüklenici işçi sayısı yukarıda 

belirtilen ölçütler çerçevesinde personel çalıştırmasına dayalı ve/veya bunun dışında ki hizmet 

sözleşmesine dayalı istihdam olmak üzere değişiklik göstermektedir. 

Bir hizmet alımının “Personel Çalıştırılmasına Dayalı” olarak kabul edilebilmesi için 

Kamu İhale Genel Tebliği Madde 78,1’nci maddesinde belirtilen 3 kriteri bir arada sağlaması 

gerekmektedir. Buna göre, ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında 

belirlendiği işler, personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı işler ve 

yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol 

giderleri dâhil işçilik giderinden oluştuğu işler, personel çalıştırılmasına dayalı işlerdir. Tebliğ 

düzenlemesine göre bu 3 ölçütü bir arada sağlamayan hizmet alımları, personel çalıştırılmasına 

dayalı bir hizmet alımı olarak kabul edilmemektedir. 

2017 yılında gerçekleştirilen ‘’Birleştirilmiş Lojistik Hizmet Alımları’’ , 2018 yılında 

‘’Torbalama, İstifleme, Paletleme, Yükleme, Hizmet Alımları’’ ve ‘’Nakliye Hizmet Alımları’’ 

olmak üzere iki ayrı hizmet alımı şeklinde ihale edildiğinden dolayı Diğer Hizmet alımı 

kalemindeki personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımları çalışan sayısında 230 kişilik artış 

gerçekleşmiştir. Bununla birlikte üretim ve temizlik kalemleri gibi bazı hizmet alımlarındaki 

kapsam değişikliği nedeniyle bahsi geçen kalemlerdeki personel sayısında düşüş 

görülmektedir. 

1.5.4 Giderler 

Şirketin 2018 yılına ilişkin giderleri, ödenek ve geçen yıl gerçekleşmeleri ile birlikte 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 13 
 

 

Tablo 8: Gider Grupları Tablosu 

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 184.426 399.542 361.715 (37.827) (9,5) 

1-lşçi ücret ve giderleri 175.985 217.699 207.382 (10.317) (4,7) 

2-Memur ve sözleşmeli personel ücret 

ve giderleri 

114.089 134.089 132.895 (1.194) (0,9) 

3-Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 910.076 1.260.374 1.141.165 (119.209) (9,5) 

4-Çeşitli giderler 55.684 91.576 82.480 (9.096) (9,9) 

5-Vergi resim ve harçlar 21.750 29.893 29.005 (888) (3) 

6-Amortismanlar ve tükenme payları 266.419 303.348 287.405 (15.943) (5,3) 

7-Finansman giderleri      

Toplam 1.728.429 2.436.521 2.242.047 (194.474) (8,3) 

 

2018 yılında toplam 2.436.521 bin TL gider yapılması öngörülmüş olup yılsonu 

itibariyle, öngörülen tutardan yaklaşık olarak % 8 eksik olmak üzere toplam 2.242.047 bin TL 

tutarında gider gerçekleşmiştir. 2018 yılı toplam giderleri, geçen yıla göre % 29,7 oranında artış 

göstermiş olup toplam giderler içerisinde en yüksek payı %50,8 oranla dışarıdan sağlanan fayda 

ve hizmetler gideri oluşturmuştur. 
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1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

Tablo 9:Üretim Türü Tablosu 

 

  

2017

Gerçekleşen Program Gerçekleşen
Programa 

göre

Geçen 

yıla göre

(ton) (ton) (ton) (%) (%)

5.801.459 6.400.000 7.937.461 124 137

- Kolemanit 2.803.115 2.650.000 3.862.684 146 138

- Tinkal 2.775.344 3.510.000 3.826.777 109 138

- Üleksit 223.000 240.000 248.000 103 111

1.638.001 1.610.250 1.969.727 122 120

- Kolemanit 1.458.686 1.478.750 1.773.619 120 122

- Üleksit 179.315 131.500 196.109 149 109

1.180.490 1.072.166 1.396.041 130 118

- Kolemanit 1.126.505 1.013.316 1.354.972 134 120

- Üleksit 53.985 58.850 41.069 70 76

1.139.174 1.212.111 1.387.409 114 122

- Kolemanit 1.089.493 1.157.111 1.349.841 117 124

- Üleksit 49.682 55.000 37.568 68 76

9.204 5.500 8.974 163 98

- Kolemanit 520 500 550 110 106

- Üleksit 8.684 5.000 8.424 168 97

1.151 10.000 633 6 55

500 - - -

- Kalsine Tinkal - 500 - - -

- Kalsine Üleksit - - - - -

1.333.233 1.811.750 1.737.939 96 130

- Boraks dekahidrat 63.239 96.000 102.709 107 162

- Etibor-48 (BP-Bandırma) 90.087 120.000 101.860 85 113

- Boraks pentahidrat (BP-Kırka) 873.546 1.200.000 1.106.004 92 127

- Borik asit 276.804 340.000 387.378 114 140

- Boroksit (Amorf) 2.238 3.000 3.274 109 146

- Camsı Boroksit 283 750 224 30 79

- Susuz boraks (Etibor-68) 17.494 32.000 26.611 83 152

- Çinko Borat 791 7.000 - - -

- Etidot-67 (Zirai bor) 8.752 13.000 9.878 76 113

6.905 17.000 9.402 55 136

- - - - -

- Kalsine pirit 108.201 145.047 91.947 63 85

- Sülfürik asit 216.137 236.560 198.107 84 92

- Konsantre ara ürün 299.298 257.000 373.835 145 125

 Borlu Soda:

 Yan ve ara ürünler:

 Öğütülmüş

 Granül (2-4 mm):

 Eticol Ceramic: 

 Kalsine:

 Bor kimyasalları:

 Eti Matik:

 Kırılmış:

Üretimi yapılan ürünler

2018 Gerçekleşme oranı             

 Tuvönan:

 Konsantre:



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 15 
 

Tablo 10:Üretim ve Maliyetler Tablosu 

Füzyon 

2017 yılı 2018 yılı  Gerçekleşme oranı  

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
 Programa 

göre  

 Geçen 

yıla 

göre  

Bin TL  %  Bin TL  %  Bin TL  %   %   %  

1-Üretimle doğrudan ilg.giderler: 

 
  

 
            

-İlk madde ve malzeme 95.327 11,07 237.547 17,09 233.777 16,82          98           245     

-İşçilik 94.078 10,92 135.907 9,77 117.570 8,46          87     
       

125     

-Dış.sağ.fayda ve hizm. 153.451 17,81 272.978 19,63 248.964 17,91          91     
       

162     

-Çeşitli giderler 25.672 2,98 35.890 2,58 42.773 3,08        119     
       

167     

-Vergi,  1076 0,12 1.501 0,11 1.298 0,09          86     
       

121     

-Amortisman 212.911 24,71 245.762 17,68 318.122 22,88        129     
       

149     

Toplam (1) 582.515 67,62 929.585 66,86 962.504 69,23        104     
       

165     

2-Üretimle dolaylı ilg.giderler 278.953 32,38 460.791 33,14 427.784 30,77          93     
       

153     

Toplam (2) 278.953 32,38 460.791 33,14 427.784 30,77          93     
       

153     

Toplam (1+2) 861.468 100,00 1.390.376 100,00 1.390.288 100,00        100     
       

161     

1.5.6 Pazarlama 

2840 sayılı Maden Kanunu ile bor madenlerinin üretilmesi, işletilmesi ve pazarlanması 

faaliyetlerini gerçekleştirme görevi Eti Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir.  

Şirketin pazarlama faaliyetleri, Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı tarafından, 

08.07.2010 tarih ve 360/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Teşekkülün tüm birimlerini 

kapsayan ‘’Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi’’ 

ve “Satış Fiyatları ve Esasları” kararına göre yürütülmektedir. Şirket tarafından pazarlama ve 

satış faaliyetleri dünyanın birçok ülkesine doğrudan ve diğer dağıtım kanalları aracılığı ile 

yapılmakta olup son tüketici durumunda olan ve uzun yıllardan beri iş yapılan son tüketici 

durumundaki müşterilere genellikle doğrudan satış yapılmaktadır.  

Acentelik yetkisine sahip dağıtım ağının ağırlığını şirketin hissedarı olduğu yurtdışında 

kurulu şirketler ve onların alt şirketleri oluşturmaktadır. Bunlar Etimine SA (Lüksemburg) ve 

AB Etiproduts OY (Finlandiya) ile bunların alt şirketleri olarak faaliyet gösteren Etimine USA 

(ABD), Shanghai Etimaden (Shanghai), Etimaden Asia Pasific (Hong Kong), EtiProducts Ltd. 

(Rusya)’dır.  
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1.5.6.1 Satışlar 

Şirketin 2018 yılına ilişkin satışları, program ve geçen yıl gerçekleşmeleri ile birlikte 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 11: Satışlar Tablosu 

Satışlar Ölçü 

2017 2018 

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen 

Miktar 
Tutar  

(Bin TL) 
Miktar 

Tutar  

(Bin TL) 
Miktar 

Tutar  

(Bin TL) 

1-Esas ürün: Bin Ton 2.198 3.212.174 2.351 3.409.031 2.447 4.975.631 

       a)Yurt içi Bin Ton 82 106.195 90 128.885 77 125.388 

b)Yurt dışına Bin Ton 2.116 3.105.979 2.261 3.280.146 2.370 4.850.243 

2-Yan ve ara ürün: Bin Ton 131 7.429 145 8.645 84 6.234 

a)Yurt içi Bin Ton 131 7.429 145 8.645 84 6.234 

b)Yurt dışına Bin Ton - - - - - - 

Yurt içi satış toplamı Bin Ton 213 113.624 235 137.530 161 131.622 

Yurt dışı satış toplamı Bin Ton 2.116 3.105.979 2.261 3.280.146 2.370 4.850.243 

Genel toplam Bin Ton 2.329 3.219.603 2.496 3.417.676 2.531 4.981.865 

Arızi satışlar   2.014    5.816 

 

2018 yılı toplam satışları, 2017 yılına göre yaklaşık % 54,7 oranında 1.762.262 bin 

TL’lik artışla 4.981.865 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen satışların, %2,6 oranında 

131.622 bin TL’sini iç, %97,4 oranında 4.850.243 bin TL’sini dış satışlar oluşturmuş olup 

gerçekleşen satışlar, 2018 yılı programı ile öngörülen 3.417.676 bin TL’lik tutarın 1.564.189 

bin TL üzerinde gerçekleşmiştir. 

Şirketin 2018 yılına ilişkin mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları, geçen yıl 

gerçekleşmeleri ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 17 
 

Tablo 12: Mamul, Yan-Ara ürün ve Ticari Mal Stokları Tablosu 

Stoklar 

2017 yılından 

devreden stok 

2018 yılında  
2019 yılına 

devreden 

stok 

 

Giren Çıkan 

 

 

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

1-Esas ürünler 182.834 3.840.546 3.811.498 211.883 

 

 

2- Yan ve ara ürün 99.428 97.132 85.212 111.348 

 

 

3-Ticari mallar 653  19.984 19.044 940 
 

 

Genel Toplam 282.915 3.957.662 3.915.754 324.171 
 

 

 

2017 yılından devreden toplam 282.915 bin TL tutarındaki mamul, yan-ara ürün ve 

ticari mal stoklarına, 3.957.662 bin TL tutarında giriş yapılmış olup ilgili stoklardan yıl içinde 

3.915.754 bin TL’lik çıkışın gerçekleşmesinden sonra 2019 yılına toplam 324.171 bin TL 

tutarında mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları devretmiştir. 

1.5.6.2 Satış Sonuçları 

Şirketin 2018 yılına ilişkin satış sonuçları, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 13: Satış Sonuçları Tablosu 

Satış Sonuçları 

Net                 

satışlar 

Satışların 

maliyeti 

Faaliyet 

giderleri 

Satış 

maliyetleri 

toplamı 

Faaliyet kârı/  

zararı 

Satış 

maliyetine 

göre kâr/ 

zarar 

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

1-Esas ürün:       

   a)Yurt içi 131.060 64.079 30.796 94.875 36.184 38 

   b)Yurt dışına 4.595.377 1.248.914 687.940 1.936.854 2.658.523 137 

Yurt içi satış toplamı 131.060 64.079 30.796 94.875 36.184 38 

Yurt dışı satış toplamı 4.595.377 1.248.914 687.940 1.936.854 2.658.523 137 

Genel toplam 4.726.437 1.312.994 718.736 2.031.729 2.694.707 133 

Satış programı 3.417.675 1.206.813 764.533 1.971.346 1.446.329 73 

Programa göre fark 1.308.762 106.181 (45.797) 60.384 1.248.378 2.067 

Geçen dönem satış 

sonuçları 
3.171.488      959.180   575.812    1.534.992   1.636.496  107 
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Teşekkül hem ürün çeşitliliğine, hem de farklı ticari değerlerdeki ürünlere sahiptir. 

Bunlardan rafineri bor ürünlerinden başlıcaları; Etibor-48, Boraks Pentahidrat, Boraks 

Dekahidrat, Borik Asit, Etidot-67 (Zirai Bor), Etibor-68 (Susuz Boraks), Çinko Borat, Bor 

Oksit, Öğütülmüş Kolemanit ve Öğütülmüş Üleksittir. 

2018 yılında 3.417.675 bin TL tutarında programlanan net satışlar, programa göre 

1.308.762 bin TL fazla olup bir önceki yıla göre de 1.554.949 bin TL artış göstererek 4.726.437 

bin TL olarak gerçekleşmiştir. Satışların maliyeti toplamında 1.312.994 bin TL’lik, faaliyet 

giderleri toplamında 718.736 bin TL’lik, satış maliyetleri toplamında 2.031.729 bin TL’lik, 

dönem sonunda faaliyet karı toplamında da 2.694.707 bin TL’lik gerçekleşme sağlanmıştır. 

1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler 

Şirketin 2018 yılsonu itibariyle bağlı ortaklık ile iştiraklerinin sermayeleri ve 

sermayedeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 14: Bağlı Ortaklık ve İştirakler Tablosu 

Bağlı ortaklık ve iştirakler 

Bağlı 

ortaklığın / 

iştirakin 

esas 

sermayesi 

Bağlı 

ortaklığın/ 

iştirakin 

ödenen 

sermayesi 

 

Ana kuruluş tarafından 

2018 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 

                              

  

Toplam I                             

II - İştirakler                         

Etimine S.A (Lüksemburg) 19.920 19.920 14.940 14.940 75 14.940 14.940 100  6.089 45.861  5.659 11.460  0,38 0,77 

EtiProducts O.Y. (Finlandiya) 9.912 9.912 4.956 4.956 50 4.956 4.956 100  10.086 15.691  1.961 5.342 2,0 3,2 

                    

Eti  Soda  A.Ş. 128.300 116.570 33.358 33.358 26 33.358 33.358 100 293.702 827.152 1.668 179.974 0,05 5,4 

Enflasyon Düzeltmesi   13 13  13 13            

  

TRBor Bor Tekn. A.Ş. 

 

10.000 

 

2.575 

 

3.300 

 

850 

 

25 

 

850 

 

850 

 

100 

 

 

 

(31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasfiye Halinde Olanlar 
                  

T.H. Krom İşletmeleri   17 17  17 17            

Metek A.Ş. 1 1 1 1 100 1 1            

Enflasyon Düzeltmesi   1.180 1.180 100 1.180 1.180 100           

               

Genel toplam (I+II) 
 

168.133 148.978 57.765 55.314  55.314 55.314  309.877 888.673 9.288 196.776 0,16 3,6 
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Teşekkülün, merkezleri yurt dışında olan ve sermayesinin bir kısmı doğrudan bir kısmı 

da dolaylı olmak üzere % 100’üne sahip olduğu Etimine S.A ve Etiproducts O.Y. adında 2 tane 

bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Her iki şirketin yöneticileri de Teşekkül tarafından belirlenen 

personelden oluşmaktadır.  

Etimine S.A. 

Şirket’in 10 milyon Avro sermayesi olup 2017 yılı konsolide karı 6.089 bin TL olarak 

gerçekleşmiştir. Şirket, 2018 yılında Eti Maden İşletmelerine 2017 yılı karından 11.460 bin TL 

temettü ödemesinde bulunmuştur. 

Etiproducts O.Y.   

Şirket’in 5 milyon Avro sermayesi olup 2017 yılı konsolide karı 10.086 bin TL olarak 

gerçekleşmiştir. Şirket, 2018 yılında Eti Maden İşletmelerine 2017 yılı karından 5.342 bin TL 

temettü ödemesinde bulunmuştur. 

Eti Soda Pazarlama ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

Yüksek Planlama Kurulu'nun 18.8.1998 tarih ve 98/T-41 sayılı kararıyla Eti Maden 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün % 26 oranında iştiraki ile 5.000 TL sermayeli Eti Soda 

Pazarlama ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulmuştur. Daha sonra 15.01.2009 tarihinde 

yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, 61,8 milyon TL olan esas sermaye 128,3 

milyon TL’ye çıkarılmıştır. 

Eti Soda AŞ’nin 2017 yılı konsolide karı 293.702 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket, 

2018 yılında Eti Maden İşletmelerine 2017 yılı karından 179.974 bin TL temettü ödemesinde 

bulunmuştur. 

TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş. 

2018 yılında, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27’nci maddesine göre, 

Yüksek Planlama Kurulunca, Eti Maden İşletmeleri genel Müdürlüğü tarafından TRBOR Bor 

Teknolojileri AŞ’ye %33 oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir. 

1.5.8 Yatırımlar 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2018 yılı Yatırım Programı Teklifi, toplam 

374.000.000 TL (Madencilik 157.000.000 TL, İmalat Sektörü/Kimya Sanayi 217.000.000 TL) 

olarak hazırlanmış ve Genel Müdürlük Makamının 26.07.2017 tarih ve E.14821 sayılı oluru ile 

kabul edilerek, Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulmuş, ayrıca söz konusu teklif üzerinde 

ihtiyaç duyulacak değişikliklerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. 

2018 Yılı Yatırım Programı’nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 
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Bakanlar Kurulu Kararı eki olarak, Onuncu Kalkınma Planında, 2018-2020 Orta Vadeli 

Programında, 2018 Yılı Programında ve 2018-2010 Yılı Yatırım Programı Hazırlama 

Rehberinde öngörülen hedefler, öncelikler ve esaslar ile belirtilen yatırım tavanına göre yeniden 

düzenlenen "2018 Yılı Yatırım Programı" 417.000.000 TL (Madencilik 213.000.000 TL, İmalat 

Sektörü/Kimya Sanayi 204.000.000 TL) olarak kesinleşmiş olup 15.01.2018 tarih ve 30302 

sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Teşekkülün 2018 Yılı Yatırım Programında toplu proje olarak yer alan "Muhtelif İşler", 

"Ürün ve Proses Geliştirme Projeleri" ve "Çeşitli Etütler" ile toplulaştırılmış proje olarak yer 

alan "Arama-Sondaj-İhzarat", "Madencilik Altyapı ve İyileştirme" ve "Kimya Tesisleri Altyapı, 

Yapım ve İyileştirme İşleri" projelerinin alt kalemleri ve detay programları; 2017/10924  sayılı 

Program Kararnamesinin 5. maddesine istinaden ilgili kuruluşu bulunduğu Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı’ndan 23.01.2018 tarihli Makam Olur’u ile onaylanmıştır.  

Kurumun 2018 yılı Madencilik Sektörü yatırımları; Çeşitli Etütler (10 adet), Müstakil 

Projeler (8 adet), Madencilik Altyapı ve İyileştirme Projeleri (16 adet), Arama Sondaj İhzarat 

projeleri (1 adet) ve Muhtelif İşler (47 adet) olmak üzere toplam 82 proje içermektedir. 

İmalat Sektörü/Kimya Sanayi yatırımları da; Çeşitli Etütler (27 adet), Müstakil Projeler 

(15 adet), Kimya Tesisleri Altyapı Yapım ve İyileştirme İşleri (13 adet), Ürün ve Proses 

Geliştirme Projeleri (6 adet) ve Muhtelif İşler (29 adet) ve olmak üzere 90 proje içermektedir. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı yatırım programının yılsonu 

gerçekleşmeleri değerlendirildiğinde; Madencilik Sektöründe 213 milyon TL revize ödeneğin 

%93’ü oranında 197 milyon TL, İmalat Sektöründe (kimya sanayi) ise 204 milyon TL revize 

ödeneğin %93’ü oranında 189,8 milyon TL olmak üzere toplam revize ödeneğin %92,8’i 

oranında, 386,8 milyon TL nakdi harcamanın gerçekleştirildiği görülmüştür. 

Proje bazında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2018 yılı yatırım harcamalarına 

ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
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Tablo 15:Yatırımlar Tablosu 

Projeler 

Projenin 
Başlangıçtan 2018 

yılı sonuna kadar 
2018 Yılı ödeneğinin 2018 yılında 

Gerçekleşme 

Nakdi Fiziki 

Yıllar 

itibariyle 

süresi 

Son tutarı 
Nakdi 

harcama 

Fiziki 

harcama 
İlk tutarı Son tutarı 

Nakdi 

harcama 

Fiziki 

harcama 
Tüm 

2018 

Yılı 
Tüm 

2018 

Yılı 

Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. % % % % 

A-Etüt Projeleri                          

1- Madencilik Sektörü   2.760 1.724 1.296 3.150 2.760 1.724 1.296 62,5 62,5 36,9 36,9 

Çeşitli Etütler 

(10 Adet) 2018-18 2.760 1.724 1.296 3.150 2.760 1.724 1.296 62,5 62,5 36,9 36,9 

2- İmalat Sektörü /Kimya sanayii 
  

4.800 3.031 603 6.300 4.800 3.031 603 63,0 63,0 12,4 12,4 

Çeşitli Etütler 

(27 Adet) 2018-18 4.800 3.031 603 6.300 4.800 3.031 603 63,1 63,1 12,4 12,4 

Toplam (A)   7.560 4.755 1.899 9.450 7.560 4.755 1.899 62,9 62,9 22,6 22,6 

B-Devam Eden Projeler                         

1- Madencilik Sektörü   551.673 261.889 17.334 144.401 180.922 174.963 16.662 47,5 96,7 3,1 8,6 

Müstakil Projeler 

(7 Adet) 
  

477.275 233.568 738 120.167 166.716 162.338 66 48,9 97,4 0,2 - 

Madencilik Altyapı ve 

İyileştirme projeleri (10 Adet) 2013-18 74.398 28.321 16.596 24.234 14.206 12.625 16.596 38,1 88,9 22,3 62,6 

2- İmalat Sektörü /Kimya sanayii 
  

993.610 298.677 143.905 125.797 182.109 172.360 86.340 30,1 94,6 14,5 39,2 

Müstakil Projeler 

(11 Adet) 
  

943.060 281.237 133.281 114.957 171.416 163.846 79.464 29,8 95,6 14,1 38,9 

Kimya Tesisleri Altyapı Yapım 

ve İyileştirme projeleri (3 Adet) 2016-19 40.937 15.605 9.076 7.290 8.493 8.212 6.861 38,1 96,7 22,2 50,3 

Ürün ve Proses Geliştirme Projeleri  

(3 Adet) 2017-19 9.613 1.835 1.547 3.550 2.200 302 15 19,1 13,7 16,1 0,7 

Toplam (B)   1.545.283 560.566 161.238 270.198 363.031 347.323 103.002 36,3 95,7 10,4 24,9 

C-Yeni Projeler               

1- Madencilik Sektörü   134.170 20.386 11.397 65.449 29.318 20.386 11.397 15,2 69,5 8,3 35,8 

Arama Sondaj İhzarat Projeleri 

(1 Adet) 2018-18 6.600 3.481 - 9.600 6.600 3.481 - 52,7 52,7 - - 

Muhtelif İşler 

(47 Adet) 2018-18 21.700 16.282 11.397 34.436 21.700 16.284 11.397 75,0 75,0 47,1 47,1 

Madencilik Altyapı ve 

İyileştirme projeleri (6 Adet) 2018-20 35.870 285 - 14.413 618 285 - 0,8 46,0 - - 

Müstakil Projeler 

(1 Adet)   70.000 338 - 7.000 400 338 - 0,5 84,4 - - 

2- İmalat Sektörü /Kimya sanayii   669.841 14.308 5.816 71.903 17.091 14.308 5.816 2,1 83,7 0,9 32,2 

Muhtelif İşler 

(29 Adet) 2018-18 11.487 9.645 5.201 36.093 11.487 9.645 5.201 84,0 84,0 41,8 41,8 

Ürün ve Proses Geliştirme Projeleri 

(3 Adet) 2018-18 2.225 2.104 615 600 2.225 2.104 615 94,6 94,6 27,6 27,6 

Müstakil Projeler 

(4 Adet)   627.703 52 - 24.900 110 52 - - 47,4 - - 

Kimya Tesisleri Altyapı Yapım 

ve İyileştirme projeleri (8 Adet) 2018-19 28.426 2.507 - 10.310 3.269 2.507 - 8,8 76,7 - - 

Toplam (C)   804.011 34.694 17.213 137.352 46.409 34.694 17.213 4,3 74,8 2,1 34,5 

Toplam (A+B+C)   2.356.854 600.015 180.351 417.000 417.000 386.772 122.115 25,5 92,8 7,6 25,9 

D-Yat. Programında yer  

almayan harcamalar 
            

a)Hazır bina, tesis ve arsa.  58.310 9.033  58.310 58.310 9.033      

b)Gen.Müd.izn.tabi mak. 

ekip. ve demirbaş 
 20.914 7.393  20.914 20.914 7.393      

c)Kesin hes.farkları  5.750 94  5.750 5.750 94      

f)Büyük onarım giderleri  67.282 18.094  67.282 67.282 18.094      

Toplam (D)  152.256 34.614  152.256 152.256 34.614      

Genel Toplam(A+B+C+D)  2.509.110 634.629  569.256 569.256 421.386      
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1.6 Bilanço 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı füzyon bilançosu ve gelir 

tablosu, Yönetim Kurulu’nun 28.03.2019 tarih ve 757/2 sayılı oluru ile kabul edilmiştir. 

Kuruluşun 2018 yılı füzyon bilançosu, Teşekkül Merkez, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 

İşletme Müdürlüğü, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü ile Emet 

Bor İşletme Müdürlüğü hesaplarının muhasebe içi yöntemlerle birleştirilmesi ve Maliye 

Bakanlığı’nca yayımlanan (1) sıra nolu” Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ekinde 

yer alan “Tek Düzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı” ile bununla ilgili tebliğlere göre 

hazırlanmış olup; incelemeler füzyon bilanço üzerinden yapılmıştır.  

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, sermaye şirketlerinin 2013 yılı başından itibaren 

muhasebe kayıtlarını Uluslararası Muhasebe Standartlarına (UMS) ve finansal tablolarını 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS/TFRS) uygun olarak hazırlanması 

gerekliliğini düzenlemiştir. 

İlgili Kanunla şirketlere bağımsız denetim uygulaması getirilmiş olup denetime tabi 

şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tablolarının bağımsız denetçi tarafından, Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan uluslararası 

denetim standartlarıyla uyumlu ‘’Türkiye Denetim Standartlarına’’ göre denetlenmesi 

öngörülmüştür. 

Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 397’nci maddesine dayanılarak çıkarılan 2012/4213 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bağımsız denetime tabi olacak şirket ve kuruluşlar 

belirlenmiştir. Bu çerçevede kararnamede belirli şartları haiz Eti Maden’de 2015 yılından 

itibaren bağımsız denetim kapsamına alınmıştır.  

Kuruluşun 2018 yılına ait bağımsız denetimi ile ilgili olarak, …… Bağımsız Denetim 

Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ ile sözleşme imzalanarak 6102 sayılı Ticaret 

Kanunun 1. Fıkrası gereğince bağımsız denetçi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Kuruluş 

internet sitesinde ilan edilmiştir. 

Eti Maden’in, muhasebeye ilişkin süreçlerin takibi ve raporlanmasında kullanmakta 

olduğu ERP(Kurumsal Kaynak Programı) sisteminden, SAP’a (Sistemlerin Analiz Programı) 

geçiş yapılmış olup işlemler, 2016 yılı sonuna kadar her iki programda çift kayıt sistemi ile 

tutulmuştur. Bu yazılım sistemindeki değişiklikler sonucu bazı muhasebe bilgilerinin 

raporlanmasında ‘’tam bilgi’’ kavramı ile uyumlu olmayan veriler üretilmiştir. Bu nedenle 

Genel Müdürlük kayıtları ile füzyon edilmiş bilanço ve gelir tablolarını oluşturan hesapların bir 

kısmının geçen yıllarda olduğu gibi mahiyetlerine tam uygun olmayan kayıtlar aldığı ancak 
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bunun mali sonuca ilişkin esaslı bir değişikliğe neden olacak nitelikte olmadığı, sadece 

Muhasebe Esasları Yönergesinde yer alan hesap gruplarına ilişkin açıklamalara uygun hareket 

edilmesi gerekliliğinin olduğu 2018 yılında da görülmüştür.  

Bunun yanı sıra 233 sayılı KHK 34’üncü maddesi gereğince hazırlanan 2018 yılı 

Teşekkül Faaliyet Raporunda yer alan bazı bilgilerin (satın alma gibi) füzyon olarak yer 

almadığı bu nedenle de eksik olduğu tespit edilmiştir.  

Kuruluşun 2018 yılı değerlendirmeleri füzyon bilanço üzerinden yapılmıştır. 

31.12.2018 tarihli füzyon bilanço ve dipnotlarına Ek 1.1’ de yer verilmiştir. 

1.6.1 Aktif (Varlıklar) 

Tablo 16:Aktif Tablosu 

Aktif (Varlıklar) 
2017 2018 

Fark 

 TL  Bin TL %  Bin TL % 

1-Dönen varlıklar:           

  A-Hazır değerler 233.789    6,0 136.145    2,6 (97.644)    

  B-Menkul kıymetler      

  C-Ticari alacaklar 915.838    23,7 1.647.772    31,1 731.934    

  D-Diğer alacaklar 253.478    6,6 412.253    7,8 158.775    

  E-Stoklar 452.090    11,7 622.452    11,8 170.362    

  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım 

maliyetleri      

  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir 

tahakkukları 417     53     (364)    

  H-Diğer dönen varlıklar 115.064    3,0 178.601    3,4 63.537    

                          Toplam (1) 1.970.675    51,0 2.997.276    56,7 1.026.601    

2-Duran varlıklar:           

   A-Ticari alacaklar 1.387     1.765     378    

   B-Diğer alacaklar    130.588    2,5 130.588    

   C-Mali duran varlıklar 54.465    1,4 55.314    1,0 849    

   D-Maddi duran varlıklar 1.289.936    33,4 1.607.627    30,4 317.691    

   E-Maddi olmayan duran varlıklar 44.231    1,1 38.107    0,7 (6.124)    

   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 308.177    8,0 253.373    4,8 (54.804)    

   G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir 

tahakkukları 95.237    2,5 95.532    1,8 295    

   H-Diğer duran varlıklar 99.523    2,6 111.349    2,1 11.826    

                            Toplam (2) 1.892.956    49,0 2.293.655    43,3 400.699    

                  Genel toplam (1+2) 3.863.632    100 5.290.931    100 1.427.299    

Nazım hesaplar 318.673      426.714      108.041    

 

Kuruluş bilançosunun varlık yapısını oluşturan aktifleri, 2018 yılında geçen yıla göre 

%36,9 oranında büyüyerek 5.290.931bin TL düzeyine yükselmiştir. Ekonomik yapının; % 

56,6’sı dönen, % 43,4’ü ise duran varlık kalemlerince oluşturulmuş olup 2017 yılına göre dönen 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 25 
 

varlıklar 5,6 puan artarken, duran varlıklar aynı değerde azalmıştır.  

Dönen varlıklar içinde en ağırlıklı grubun % 55 oranı ve 1.647.772 bin TL ile ticari 

alacaklar hesabına ait olup bu kalemdeki artışın 2017 yılına göre % 80 seviyesinde olduğu 

görülmektedir. Buna karşılık 2.293.655 bin TL tutarındaki duran varlık yapısının ağırlığını ise 

1.607.627 bin TL ile maddi duran varlıklarla, 253.373 bin TL tutarındaki özel tükenmeye tabi 

varlıklar oluşturmuştur. 

Bilançonun aktifini oluşturan bazı hesapların ayrıntısı aşağıda incelenmiştir. 

-Ticari Alacaklar: 

Eti Maden İşletmelerinin esas faaliyetleri sonucunda doğmuş ticari alacakları 2018 

yılında geçen yıla göre 731.934 bin TL artış göstererek 1.647.772 bin TL düzeyine yükselmiştir. 

Bu tutarın 1.475.974 TL’si yurt dışı iştiraklerinden, 150.830 bin TL’si yurt dışı ve 20.968 bin 

TL’si ise yurt içi şirketlerden olan alacağı içermektedir. 

Yurt dışı iştiraklerden alacaklarda yer alan 1.475.974 bin TL, Kuruluşun yurt dışı 

iştirakleri kanalı ile ürün satışlarından doğan alacakları ifade etmekte olup, söz konusu 

alacakların; iştirakler bazında detayı şöyledir. 

Bu tutarın; 962.501 bin TL’si Eti Maden Asia Pasifik’ten, 217.711 bin TL’si Etimine 

USA Inc’den, 174.026 bin TL’si A.B Etiproducts OY’den, 84.695 bin TL’si Etimine SA’dan 

ve 37.041 bin TL’si ise Etiproducts Ltd. ‘den (Rusya) olan alacakları göstermektedir.  

Yurt dışından döviz bazında olan alacaklar, 04.02.2019 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanan 505 sıra nolu V.U.K Genel Tebliğine göre Merkez Bankası Döviz Alış kurları ile 

değerlemeye tabi tutulmuştur. 

Yurt dışı iştiraklerden olan alacakların; 305.000 bin TL’si Bandırma, 407.409 bin TL’si 

Bigadiç, 176.937 bin TL’si Emet ve 586.628 bin TL’si ise Kırka İşletmesine ait ürün 

satışlarından kaynaklanmıştır.  

Kuruluşun yurt dışı iştirakler kanalı ile gerçekleştirdiği ihracatla ilgili satış sözleşmeleri 

vadeli ve peşin esasına göre yapılmaktadır. Vadeli satışlar; kuruluşun kendi iştirakleri, 

dağıtıcıları ve diğer firmalarca yapılmakta olup, ödeme süreleri iştiraklerde ve onun dışındaki 

kanaları oluşturan şirketler de ve de pazarlarda farklılıklar göstermektedir. Vade gün sayısı 

bölgeye göre 20 ile 150 gün arasında değişmektedir. Satış sözleşmeleri kapsamındaki vadeli 

satışlarda genel olarak ödemelerin vade tarihlerinde yapılmasına özen gösterilmekte, makul bir 

süre dışında bir gecikme olması halinde ise, satış sözleşmelerindeki ilgili hükümler 

doğrultusunda geç ödemeye ilişkin ceza maddesi uygulanmaktadır.  

Yurt dışı müşterilerden alacaklarda kayıtlı 150.824 bin TL’nin tamamı yurt dışı 

firmalara yapılan ürün satış bedellerinden doğan döviz bazındaki alacakların TL karşılığını 
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göstermektedir.  

Firma bazında en büyük alacak 101.669 bin TL ile Borochemie International, 11.359 

bin TL ile American Borate Company, 10.708 bin TL ile Tradebor Marketing ve 5.165 bin TL 

ile de Sumitomo Corporation izlemektedir. Bu alacakların büyük bir bölümü vade süreleri 

sonunda tahsil edilmekle birlikte, süresinde tahsil edilemeyenler için sözleşme hükümleri 

doğrultusunda gecikme cezası uygulanmaktadır.  

-Şüpheli Ticari Alacaklar ve Karşılığı: 

Bu hesapta görülen 2.862 bin TL tutarındaki şüpheli alacağın tamamı Bandırma 

İşletmesi kayıtlarında yer alan ve hukuki süreci devam eden alacakları göstermektedir.  

Söz konusu alacağın 2.706 bin TL’si, ……… Dış Ticaret AŞ ile imzalanan kalsine pirit 

satış sözleşmesinin firma tarafından çeşitli gerekçelerle fesih edilmesi sonucunda Bandırma 

İşletme Müdürlüğünce sözleşme hükümlerinden doğan haklarını kullanarak zararın tazmini 

amacıyla satışa konu 41.050,8 ton kalsine pirit için firma nam ve hesabına ihaleye çıkılması ile 

oluşan fiyat farkından şirket alacağının düşülmesiyle bulunan tutarı içermektedir.  

Tahakkuk ettirilen yan ürün satış fiyat farkı ve cezası ile ilgili olarak ilgili firmanın 2012 

yılı içinde Kuruluş ile yapılan sözleşmenin feshi talebiyle Bandırma 2.Asliye Hukuk 

Mahkemesi’nde 2012/356 esas sayısı ile dava açtığı ve davanın 30.01.2014 tarihinde, 2014/39 

sayılı karar ile reddedildiği, diğer yandan Kuruluşça da sözleşmeyi tek taraflı olarak fesheden 

firma aleyhine Bandırma 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2013/143 esas sayısı ile 

‘’sözleşmede yer alan yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi nedeniyle ceza 

uygulandığı ve kalan bölümün yeniden ihale edilmesinden doğan fiyat farkı ‘’ alacağı için 

açılan dava olduğu tespit edilmiştir. 

126 bin TL ise kalsine pirit satışı nedeniyle …….. Madencilik AŞ. ’den olan alacağı 

temsil etmekte olup bakiye 30 bin TL ise personele dayalı hizmet alımı yapılan bir şirketten 

personel alacağına ilişkin tutarı içermektedir. 

-Diğer Alacaklar: 

Diğer alacaklar hesabında kayıtlı 412.253 bin TL tutarının; 218.326 bin TL’si 

Kuruluşun % 26 oranında iştirak ettiği Eti Soda AŞ’den, Beypazarı’ndaki maden sahasının 

2018 yılı kira bedeli (106.992 bin TL) ve 2017 yılı 2. Temettü payından (111.334 bin TL), 

70.770 bin TL’si ihracat istisnasından doğan KDV iadesine ilişkin olarak ilgili vergi 

dairesinden, 36.130 bin TL’si Çayeli Bakır İşletmelerinden, 12.403 bin TL’si Öztaş İnşaat ve 

Madencilik AŞ’den ve 76.624 bin TL’si ise diğer alacak kalemlerinden oluşmaktadır. 

Duran varlıklar içinde yer alan Diğer Alacaklar hesabında kayıtlı 130.588 bin TL ise 

Hazine ve Maliye Bakanlığına gelecek yıllar karından peşin ödenen temettü tutarını (stopaj 
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dâhil) içermektedir. 

Diğer Dönen Varlıklar: 

Diğer dönen varlıklar hesabında kayıtlı 178.601 bin TL’nin, 177.129 bin TL’si 

yapılmakta olan yatırımlara, ilk madde malzeme alımlarına ve diğer alımlara ilişkin ödenen ve 

gelecek yıla devreden katma değer vergisi tutarına ve 1.472 bin TL’si ise diğer dönen varlık 

kalemlerine aittir.  

Maddi Duran Varlıklar: 

Eti Maden İşletmelerinin 2018 yılı sonu itibariyle edinme değeri 1.825.616 bin TL olan 

maddi duran varlıklarından 940.602 bin TL tutarındaki birikmiş amortismanların düşülmesi 

neticesinde 885.014 bin TL net değerli varlık gurubu kalmış ve yapılmakta olan yatırımların 

657.632 bin TL etkisine, MDV alımı için verilen avanslardan 64.981 bin TL’nin eklenmesi 

sonucunda 2019 yılına devreden MDV tutarı 1.607.627 bin TL olmuştur. Şirketin maddi duran 

varlıklarının %51,5’i amortismana tabi tutulmuştur. 

MDV asli hesapları geçen yıl devri 1.668.351 bin TL iken yıl içinde 127.443 bin TL’si 

yapılmakta olan yatırımlar hesabından tamamlanarak asli varlık guruplarına intikal eden tutarı, 

503 bin TL’si yatırım ve asli hesapların üniteler arası devirlerini, 17.609 bin TL’si satın alma 

yoluyla yapılan ve 21.798 bin TL’si ise mahsup işlemi ile olan girişleri içermektedir. Buna 

karşılık MDV gurubundan çıkışların, 7.761 bin TL’si ihraçlar, 503 bin TL’si asli hesapların 

üniteler arası devirleri, 825 bin TL’si ise mahsup işlemi ile olan tenzilleri göstermektedir. 

2018 yılında birikmiş amortismanlara 90.723 bin TL giriş yapılmış olup aynı yıl içindeki 

çıkış 7.806 bin TL düzeyinde kalmıştır. Yıl içinde ayrılan amortismanların 89.142 bin TL’si 

üretim maliyetlerine yansıtılmış olup zarar kaydedilen tutar 1.099 bin TL olarak 

gerçekleşmiştir. Bunun dışındakiler üniteler arası devir veya mahsup yoluyla tüketilmiştir. 

MDV’den ihraç edilen varlıkların birikmiş amortisman tutarı ise 6.612 bin TL olmuştur. 

Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar: 

Bu hesap bakiyesi 253.373 bin TL tutarındaki özel tükenmeye tabi varlıkların; 6.104 bin 

TL’si Emet ve Bigadiç işletmelerinde yapılan arama (sondaj) giderleri ve 910.266 bin TL’si de 

Emet, Bigadiç ve Kırka İşletmelerine ait hazırlık ve geliştirme (dekapaj) giderleri toplamı olup, 

662.997 bin TL tutarındaki birikmiş tükenme paylarının tenzil edilmesi neticesinde 2019 yılına 

devreden özel tükenmeye tabi varlık tutarını içermektedir. 
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1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

Tablo 17:Pasif Tablosu 

Pasif (Kaynaklar) 
2017 2018 

Fark 

 TL  Bin TL %  Bin TL % 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar           

  A-Mali borçlar           

  B-Ticari borçlar 154.660 4,0 200.375 3,8 45.715 

  C-Diğer borçlar 12.993 0,3 14.427 0,3 1.434 

  D-Alınan avanslar 12.655 0,3 7.395 0,1 (5.260) 

  E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak.       

  F-Ödenecek vergi ve diğer 

yükümlülükler 138.647 3,6 118.548 2,2 (20.099) 

  G-Borç ve gider karşılıkları   499  499 

  H-Gelecek aylara ait gelir ve gider 

tahakkukları 7.843 0,2 52.382 1,0 44.539 

  I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar      

                           Toplam (I) 326.798 8,5 393.626 7,4 66.828 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar          
  A-Mali borçlar         
  B-Ticari borçlar      

  C-Diğer borçlar 26.734 0,7 42.039 0,8 15.305 

  D-Alınan avanslar        
  E-Borç ve gider karşılıkları                           60.893 1,6 72.369 1,4 11.476 

  F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider 

tahakkukları       

  G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar       

                            Toplam (II) 87.627 2,3 114.408 2,2 26.781 

                            Toplam (I+II) 414.425 10,7 508.034 9,6 93.609 

III-Öz kaynaklar       

  A-Ödenmiş sermaye 600.000 15,5 600.000 11,3  
  B-Sermaye yedekleri       

  C-Kâr yedekleri 1.407.434 36,4 1.551.612 29,3 144.178 

  D-Geçmiş yıllar kârları       

  E-Geçmiş yıllar zararları (-)       

  F-Dönem net kârı (zararı) 1.441.772 37,3 2.631.285 49,7 1.189.513 

                      Toplam (III) 3.449.206 89,3 4.782.897 90,4 1.333.691 

           Genel toplam (I+II+III) 3.863.632 100 5.290.931 100 1.427.300 

           

Nazım hesaplar 318.673      426.714      108.041 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bilançosunun mali yapısını oluşturan pasif 

bölümü 2017 yılına göre 1.427.300 bin TL artarak 5.290.931 bin TL düzeyine yükselmiştir. Bu 

tutarın 508.034 bin TL’si yabancı kaynaklar, 4.782.897 bin TL’si ise öz kaynaklardan 

oluşmaktadır.  

-Ticari Borçlar: 

2018 yılı sonu itibariyle Kuruluşun mal, hizmet alımlarından kaynaklanan nedenlerle 
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gerçek ve tüzel kişilere 200.375 bin TL borcu bulunmaktadır. Bu tutarın 27.783 bin TL’si Genel 

Müdürlük, 172.593 bin TL’si ise işletmelerin borcunu içermekte olup bu tutarın17.190 bin 

TL’si, alınan teminat ve depozitoları içermektedir. 

-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler: 

Kuruluşun gerek yükümlü, gerekse sorumlu olarak ödemek zorunda olduğu vergi ve 

diğer yükümlülüklerin yılsonu bakiyesi 118.548 bin TL olup tutarın; 112.815 bin TL’si 

ödenecek vergi ve fonlara, 5.720 bin TL’si Sosyal Güvenlik Kurumu kesintilerine, 13 bin TL’si 

ise personelden yapılan kesintilere aittir. Ödenecek vergi ve fonların, 95.569 bin TL’si 

Kuruluşun 2018 yılı 4. Dönemine ait geçici vergi tutarını, 17.246 bin TL’si personel ve 3. 

kişilere ait gelir ve damga vergisini içermektedir. 

-Dönem net karı: 

2018 yılı dönem kârı 3.325.777 bin TL üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi tutarı 

694.492 bin TL’nin tenzili sonucu dönem net kârı 2.631.285 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Kuruluşun ticari bilanço karı 3.325.777 bin TL’nin; 374.867 bin TL’si Genel Müdürlük, 

595.905 bin TL’si Bandırma, 233.031 bin TL’si Emet, 1.292.900 bin TL’si Kırka ve 829.074 

bin TL’si de Bigadiç İşletmesine aittir. 2018 yılı karından vergi ve yasal yükümlülüklerin 

düşülmesi ve 263.129 bin TL ikinci tertip yedek akçeler ayrıldıktan sonra dağıtılabilir temettü 

tutarı 2.368.157 bin TL olmuştur. Yılsonunda kalan dağıtabilir temettü üzerinden avans temettü 

olarak hesaplanan stopaj dâhil 130.588 bin TL düşüldükten sonra %15 oranında stopaj sonrası 

dağıtılacak temettü miktarı 1.901.933 bin TL olmuştur. 

 Temettü tutarı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Başbakan Yardımcılığı Makamının 

27.04.2018 tarih ve 70038310 sayılı onayı ile ödeme planına bağlanmıştır. Buna göre 2018 yılı 

sonuna kadar 993 milyon TL’nin ödeneceği bakiye 110 milyon TL’nin ise Kuruluşun nakit 

ihtiyacı nedeniyle 2019 yılı Ocak ayında ödeneceği öngörülmüş iken aynı Makamın 04.06.2018 

tarih ve 42522243 sayılı onayı ile temettü planı değiştirilmiştir. Yeni ödeme planına göre 2018 

yılı sonuna kadar stopaj hariç 2017 yılı temettüsünün tamamının yanı sıra 2018 yılı karından 

111.000 bin TL avans temettü olmak üzere toplam 1.213.955 bin TL’nin (stopaj dâhil 1.428.183 

bin TL) 2018 yılı sonuna kadar ödenmesi karara bağlanmış ve ödenmiştir. 

1.7 Gelir Tablosu 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2018 yılına ilişkin bireysel gelir tablosu 

üzerinden yapılmıştır. Kuruluşun, 31.12.2018 tarihli bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 

1.2 ‘de yer verilmiştir. 
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Tablo 18:Gelir tablosu 

Gelir ve giderler 
2017 2018 Fark 

Bin TL. Bin TL. Bin TL. 

A-Brüt satışlar 3.219.603     4.981.865     1.762.262     

B-Satış indirimleri 48.115     255.428     207.313     

C-Net satışlar 3.171.488     4.726.437     1.554.949     

D-Satışların maliyeti (-) 959.180     1.312.994     353.814     

                Brüt satış kârı veya zararı 2.212.308     3.413.443     1.201.135     

E-Faaliyet giderleri (-) 575.812     718.736     142.924     

                Faaliyet kârı veya zararı 1.636.496     2.694.707     1.058.211     

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 150.397     744.485     594.088     

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 47.414     250.085     202.671     

H-Finansman giderleri  (-)       

                Olağan kâr veya zarar 1.739.479     3.189.107     1.449.628     

İ-Olağandışı gelir ve kârlar 120.134     229.067     108.933     

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 59.452     92.397     32.945 

                Dönem kârı veya zararı 1.800.161     3.325.777     1.525.616     

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal        

yükümlülük karşılıkları (-) 358.389     694.492     336.103     

                Dönem net kârı veya zararı 1.441.772     2.631.285     1.189.513     

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı füzyon bilançosu ve gelir 

tablosu, Yönetim Kurulu’nun 28.03.2019 tarih ve 757/2 sayılı oluru ile kabul edilmiştir. 

Kuruluşun 2018 yılı füzyon bilançosu, Teşekkül Merkez, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 

İşletme Müdürlüğü, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü ile Emet 

Bor İşletme Müdürlüğü hesaplarının muhasebe içi yöntemlerle birleştirilmesi ve Maliye 

Bakanlığı’nca yayımlanan (1) sıra nolu” Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ekinde 

yer alan “Tek Düzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı” ile bu konuyla ilgili tebliğlere göre 

hazırlanmış olup; incelemeler füzyon gelir tablosu üzerinden yapılmıştır.  

Kuruluşun 2018 yılı faaliyet döneminde; 131.682 bin TL’si yurt içi, 4.850.243 bin TL’si 

ise yurt dışı olmak üzere toplam 4.981.865 bin TL brüt satış hasılatı elde edilmiş, 255.428 bin 

TL tutarındaki satış indirimleri ve 1.312.994 bin TL tutarındaki satışların maliyetinin tenzili 

neticesinde 3.413.443 bin TL brüt satış karı oluşmuştur. Bu tutardan 718.736 bin TL tutarındaki 

faaliyet giderlerinin düşülmesi sonucunda ise 2.694.707 bin TL faaliyet karı oluşmuştur. 

Faaliyet karına, toplam 973.552 bin TL diğer faaliyetlerden olağan-olağandışı gelir ve 

kârların ilavesi, 342.482 bin TL tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan-olağandışı gider ve 

zararların mahsubundan sonra 3.325.777 bin TL dönem karı elde edilmiştir. 
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1.8 Mali Rasyolar 

Tablo 19:Mali Rasyolar Tablosu 

Rasyolar 

2017 2018 Artış- 

  Azalış 

(%) (%) (%) 

1. Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı   10,7 9,6 (1,1) 

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar  832,3 941,45 109,15 

3. Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar  475,5 761,5 286,0 

4. Likidite oranı=(Dönen varlıklar-stoklar)x100/ Kısa süreli yabancı kaynaklar  464,7 603,3 138,6 

5. Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Öz kaynaklar  52,2 69,5 17,3 

6. Faaliyet Karlılığı: Faaliyet kârı x 100/ Öz kaynaklar  47,4 56,3 8,9 

7. Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı  33,4 30,4 (3,0) 

8. Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar  4,5 2,9 (1,6) 

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

10. Net işletme sermayesi devir hızı=Net satışlar/Net işletme sermayesi  1,9 1,8 (0,1) 

11. Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar  0,92 0,99 0,07 

 

2018 yılı dönem kârı olan 3.325.777 bin TL üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi 

tutarı 694.492 bin TL’nin tenzili sonucu dönem net kârı 2.631.285 bin TL olarak 

gerçekleşmiştir. Dönem karı 3.325.777 bin TL’nin; 374.867 bin TL’si Genel Müdürlük, 

595.905 bin TL’si Bandırma, 233.031 bin TL’si Emet, 1.292.900 bin TL’si Kırka ve 829.074 

bin TL’si de Bigadiç İşletmesine aittir. 2018 yılı karından vergi ve yasal yükümlülüklerin 

düşülmesi ve 263.129 bin TL ikinci tertip yedek akçeler ayrıldıktan sonra dağıtılabilir temettü 

tutarı 2.368.156 bin TL olmuştur. 2018 yılı avans temettü tutarı olan 130.588 bin TL’nin tenzili 

sonrası tutar olan 2.237.569 bin TL üzerinden hesaplanan 335.635 bin TL tutarındaki %15 

stopaj sonrasında Hazine’ye net temettü olarak ödenecek tutar 1.901.933 bin TL’dir. 

Kuruluş 2018 yılı faaliyetleri için % 90,4 oranında, 4.782.897 bin TL’si öz, % 9,6 

oranında, 508.034 bin TL’si de yabancı olmak üzere toplam 5.290.931 bin TL kaynak 

kullanmıştır.  Kullanılan kaynakların % 43,4’ü ile duran varlıklar,  % 56,6’sı ile de dönen 

varlıklar finanse edilmiştir. Dönen-duran varlık yapısında denge bir yıl öncesine göre dönen 

varlık kalemleri lehine 5,6 puan olarak değişmiştir. Son iki yıldır bu yöndeki değişimin en 

önemli nedeni ise özellikle yurt dışı iştiraklerden ve alıcılardan olan ticari alacaklardaki artıştan 

kaynaklanmıştır. 

2018 yılında gerçekleşen 4.981.865 bin TL tutarındaki ürün satışlarının 4.850.243 bin 

TL’lik kısmı yurt dışına gerçekleşmiş olup işletmeler tarafından satışa konu olan rafine ürün 

sayısı ise 17 adettir. Bu geniş ürün yelpazesine karşın yurt dışı satışların yaklaşık % 91 oranında 
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4.407.516 bin TL‘lik kısmı 3 adet bor kimyasalları ve eş değer ürün grubundan oluşmaktadır. 

Yurt dışına yapılan 4.850.243 bin TL tutarındaki ürün içerisinde en ağırlıklı olarak 2.229.587 

bin TL ile Eti Bor 48, 1.202.940 bin TL ile öğütülmüş kolemanit ve 974.989 bin TL ile de borik 

asit satışı yer almaktadır. 

Yurt dışına 2017 yılında yapılan 2.116 bin ton satışa karşılık 3.106 milyon TL hasılat 

elde edilmiş iken 2018 yılında 2.370 bin tona karşılık 4.850 milyon TL gelir elde edilmiş, bu 

sebeple 2017 yılındaki ton başına 1,46 milyon TL gelir düzeyi 2018 yılında ton başına 2,05 

milyon TL’ye yükselmiştir. Bu olumlu yükselişte satış miktarındaki %12 düzeyindeki artışın 

yanı sıra döviz kurundaki yükselme de etkili olmuş olup geçen yıla göre, 2018 yılı faaliyet karı 

2.694.707 bin TL, dönem karı ise 1.525.616 bin TL artış ile 3.325.777 bin TL olarak 

sonuçlanmıştır. 

Buradan da görüleceği üzere, dış piyasa talebi olan ve satış karlılığı yüksek ürün çeşitleri 

için etkin bir pazarlama stratejisi (üretim programlarına uygun miktarlarda üretilerek) 

durumunda, satış sonuçları Kuruluşun mali tablolarına daha da olumlu olarak yansımaktadır. 

Ancak, satışlardaki artışın sürdürülebilir bir eğilimde olması çok önemli bir hususu 

oluşturmaktadır. 

Eti Maden, 2017 yılında kurulu her bir tonluk üretim kapasitesine karşılık, 0,75 ton 

üretim, 0,82 ton satış gerçekleştirmiş ve bu kapasite karşılığında 0,32 milyon dolar ihracat 

yapmıştır. Kuruluşun 2018 yılı gerçekleşmeleri ise kurulu her bir tonluk üretim tesis 

kapasitesine karşılık, 0,90 ton üretim, 0,96 ton satış ve bu kapasite karşılığında 0,367 milyon 

dolar ihracat olarak gerçekleşmiştir. 

2017 yılı satış faaliyetleri sonucunda yapılan her 100 TL’lik net satış karşılığında 51,6 

TL faaliyet, 54,8 TL olağan kar ve 56,8 TL dönem karı sağlanmışken, 2018 yılında geçen yıla 

göre faaliyet karlılığı 5,4 TL, olağan karlılığı 12,7TL ve dönem karlılığı da13,4 TL daha 

artmıştır. Net satışların hangi oranda kara dönüştüğünün ifadesi olan gösterge sonuçlarına göre 

satışlardan elde edilen kar payının belirli bir seviyenin üstünde olduğu açık bir şekilde 

görülmektedir.  

Kuruluşun yıllar itibariyle hem kurulu üretim kapasitesinin hem de kapasite kullanım 

oranlarının artış gösterdiği, üretim kapasitesinin 2023 yılında 5,5 milyon ton/yıl olarak 

hedeflendiği ve bu hedefe ulaşmak için yatırımlara devam edildiği ve bağlı değerlerinin ağırlıklı 

bir kısmının öz kaynaklar ile karşılandığı, 2018 yılında da gerek işletme gerekse yatırım 

faaliyetlerinin tamamının öz kaynaklar ile finanse edildiği görülmektedir.  

Eti Maden’in varlıklarının % 35,2’sinin maddi duran ve özel tükenmeye tabi 

varlıklardan oluştuğu (2017 yılında bu oran %41,4) bu oranın ise dekapaj ve hazırlık giderleri 
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gibi madencilik sektörüne özgü harcamaların etkisi ile yüksek olması normal kabul 

edilmektedir. Özellikle dış piyasalarda talebi olan bor kimyasallarının üretilmesine yönelik 

büyük yatırımlar yapan Kuruluşun duran varlıklarında (sülfürik asit tesisi vb.) önümüzdeki 

faaliyet dönemlerinde daha yüksek artışların olacağı beklenmektedir. 

Kuruluşun mali kaldıraç oranı, bankalarda bulunan yılsonu mevduatın geçen yıla göre 

97.644 bin TL azalması nedeniyle geçen yıla göre 1,1 puan azalarak  %9,6 gibi bir düzeyde 

oluşmuştur. Kısa süreli borçları ödeme gücünün tespiti amacıyla kullanılan cari ve likidite 

oranları Şirketin dönen varlıkları ile kısa süreli borçlarını ödeme gücünün çok kuvvetli 

olduğunu ifade etmektedir. Şöyle ki; Şirketin tüm yabancı kaynakları 508.034 bin TL düzeyinde 

olmasına karşın dönen varlık içindeki sadece ticari alacak tutarı 1.647.772 bin TL’dir.  

Ortalama ticari alacakların yılda kaç defa devredildiğinin ölçüsü olan alacak devir hızı, 

geçen yıla göre 1,6 puan azalmış, tahsilat süresi uzamıştır. Bu düşüş 2018 yılı ticari 

alacaklardaki geçen yıla göre artış oranının, net satışlara göre çok daha yüksek düzeyde 

artmasından kaynaklanmıştır. Kuruluşun yurt dışı satışları vadeli ve peşin esasına göre cari 

hesap sözleşmesi çerçevesine göre yapılmakta olup, yurt dışı iştirakleri, dağıtıcıları ve diğer 

firmalarla yapılan bu sözleşmelerde bu ödeme süreleri Pazar ve dağıtım kanalına göre 1-6 ay 

arasında değişmektedir. Geçen yıl 81,8 günde devreden ortalama ticari alacaklar 2018 yılında 

125,9 günde bir devretmiş ve tahsil süreleri 44,1 gün daha uzamıştır. 

Net satışların bir yıl içinde dönen varlıkların kaç katı olarak devrettiğinin tespiti 

amacıyla hesaplanan dönen varlık devir hızı 2018 yılında 1,5 olarak gerçekleşmiştir. Dönen 

varlıklar tanımı itibariyle en fazla bir yıl veya işletmenin faaliyet dönemi içerisinde paraya 

çevrilmesi ya da tüketilmesi gereken varlıklar olup Kuruluşun bu varlık grubu 2018 yılında 243 

günde bir devretmiştir. Bu ise genel anlamda Kuruluş varlıklarının cari yılda verimli ve karlı 

kullanıldığını ifade etmektedir. 

2018 yılında sağlanan net satış hasılatı ile maddi duran varlıkların kaç defa yerine 

konulabileceğinin ifadesi olan MDV devir hızına ilişkin gösterge 5,34 puan olarak 

gerçekleşmiştir. Kuruluş işletme faaliyetlerinde kullandığı her bir birim MDV (yapılmakta olan 

yatırımlar ve avansları hariç) ile 5,34 lira net satış hasılatı elde etmektedir. Bu ise MDV’lerin 

geçen yıla göre daha verimli kullanıldığına işaret etmekle birlikte MDV birikmiş 

amortismanlarında yüksek olduğunu ifade etmektedir.  

Şirket varlıklarının verimliliğini belirleyen aktif devir hızı ise toplam varlıkların ne 

derece etkin kullanıldığının göstergesi olup, 2018 yılında Kuruluşun işletme faaliyetlerine 

tahsis edilen her 100 TL’lik varlık karşılığında 89,3 TL net satış hasılatı elde edildiğini 

göstermektedir. Geçen yıla göre 7,3 puan artış, Kuruluşun aktiflerini oluşturan varlık 
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kalemlerinin verimliliğinin cari yılda daha etkin kullanmasından dolayı artışından 

kaynaklanmıştır.  

Kuruluş 2018 yılında faaliyetleri için tahsis ettiği her 100 TL’lik öz kaynak karşılığında 

98,8 TL’lik net satış hasılatı sağlamıştır. Geçen yıla göre yılda 1,2 TL azalış gösteren oranın 

ileriki dönemlerde, (bir birim öz kaynaktan net satış hasılatı yaratma kapasitesinin) bor sektörü, 

ürünlerinin özelliği ve talebi de dikkate alındığında daha üst noktalara taşınması gerekmektedir. 

1.9 Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler 

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe 

Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5’inci maddesi gereğince hesap dönemi 

sonunda Sayıştay’a gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar 

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

belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 

 Yevmiye defteri 

 Geçici ve kesin mizan 

 Bilanço 

 Bilanço dışı yükümlülükler tablosu (Nazım hesaplar) 

 Envanter defteri 

 Özkaynak değişim tablosu 

 Nakit akış tablosu 

 Gelir tablosu 

 Tasvibe  sunma işleminde, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve gelir 

tablosu esas alınacaktır.  

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 
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ekonomiye faydalı olabilmesi için özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler 

dahilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinden; kuruluş amaçlarına 

ulaşmalarını teminen; faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın 

uygulama programlarına uygunluğundan, kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara 

ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali 

yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak 

işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin 

denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. 

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

Sayıştay, 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, 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 
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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. 

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 

Teşekkülde SAP sistemine geçişle birlikte kapsamlı bir bilgi ve iletişim altyapısına 

kavuşulmuş ancak yazılımın kullanıcı dostu ara yüzlerinin oluşturulamaması ve kurum için yeni 

bir yazılım olması nedeniyle etkinlik anlamında eksiklikleri mevcuttur. Şirkette, iç kontrol öz 

değerlendirmesi yapılmamaktadır.  

İç Denetim Daire Başkanlığı bünyesinde 2 yıldır iç denetim yapılmakta olup 18 denetim 

gerçekleşmiştir. Boş kadro bulunmamaktadır. Ancak iç denetçi kadrolarına henüz atama 

yapılmamış olup 3 yıla yaklaşan bir süredir görevlendirme ile çalışmalar devam etmektedir. 

Denetimler sistem ve uygunluk denetimleri şeklinde gerçekleştirilmiş olup sistem denetimleri 

iç kontrol sistemine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. 

Her yıl Ocak ayı içerisinde dönemsel gözden geçirme faaliyeti gerçekleştirme 

çalışmaları programlanmıştır. İlki geçen yıl Nisan ayında gerçekleştirilen dönemsel gözden 

geçirme sonucunda Başkanlığa ait 8 adet bulgu ortaya konulmuş olup uluslararası iç denetim 
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standartlarına uyum seviyesi “kısmen uyumlu” olarak değerlendirilmiştir. İlgili birimde eylem 

planları yerine getirilmekte olup henüz izleme gerçekleştirilmemiştir. 

6. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

7. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 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: Ana Teşekküle Ait Yurt Dışı Şirketlerin Denetim Usul ve 

Esaslarının Belirlenmemiş Olması 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesinin, 4. 

Maddesinde Teşekkülün yurt dışı ve yurt içi iştiraklerinin Genel Müdüre doğrudan bağlı olduğu 

belirtilmiş olup, yurt dışında bulunan şirketler ile ilgili işlemler, Pazarlama ve Satış Dairesi 

Başkanlığı alt birimi olan Pazarlama Birimince yürütülmektedir. 

Teşekkülün, merkezleri yurt dışında olan ve sermayesinin bir kısmı doğrudan bir kısmı 

da dolaylı olmak üzere % 100’üne sahip olduğu iki tane (bağlı ortaklık statüsünde olması 

gereken) yurt dışı şirketi bulunmaktadır. Bu ana ve alt şirketler ile ilgili detaylar aşağıda 

verilmiştir. 

Etimine SA: 

1984 yılında Lüksemburg’da bu ülke mevzuatına göre kurulmuş olan Şirkete,  Eti 

Pazarlama ve Dış Ticaret AŞ’nin % 75 sermaye payına iştirak etmesi, Yüksek Planlama 

Kurulunun 22.4.1987 tarih ve 87/6 sayılı kararıyla uygun görülmüştür. Şirketin sermayesi 10 

milyon Euro’dur. 

Yüksek Planlama Kurulu kararıyla; Eti Pazarlama ve Dış Ticaret AŞ’nin tüm aktif ve 

pasifinin Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi nedeniyle,  Etimine S.A. adlı 

şirketteki iştirak hisseleri de Teşekküle geçmiştir. 

Etimine SA’nın sermayesinin tümü Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait olup 

Şirket Yönetim Kurulu, Ana Sözleşmesinin 7. Maddesinde belirtildiği üzere hissedar olan veya 
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olmayanlar arasından Genel Kurul tarafından 3 yıl süre ile atanan ve işine son verilebilen 6 

üyeden oluşmaktadır. 

Şirkette Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü temsilen 2 yönetim kurulu üyesi ve 

bir denetçi bulunmaktadır. 2018 yılında Yönetim Kurulu üyelerinin tümü Teşekkülün üst düzey 

yöneticilerince oluşturulmuş olup Yönetim Kurulu Başkanına 7.362 TL/Ay, Yönetim Kurulu 

üyelerine 3.681 TL/Ay karşılığı Euro, denetçiye ise 400 Euro/Ay ödeme yapılmıştır. Şirketin 

20 adet personeli bulunmaktadır. 

Ayrıca, Şirketin 6.844.407 dolar sermayeli Etimine USA Inc, 875.000 dolar sermayeli 

Shanghai Etimaden Chemicals Ltd Co ve 1.500 dolar sermayeli Etimaden Asia Pacific Ltd. 

olmak üzere üç alt şirketi bulunmakta olup bu şirketlerden Etimine USA ve Shanghai Etimaden 

Chemicals Co Ltd’nin Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçileri ilgili Bakanlık, Teşekkül ve diğer 

enerji kuruluşları üst düzey yöneticilerince oluşturulmuştur. Bu görevlerde bulunanlara da 

mülga YPK kararı uyarınca ödeme yapılmaktadır. Etimine USA Inc’de 14, Shanghai Etimaden 

Chemicals Co Ltd’de 18 ve Etimaden Asia Pacific Ltd. şirketinde de 12 kişi çalışmaktadır. 

Bunun yanı sıra, Teşekkül Makamının 06.08.2016 tarih ve 17595 sayılı oluru ile Hong 

Kong’da Etimaden Asia Pacific Ltd. adlı bir şirket kurulması onaylanmış, 30.09.2016 tarih ve 

21436 sayılı Olur ile de adı geçen şirkete 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Çin, 

Tayvan, Vietnam, Kamboçya, Laos ve Nepal ülkeleri için tek yetkililik verilmiştir.  

Şirketin bir diğer alt şirketi olan Etimaden Asia Pacific Ltd. (APAC) Şirketinin Yönetim 

Kurulu bulunmamaktadır. Bu şirketin Shanghai Etimaden Chemicals Ltd. Co. İle aynı satış 

bölgesinde kurulma amacı ise Teşekkül yetkililerince, merkezi Çin’de bulunan Shanghai 

Etimaden Chemicals Ltd Co. Şirketinin satış bölgesini kapsayan faaliyetleri neticesinde elde 

edilen ürün satış gelirinin Türkiye’ye transferinde Çin Halk Cumhuriyeti mevzuatından 

kaynaklanan zorluklar yaşanmasının yanı sıra bir takım vergi avantajlarından yararlanılması 

şeklinde ifade edilmiştir. 

Normal olarak Eti Maden İşletmeleri tarafından bu bölgeye yapılan satışlar Çin 

Merkezli alt şirketi Shanghai Etimaden şirketi kanalıyla yapılıyor iken yukarıda belirtilen 

nedenlerden dolayı satış faturası Hong Kong merkezli diğer bir alt şirketi olan Etimaden Asia 

Pacific Ltd. (APAC) şirketine kesilmektedir.  

Merkezi Çin’de bulunan Shanghai Etimaden Chemicals Ltd Co. Şirketinin personel ve 

diğer giderleri ise Etimaden Asia Pacific Ltd. şirketi tarafından, Eti Maden Yönetim Kurulunca 

onaylanan bir formül ile ödenmektedir. 2018 yılında bu şekilde ödenen ve hizmet bedeli adı 

verilen tutar 1,5 milyon dolardır. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce 2018 yılında Etimaden Asia Pasific Ltd 
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üzerinden bölgeye 1,1 milyon ton bor ürünü satışı yapılmış olup satış geliri olarak 493,5 milyon 

dolar elde edilmiştir. Teşekkülün bu şirket üzerinden yaptığı satışlar, tüm satışlarının miktar 

olarak %46,7’sini tutar olarak ise %49,9’unu oluşturmaktadır. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere, çok yüksek tutarlarda satışların yapıldığı, bir takım dış 

ticaret-bankacılık formüllerinin hayata geçirildiği ve yarım milyar dolar düzeyinde ticaret 

hacmini yöneten bölgedeki alt şirketlerde çalışan yönetici ve diğer personelde; bor ürünlerinin 

bölgesel pazarlamasında deneyimli ve yabancı dil bilgisine iyi düzeyde hâkim olması gerek ve 

şartı aranması (her ne kadar bu yetki alt şirket genel kurullarına ait olsa da) gerekirken özellikle 

yönetici personel hususunda ilgili bakanlık ve ana teşekkül tercihlerinin etkisinin olduğu 

görülmektedir.  

Etimine Sa’nın yıllık hesap ve işlemleri Lüksemburg’da yerleşik bir bağımsız denetim 

firması tarafından Lüksemburg tarafından uyumlaştırılan uluslararası standartlara göre 

yapılmaktadır. 

 

Etiproducts OY:  

Şirket, Teşekkülün ürettiği ürünlerin pazarlanması amacıyla 1982 yılında Finlandiya’da 

Outokumpu Commercial O.Y tarafından kurulmuş olup, Etibank 16.10.1979 tarih ve 7/18331 

sayılı BKK kararı ile % 50 oranında ortak olmuştur. Şirketin Outokumpu Commercial O.Y. 

Şirketine ait olan hisseleri 1993 yılında, Etibank’ın iştiraki olan Etimine S.A. Şirketi tarafından 

satın alınmıştır. Böylece Şirket sermayesinin tamamı dolaylı olarak Eti Maden Genel 

Müdürlüğüne geçmiştir. Şirketin sermayesi 5.000.000 Euro olup 2005 yılında Rusya’da 

kurulan, 30.553.087,48 Ruble sermayesinin tümüne sahip olduğu Etiproducts Ltd. adlı şirketi 

bulunmaktadır.  

Şirket Ana Sözleşmesine göre 3 yıllık süre için 5 Yönetim Kurulu üyesi öngörülmüş 

olup, Yönetim Kurulu üyelerinin 3’ü Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1‘i Etimine SA, 

1’i de Etiproducts OY temsilcisi  (Genel Müdür) olarak görev yapmaktadır. Şirket’te Eti Maden 

İşletmeleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir de denetçi bulunmaktadır. 

2018 yılında Yönetim Kurulu üyelerinin tümü Teşekkülün ilgili bakanlığı ve 

Teşekkülün üst düzey personelince oluşturulmuş olup Yönetim Kurulu Başkanına 7.362 

TL/Ay, Yönetim Kurulu üyelerine 3.681 TL/Ay karşılığı Euro, denetçiye ise 400 Euro/Ay 

ödeme yapılmaktadır. Şirkette 13 kişi çalışmaktadır. 

Ayrıca, Şirketin Etiproducts Ltd. olmak üzere bir alt şirketi bulunmakta olup bu 

Şirket’te ilgili Bakanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Teşekkül personelinden 

oluşan Yönetim Kurulu mevcut olup 1 adet denetçinin bulunduğu görülmektedir. Bu şirkette 
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de Yönetim Kurulu Başkanına 7.362 TL/Ay, Yönetim Kurulu üyelerine 3.681 TL/Ay karşılığı 

Euro, denetçiye ise 400 Euro/Ay ödeme yapılmaktadır. Şirkette 15 kişi çalışmaktadır. 

Şirketin yıllık hesap ve işlemleri Finlandiya’da yerleşik bir bağımsız denetim firması 

tarafından ülke Denetleme Standartlarına göre yapılmaktadır. 

Yurt dışı şirketlerin denetim bakımından durumu: 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün yukarıda detaylı olarak yer alan ve 

sermayesinin tamamı kendine ait olan AB Etiproducts OY ve Etimine SA adlı şirketleri ile bu 

şirketlerin sermayelerinin tümüne sahip olduğu Etimaden Asia Pasific Ltd APAC hariç 4 adet 

yurt dışı alt şirketi bulunmaktadır. Satışlarının %97’sini yurt dışına ihraç eden Eti Maden 

yaptığı satışların önemli bir kısmını bu şirketler aracılığı ile yapmaktadır. Hal böyle olunca 

dünyanın belirli merkezlerinde bulunan ve büyük satış bölgelerine sahip olan bu şirketlerin, bor 

ürünlerinin alım-satım farkından kaynaklanan önemli bir geliri ve harcama potansiyeli 

mevcuttur.  

Bu şirketler sermayelerindeki kamu payı bakımından 233 sayılı KHK’nın 2’nci 

maddesine göre bağlı ortaklık statüsünde olmasına karşın, Hazine Müsteşarlığından alınan 

08.03.2002 tarih ve 15333 sayılı yazıda belirtilen görüş çerçevesinde; yine 233 sayılı KHK’nin 

58. maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan “….yabancı ülkeler kanunlarına veya uluslararası 

düzenlemelere göre kurulmuş ortaklıklara ait kanunların ve ana sözleşmelerin hükümleri 

saklıdır.” hükmü çerçevesinde “bağlı ortaklık” veya “iştirak” statüsünde değerlendirmenin 

mümkün olmadığı, ancak Ticaret Kanunu’nun genel ilkeleri açısından “iştirak” olarak 

tanımlanmanın yerinde olacağı belirtildiğinden, Teşekkülde o tarihten itibaren söz konusu 

kuruluşlar ‘’iştirak’’ olarak değerlendirilmiştir.  

Bunun yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Komisyonunun 01.03.2005 tarihli 21’inci Birleşimde almış olduğu; Komisyonun denetimi 

kapsamında bulunan kuruluşların, sermayelerinin yarısından fazlasına iştirak ettikleri ve idare 

merkezleri yurt dışında bulunan, faaliyetleri yabancı ülke mevzuatına tabi olan bağlı şirket ve 

iştiraklerinin, Komisyonca denetimlerini teminen; bu kuruluşlarla ilgili olarak düzenlenen 

bağımsız denetim raporları ile bu kuruluşların sermayesini sağlayan kamu iktisadi 

teşebbüslerince yapılan denetimleri sonucu hazırladıkları raporlar üzerinden mülga 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından incelenmesi, denetim sonuçlarının, yıllık 

denetim raporlarına dâhil edilmesine karar verilmiştir. 

KİT’lerin denetimi, Anayasanın 165.maddesinde yer alan ‘’Sermayesinin yarısından 

fazlası doğrudan veya dolaylı olarak Devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının TBMM’ce 

denetlenmesi esasları kanunla düzenlenir.’’ Hükmü çerçevesinde 3346 sayılı Kanun ve diğer 
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kanunlarla düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilmektedir. Bu düzenleme 

dâhilinde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun ‘’Denetim Alanı’’ başlıklı maddesinin 

4.maddesinin 3.fıkrası ile de denetim görevi kanun koyucu tarafından Sayıştay’a verilmiştir. 

6741 sayılı ‘Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ 26.08.2016 tarih ve 29813 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmış olup 05.02.2017 tarih ve 9756 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

‘Türkiye Varlık Fonuna Aktarılan Kuruluşlar’ başlıklı 2‘nci maddesi ile Eti Maden İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü hisselerinin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ. ‘ne aktarılması 

kararlaştırılmış ve Kuruluşun Hazineye ait olan hisseleri 27.04.2017 tarihinde Fona 

devredilmiştir. 

Söz konusu yasal düzenleme ile TVF AŞ ile fon tarafından yeni kurulacak diğer 

şirketlerin, Sayıştay denetimi dışında tutulduğu ancak fona devredilen KİT statüsündeki 

şirketlerin Sayıştay denetimine tabi olduğu, bunlardan kamu payının %50’den daha düşük olup 

bağımsız denetime tabi olanların denetiminin ise bu şirketlere ilişkin bağımsız denetim raporları 

esas alınarak Sayıştay tarafından yapılacağı anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, Eti Maden’in, sermayelerinin tamamına sahip olduğu yurt dışı şirketleri Kuruluş 

Teftiş Kurulu tarafından 2001 yılına kadar denetleme ve incelemeye tabi tutulmuş olup bu 

tarihten sonra şirketlerle ilgili herhangi bir denetim programı yapılmamıştır. Bunun ile birlikte 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 01.03.2005 tarihli 

21’inci Birleşimde almış olduğu karar çerçevesinde, bu şirketlerin yılına ilişkin bağımsız 

denetim raporları Sayıştay Başkanlığına gönderilmemiştir. 

Tüm bu tespitler doğrultusunda; Teşekkülce geçmiş yıllarda olduğu gibi 2018 yılında 

da yurt dışına yapılan toplam 2.370 bin ton ürün satışının yaklaşık 794 milyon dolar düzeyinde 

%77,2’si yurt dışı şirketleri kanalıyla gerçekleştirilmekte olduğu ve bu nedenle büyük bir kamu 

kaynağı kullanan alt şirketlerin işletme faaliyetlerine ilişkin bir takım belgelerin denetim-teftiş 

kurullarınca talep edilmesi durumunda, yeminli görevliler tarafından tercüme edilmiş 

nüshaların Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde bulundurulmasında fayda mülahaza 

edilmektedir. 

Yukarıda da değinildiği üzere 2005 yılında TBMM KİT Komisyonunun KİT’lere ait 

kamu payı %50’nin üzerinde olan yurt dışı şirketlerin denetim usulüne ilişkin kararının yanı 

sıra 19.12.2010 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6085 sayılı Sayıştay 

Kanunu’nun 4’üncü maddesi ve buna ilişkin değişiklikler de dikkate alınarak; bu tip sermaye 

yapısına sahip yurt dışı şirketlerin denetim usulüne ilişkin hususların belli bir esasa bağlanması 

gerekliliği bulunmaktadır.  
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Öneri: 

Sermayelerindeki Ana Teşekkül payı %100 olan yurt dışı alt şirketlerin denetim usul ve 

esaslarına ilişkin 2005 yılında TBMM KİT Komisyonun da alınan kararın yanı sıra bu süreç 

içinde ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerde dikkate alınarak yurt dışındaki ana-alt 

şirketlere ilişkin olarak;  

-Kamu kaynağı kullanan ve çok yüksek tutarlarda ürün satışı gerçekleştiren bu 

şirketlerin işletme faaliyetlerine ilişkin, önem arz eden belgelerin, yeminli tercümanlar 

tarafından tercüme edilmiş nüshalarının Teşekkül merkezinde bulundurulması, 

-Bu şirketlerin denetlenme usul ve esasları ile ilgili olarak TBMM KİT Komisyonunun 

ilgili kararında yer alan ‘’Komisyonca denetimlerini teminen; bu kuruluşlarla ilgili olarak 

düzenlenen bağımsız denetim raporları ile bu kuruluşların sermayesini sağlayan kamu iktisadi 

teşebbüslerince yapılan denetimleri sonucu hazırladıkları raporlar üzerinden Sayıştay 

tarafından incelenmesi, denetim sonuçlarının, yıllık denetim raporlarına dâhil edilmesine karar 

verilmiştir’’ hükmüne uygun yıllık denetimlerinin yapılması. 

BULGU 8.1.2: Kırka V. Boraks Pentahidrat Tesisi Yapım İşinin Geçici Kabulü 

Sırasında Belirlenen Eksikliklerin Giderilmemiş Olması 

Dünya pazarından daha fazla pay almak, nihai tüketicilerin spekülatif fiyat 

hareketlerinden etkilenmeyeceği arz güvenliği sağlayan bir zemin oluşturulması amacıyla yeni 

bir boraks pentahidrat tesisinin kurulmasına ilişkin hazırlanan 500.000 ton/yıl kapasiteli Kırka 

V. Boraks Pentahidrat Tesisi projesi 2011 yılında yatırım programına konulmuştur.  

Hammadde olarak tüvenan tinkal kullanan, 500.000 ton/yıl kapasiteli Boraks 

Pentahidrat (BPH) üretim tesisi için gerekli olan ana tesis ile BPH üretimi için gerekli buhar, 

elektrik enerjisi, su, kırılmış cevher vb. ihtiyaçları karşılayacak yardımcı tesislere ait prosesin 

veya üretim yönteminin seçimi, dizaynı, temel ve detay mühendislik hizmetleri, makine-

ekipman, enstrüman, kontrol cihazları imal/temini, inşaat, montaj, devreye alma, performans 

testleri, eğitim hizmetleri ve çalışır vaziyette teslimini kapsayan projenin belli istekliler arasında 

ihale usulü ile yapım ihalesi 18.10.2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  

Kuruluş Yatırım Programında 2011.C.11.0050 proje no ile yer alan "V. Boraks 

Pentahidrat Tesisi" Projesi kapsamında işletmeye alma çalışmaları devam eden tesis için 

yüklenici firma ile 15.12.2011 tarih ve 439/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden 

23.01.2012 tarihinde 91.524.000 TL + 20.000.000 Avro + 15.000.000 USD anahtar teslim 

götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanmış olup sözleşmeye göre işin ikmal tarihi 

29.01.2015’tir. 08.07.2014 tarih ve 579/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile BK07A konveyör 
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bant yapımı, TM7 binası inşaatı, kazan binası-kristalizatör-dekanter santrifüj platformları için 

3 adet asansör ve konteyner dolum sistemi işleri için 30 gün, 26.03.2015 tarih ve 618/8 sayılı 

Yönetim Kurulu Kararı ile türbin 5 bar buhar çıkışının, 8 bara çıkarılması ve türbin çıkışının 

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü’nde mevcut 8 bar buhar dağıtım sistemine bağlanması ile ID fanı 

ile baca arasına tam izolasyonlu damper seti yapımı için 108 gün, aynı Yönetim Kurulu Kararı 

ile İdare’den kaynaklanan nedenlerden dolayı 32 gün, 10.09.2015 tarih ve 651/2 sayılı Yönetim 

Kurulu Kararı ile de 69 gün, son olarak da 07.10.2015 tarih ve 655/6 sayılı Yönetim Kurulu 

Kararı ile kül atık sahasına istinat duvarı yapımı işi için 63 gün olmak üzere toplam 302 gün 

cezasız süre uzatımı verilerek işin revize bitim tarihi 27.11.2015 olarak belirlenmiştir. 

Akabinde, 27.11.2015 tarihinden itibaren, işin revize bitim tarihinde işletmeye alma 

çalışmaları tamamlanarak performans testlerine başlanamadığından, işin tamamlatılması ve 

performans testlerinin gerçekleştirilmesini teminen yükleniciye 10.12.2015 tarih ve 663/11 

sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 120 gün, 31.03.2016 tarih ve 683/12 sayılı Yönetim Kurulu 

Kararı ile 150 gün, 24.08.2016 tarih ve E.19026 sayılı Genel Müdürlük Olur’u ile bir kez daha 

150 gün, 27.01.2017 tarih ve E.2063 sayılı Genel Müdürlük Olur’u ile de bir kez daha 110 gün, 

17.05.2017 tarih ve E.10180 sayılı Genel Müdürlük Olur’u ile de 120 olmak üzere toplam 650 

gün cezalı süre uzatımı verilerek işin bitim tarihi 07.09.2017 olarak belirlenmiştir. Geçen bu 

süreç zarfında; 

27.11.2015 tarihi itibariyle hazırlanan V.BPH Tesisi Yapım İşi fiili durum tespit 

tutanağında; V.BPH Tesisi Yapım İşi Sözleşmesi ve eklerinde tanımlanan işlerin henüz 

yüklenici tarafından bitirilmediği, 31.10.2015 tarihi itibariyle hazırlanan 38. hakediş raporuna 

göre işin ilerlemesinin %98,7 olduğu, taahhüt kapsamında bulunan buhar ve enerji santralinde 

buhar üretimine başlanmış ancak Yükleniciden kaynaklanan nedenlerle elektrik üretimine 

başlanamadığı, 07.09.2015 tarihinde tesis, yüklenici tarafından buhar ve enerji santralinin 

devreye alınamaması nedeniyle İdarece sağlanan buhar ve elektrik enerjisi ile üretime başladığı 

ve halen İdare tarafından sağlanan buhar ve enerji ile işletmeye alma çalışmaları yapıldığı ifade 

edilmiştir. 

26.03.2016 tarihi itibariyle hazırlanan V.BPH Tesisi Yapım İşi Fiili Durum Tespit 

Tutanağında; Cevher Hazırlama, Ara Stok ve Proses Binasında tüm ekipmanların çalışır 

durumda olduğu, cevher beslemesinin yapıldığı, çözelti oluşturulduğu ve aralıklar ile ürün 

alındığı, bu işletmeye alma çalışmaları esnasında karşılaşılan problemler ile ilgili iyileştirme ve 

revizyonların yapıldığı, mekanik arızalar nedeniyle sistemde üretim sürekliliği sağlanamadığı, 

üretimde sürekliliği sağlamaya yönelik çalışmalar devam etmekte olduğu belirtilmiştir. 

24.08.2016 tarihli cezalı süre verilmesi hakkında takrirde tesisin devreye alma çalışmaları 
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devam etmekte olup bütün sistem sözleşmeye göre performans testine başlama kriterlerine hazır 

olmadığı ifade edilmiştir. 

Akabinde, 19.08.2016 tarihli Fiili Durum Tespit Tutanağında; cevher hazırlama, ara 

stok ve proses binasında tüm ekipmanların çalışır durumda olduğu, cevher beslemesinin 

yapıldığı, çözelti oluşturulduğu ve ürün alındığı, üretimde sürekliliğin sağlandığı tespiti 

yapılmıştır. 24.08.2016 tarihli cezalı süre verilmesi hakkında Olur’da; Tesisin devreye alındığı 

24.09.2015 tarihinden bu yana yüklenici tarafından üretim artışına yönelik tadilat ve iyileştirme 

çalışmaları yapılmış ve bunlara devam edilmekte olduğu, ancak yüklenici tarafından taahhüt ve 

garanti edilen değerlerde üretim yapılmadığından performans testlerine geçilemediği ifade 

edilmiştir. 

Müteakiben, 20.01.2017 tarihi itibariyle hazırlanan V.BPH Tesisi Yapım İşi Fiili Durum 

Tespit Tutanağında; tesiste yapılan değişiklikler ve ilave edilen yeni ekipmanlar ve uygulamalar 

sonrası 2016 yılı Haziran ayından itibaren sağlanan üretim sürekliliğinin devam ettiği, 2017 yılı 

Ocak ayında günlük ortalama üretimin 953,46 ton olarak gerçekleştiği, 15.01.2017 tarihinde 

1.702,50 ton/gün üretim yapıldığı, üretim veriminin yüklenici tarafından yapılan tüm tadilatlar 

sonrası 2017 yılı Ocak ayında %75,23 olduğu, yapım işi kapsamındaki, tesisin performans 

testlerine başlayabilmesi için devrede olması gerekli olan, buhar ve enerji santralinin yüklenici 

ile alt yüklenici arasındaki hukuki anlaşmazlıklardan dolayı çalışamaz duruma getirildiği tespit 

edilmiştir. Bunun üzerine, kazandan sökülen parçalar geri alınıp monte edilemediğinden, 

yenisinin temini yoluna gidilmiştir. 

27.01.2017 tarihli cezalı süre verilmesi hakkında Olur’da; "Tesisin performans 

testlerine başlayabilmesi için yapım işi kapsamında bulunan ve alt yüklenici tarafından yapımı 

tamamlanan buhar ve enerji santralinin devrede olması gereklidir. Aksi halde performans 

testleri sırasında Yüklenici tarafından garanti edilen 1 ton BPH ürün başına 158,3 kg kömür 

tüketim değerinin ölçülmesi mümkün değildir. Yüklenici 16.01.2017 tarihli yazısı ile buhar ve 

enerji santralini kendi imkanları ile 01.03.2017 tarihinde devreye alabileceğini beyan 

etmektedir." ifadelerinden sonra, yüklenicinin 20.01.2017 tarihi itibariyle performans testlerine 

başlamak için sözleşmeye uygun bir şekilde yazılı talepte bulunmadığından bahisle, konunun 

23.01.2017 tarihli yazı ile Hukuk Müşavirliğine bildirilerek mütalaa talep edildiği; Hukuk 

Müşavirliğinden gelen 25.01.2017 tarihli mütalaanın sonuç bölümünde “Yükleniciye en son 

verilen 150 gün cezalı süre uzatımına dair yazı, fesih ihtarlı olarak verilmediyse, işin bitim tarihi 

olarak belirlenen 20.01.2017 tarihinden itibaren, Sözleşmenin 25.1.maddesi, Yapım İşleri 

Genel Şartnamesinin 47.maddesi ve İdari Şartnamenin 53.maddesi gereği, firmaya on günden 

az olmamak kaydıyla cezalı ve fesih ihtarlı son bir süre verilerek, verilecek sürenin sonunda da 
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aynı durumun devam etmesi halinde sözleşmenin feshi hükümlerine göre işlem yapmakta 

Teşekkülümüz yetkilidir.” denildiği belirtilmiştir. 

Tesis ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, "Bu aşamada buhar ve enerji 

santralinin yüklenici tarafından çalıştırılarak performans testlerinin gerçekleştirilmesi için 

Yükleniciye 110 gün daha cezalı süre verilerek işin tamamlatılmasının Kuruluşumuz 

menfaatine olacağı" mütalaası üzerine; V.BPH Tesisi Yapım İşinde, işin revize bitim tarihi olan 

20.01.2017 itibariyle işletmeye alma çalışmaları tamamlanarak performans testlerine 

başlanamadığından, tesisin işletmeye alma ve performans testlerinin tamamlanarak geçici 

kabule hazır hale getirilebilmesini teminen 110 gün cezalı süre uzatımı verilmesi 27.01.2017 

tarih ve E.2063 sayılı Genel Müdürlük Olur’u ile kabul edilmiştir. 

23.01.2012 tarihli V.BPH Tesisi Yapım İşi Sözleşmesi eki Genel Teknik Şartname 

Madde 7 Performans Garantisi ve Testler; “Yüklenicinin yazılı talebi üzerine performans 

testlerine başlanacak, Performans testine başlangıç tarihi taraflarca tutanağa bağlanacaktır. 

Geçici Kabul; Performans testlerinin tamamlanması ve tesis performans testlerinin teknik 

şartnamede garanti edilen değerlere ulaştığının tutanakla tespitinden sonra Yüklenicinin yazılı 

başvurusu üzerine yapılacaktır. Geçici Kabul Tutanağı İdarenin onayından sonra geçerli 

olacaktır. 

Performans testleri sonucunda, cezalı kabul şartları hariç, garanti değerlerine 

ulaşılmadığı takdirde, Yüklenici gerekli düzeltici tedbirleri herhangi bir ücret talep etmeksizin 

alacaktır. Performans testlerine Yükleniciden kaynaklanan nedenlerle geç başlanması, 

performans değerlerinin sağlanamaması ya da yukarıdaki fıkra uyarınca yüklenicinin isteği 

doğrultusunda, performans testlerine devam edilmesi nedeniyle sözleşme süresi içinde 

performans testlerinin tamamlanamaması halinde yükleniciye 120 gün cezalı süreli verilir. 

Verilen cezalı süreli içinde de performans değerlerinden her hangi birinin cezalı kabul koşulları 

sınırlarının altında kalması ya da üretilen ürününün 6.5. maddede belirtilen özellikleri 

sağlayamaması durumunda tesisin geçici kabulü yapılmaz ve sözleşme hükümleri uygulanır.” 

denilmektedir. 

Sözleşmenin gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshini düzenleyen 

26’ncı maddesinin birinci fıkrasında; "Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, 

Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitiremediği takdirde 120 gün süreli yazılı 

ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.", üçüncü fıkrasında; "İhtarda belirtilen sürenin 

bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek 

kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere 

göre tasfiye edilir." ifadeleri bulunmaktadır. 
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Gelinen durum itibariyle, tesisin devreye alındığı Eylül 2015 tarihinden bu yana (Nisan 

2017) işletmeye alma çalışmaları esnasında proseste karşılaşılan problemler ile ilgili iyileştirme 

ve revizyonlar sonucu sistemde genel olarak üretim sürekliliği sağlanmıştır. Ancak, Durum 

Tespit Tutanakları ve tesisin üretim-tüketim rakamları göz önüne alındığında tesiste performans 

testlerine başlamak için gerekli şartların henüz sağlanamadığı görülmektedir. Tesisin 

sözleşmeye esas kapasite ve teknik şartlarda işletmeye alma çalışmaları devam etmekte olup 

bütün sistem sözleşmeye göre performans test kriterlerini geçer hale getirilememiştir. 

Dolayısıyla V.BPH Tesisi mevcut haliyle işin idareye teslimine ve geçici kabule hazır hale 

getirilememiştir.  

Gelişen dönemde; yüklenici 14.04.2017 tarihli dilekçesi ile işin bünyesinde bulunan tüm 

ünitelerin tamamlandığı ve performans testlerine başlanmasına engel bir hal bulunmadığını, 

İdarece belirlenecek bir tarihte performans testlerine başlanabileceğini bildirmiştir. İlgili Daire 

Başkanlığınca oluşturulan Performans Test Komisyonu yüklenici ile birlikte 27.04.2017 tarihli 

V.BPH Tesisi Yapım İşi Performans Test Prosedürü Tutanağını hazırlayarak performans 

testlerine 02.05.2017 tarihi itibariyle başlanmasını kararlaştırmıştır. Ancak, performans testi 

sırasında tiknerlerde yaşanan sorunlar nedeniyle testin durdurulmasına ve temizlik işlemleri 

sonrası yeniden teste başlanmasına karar verilmiştir. 

Mevcut durum 14.04.2017 tarihli yazı ile Hukuk Müşavirliğine bildirilerek mütalaa 

talep edilmiştir. Hukuk Müşavirliğinden gelen 24.04.2017 tarihli mütalaa da; 

"Yukarıda da belirtildiği gibi Borçlar Kanunu'nun konuyla ilgili 475.maddesine göre, 

İdarenin seçimlik haklarından birini kullanması konusunda Teşekkülümüzün takdir hakkı 

bulunmaktadır. 

Şöyle ki: 

1)Tesis, Teşekkülümüzün kullanamayacağı veya hakkaniyet gereği kabule 

zorlanamayacağı ölçüde ayıplı ya da sözleşme hükümlerine aynı ölçüde aykırı ise, tesisin, 

Teknik Şartnamede tanımlanan tüm unsurları ile tam kapasite çalıştırılıp, 90 günlük performans 

testlerine başlanmadığı takdirde, sözleşmenin fesih edileceği yönünde en az 10 gün süreli fesih 

ihbarlı ihtarname çekilerek sözleşmeden dönme, 

2)Tesis, Teşekkülümüzün kullanabileceği veya hakkaniyet gereği kabule 

zorlanabileceği ölçüde az veya hafif ayıplı ya da sözleşme hükümlerine aynı ölçüde az veya 

hafif oranda aykırı ise, tesisi alıkoyup, ayıp yada aykırılık oranında bedelden indirim isteme, 

3)Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları yükleniciye ait olmak 

üzere, tesisin ücretsiz olarak sözleşme ve eklerinde taahhüt ve garanti edilen performans 

değerlerine ulaşacak şekilde tamamlanması yada düzeltilmesini isteme, şeklindeki seçimlik 
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haklardan biri Teşekkülümüzce kullanılabilecek olup, bu konuda Teşekkülümüzün takdir 

yetkisi vardır." 

Yine, "tesisin tüm unsurları ile tam kapasite çalıştırılamadığı ve performans testine hiç 

geçilemediği ve firma tarafından da ek süre istenmediği" yada yapılan 90 günlük testler 

sonucunda "söz konusu değerlere ulaşılamadığının tespit edildiği ve firma tarafından, testlere 

devam edilmesinin de istenmediği" durumlarda 3.bentteki eserin tamamlanması ve 

düzeltilmesini isteme hakkının kullanılmasının, firmanın çabası, yapılması gereken kalan 

işlerin niteliği, verilecek ek sürelerde işin geçici kabule hazır hale getirip getirilemeyeceğinin 

boşuna zaman kaybı olup olmayacağı bakımından Başkanlığınızca değerlendirilmesi 

gerektiği,"  

Yapılacak 90 günlük performans testi sonucunda Yüklenici, "ayıp yada aykırılık 

oranında bedelden indirim tutarını" kabul etmediği gibi, kusur ve eksiklikleri verilen sürede de 

düzeltmez ve gidermez ise, fesihten başka yolun kalmayacağı, görüş ve kanaatine varılmıştır." 

denilmektedir. 

İşin bitim tarihi olan 10.05.2017 tarihinde yapılan tespitte 03.05.2017 tarihi itibariyle 

performans testlerine başlandığı ve devam edildiği tespit edilmiş olup tesisin 13 günlük 

performans değerlerine bakıldığında uzun süreli bir duruş yaşanmadığı takdirde performans 

değerlerine ulaşabileceği öngörülmüştür. 

Bu değerlendirmeler çerçevesinde; V.BPH Tesisi Yapım İşinde, işin revize bitim tarihi 

olan 10.05.2017 itibariyle başlanmış olan performans testlerinin tamamlatılmasını ve tesisin 

geçici kabule hazır hale getirilebilmesini teminen yükleniciye 17.05.2017 tarih ve E.10180 

sayılı Genel Müdürlük Olur’u ile 120 gün daha cezalı süre uzatımı verilmiştir. 

Performans testlerine 15.06.2017 tarihinde başlanabilmiş olup işin bitim tarihi olan 

07.09.2017 itibariyle yapı denetim görevlilerince yapılan incelemede; tesisin performans 

testlerine yüklenici nezaret ve gözetiminde halen devam edildiği, performans test süresinin 

sözleşmede 90 gün olarak öngörüldüğü, 07.09.2017 tarihi itibariyle tamamlanmasına 5 gün 

kaldığı, V.BPH Tesisi performans testleri tamamlanıp sonuçları görülmediği için işin İdareye 

teslimine ve geçici kabule hazır olmadığı tespit edilmiştir. 

12.09.2017 tarihli V.BPH Tesisi Yapım İşi Performans Testi Durum Tespit 

Tutanağında; "15.06.2017 tarihinde performans testine başlanan V.BPH Tesisinde 90 gün 

performans testi süresi 12.09.2017 tarihinde takvim günü olarak sona ermiştir. Bu süre zarfında 

yaşanan tesisin duruşları ile ilgili yapılan incelemede, 07-08-18-21 no.lu duruş tutanakları ve 

önümüzdeki süreçte yaşanacak duruşlar ayrıca değerlendirilmek üzere, üzerinde mutabık 

kalınan; Sözleşme ve 27.04.2017 tarihli Performans Test Prosedürü Tutanağı çerçevesinde 
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yüklenici kaynaklı olmayan ve yüklenici kaynaklı olsa da 12 saati aşan duruşlar nedeniyle 

meydana gelen toplam kesinti süresi 27 gün 4 saat olarak hesaplanmıştır. 13.09.2017 tarihinden 

itibaren hesaplanan bu sürenin 90 günlük performans test süresine eklenerek tesisin performans 

testlerinin sonuçlandırılması için çalışmalara devam edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir." 

denilmektedir. 

Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığının bu aşamada performans testlerinin 

tamamlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi için süre verilmesi yönünde teklifi 

doğrultusunda; V.BPH Tesisi Yapım İşinde, 26.09.2017 tarih ve E.18542 sayılı Genel 

Müdürlük Olur’u ile işin revize bitim tarihi olan 07.09.2017 tarihinden itibaren, devam etmekte 

olan performans testlerinin tamamlatılmasını ve tesisin geçici kabule hazır hale 

getirilebilmesini teminen yüklenici firmaya 28 gün + diğer duruşların değerlendirilmesi ile 

ortaya çıkacak süre kadar daha cezalı süre ilavesi ile 90 günlük fiili performans test süreci 

tamamlanıncaya kadar çalışmasına izin verilmiştir. 

15.06.2017 tarihinde başlanan ana tesis (boraks penta üretimi) performans test 

çalışmaları, 23.10.2017 tarihinde, yardımcı tesislerin (buhar ve elektrik enerjisi üretimi) 

performans test çalışmaları 26.12.2017 tarihinde tamamlanmıştır. 29.12.2017 tarihli 

Performans Testi Sonuç Tutanağında; elde edilen test sonuçlarına göre tesisin performans 

kriterleri olan üretim kapasitesi, ton ürün başına cevher tüketimi, ton ürün başına kömür 

tüketimi, tesis verimi ve kazan verimi açısından kabul sınırları içinde, ancak, Yüklenici 

tarafından taahhüt edilen değerlerden kapasite bazında %3,8566, cevher tüketimi bazında 

%2,5447 sapma olduğu ve tesisin cezalı sınırlar içinde kaldığı tespit edilmiştir. Akabinde, 

V.BPH Tesisi Yapım İşi’nin iş bitim tarihi 26.12.2017 olarak itibar edilmek üzere yüklenici 

firmanın ihtirazı kaydıyla Komisyonca geçici kabulü uygun görülmüş, ancak tespit edilen 

eksikliklerin tamamlanması için henüz Makamın onayına sunulmamıştır.  

İşin toplam proje tutarı 230,4 milyon TL olan 2011-1015 yıllarını kapsayan projenin, 

2015 yılı harcaması 30,5 milyon TL, (Kasım 2015 itibariyle) toplam harcaması ise 204,2 milyon 

TL’dir. İş kapsamında günlük ceza miktarı, 54.914,40 TL+9.000 USD+12.000 Euro’dur. 

Yüklenicinin, işin sözleşmeye göre bitim tarihi olan 27.11.2015 tarihinden geçici kabul itibar 

tarihi olan 26.12.2017 arasında geçen cezalı 760 gün için toplam 41.734.944 TL+6.840.000 

ABD $+9.120.000 Euro tutarında gecikme cezası oluşmuş bulunmaktadır. İdarece cezalı 

sürenin başlangıcı olan 27.11.2015 tarihinden itibaren, zaman zaman tahakkuk ettirilen cezalar 

için Yükleniciye bildirimde bulunulmuştur. 

Bu meyanda, yüklenici cezalı süre uzatımlarına ve tesisin kabulünün yapılmamasına 

itiraz ederek 20.06.2016 tarihinde Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2016/558 Esas 
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sayılı dosya ile dava açmıştır. Yüklenicinin dava dilekçesindeki savları kanun, yönetmelik ve 

Teşekkül ile akdedilmiş olan sözleşmenin ilgili maddeleri dayanak gösterilerek 

cevaplandırılmış olup, dava süreci devam etmektedir. 

Gelişen süreç içerisinde Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca; 

31.01.2018 tarih, E.2175 ve 05.02.2018 tarih, E.2533 sayılı yazılar ile Mali İşler Dairesi 

Başkanlığından, 

"Yükleniciye kesin ceza tutarı ve muaccel hale gelmiş ve ödenmemiş cezaların gecikme 

faizi bildirileceğinden, tahakkuk ve bildirim tarihinden itibaren oluşan cezaların gecikme 

faizlerinin hesaplanarak Başkanlığa bildirilmesi"; 

01.03.2018 tarih ve E.4459 sayılı yazı ile de; 

"V.BPH Tesisi Yapım İşinde muaccel hale gelmiş ve henüz ödenmemiş cezalara ait 

Başkanlığımızca 31.01.2018 tarihine kadar yapılan gecikme faizi hesaplamasının 28.02.2018 

tarihi itibariyle güncellenip faturalarının düzenlenerek yüklenici firmanın borçlandırılması", 

istenmiştir. 

Mali İşler Dairesi Başkanlığınca 26.03.2018 tarih ve E.5987 sayılı cevabi yazı ile; 

"… konunun yargıya taşınma ihtimalinin söz konusu olması nedeniyle Kurumumuzun 

herhangi bir cezai sorumluluk altına girmemesini teminen, söz konusu gecikme cezalarına ait 

imzalı ceza tutanakları, hesaplama tabloları gibi belgelere ihtiyaç duyulmuş olup, her iki 

Başkanlık tarafından titizlikle incelenip mutabakat sağlandıktan sonra faturaların kesilip, 

borçlandırmanın yapılmasının yerinde olacağı"  

27.03.2018 tarih ve E.6131 sayılı cevabi yazı ile de; 

"26.03.2018 tarih ve E.5987 sayılı yazınızla Başkanlığımıza bildirilen yüklenici firma 

adına tarafınızca hesaplanan gecikme cezalarını gösterir hesaplama tablosundaki tutarlar için 

23.03.2018 tarihine kadar uygulanacak gecikme faizinin hesaplanması ve faturalandırılması 

istenmektedir. 

Başkanlığımıza bildirmiş olduğunuz gecikme cezalarına ait gecikme faizi 23.03.2018 

tarihine kadar hesaplanmış olup, hesaplama tablosu yazımız ekinde gönderilmektedir.  

Ancak; söz konusu ceza tutarlarının önceki yıllara ait olması ve ilgili dönemlerinde 

Başkanlığımıza bildirilmemesinden dolayı kayıt altına alınamaması gibi nedenlerle; 

Başkanlığınızca hesaplanan toplam gecikme cezalarına (26.12.2017 tarihi itibariyle hesaplanan 

ve firmaya bildirilmeyen tutarlar da dâhil) buhar bedeli farkının da ilave edilerek bu cezalara 

ait 23.03.2018 tarihine kadar hesaplanan ve bu tarihten tahsilat tarihine kadar oluşacak gecikme 

faizlerinin de kar kaydı için Makam Olur'u yada Yönetim Kurulu Kararı alınması 

gerekmektedir. Alınacak kararın Başkanlığımıza gönderilmesini müteakip faturalandırma ve 
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muhasebe işlemleri yapılacağı" bildirilmiştir. 

Müteakiben, Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca 31.01.2018 tarih ve 

E. 6325 sayılı yazı ile Mali İşler Dairesi Başkanlığından, aynı tarih ve E.6296 sayılı yazı ile 

Hukuk Müşavirliğinden; 

"Kırka Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde yapımı tamamlanarak 05.01.2018 tarihinde 

geçici kabul çalışmaları biten V.BPH Tesisi Yapım İş’inde yüklenici Öztaş İnşaat ve Ticaret 

AŞ'ye işin revize bitim tarihi olan 27.11.2015 tarihinden geçici kabul itibar tarihi olan 

26.12.2017 tarihine kadar yapım işini sözleşme şartlarına uygun olarak süresi içinde teslim 

etmediği için 23.01.2012 tarihli V.BPH Tesisi Yapım İşi Sözleşmesi 26.2 maddesi hükümlerine 

göre 760 gün gecikme cezası tahakkuk ettirilmiştir. Bu cezanın 3 günlük kısmına tekabül eden 

182.327,91 TL+27.000 ABD $+36.000 Euro 39. nolu hak edişten tahsil edilmiş, 757 güne 

tekabül eden 41.552.616,09 TL+6.813.000 ABD$+9.084.000 Euro gecikme cezası ise tahakkuk 

ettirilmesine ve Yükleniciye bildirilmesine rağmen bugüne kadar ödenmemiştir. Bununla 

birlikte Yükleniciye buhar ve enerji santralini zamanında devreye almadığından dolayı 

2.767.359,67 TL doğalgaz bedeli kurum zararı olarak tahakkuk ettirilmiştir. Ödenmeyen 

cezalar temerrüde düşmüş olup İdaremizce KDV dahil 5.640.668,36 TL+94.558,81 ABD 

$+54.816,70 Euro gecikme faizi uygulanmıştır. 

15.06.2017 tarihinde başlanan performans test çalışmaları, 23.10.2017 tarihinde 

tamamlanmıştır. Bu çalışmalar sonunda yapılan ölçüm ve hesaplamalarda, Yüklenici tarafından 

taahhüt edilen değerlerden kapasite bazında %3,8566, cevher tüketimi bazında %2,5447 sapma 

olduğu ve tesisin cezalı sınırlar içinde kaldığı tespit edilmiştir. 23.01.2012 tarihli V.BPH Tesisi 

Yapım İşi Sözleşmesi Madde 34.20 a ve b fıkrası hükümlerine göre kapasite düşüklüğü ve 

cevher tüketimi fazlalığından dolayı toplam 9.388.615,87 TL + 1.538.713,76 ABD Doları + 

2.051.618,34 Euro ceza tahakkuk ettirilmiştir. Bu miktar henüz tebliğ edilmemiştir. 

Bu işten dolayı İdaremizin elinde; 

-7.236.157,23 TL+972.000 USD+1.300.000 Euro kesin teminat mektubu, 

-21.937.908,27 TL+2.976.088 USD+4.016.512,26 Euro performans teminat mektubu, 

-3.340.579,65 TL+447.781,79 USD+597.042,41 Euro nakit geçici kabul eksiklikleri 

kesintisi bulunmaktadır.  

Yüklenici Genel Müdürlük Makamına sunduğu 27.03.2018 tarihli dilekçesinde İdare ile 

arasındaki çeşitli hukuki itilafları gerekçe göstererek sulh yapmak için görüşmelere 

başlanılmasını, ceza-i şart uygulanması ve tahsil edilmesinin, yargılama sürecinin nihai kesin 

hükümle sonuçlanana kadar teminat mektuplarının paraya çevrilmesinin ertelenmesini Genel 

Müdürlük Makamından talep etmektedir." denilmek suretiyle konu hakkındaki görüşlerinin 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 51 
 

bildirilmesi talep edilmiştir.  

Mali İşler Dairesi Başkanlığının 25.04.2018 tarih ve E.8016 sayılı cevabi yazısında;  

"İşin yürütümü ve takibi Başkanlığınızca yapılmakta olup, Kurumumuz görev yetki ve 

sorumluluk yönergesinde Başkanlığınız görev alanında da "...teminat mektuplarının geçerlilik 

sürelerinin ve teminata ilişkin diğer işlemleri takip, teminat iadesi işlemlerinin yapılmasını 

gerçekleştirmek..." denildiğinden, söz konusu işlem ile ilgili olarak Başkanlığınızın vereceği 

talimat doğrultusunda işlem yapılacaktır." denilmiştir. 

Gelinen durum itibariyle, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde yapımı tamamlanan 

"V.BPH Tesisi Yapım İşi” nin bitirildiği tarih 26.12.2017 olarak itibar edilmek üzere firmanın 

ihtirazı kaydıyla düzenlenen 12.01.2018 tarihli Geçici Kabul Tutanağında;  

"Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu, geçici kabule engel olabilecek eksik, 

kusur ve arızaların bulunmadığı görülmüştür. Ancak, ekteki listelerde belirtilen eksikliklerin 

giderilmesi için fabrikalar ortak buhar kolektörüne yapılacak bağlantı sırasında bütün 

fabrikaların belli bir süre komple duracak olması, yurt dışı ekipman teminleri, buhar ve enerji 

santralinin ETKB nezdindeki kabul süreci göz önüne alınarak yükleniciye 300 gün cezasız süre 

uzatımı verilmiştir." denilmektedir. 

Yüklenici tarafından tutanağa "İşbu tutanak ve eklerindeki eksiklikler hiçbir şekilde 

tarafımızdan kaynaklanmamaktadır. Diğer itirazlarımız incelememiz sonrası ayrıca İdarenize 

bildirilecektir. Geçici kabul itibar tarihi 27.11.2015’tir. ..." şerhi düşülmüştür. 

V.BPH Tesisinde, 2016 yılında %37 kapasite kullanımı ile 185.886 ton Etibor-48, 2017 

yılında %63 kapasite kullanımı ve %76 teknolojik verimle 313.223 ton Etibor-48 üretilmiş olup 

2018 yılında ise %80 kapasite kullanımı ile %78 teknolojik verimle 400.000 ton Etibor-48 

üretimi programlanmasına karşın, %44 kapasite kullanımı ve %60 teknolojik verimle 221.530 

ton Etibor-48 üretimi gerçekleştirilmiştir.  

V.BPH Tesisi Yapım İşi’nde, 08-12.01.2018 tarihleri arasında yapılan geçici kabul 

çalışmalarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için firmaya verilen 300 gün süre 

08.11.2018 tarihinde sona ermiştir. 

23.01.2012 tarihli V.BPH Tesisi Yapım İşi Sözleşmesi eki Yapım İşleri Genel 

Şartnamesi Madde 41. Geçici Kabul 5. fıkrası; "a) Kabul komisyonu, kabule engel nitelikte 

olmamakla birlikte yapılan işte kusur ve eksiklikler tespit ederse; gördüğü kusur ve eksikliklerin 

ayrıntısını gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi tespit eder. 

Belirlenen sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, işin son durumu, yapı 

denetim görevlisi tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir ve idareye iletilir," 

hükümleri uyarınca 08.11.2018 tarihinde işyerine gidilerek işin son durum tespiti yapılarak 
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tutanak hazırlanmıştır. 

Akabinde 13.11.2018 tarih ve E26378 sayılı yazı ile; "Geçici kabulde tespit edilen 

eksikliklerin 30 gün içinde tamamlanması, aksi halde eksikliklerin nam ve hesabınıza 

giderilebileceği, eksiklikler tamamlanana kadar Yapım İşleri Genel Şartnamesi Madde 41'de 

belirtilen ceza uygulamasına göre günlük 900 TL ceza kesileceği ve kabul tarihinin 

erteleneceği" hususlarında yüklenici firma bilgilendirilmiştir. Geçici kabul eksiklerin 

tamamlatılması ve mahkeme süreci devam etmektedir. 

Öneri: 

Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde yapımı tamamlanan, 

ancak yüklenicinin ihtirazı kaydıyla 26.12.2017 tarihi itibariyle geçici kabulü yapılan V. Boraks 

Pentahidrat Tesisi ile ilgili olarak; 

Sözleşme çerçevesinde gerekli teknik, idari ve hukuki değerlendirmelerin yapılmasının 

yanı sıra, geçici kabulden eksik kalan iş ve işlemlerin tamamlatılması ve daha fazla gecikmeye 

mahal verilmeden yüklenici tarafından taahhüt ve garanti edilen değerlerle kurulu kapasitesinde 

çalıştırılması.  

BULGU 8.1.3: 8.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

8.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

BULGU 8.2.1: Hizmet Binası İnşaat Yapım Sürecinde Gecikmeler Bulunması 

Teşekkülün mülkiyetinde bulunan Genel Müdürlük Hizmet Binası 1954 yılında inşa 

edilmiş olması, aradan geçen zaman zarfında büyük çaplı bakım-onarım yapılamaması, iki kez 

yangın tehlikesi atlatılması, yapıldığı zamanın şartlarına uygun imal edilmiş olmakla birlikte 

Orta Doğu Teknik Üniversitesine yaptırılan deprem performans testlerinde yapıda güçlendirme 

ihtiyacının ortaya çıkması ve Ankara’da dört ayrı yerde faaliyetini sürdüren Teşekkülün 

hizmetlerinin daha verimli yerine getirilmesinin sağlanması gerekçeleriyle Teşekkülün 

ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir binanın TOKİ’den satın alınması için Başbakanlığın 

2007/3 sayılı Genelgesi kapsamında izin alınmıştır. 

Bu kapsamda Genel Müdürlük binasının 2.030.485,68 TL bedel üzerinden Adalet 

Bakanlığına tahsis edilmek üzere Hazineye devri hususu Bakanlar Kurulu’nun 12.03.2012 tarih 

ve 2012/2963 sayılı Kararı ile kararlaştırılmıştır. Maliye Hazinesi adına tapudaki devir işlemleri 

ise 06.12.2012 tarihinde tamamlanmıştır.  

Proje ve yapım işleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirecek olan 
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Hizmet Binası için Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile TOKİ arasında 10.11.2011 

tarihinde Protokol imzalanmıştır. 

 İmzalanan Protokolün ‘İşin Konusu’ başlıklı ikinci maddesinde; 

‘’ İşbu Protokol TOKİ tarafından Genel Müdürlüğe bina satışını konu almaktadır. 

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Karakusunlar Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti TOKİ’ye ait olan 

11.386 m2 yüzölçümlü 29096 ada, 7 Nolu parsel üzerinde; İdarenin ihtiyacı olan hizmet binası 

TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olup; satış bedeli Genel Müdürlük tarafından TOKİ’ye nakit 

olarak ödenecektir.’’ 

Protokolün ‘Ödemeler’ başlıklı beşinci maddesinde; 

‘’TOKİ mülkiyetinde bulunan arsanın Genel Müdürlük adına TOKİ tarafından 

gerçekleştirilecek Hizmet Binası ve Tesislerine tahsisi karşılığı olmak üzere, arsanın tespit 

edilen ekspertiz değeri üzerinden avans olarak 34.158.000 TL. Protokolün imzalanmasını takip 

eden 15 inci gün Genel Müdürlükçe TOKİ ye ödenecektir.’’ İfadesi yer almıştır. Bu maddede 

yer alan 34.158.000 TL’lik tutar 25.11.2011 tarihinde Teşekkül tarafından avans olarak TOKİ 

hesabına aktarılmıştır. 

Aynı Protokolün ‘İşin Süresi’ başlıklı yedinci maddesinde; 

‘Protokole konu işin süresi, ihale eki projelere göre yüklenici sözleşmesinde belirlenen 

süredir. Ancak yükleniciye süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi ya da tasfiyesi nedeni ile 

yeniden ikmal inşaatı ihalesine çıkılması gibi benzer nedenlerle, işin yüklenici sözleşmesinde 

öngörülen sürede tamamlanamaması halinde, bu süre kadar sözleşme uzatılmış sayılır. 

Yüklenici sözleşmesinde işin süresi ile ilgili herhangi bir işlem tesisi gerektiğinde TOKİ, Genel 

Müdürlüğe bilgi vermek sureti ile işlem yürütülecektir.’ denilmektedir. 

Çalışmalara başlanabilmesi amacıyla, 04.02.2013 tarihinde Çankaya Belediyesi’nden 

arsaya ait imar çapı ve yol kotu ile ilgili veriler talep edilmiştir. Çankaya Belediyesince, Ankara 

11. İdare Mahkemesinin 23.01.2013 tarih ve 2012\1194E sayılı dosyasında arsanın imar 

durumu ile ilgili alınan yürütmenin durdurulması kararı nedeni ile talep edilen işlemlerin 

yapılamadığı bildirilmiştir. 09.05.2013 tarihinde TOKİ tarafından,  Ankara Bölge İdare 

Mahkemesinin 12.03.2013 tarihli 2013\1303 Y.D. Nolu itiraz kararı ile Ankara 11. İdare 

Mahkemesince verilen Yürütmenin durdurulması kararının kaldırıldığı bildirilmiştir. TOKİ 

yazısı üzerine arsaya ait imar çapı ve yol kotu ile ilgili verilerin temini için Teşekkülce yeniden 

Çankaya Belediyesine başvurulmuştur. Çankaya Belediyesi’nce Ankara 11. İdare 

Mahkemesinin 10.05.2013 tarih ve 2012\1015 esas sayılı kararı ile alınan yürütmenin 

durdurulması kararı nedeniyle işlemlerin yapılamadığı bildirilmiştir. Çankaya Belediyesince 

açılan dava sonucu, imar planı değişikliği mahkeme tarafından 27.09.2013 tarihinde iptal 
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edilmiştir. 

 TOKİ tarafından bölgede yapılan yeni imar planı çalışması (emsal değerinin 3.00’den 

2.50’e revize edilmesini içeren) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmuş, 27.01.2015 

tarihinde ise İmar Planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. ‘Ankara İli Eti 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaat Öncesi, İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası 

Danışmanlık Hizmeti Alımı’ işi ile ilgili olarak yüklenici Prokon-Beşer Ortak Girişimine yer 

teslimi 20.03.2015 tarihinde yapılmıştır. Teşekkülün ihtiyaçları dikkate alınarak gözden 

geçirilen ‘Revize İhtiyaç Programı’ TOKİ’ye 12.06.2015 tarihinde gönderilmiştir. Yüklenici 

Prokon-Beşer Ortak Girişimi tarafından hazırlanan ‘’Mimari ve Mühendislik Uygulama 

Projeleri’’ teşekkülce incelendikten sonra karar verilen değişiklikler yüklenici firmaya 

yaptırılarak TOKİ ye 07.04.2016 tarihinde gönderilmiştir.  

Genel Müdürlük Hizmet Binası Projesi; 11.386 m² arsa üzerine, yaklaşık 1100 personel 

kapasiteli, bünyesinde yemekhane, misafirhane, lokal, kreş, otopark vb. ihtiyaçların 

karşılanacağı, 56.845 m² inşaat alanı olacak şekilde tasarlanmıştır. 

TOKİ tarafından “Ankara İli Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hizmet Binası 

İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi” için 19.03.2018 tarihinde ihale yapılmıştır. 

İhale sonucunda; TOKİ ile Can İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması arasında 121.500.000,00 

TL bedel üzerinden hizmet binası yapım işine ilişkin sözleşme 04.05.2018 tarihinde 

imzalanmış, 11.05.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanmıştır. 

Yüklenici firma yer teslimini müteakip mobilizasyon işlerini tamamlayarak, şantiyede 

fore kazık, ankraj ve temel kazı işlemlerine başlamış 2018 Eylül ayı sonu itibariyle söz konusu 

çalışmaları tamamlamıştır. 

İşin yaklaşık % 7,5 seviyelerindeki kısmının tamamlandığı süreçte, yaşanan ekonomik 

gelişmelere paralel olarak, 2018 Ekim ayı itibariyle yüklenici firmanın şantiye faaliyetlerinde 

yavaşlamalar gözlenmiştir. Bunun üzerine, TOKİ ile irtibat kurularak, işin hızlandırılması ve 

çalışmaların programa uygun şekilde yürütülmesi talep edilmiştir. 

Talep üzerine; Teşekkül, TOKİ ve yüklenici firma yetkililerinin katılımı ile düzenlenen 

toplantı neticesinde şantiye faaliyetlerine yeniden hız verilmiş ancak 2018 yılı Aralık ile 2019 

yılı Ocak ayı arasında yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmalar yavaşlamış olup 

21.01.2019 tarihi itibariyle şantiye faaliyetleri yeniden hızlanmıştır. 

TOKİ ile yüklenici firma arasında 04.05.2018 tarihinde imzalanan sözleşme gereği, işin 

süresi 600 (Altı yüz) takvim günü ve işin bitiş tarihi ise, çalışılamayacak günler de dâhil olmak 

üzere, 31.12.2019 olarak belirlenmiştir. Süreçte yaşanan gecikmeler dikkate alındığında yapım 

işinin belirlenen sürede tamamlanma olasılığının düşük olduğu değerlendirilmektedir. 
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Ayrıca; 18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren 7161 sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ”un 32. Maddesinde; 

“31.08.2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan (3 üncü 

maddesindeki istisnalar dâhil) ve bu maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden 

sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, 

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak 

başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idarenin onayına bağlı 

olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir.” ve 

“Bu fıkra kapsamında devredilen sözleşmeler ile bu fıkra kapsamına girmekle birlikte 

devredilmeyen sözleşmelerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde 

yüklenicinin idareye yazlı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve 

şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre 

uzatılabilir.” 

Hükümlerine yer verilmiştir. 

Yüklenici firma, 25.01.2019 tarihinde söz konusu Kanunun 32’nci maddesine istinaden 

TOKİ’ye tasfiye talebinde bulunmuş ancak daha sonrasında 11.02.2019 tarihli yazısıyla da işin 

süresinin 31.10.2020 tarihine kadar uzatılması ve ödeneğinin de uzatılan bu süreye göre 

aktarılarak iş programının revize edilmesi talebinde bulunmuştur. 

İlgili Bakanlık olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 23.10.2018 tarih ve 30458 

sayılı yazıları ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından, 2011 yılında 68 milyon TL 

olarak alınmış ödeneğe ilaveten KDV hariç 125 milyon TL ek harcama izni talebinde 

bulunmuştur. Talep, Cumhurbaşkanlığının 06.02.2019 tarih ve 6900 sayılı yazıları ile işin 

sözleşmede yer alan 31.12.2019 (firmanın talep ettiği süre 31.10.2020) tarihinde bitirilmesi 

kaydı ile uygun görülmüştür. 

Her ne kadar ek harcama izni işin sözleşmede yer alan tarihte bitirilmesi koşuluna da 

bağlanmış olsa da yüklenici firmanın süre uzatımına ilişkin talebinin TOKİ tarafından 

değerlendirilmekte olduğuna dair bilginin Teşekküle ulaştığı tespit edilmiştir. TOKİ ile yapılan 

Protokolün 6.2.1 maddesindeki ‘’Protokol konusu işle ilgili TOKİ tarafından yürütülecek olan 

kontrol, muayene ve diğer kabul işlemleri sırasında işin niteliğine göre Genel Müdürlüğün 

görüşü alınacaktır.’’ Hükmüne rağmen ilgili maddenin işlerliği istenilen düzeyde yerine 

getirilmemektedir.  

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hizmet binası için Antares AVM Ofis Kule için 

kira bedeli olarak, Dolunay AVM Yatırım İşletme ve Konut İnş. Tic. Şirketine kira tarihi 
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başlangıcından, 2018 yılı sonuna kadar geçen sürede aşağıdaki ödemeleri gerçekleştirmiştir. 

Başbakanlığın 01.03.2011 tarih ve 10289 sayılı yazısı ile Ankara İli, Keçiören İlçesi, 

Ayvalı Mahallesi, Kasalar Mevki, 90057 ada, 4 Nolu parsel üzerinde bulunan yaklaşık 19.254 

m2 kapalı alana sahip taşınmazın aylık KDV hariç net 280.000 TL bedel üzerinden 3+2 yıl süre 

ile ilk üç yılın kira bedeli ödenerek kiralanmasına izin verilmiştir. Başbakanlıktan alınan izne 

istinaden, taşınmazın sahibi Dolunay AVM Yatırım İşletme ve Konut İnş. Tic. Şirketine ait ofis 

kule, 3+2 yıl kiralanmış olup kira süresi 02.02.2017 tarihinde sona ermiştir. 

Kira Sözleşmesinin Genel Şartlar Bölümü II- ‘Kira Bedeli’ başlıklı 5. maddesinde;  ‘Üç 

aylık kira bedeli peşin olarak yatırılmasından dolayı bu süreç içerisinde kira artışı 

yapılmayacaktır. Kira süresinin bitiminden sonra kira sözleşmesinin aynı şartlarla yenilenmesi 

halinde kira bedeli Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici fiyatları endeksi (on iki 

aylık ortalamalara göre % değişim oranı) oranında artırılması sureti ile hesaplanarak aylık 

olarak ödenecektir.’ hükmü yer almakta olup yapılan artış sonucu kira bedeli 2018 yılı Şubat 

ayı başına kadar (KDV hariç) 334.745,76 TL/ay, bu aydan, 2019 yılı Şubat ayına kadar ise 

387.166,95 TL/ay olarak belirlenmiştir.  

Antares AVM Ofis Kule Kira bedeli olarak, Dolunay AVM Yatırım İşletme ve Konut 

İnş. Tic. Şirketine 2012 yılı Şubat ayında 36 aylık peşin olarak (son üç kat hariç) KDV dâhil 

11.307.411,36 TL, 2012 yılı Ekim Ayında 36 aylık peşin olarak son üç kata KDV dâhil 

586.988,64 TL, 2015 yılında KDV dâhil 3.982.938,96 TL, 2016 yılında KDV dâhil 

4.564.085,91 TL, 2017 yılında KDV dâhil 4.727.000,05 TL ve 2018 yılında KDV dâhil 

5.420.427,00 TL olmak üzere toplam 30.588.851,92 TL kira bedeli ödenmiştir.  

2012 tarihinden itibaren kiralık olarak kullanılan Genel Müdürlük hizmet binası için 

toplam 30,6 milyon TL kira ödemesi yapılmasının yanı sıra proje ve yapım işleri Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı tarafından üstlenilen yeni hizmet binası inşaatının, Cumhurbaşkanlığı İdari 

İşler Başkanlığınca uygun görülen ek harcama izninde koşula bağlanan sözleşmedeki işin 

bitirilme tarihi olan 31.12.2019’da tamamlanması mümkün görülmemektedir. 

Öneri: 

Hizmet binası inşaat sürecindeki gecikmeye neden olan gelişmeler ışığında, ek harcama 

izninde belirtilen koşula bağlı bitirilme sürenin de dikkate alınarak hizmet binası inşaatının çok 

daha uzun bir süre gecikmesinin önlenmesine yönelik olarak yapım işinin sorumlusu olan TOKİ 

nezdinde girişimlerin artırılması. 
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BULGU 8.2.2: Geçirimsiz Duvar Yapım İşi’nin Teftiş Kurulu’nca İncelenmesinin 

Gerekliliği 

Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2018 tarih ve E/13764 sayılı 

takririnde özetle; 

"Kestelek (Mustafakemalpaşa/Bursa) Açık Ocağı kuzey sınırında bulunan Orhaneli 

Çayı'ndan ocağa sızan 6 ppm mertebesinde bor içeren yüksek debili (400-500 m 3/saat) suyun, 

ocak tabanında 200 ppm mertebesine kadar çıkması nedeniyle, Bursa Valiliği Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan 23.05.2013 tarihli yazı ("Mustafakemalpaşa Çayı'nda 

kirliliğe neden olmayacak şekilde faaliyet gösterebilmek için tüm tedbirlerin alınmasını, aksi 

takdirde çevre kirliliğine neden olacak bu türden olumsuzlukların tespiti halinde, 2872 Sayılı 

Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre idari yaptırım uygulanacağı") gereği, ocağa sızan 

suların en az % 80 oranında engellenmesi amacıyla Yönetim Kurulu'nun 19.07.2013 tarih, 

543/6 sayılı Olur'u ile teklif birim fiyat yöntemiyle ihaleye çıkılarak yüklenici firmaya ön proje 

verilmiştir. Yapılacak iş Kurum uzmanlık alanı dışında olduğundan; yöntemin belirlenmesi, 

gerekli detay mühendislik işlemleri ve uygulama projelerinin firma tarafından yapılması 

istenmiştir. 

Yüklenici firma ile 05.09.2013 tarihinde 5.470.200,00 TL bedelle Sözleşme 

imzalanmış, işe 15.09.2013 tarihinde başlanmış, söz konusu iş yaklaşık %11 keşif artışıyla 

6.095.245,31 TL bedel ile 26.01.2014 tarihinde tamamlanmıştır. Ocak ile çay arasına 1340 

metre uzunluğunda, ortalama 22 metre derinliğinde fore kazık+jet grout sistemiyle imal edilen 

geçirimsiz perde (plastik beton) duvarın Sözleşmede taahhüt edilen seviyede (%80) 

sızdırmazlığı sağlayamadığı (%40,33) tespit edilerek, hazırlanan geçici kabul tutanağı Makam 

tarafından onaylanmamış, işin geçici kabulü yapılmamıştır. 

… 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında, pazarlık usulü ile yapılan ihale 

sonucunda 02.08.2013 tarihinde imzalanan "Kestelek Açık Ocağı İle Orhaneli Çayı Arasında 

Geçirimsiz (Plastik Beton) Duvar Yapım İşi" Sözleşmesi, 4735 sayılı Kamu İhale Kanununun 

Yasak Fiil ve Davranışlar başlıklı 25. maddesinde, c ve f bentlerine göre (mücbir sebep 

göstermeksizin işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine, fen ve sanat kurallarına aykırı, 

eksik, hatalı veya kusurlu imal edip, taahhüdün yerine getirilmediği gerekçesi ile) yaklaşık 3,5 

yıl sonra, 10.08.2017 tarih ve 15726 sayılı Genel Müdürlük Olur’u ile tek taraflı olarak fesih 

edilmiş, 1.918.071,40 TL tutarındaki teminat mektupları cezai şart gereği irat kaydedilmiştir. 

Fesih sonrasında 03.11.2017 tarihi itibarı ile ilk etapta tespit edilen 1.730.926,16 TL 

tutarındaki Kurum zarar ziyanı, yükleniciden talep edilmiş, Firma, bu miktarı ödemeyi kabul 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 58 
 

etmemiş, tahsil edilemeyen bu zararın yasal yolla tahsil edilmesini teminen 05.12.2017 

tarihinde alınan E.23714 sayılı Makam Olur’u ve Bigadiç İşletme Müdürlüğü'nün 04.05.2018 

tarih, 1322 sayılı yazısında zarar ve ziyan bedeli olarak bildirilen 59.479,50 TL’nin önceki 

bedele ilave edilerek, ileride meydana gelebilecek tüm zarar ve ziyana yönelik haklarımız ile 

tespit edilen tutarlarda fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, yasal faiziyle birlikte 

dava açılması talebi 10.05.2018 tarihinde Hukuk Müşavirliğine iletilmiştir. Ankara Asliye 

Mahkemesine 13.07.2018 tarihinde verilen dilekçede 393.352,29 TL tutarındaki miktar 

mükerrer olmak üzere toplam 2.185.621,75 TL tutarında dava açılmıştır. 

Yine 03.04.2018 tarih ve 6438 sayılı yazı ile imalat yönteminin yanlış seçildiği, yapılan 

imalatın ayıplı ve kusurlu olduğu, teknik olarak iyileştirilmesinin mümkün olmadığı bu nedenle 

Yüklenici firmaya bu 05.09.2013 tarihli Sözleşme kapsamında ödenmiş olan 6.095.245,31 TL 

yapım bedelinin yasal faizi ile birlikte geri alınıp alınamayacağı hususunda Hukuk Müşavirliği 

görüşüne başvurulmuş, Müşavirliğin 02.05.2018 tarih ve E.8539 sayılı görüşünde; 

"Sözleşmenin feshi ileriye etkili sonuç doğurduğundan, Sözleşme kapsamında firmaya ödenen 

toplam 6.095.245,31 TL yapım bedelinin Sözleşmenin feshine istinaden firmadan talep 

edilebilmesinin hukuken olanaklı olmadığı" hususu belirtilmiştir 

Kurum üniversite, danışman ve kuruluşlara perde geçirimsizliğinin sağlanamama 

nedenlerinin araştırılması ve devam eden su gelişinin engellenip sızdırmazlığın sağlanması için 

firma nam-ı hesabına yapılacak iyileştirme çalışmalarına esas teşkil etmesi amacıyla 

araştırmalar yaptırmıştır. 

Bu çalışmalar sonucunda; başlangıçta imalat yönteminin (projenin) yanlış seçildiği (fore 

kazık+jet grout geçirimsizlik perde duvar sisteminin sızdırmazlığı sağlamada ortam 

karakteristiklerine uygun bir yöntem olmadığı), ayrıca yapılan imalatın da ayıplı ve kusurlu 

olduğu, sonuçta teknik olarak iyileştirilmesinin mümkün olmadığı ortaya konmuştur." 

denilerek; 

"Sözleşme şartlarını sağlamadığı, fen ve tekniğine uygun olarak yapılmadığı için geçici 

kabulü onaylanmayan geçirimsiz perde duvarın mevcut halinde iyileştirme yapılamayacağı, 

perdeyi sağlam taban kayaca soketleyerek, sızdırmazlığı başarıyla sağlayabilecek tek yöntemin 

"hidrolik frezeli bulamaç hendeği (slurry trench)" yöntemi olduğu, bu yöntemle mevcut 

perdenin geçirimsizliğinin sağlanması için yapılacak iyileştirme maliyetinin ise çok yüksek 

(kullanılacak malzeme, enerji ve şantiye giderleri hariç olmak üzere Mart 2018 fiyatları ile 

minimum 18.785.600,00 TL) olacağı ve bunun Orhaneli Çay güzergâhının ötelenmesinden 

sonra herhangi bir işlev görmeyeceği ve dekapaj malzemesi ile beraber kaldırılacak olması 

nedeniyle fayda maliyet açısından değerlendirildiğinde ekonomik olmadığı, 
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Orhaneli Çay yatağından açık ocağa yüksek debide sızan suların nihai sızdırmazlığı 

Yatırım Programımızda yer alan Orhaneli Çay yatağının ötelenmesi projesinde yer alan ‘’slurry 

trench’’ uygulaması ile sağlanacağı, 

Dolayısıyla; Kestelek Açık Ocağında üretimin yeniden başlatılması için Orhaneli Çay 

yatağı ötelenmesi projesinin nihai çözüm olacağı hususları da dikkate alınarak, hatalı geçirimsiz 

perde üzerinde herhangi bir iyileştirme yapılmasında Başkanlığımızca fayda 

görülmemektedir." sonucuna varıldığı belirtilmiştir. 

İlgili Daire Başkanlığının anılan takriri doğrultusunda; 

-Orhaneli Çayından açık ocağa sızan suların engellenmesine yönelik 2014 yılında 

imalatı tamamlanan geçirimsiz perdenin taahhüt edilen seviyede sızdırmazlığın sağlanmasına 

yönelik iyileştirme çalışmalarının 22.05.2018 tarihinde geniş katılımlı toplantıda yapılan 

detaylı değerlendirmeler sonucu tespit edilen Orhaneli Çayı Güzergâh Değişimi projesinin 

tamamlanmasına kadar, perdede yapılacak iyileştirme imalatlarından vazgeçilmesinin kamu 

kaynağının etkin ve verimli kullanılması amacıyla en uygun yol olduğu, bu nedenle geçirimsiz 

perde imalatında herhangi bir iyileştirme yapılmaması, 

-Güzergâh Değişimi projesinin tahminen en az 5 yılda tamamlanacağının ön görüldüğü, 

dolayısı ile bu süreçte ocağa sızan suyun pompajı ve diğer maliyetlerinin Kurumun zarar ve 

ziyanına neden olacağı, bu nedenle Orhaneli Çayı Güzergâh Değişimi projesinin yapım süreci 

içinde her yılın sonunda, ocakta biriken suların tahliyesi nedeniyle ortaya çıkacak zarar ile 

bununla ilgili olarak meydana gelebilecek diğer zarar kalemlerinin İşletme tarafından 

hesaplanıp Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirilmesi, 

-Orhaneli Çay Güzergah değişim projesinin yapım işi tamamlanana kadar açık ocağa 

sızan sulardan kaynaklanan Kurum zararının her yıl sonunda, yüklenici firmadan talep edilmesi, 

ödenmediği takdirde yasal yollarla tahsil edilmesi için Hukuk Müşavirliği’nce dava açılması, 

açılacak dava sonucuna göre işlem yapılması, hususları 19.07.2018 tarih ve 728/6 no.lu YKK 

ile tasvip edilmiştir. 

Diğer taraftan, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun "Yapı denetim 

görevlilerinin sorumluluğu" başlıklı 31 inci maddesinde; 

"Yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri, denetim eksikliği nedeniyle işin fen 

ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan on beş yıl 

süre ile yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumludur. Ayrıca haklarında 28 inci madde 

hükümleri uygulanır.", 

İşe ait Sözleşmenin "Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar" başlıklı 21 inci 

maddesinde; 
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"21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim 

görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi 

hükümleri uygulanır.", 

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin "İşlerin denetimi" başlıklı 14 üncü maddesinde; 

(1)Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri, idare tarafından görevlendirilen yapı 

denetim görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. 

(2)Herhangi bir işin, yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması 

yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, fen ve 

sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve sorumluluğunu 

ortadan kaldırmaz.  

(3)Yüklenici, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve sanat 

kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiş olduğundan, kendisine verilen projeye ve/veya 

teknik belgelere göre işi yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin iş yerinin gereklerine, 

fen ve sanat kurallarına uygun olduğunu, ayrıca işin yapılacağı yere, kullanılacak her türlü 

malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik 

sorumluluğunu üstlenmiş sayılır. Bununla birlikte yüklenici, kendisine verilen projelerin 

ve/veya şartnamelerin, teslim edilen işyerinin veya malzemenin veyahut talimatın, sözleşme ve 

eklerinde bulunan hükümlere aykırı olduğunu veya fen ve sanat kurallarına uymadığı 

hususundaki karşı görüşlerini teslim ediliş veya talimat alış tarihinden başlayarak on beş gün 

içinde (özelliği bakımından incelenmesi uzun sürebilecek işlerde, yüklenicinin isteği halinde 

bu süre idarece artırılabilir) idareye yazı ile bildirmek zorundadır. Bu sürenin  aşılması halinde 

yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz. Yüklenicinin iddia ve itirazlarına rağmen, idare işi kendi 

istediği gibi yaptırdığı takdirde yüklenici, bu uygulamanın sonunda doğabilecek sorumluluktan 

kurtulur. 

(4)Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasında anlaşmazlık olursa, bu anlaşmazlık 51 

nci madde hükümlerine göre idarece karara bağlanır.", 

"Yapı denetim görevlisinin yetkileri" başlıklı 15 inci maddesinde; 

"(1)Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlisinin, sözleşme ve eklerindeki hükümlere 

aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır. 

(2)Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip iş için 

elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez. 

(3)Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek 

için yapı denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya 

resmi laboratuvarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa 
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yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için 

gerekli araç ve teçhizatı kendisi temin eder. 

(4)Yapı denetim görevlisinin kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri 

mühürlenerek işin geçici kabulüne kadar saklanır. 

(5)Yüklenicinin işyerine getirdiği malzemenin, teknik şartnamesine veya daha önce 

alınmış mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde yüklenici, bu 

konuda kendisine verilen yazılı talimatın tebliği tarihinden başlamak üzere on gün içinde söz 

konusu malzemeyi işyerinden kaldırıp uzaklaştırmak zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde 

yapı denetim görevlisi bu malzemeyi, bütün zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere, 

işyeri çevresi dışına çıkarmaya yetkilidir. 

(6)Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları 

anlaşılan iş kısımlarını yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda yapı denetim 

görevlisi yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, 

belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden 

yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. 

…", 

"Sözleşme ve eklerine uymayan işler" başlıklı 23 üncü maddesinde; 

"(1)Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. Proje ve 

şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri yüklenici, yapı denetim 

görevlisinin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya yıkıp yeniden 

yapmak zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. Bununla 

birlikte, yüklenici tarafından proje ve şartnameden farklı olarak yapılmış olan işlerin, fen ve 

sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun oldukları idarece tespit edilirse, bu işler yeni 

durumları ile de kabul edilebilir. Ancak bu takdirde yüklenici, daha büyük boyutta veya fazla 

miktarda malzeme kullandığını ve daha fazla emek harcadığını öne sürerek fazla bedel 

isteyemez. Bu gibi hallerde hak ediş raporlarına, proje ve şartnamelerde gösterilen veya yazılı 

talimatla bildirilen boyutlara göre hesaplanmış miktarlar yazılır. Bu şekilde yapılan işlerin 

boyutları, emeğin değeri ve malzemesi daha az ise bedeli de ona göre ödenir.", 

"Hatalı, kusurlu ve eksik işler" başlıklı 24 üncü maddesinde; 

"(1)Yapı denetim görevlisi, yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve 

kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını gösteren delil ve emareler 

gördüğü takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu gibi 

eksiklerin, hataların ve kusurların incelenmesi ve tespiti için gerekli görülen yerlerin 

kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını yükleniciye tebliğ eder. Bu incelemeler 
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yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak tebliğe 

uymazsa, incelemeler yapı denetim görevlisince tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla 

tespit edilir. Bu gibi inceleme ve araştırmaların giderleri, işlerin eksik, hatalı ve kusurlu 

olduğunun anlaşılması halinde yükleniciye ait olur. Aksi anlaşılırsa genel hükümlere göre işlem 

yapılır. 

(2)Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi 

şartnameye uymayan işlerin bedelleri, geçici hak edişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha 

sonraki hak edişlerinden veya kesin hak edişinden ya da teminatından kesilir." hükümleri yer 

almaktadır. 

Gelinen durum itibariyle; 

Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Hukuk Müşavirliğine muhatap 

03.04.2018 tarih ve E.6438 sayılı görüş talebi yazısında; 

"Sonuç itibariyle imalat yönteminin yanlış seçildiği, yapılan imalatın ayıplı ve kusurlu 

olduğu, teknik olarak iyileştirilmesinin mümkün olmadığı bu nedenle Yüklenici firmaya bu 

sözleşme kapsamında ödenmiş olan 6.095.245,31 TL'nin yasal faizi ile birlikte geri alınıp 

alınamayacağı hususlarında Hukuki mütalaanıza ihtiyaç duyulmuştur. …arasında imzalanan 

05.09.2013 tarihli ''geçirimsiz perde (plastik beton) duvar'' sözleşmesi kapsamında toplam 

6.095.245,31 TL ödenen yapım bedelinin geri alınmasına yönelik Hukuksal olarak izlenmesi 

gereken yol ve yapılacak işlemlere ait görüşünüzün bildirilmesini" talep ettiği,  

Hukuk Müşavirliğinin 02.05.2018 tarih ve E.8539 sayılı cevabi görüşünde; 

"İlgi yazıda, firma ile yapılan sözleşmenin, 4735 Sayılı Kamu İhale Kanununun Yasak 

Fiil ve Davranışlar başlıklı 25. Maddesinde, c ve f bentlerine göre (mücbir sebep göstermeksizin 

işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya 

kusurlu imal edip, taahhüdün yerine getirilmediği gerekçesi ile) 10.08.2017 tarih ve 15726 

sayılı Genel Müdürlük Oluru ile feshedildiği belirtilmiş olup, bu husus Makam Olurunda da 

açık bir şekilde yer almaktadır. Sözleşmenin feshi ileriye etkili sonuç doğurduğundan, sözleşme 

kapsamında firmaya ödenen toplam 6.095.245,31 TL yapım bedelinin sözleşmenin feshine 

istinaden firmadan talep edilebilmesi hukuken olanaklı değildir." denildiği; bahse konu eksik, 

hatalı ve kusurlu işlerin sözleşme hükümleri ve işin yapımı sırasında yapı denetim görevlilerinin 

yetki ve sorumlulukları çerçevesinde incelenmesinde fayda gözükmektedir. 

Öneri: 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ki pazarlık usulü ile yapılan ihale 

sonucunda 02.08.2013 tarihinde imzalanan "Kestelek Açık Ocağı İle Orhaneli Çayı Arasında 

Geçirimsiz Duvar Yapım İşi" Sözleşmesinin, 4735 sayılı Kamu İhale Kanununun 25. 
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maddesinde, (c) ve (f) bentlerine göre yaklaşık 3,5 yıl sonra, Genel Müdürlük Olur’u ile tek 

taraflı olarak fesih edilmesi de dikkate alınarak yüklenici firmaya sözleşme çerçevesinde 

düzenlenen hak edişlerle toplam 6.095.245,31 TL ödendiği göz önüne alındığında, konunun 

Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmesi. 

BULGU 8.2.3: 26 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi Sözleşmesinin 

Yürütülmesi Aşamasında Sözleşmeye Aykırı Uygulamaların Bulunması 

26 adet sürücüsüz araç kiralama hizmet alımı işine ait ihale, Bisel Tur. Tem. İlt. İnş. 

Gıda San. Tic. Ltd. Şti. firmasının uhdesinde kalmış olup Genel Müdürlük tarafından bu firma 

sözleşmeye davet edilerek 06.09.2018 tarihinde, 2.604.000 TL bedel üzerinden sözleşme 

imzalanmıştır.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yayımlanan 12.09.2018 tarih ve 2018/4 sayılı 

Genelgeye istinaden, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 4735 sayılı Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili maddeleri uyarınca yapılan değerlendirmeler sonucunda 

28.09.2018 tarihli makam oluruyla ulaşım hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini teminen 

26 adet araçtan 5 adet araç azaltılarak 21 adet araç olacak şekilde, sözleşme bedelinin %18,8’i 

oranında iş eksilişi yoluna gidilmiştir.  

28 ay süre ile sürücüsüz toplam 21 adet dizel yakıtlı araç kiralanması hizmet alımı işine, 

Bisel Tur. Tem. İlt. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 01.10.2018 tarihinde başlanacağı 

taahhüt edilmiştir. 

İhale sonucu farklı tarihlerde teslim alınan araçlar ile ilgili olarak Teknik Şartnamenin 

ilgili hükümleri çerçevesinde yapılan incelemelere ilişkin olarak; 

11 adet aracın Araç Defterleri kayıtlarına göre araçların teslim tarihi itibariyle çıkış 

kilometresini veren bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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 11 Adet Binek Otomobilin Araç Defter Kayıtları 

Araç Plakası Hizmete İlk Çıkış Tarihi Hizmet Çıkış Km’si 

1 06 BBG 258 05.10.2018 2880 

2 06 BBG 328 08.10.2018 3386 

3 06 BBG 342 08.10.2018 3563 

4 06 BDB 273 08.10.2018 2712 

5 06 BBG 284 08.10.2018 3802 

6 06 BDB 214 08.10.2018 3227 

7 06 BBZ 950 08.10.2018 3230 

8 06 BBG 327 08.10.2018 2454 

9 06 BBG 336 08.10.2018 3687 

1 06 BAE 866 10.10.2018 3607 

1 34 BAF 600 18.12.2018 3760 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Ek-8 oluşturan Hizmet İşleri Genel 

Şartnamesinin 26’ncı maddesinde düzenlenen ‘’Kontrol Hizmetleri’’ başlığı ile hizmet 

alımlarına ilişkin kontrol teşkilatının görev ve yetkileri açıkça düzenlenmiştir. Hizmet 

alımlarındaki muayene ve kabul işlemleri ise ‘’Hizmet Alımları Muayene ve Kabul 

Yönetmeliği’’ ile düzenlenmiş olup her iki komisyonun birbirlerinden çok farklı görev ve 

sorumluluğu bulunmaktadır. Hal böyle iken bu hizmet alımına ilişkin Muayene ve Kabul 

Komisyonu oluşturulmamış, sürece ilişkin iş ve işlemler Kontrol Teşkilatı tarafından 

yürütülmüştür. 

Kuruluş ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşmenin 18.1. maddesindeki “İşin, 

sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği idare tarafından görevlendirilen 

Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Genel şartnamenin dördüncü 

bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.” Hükmüne istinaden yapılan 

incelemeler neticesinde Kontrol Teşkilatı tarafından, ilgili firmaca teslim edilmesi gereken 

araçların bazılarının zamanında teslim edilmediği, teslim edilen araçlardan ise teknik 

şartnamede belirlenen ‘’2018 model ve (0) km’’ gibi özelliklere km açısından uygun olmayan 

araçların görüldüğü tutanaklarla tespit edilmiştir.  

Yapılan incelemeler neticesinde, Teknik Şartnameye bu husus dışında uygun olmayan 

eksikliklerle ilgili cezai yaptırımlar ilgili firmanın hak edişinden kesinti yoluyla karşılanmıştır.  

Ancak, Kontrol Teşkilatının; 08.10.2018 tarihli 4 nolu tespit tutanağında, 11 adet binek 

otomobilden 10 âdetinin sözleşmeye uygun olarak teslim edildiğine ve Teknik Şartnameye 

uygun olmayan 1 adet binek otomobilin de 18.12.2018 tarihli 10 nolu tutanağında sözleşmeye 
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uygun olarak teslim edildiğine dair yapılan tespitin yerinde olmadığı görülmüştür. Şöyle ki; 

Teknik Şartnamenin Kiralanacak Araçların Miktarları ve Teknik Özellikleri başlıklı 

3’üncü maddesinde belirtildiği üzere kiralanacak araçların “2018 model ve (0) sıfır km” olması 

zorunluluğu mevcutken, Kontrol Teşkilatı tarafından hazırlanan ve imzaya bağlanan tutanakta, 

araçların 2018 model olmasına karşın her birinin teslim edildiği gün itibariyle 3000-3800 km’de 

olduğuna dair herhangi bir tespite rastlanılmadığı gibi araçların ‘’ Sözleşmeye uygun olarak 

teslim edildiği’ ’gibi bir ifadeye yer verilmiştir. 

Araçlarının hizmet çıkış kilometreleri incelendiğinde; 

Araçların tümünün kabul edilebilir sınırların çok üzerinde km yol yaptıkları ve araçların 

daha önce farklı bir hizmette kullanıldığı izlenimi verdiği,  

Yetkililerle olan görüşmede, aynı ihalenin dört kez yapılıp yukarıda detaylı olarak 

belirtilen nedenlerden dolayı iptal edilmesinden dolayı kuruluşta hizmetlerin aksamaması için 

bu hususun kabul edildiği, 

Hizmet ihalesine ilişkin tüm işlemlerin Kontrol teşkilatı marifeti ile yürütüldüğü, 

Muayene ve Kabul Komisyonu oluşturulmadan bu komisyona ait görev ve yetkilerin Kontrol 

Teşkilatınca yerine getirildiği, 

Teknik şartnamede yer alan ‘’0 km sınırına’’ ilişkin hususun ihale öncesi herhangi bir 

zeyilname ile değiştirilmeden hizmetin ifası aşamasında sanki şartnameye uygunmuş gibi 

tutanağa bağlandığı ve ihalelerde aranılan saydamlık, eşit muamele ve güvenilirlik prensibini 

ihlal ettiği tespit edilmiştir. 

Öneri: 

Genel Müdürlük ihtiyacı araç kiralama ihalesi sonrası 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanan hizmet alım işine ilişkin olarak sözleşmenin 

yürütülmesi aşamasındaki iş ve işlemlerin Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmesi 

gerekirse soruşturulması. 

BULGU 8.2.4: Yurt İçi ve Dışı Görevlendirmelere İlişkin Usul ve Esasların 

Belirlenmemiş Olması 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü personelinin yurt içi memuriyet mahalli dışına 

görevlendirilmelerine ilişkin hususlarda, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu ve 233 Sayılı KHK‘nın 

ilgili maddeleri çerçevesinde yolluk işlemi yapılmaktadır. Bu düzenlemelerin yanı sıra ‘’Kamu 

Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 

2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet 

Koluna İlişkin Toplu Sözleşme başlıklı Onuncu Bölümünün’’, Madencilik faaliyetlerinin 
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incelenmesi ve denetlenmesinde gündelik başlıklı 14. maddesinde;  ve“3213 sayılı Maden 

Kanunun 3’üncü maddesinde madencilik faaliyetleriyle ilgili konularda “İhtisaslaşmış Devlet 

Kuruluşu” olarak tanımlanmış idarelerden bu hizmet kolunda yer alanlar tarafından madencilik 

faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışına görevlendirilen 

personel hakkında da anılan Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.” ve 

3213 Sayılı Maden Kanunun 35.maddesinin 2.fıkrasında ise “Madencilik faaliyetlerinin 

incelenmesi ve denetimleri için görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre 

hak ettikleri gündeliklerin iki katı tutarında gündelik ödenir.” hükümleri yer almaktadır. 

3213 Sayılı Maden Kanununun 3.Maddesinde İhtisaslaşmış Devlet Kuruluşları olarak; 

“Maden İşleri Genel Müdürlüğü, MTA Genel Müdürlüğü, TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü, 

TTK Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşleri Genel Müdürlüğü, EİE İdaresi Genel Müdürlüğü, DSİ 

Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret, Tarım ve Köy işleri, Çevre ve Orman Bakanlıklarına bağlı 

Kuruluşlar, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Elektrik Üretim A.Ş. gibi madencilik faaliyetleri 

ile ilgili konularda ihtisas sahibi Devlet Kuruluşları “açıklanmış olup, Eti Maden İşletmeleri 

Genel Müdürlüğünün de ihtisaslaşmış kuruluşlardan olduğu ifade edilmektedir. 

Diğer taraftan; 04.06.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunun uygulanması ile ilgili 

21 Eylül 2017 tarihinde 30187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maden Yönetmeliğinin 4. 

Maddesinin, mm- bendinde, Madencilik faaliyetlerinin tanımı; Madenlerin aranması, üretime 

yönelik hazırlık çalışmaları, üretilmesi, sevkiyatı, cevher hazırlama ve zenginleştirme, atıkların 

bertaraf, ruhsat sahasındaki stoklama /depolama işlemleri, maden işletmelerinin kapatılması ve 

çevre ile uyumlu hale getirilmesi ile ilgili tüm faaliyetler ve bu faaliyetlere yönelik tesislerin 

yapılması”, şeklinde yapılmıştır. 

Husus ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden 

istenen görüş üzerine, 09.03.2016 tarih ve 1887 sayılı cevabi yazıda; 

“İhtisaslaşmış devlet kuruluşları arasında sayılan Teşekkül tarafından madencilik 

faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışına görevlendirilen 

personele, 3213 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca, 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre 

hak ettikleri gündeliklerin iki katı tutarında gündelik ödenmesi ve bu ödemelerin Kurum 

bütçesinden karşılanması gerektiği mütalaa edilmiştir.’’ Görüşü bildirilmiştir. 

2018 yılında Teşekkülün yurt içi tüm yolluk giderleri toplamı 879,5 bin TL olarak 

gerçekleşmiş olup bu tutarın 496,5 bin TL’si Genel müdürlük, 383 bin TL’si ise işletmelerde 

çalışan personele yapılan ödemeleri içermektedir. Bu harcamalara ilişkin Genel Müdürlük 

personelinin görevlendirilmeleri incelendiğinde; 

 Yıl içinde 351 Genel Müdürlük çalışanı için toplam 2098 adet yurt içi görevlendirme 
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olurunun hazırlandığı ve bu personele 383 bin TL gündelik, 113,2 bin TL ise seyahat gideri 

yapıldığı, 

Görevlendirme olurları arasında, 3213 Sayılı Maden Kanunun 35.maddesinin 

2.fıkrasındaki “Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetimleri için görevlendirilen 

personele 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre hak ettikleri gündeliklerin iki katı tutarında 

gündelik ödenir.’’ Hükmü çerçevesinde farklı birimler itibariyle standart olmayan gündelik 

ödemelerinin olduğu ve bu hususta tam bir uygulama birliğinin sağlanamadığı, 

Teşekkülün sadece madencilik faaliyetleri ile sınırlı olmayan aynı zamanda kimya 

sektörüne ilişkin faaliyetlerinin de olması nedeniyle görevin mahiyeti itibariyle personel 

gündeliklerine ilişkin kurum içi bir düzenleme yapılma gerekliliğinin bulunduğu, 

Bazı birimler tarafından personel gündeliklerine ilişkin geçmiş yıla dönük yolluk 

gündeliklerinin iki katı ödenmesine ilişkin ‘’Genel Müdürlük Oluru’’ alınarak gündelik 

farklarının tahsil edildiği tespit edilmiştir. 

Her ne kadar Teşekkülce 24.10.2016 tarihinde yayımlanan 2016/13 sayılı Genelgede ‘’ 

…. Teşekkül personelinin memuriyet mahalli dışına görevlendirilmeleri sonrasında düzenlenen 

görev yolluğu bildirimlerinde; söz konusu görevlendirmenin madencilik faaliyetlerinin 

incelenmesi ve denetlenmesi kapsamında olup olmadığının yukarıda belirtilen hükümler 

çerçevesinde birim amiri tarafından kontrol edilmesi, buna ilişkin açıklamaların gerek görev 

emrinde gerekse görev yolluğu bildiriminde tereddüt içermeyecek şekilde yer alması, görevli 

personele ödenecek iki katı gündelikler açısından önem arz etmekte olup usulüne uygun 

olmayan bildirimlerde onaylayan birim amirlerinin de sorumlu olacağının bilinmesinde fayda 

görülmektedir.’’ Denilmesine karşın yukarıda belirtilen tespitler açısından gündeliklerin katı 

ile ilgili detaylı bir iç düzenleme yapılması gerekliliği bulunmaktadır. 

Ayrıca, Eti Maden İşletmeler Genel Müdürlüğü personelinin 2018 yılı yurt dışı geçici 

görevlendirmelerine ilişkin incelemelerde; 

-Çeşitli tarihlerde Bakanlık onayı ile gerçekleştirilen 29 adet yurt dışı programa 74’ü 

kurum personeli, 2’si ise Kurum dışı (Yönetim Kurulu üyesi- ilgili Bakanlık ve Bor Enstitüsü 

Başkanı) olmak üzere 76 kişi katıldığı (toplam 74 personelin çeşitli programlara katılan aynı 

kişilerden oluşması nedeniyle 26 farklı personelden), 

-Kurum personeli 26 kişinin 9’unun yabancı dil bilgisini belgelendirdiği, 11 kişinin ise 

belgelendirmediği halde bu kişilerin sektör ile ilgili teknik toplantılara katıldığı, 

-Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten personelin 2‘si Çin Halk Cumhuriyeti olmak 

üzere 3 kez görevlendirme ile yurt dışına gittiği ve anılan personelin yabancı dil bilgisini 

belgelendirenler içinde yer almadığı, 
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-Yapılan 29 yurt dışı görevlendirmeye ilişkin giderlerin, (özel bir firma, Uluslararası 

Atom Enerji Ajansı ve TÜBİTAK dışında kalan) 26’sında ise gündelik, konaklama ve diğer 

giderlere ilişkin harcamaların, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün yurt dışında bulunan 

şirketleri bütçesinden, , yapıldığı,  

-Toplam 29 yurt dışı görevlendirmenin 9’unun ‘’Teşekkülümüz yatırım programında 

yer alan Bor Karbür Üretim Tesisi kapsamında görüşmeler yapmak üzere’’ gibi genel bir neden 

ile yapıldığı, 

-Hiçbir yurt dışı görevlendirmenin Teşekkül gider bütçesinden karşılanmadığı bu 

nedenle harcamalara ilişkin belgelerin Kuruluşta bulunmadığı, yurt dışı görevlendirmelerin 

mahiyeti ile yolluk giderlerinin yurt dışı şirketler bütçesinden karşılanması arasında doğrudan 

bir ilişkinin bulunmadığı, 

-Bu şirketlerin bütçesinden karşılanan yolluk ile konaklama-sair tutarların, Eti Maden 

İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 6245 sayılı Harcırah Kanunu, her yıl yayımlanan ‘’Yurt dışı 

Gündeliklere Dair Karar’’ ve ‘’Yurt dışına Geçici Görevle Gönderilenlere Ödenecek 

Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usullere’’ tabi olması nedeniyle bu esaslara göre 

belirlenen tutarların üzerinde ve kısıtların dışında olduğu hususları tespit edilmiştir. 

Bunun ile birlikte, Teşekkülün ilgili bakanlığı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

tarafından yayımlanan 12.09.2018 tarih ve 2018/4 sayılı Tasarruf Genelgesinin 6’ncı 

maddesinde ‘’Yurtdışı ve yurt içi geçici görevlendirmeler için yapılacak resmi seyahatlerde; 

6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine bağlı kalınarak işlem yapılacaktır.’’ Hükmü yer 

almış bulunmaktadır.  

Öneri: 

Teşekkül personelinin yurt içi ve dışı görevlendirmelerine ilişkin olarak; 

Personelin memuriyet mahalli dışına görevlendirilmelerine ilişkin düzenlenen görev 

yolluğu bildirimlerinde, söz konusu görevlendirmenin, madencilik faaliyetlerinin incelenmesi 

ve denetlenmesi kapsamında olup olmadığına ait hususları tereddüt içermeyecek şekilde ortaya 

koyan Kuruluş içi düzenlemenin bir an önce yapılarak bundan sonraki ödemelerin bu 

düzenleme çerçevesinde yapılması, 

Yurt dışı geçici görevlendirmelerde özellikle teknik konularda ki toplantılara yabancı 

dil bilgisini haiz ve-veya bunu belgelendiren personelin görevlendirilmesi,  

Kurumdaki görevleri itibariyle, Teşekkülce yurt dışına geçici görevlendirilmesini 

gerektirecek hizmetine ihtiyaç bulunmayan personel için, her ne kadar tüm giderleri yurt dışı 

şirket bütçelerinden karşılanmış olsa bile bu tip görevlendirilmelerden kaçınılması. 
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BULGU 8.2.5: Orman Vasfına Sahip Olan Taşınmazlar İçin Gerekli İzinlerin 

Önceden Alınmaması 

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünün Genel Müdürlüğe muhatap 02.04.2018 tarih ve 945 

sayılı yazısında; İşletme Müdürlüğünün öğütme tesisleri için hammadde arz güvenliğinin 

sağlanarak, üretimin sürdürülebilirliği ile yatırım ve üretim faaliyetlerinin aksamaması, 

madencilik ve üretim faaliyetlerinin devamlılığı için ihtiyaç duyulan Konsantratör Tesisi yapım 

işi kapsamındaki Kırıcı Binası ile servis yollarının orman arazisine tekabül ettiği, bu sebeple 

18.408,03 m²’lik orman vasıflı taşınmaza acilen ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. 

Orman vasfına sahip taşınmazlar için, Maden Kanununun 7. Maddesi 4. Bendinde 

belirtilen "Devlet ormanları içinde yapılacak maden arama ve işletme faaliyetleri ile bu 

faaliyetler için zorunlu ve ruhsat süresine bağlı olarak yapılan geçici tesislere 31.08.1956 tarihli 

ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre izin verilir" hükmü gereği, orman vasfına sahip 

olan taşınmazlar için izin alınması gerekmektedir. orman arazisi sınırlarında kalan alanın irtifak 

hakkının alınması için gerekli yasal işlemlerin uzun sürmesinden dolayı  

23.01.2018 tarih ve 713/9 no.lu YKK ile ihale süreci tamamlanarak 14.02.2018 

tarihinde sözleşmesi imzalanan ve inşaa süreci devam etmekte olan 2016.B.00.0009 yatırım 

proje no.lu "Bigadiç Konsantratör Tesisi Yapım İşi" kapsamında yapılacak olan Kırıcı Binası 

ve tesis yolları orman arazisine tekabül etmektedir.  

Teşekkülde, İşletme Müdürlüklerinin üretim tesisleri için hammadde arz güvenliğinin 

sağlanarak, üretimin sürdürülebilirliği ile yatırım ve üretim faaliyetlerinin aksamadan 

yürütülebilmesi ve madencilik faaliyetlerinin devamı için tumba, atık veya yatırım sahası olarak 

kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırılması ile ilgili talepleri önce Genel 

Müdürlük ilgili Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilmekte; sonrasında muhtelif şahıslara 

ait taşınmazların kamulaştırılması, bu taşınmazların kamulaştırılmasında Eti Maden İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü lehine Kamu Yararı Kararı alınması, mera vasfına sahip taşınmazların 4342 

sayılı Mera Kanununun 14 üncü maddesine göre vasfının değiştirilerek tahsisinin alınması, 

orman vasfına sahip arazi için Maden Kanununun 7 nci maddesi gereğince 6831 sayılı Orman 

Kanunu hükümlerine göre irtifak izni alınması, yol veya tescil harici taşınmazların Maden 

Kanununun 46 ncı maddesi uyarınca kullanım hakkının talep edilmesi hususlarında Yönetim 

Kuruluna havale edilmekte, akabinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 6/g maddesi 

uyarınca Kamu Yararı Kararının ilgili bulunduğu Bakanın Onayına sunulması, gerekmektedir. 

Yukarıda bahsedilen kamulaştırma/vasıf değişikliği/tahsis/irtifak hakkı tesisi süreci uzun 

zaman alabilmekte, mevzuat kaynaklı bu gecikmeler üretim ve yatırım faaliyetlerini olumsuz 
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etkilemektedir.  

Ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "İdarelerce uyulması gereken diğer 

kurallar" başlıklı 62 nci maddesinin (c) bendinde "Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, 

mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama 

projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz." denilmektedir. Bu sebeplerle; Teşekkülün zaman 

kaybını önlemek için proje hazırlık safhasında kamulaştırma/izin çalışmalarına başlamasında 

gerek ve fayda görülmektedir. 

Öneri: 

Yapım işlerinde ilgili mevzuatı gereği ve zaman kaybetmemek adına orman vasfına 

sahip olan taşınmazlar için gerekli olan izinlerin, inşaa süreci başlamadan önce proje hazırlık 

safhasında alınması hususuna dikkat edilmesi. 

BULGU 8.2.6: Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmet Alımlarının Fiyat Farkı 

Ödemelerinde Teşekküller Arasında Uygulama Birliğinin Olmaması 

22.01.2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Personel 

Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden(TİS) Kaynaklanan Fiyat 

Farkının Ödenmesine Dair Yönetmeliğin; 

1-"Amaç ve kapsam" başlıklı 1 nci maddesinde; "Bu Yönetmeliğin amacı; 4/1/2002 

tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi 

uyarınca ihale edilen işlere ait sözleşmelere ilişkin olarak 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan toplu iş 

sözleşmeleri sonucunda, alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin işçiliğe bağlı giderlerinde 

oluşan artışın fiyat farkı olarak ödenmesini düzenlemektir." 

2-"Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin (d) bendinde; "Personel çalıştırılmasına dayalı 

hizmet: 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen 

işleri, ifade eder." 

3-"Toplu iş sözleşmesinin kapsamı ve yürütülmesi" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasında; "4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale 

edilen işlerde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan asıl 

işveren-alt işveren ilişkisi çerçevesinde alt işveren tarafından münhasıran 4734 sayılı Kanun 

kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde çalıştırılan işçileri kapsayacak 

olan toplu iş sözleşmeleri; alt işverenin yetkilendirmesi kaydıyla merkezi yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisi 

tarafından 6356 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür ve sonuçlandırılır. Kamu işveren 
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sendikalarınca yürütülen toplu iş sözleşmeleri için bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda bu 

uyuşmazlığın 6356 sayılı Kanun hükümlerine göre sonuçlandırılması halinde de fiyat farkı 

ödenir. (Ek cümle: RG- 13.10.2016-29856) Ayrıca kamu işveren sendikalarının 

yetkilendirilmelerine rağmen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetki belgesinin 

verildiği tarih itibarıyla ihale sözleşmesinin bitimine bir yıldan az süre kaldığı gerekçesiyle 

kamu işveren sendikaları tarafından yürütülmeyen ve tüm maddeleri Yüksek Hakem Kurulu 

tarafından karara bağlanan toplu iş sözleşmeleri için de fiyat farkı ödenir." 

hükümleri yer almaktadır. 

Diğer taraftan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel 

Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğüne; 

"4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında ihale edilen 

hizmet alımı işlerinde alt işveren firmalara TİS fiyat farkı ödenip/ödenmeyeceği" sorulmuş 

olup, alınan cevabi yazılarda özetle; "ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesinin (g) bendi kapsamında yapılan bir işle ilgili, Teşekkülce firmaya TİS'den kaynaklı 

fiyat farkı ödemesi yapılması imkânının bulunmadığı" hususu bildirilmiştir. 

Ancak, bazı İşletme Müdürlüklerince konu ile ilgili tereddüt hasıl olduğundan Genel 

Müdürlük ilgili birimleri ile yazışmalar yapılmasına karşın, ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında olup söz konusu işin 4734 sayılı Kanunun 

62/1-e kapsamında olduğu bildirildiği için işçi sendikalarınca toplu iş sözleşmesi süreci 

başlatılarak firmalara TİS farkları ödendiği görülmüş olup, İnsan Kaynakları Dairesi 

Başkanlığının 09.11.2018 tarih ve E.26083 sayılı bilgilendirmeye yönelik iç yazışmasında bu 

ödemelerin sehven yapıldığı ifade edilmiştir.  

Teşekkül ihtiyacı hizmet alımının ihale yetkilisince (Yönetim Kurulu) onayını 

müteakip/Yönetim Kurulunda onaylanmasını müteakip ihale konusu işe ait sözleşmenin 

imzalanmasında Genel Müdürlüğün, işin sözleşme esasları doğrultusunda yürütümünde ilgili 

İşletme Müdürlüğü’nün, dosya takibi ve hakediş kontrollerinde ise ilgili Daire Başkanlığı’nın 

yetkili kılınması, tasvip edilmektedir. Ancak, işin yürütümü sırasında Teşekkül bünyesinde 

ilgili birimler arasında koordinasyon yeterli derecede sağlanamadığından, İşletme 

Müdürlüklerinde hizmet alımı yüklenicisi firmalarla hakedişlerin düzenlenmesi/ödenmesi 

sürecinde mevzuatın uygulanmasında oluşan tereddütler sebebiyle önceki yıllarda asgari ücret 

desteği ve kıdem tazminatı, son yıllarda ise TİS’ten kaynaklı fiyat farkı ödemeleri (alt işveren 

işçi ücret ve sosyal haklarında artışa binaen) konusunda sorunlarla karşılaşılmaktadır.  

Öneri: 

Personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımlarında sözleşmelerin sağlıklı bir şekilde 
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yürütülebilmesi ve yüklenici firmalarla meri mevzuat çerçevesinde toplu iş sözleşmesinden 

kaynaklı fiyat farkı ödenmesi vb. uygulamalarda Teşekkül aleyhine sonuçlar doğuracak hukuki 

ihtilaflar yaşanmamasını teminen; ihale onayını müteakip dosya takip ve hak edişlerin 

düzenlenmesinde, Genel Müdürlük ilgili birimleri ile işletme müdürlükleri arasında sağlıklı, 

hızlı ve etkin bir koordinasyon sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınması. 

BULGU 8.2.7: Rödevans Uygulamalarına Yönelik İç Mevzuatta Düzenlemeler 

Yapılmasının Gerekliliği 

Bor tuzu sahaları içerisinde kalıp, maden varlığı hakkında bilgi mevcut olmayan lokal 

alanlarda, ilk müracaat edene, Kurumca da uygun görülecek bir arama programı dahilinde 

arama izni verilmesi ve maden varlığı tespit edilmesi durumunda, maden varlığını tespit edenler 

ile bilahare yapılacak ayrı bir sözleşme çerçevesinde bulunan madenin işletilmesi, Yönetim 

Kurulu’nun 13.05.2011 tarih ve 409/7 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Söz edilen uygulama 

çerçevesinde, bor tuzu ve uranyum sahalarında bulunan diğer madenler rödevans karşılığı 

işletilmektedir.  

Hukuku Teşekküle ait olan Kütahya ili dahilindeki Sicil:6407 (İR.1609) sayılı bor tuzu 

sahası içerisinde yer alan lokal bir alanda bor tuzu hariç diğer madenlerin aranmasına yönelik 

olarak özel bir şahıs ile 16.04.2012 tarihinde arama sözleşmesi imzalanmış, yapılan arama 

faaliyetleri sonucunda 90.795 ton görünür krom rezervi tespit edilmiş, krom madeninin 

işletilmesine yönelik rödevans şartlarında mutabakat sağlanması üzerine 645,39 hektarlık alana 

talep edilen krom işletme izni için işletme projesi 25.04.2013 tarihinde, işletme izni 

alınabilmesi için gerekli olan 7. madde izinleri ise 18.10.2017 tarihinde tamamlanarak mülga 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü(MİGEM)’ne gönderilmiş ve 749,83 hektarlık alana krom 

işletme izni alınmıştır. 

Söz konusu Arama Sözleşmesinin 1. maddesindeki ," ... İşletmeci tarafından bor tuzu 

dışındaki muhtelif madenlerin aranması ve maden bulunması halinde; eğer taraflar şartlarında 

mutabık kalabilirlerse, tespit edilecek ve üzerinde mutabık kalınacak yeni şartlarla 

düzenlenecek ayrı bir sözleşme kapsamında madenin rödevans karşılığı işletilmesidir." 

hükmüne istinaden, özel şahıs ile 30.000 ton/5 yıl asgari üretim ve 12 ABD $/ton rödevans 

birim fiyatı hususunda karşılıklı mutabakat sağlanmış, Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair 6592 sayılı Kanunun 22. Maddesi hükmü gereğince Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığınca izin verilmesi halinde, Kütahya ili dahilindeki Sicil:6407 

(İR.1609) sayılı bor tuzu sahası içerisindeki krom işletme izni alınan lokal alanda, krom 

madeninin işletilmesini teminen, ekteki Rödevans Sözleşmesi Taslağı mutabakatları alınmak 
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üzere 18.12.2017 tarihli yazı ekinde işletmeciye gönderilmiştir. 

Yazıya cevaben işletmeciden alınan 05.01.2018 tarihli yazıda; rödevans sözleşmesi 

taslağının incelendiği ve uygun bulunduğu bildirilmiştir. Arama sözleşmesinin yukarıda 

belirtilen 1. maddesindeki hüküm doğrultusunda, düzenlenen rödevans sözleşmesi taslağı 

üzerinde firma ile mutabakat sağlandığından, Teşekkül uhdesinde bulunan Kütahya ili 

dahilindeki Sicil: 6407 (İR.1609) sayılı bor tuzu sahası içerisindeki lokal alanda yer alan krom 

madenin, 16.04.2012 tarihli Arama Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda rödevans yoluyla 

işletilmesini teminen; 

-Rödevans bedeli hesaplanmasında, Arama Sözleşmesinin 9.2 maddesindeki R=AxB/C 

formülünün kullanılması, 

-Rödevans birim fiyatının 12 ABD $/ton olması, 

-Sözleşme süresinin sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere 5 yıl olması, 

-Sözleşmeye esas 5 yıllık toplam asgari üretim miktarının 30.000 ton (1. yıl 3.000 ton, 

2. yıl 6.000 ton, 3. yıl 7.000 ton, 4. yıl 8.000 ton, 5. yıl 6.000 ton) olması, 

-Kesin teminat olarak, rödevans birim fiyatı (12,00 ABD $/ton) ile toplam asgari üretim 

miktarının (30.000 ton) çarpımının %30'nun (ABD $) nakit veya süresiz banka teminat mektubu 

şeklinde alınması, 

-Sözleşme akdinden doğacak harç, vergi, resim gibi tüm masrafların özel şahsa ait 

olması, 

-Lokal alandaki krom madeni üretimi için ekteki rödevans sözleşmesi taslağının …… 

adlı kişi ile imzalanması, 

-Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6592 sayılı Kanunun 

22. Maddesinde belirtilen "Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında rödevans sözleşmeleri 

Bakanlığın iznine tabidir" hükmüne göre Bakanlıkça izin verilmesi halinde, rödevans 

sözleşmesi taslağının 32.maddesine istinaden, Bakanlık izninin, Genel Müdürlüğümüz 

tarafından işletmeciye tebliğ edildiği tarihte sözleşmenin yürürlüğe girmesi, 

-Sözleşmenin uygulanmasına yönelik işlemlerin yürütümü için Genel Müdürlüğün 

yetkili kılınması hususlarında 06.02.2018 tarih ve 614/17 no.lu YKK alınmıştır.  

Öte taraftan, Rödevans bedeli (R) hesaplanmasında kullanılan formüle (R=AxB/C) esas 

rödevans birim fiyatının (B) tespitinde kullanılan, konsantre cevher satış fiyatı üzerinden bir 

formülasyon ile cevherin ocak başı satış fiyatının belirlenmesi yönteminin teknik açıdan sağlıklı 

ve yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. Söz konusu uygulamanın tekrar değerlendirilmesinde, bu 

çerçevede konsantre, nakliye, amortisman giderleri vb. giderlerin daha ayrıntılı olarak 

hesaplanmasına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Yine rödevans sözleşmelerinde yer alan 
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teminata ilişkin maddelerde birliktelik sağlanmasında fayda görülmektedir.  

Öneri: 

Arama, imtiyaz ve işletme hakkı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü uhdesinde 

kalmak kaydıyla rödevans karşılığı işletilmek üzere ihale edilen ya da gerçek veya tüzel kişiler 

ile yapılan arama sözleşmesini müteakip rödevans sözleşmesi imzalanan maden sahaları ile 

ilgili olarak;  

-Rödevans sözleşme hükümlerinin hazırlanması ve uygulanması sürecinde yeknesaklık 

sağlanmasını teminen rödevans uygulamalarına yönelik bir iç mevzuat oluşturulması, 

-Bu kapsamda rödevans bedeli hesaplanmasına esas rödevans birim fiyatının daha 

sağlıklı tespitine yönelik olarak, uygulanan formülün ayrıntılı olacak şekilde gözden 

geçirilmesi. 

BULGU 8.2.8: Yaklaşık Maliyetin Güncellenmemiş Olması 

Genel Müdürlüğe bağlı Kırka Bor İşletme Müdürlüğünün 27.04.2018 tarih ve 3396 

sayılı yazısında özetle; "Sarıkaya Açık Ocağı 49.350.000 Ton Dekapaj İşi"ne ait Proje, Teknik 

Şartname, Yer Teslimi ve Dekapaj Ölçüm İşleri Teknik Şartnamesi, Açık İşletme Emniyet 

Yönergesi ve Yaklaşık Maliyetin hazırlandığı belirtilerek 4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna göre 

"Sarıkaya Açık Ocağı 49.350.000 Ton Kantar Tartım Ölçümlü Dekapaj Yapım İşi" ihale 

sürecinin başlatılması talep edilmiştir. 

Mezkûr talebin Üretim ve Koordinasyon Daire Başkanlığınca 27.06.2018 tarih ve 15685 

sayılı yazı ile Satınalma Dairesi Başkanlığına bildirilmesini takiben, Kırka Bor İşletme 

Müdürlüğü Sarıkaya Açık Ocağında 49.350.000 ton dekapaj yapım işi ihalesi ile ilgili olarak, 

İhale Yetkilisinin 04.07.2018 tarihli 727/7 sayılı Karar’ına istinaden 09.08.2018 tarihinde 

ihaleye çıkılmıştır.  

İhale neticesinde, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Sarıkaya Açık Ocağında 49.350.000 

ton dekapaj yapım işinin; 14.08.2018 tarihli ihale komisyonu kararında belirtildiği gibi, 

-Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren İş Ortaklığı'na, 159.400.500,00 TL+KDV 

toplam bedelle yaptırılması,  

-İhaledeki diğer tekliflerin hem yaklaşık maliyetin hem de ekonomik açıdan en avantajlı 

teklif tutarının oldukça üzerinde olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin 

belirlenmemesi, Yönetim Kurulunun 15.08.2018 tarih ve 731/8 no.lu kararı ile tasvip edilmiştir. 

Öte yandan, ihale komisyonunca değerlendirme sürecinde, "ihalede temin edilen 

tekliflerin tamamının yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle, söz konusu alıma konu 

yapım işine olan ihtiyacın, aciliyet durumunun temin edilen tekliflerin rayiç fiyatlarla kabul 
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edilebilir olup olmadığı ve ihalenin iptal edilmesi durumunda yeniden yapılacak ihalenin (ilan, 

değerlendirme ve davet süreleri de göz önünde bulundurularak) sonuçlandırılmasına kadar 

geçen sürede alıma konu yapım işinin doğrudan temin veya diğer ihale usullerine göre 

temininin mümkün olup olmadığının ve ödeneğin durumunun talep sahibi biriminden 

istenmesinin" ardından komisyon kararında özetle; 

Üretim ve Koordinasyon Daire Başkalığının 14.08.2018 tarih ve 15936 sayılı 

yazılarında; işin aciliyetinin ve gereksinim durumlarının ayrıntılarıyla belirtildiği, Teşekkülün 

üretim hedeflerine ulaşılabilmesi için, 09/08/2018 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen 49.350.000 

ton dekapaj yapım işi ihalesinin ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin belirlenerek 

sonuçlandırılması ve ivedilikle sözleşmeye bağlanması hususunun Kurum menfaatleri 

açısından büyük önem arz ettiği hususlarına ayrıca ödeneğinin de bulunduğu hususlarına yer 

verildiği,  

Değerlendirmelere yardımcı olmak amacıyla güncellenen yaklaşık maliyetin 

171.601.230,16 TL olduğu,  

Hususları dikkate alınarak ihale komisyonu tarafından; Kamu İhale Genel Tebliğinin 

"Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler" başlıklı 16.3. maddesi çerçevesinde, ihalede temin 

edilen tekliflerin tamamının 156.398.375,00 TL tutarındaki yaklaşık maliyetin üzerinde 

olmasına rağmen, ödenek aktarımı mümkün olan söz konusu yapım işine olan ihtiyaç nedeniyle, 

ihalede temin edilen geçerli en düşük teklif olan iş ortaklığına ait 159.400.500,00 TL+KDV 

tutarındaki teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, ihaledeki diğer 

tekliflerin hem yaklaşık maliyetin hem de ekonomik açıdan en avantajlı teklif tutarının oldukça 

üzerinde olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmediği ifade 

edilmiştir. 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16 ncı 

maddesi üçüncü fıkrasında; 

"16.3.1.Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda 

tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu; 

a)Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup 

olmadığını, 

b)Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp 

yapılmadığını, 

c)Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını, 

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de 

göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı 
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teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde 

ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.  

16.3.2.Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte 

görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek 

aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate 

alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.", 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve 

güncellenmesi" başlıklı 11 inci maddesinde, 

"…. 

(3)(Değişik:RG-7/6/2014-29023)Yaklaşık maliyet, güncelliğini kaybetmesi halinde, ilk 

ilan veya davet tarihine kadar güncellenir.” hükümleri yer almaktadır. 

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde ihale onay belgesi eki yaklaşık maliyetin, 

talep sahibi İşletme Müdürlüğünce hesaplandığı tarihten ilk ilan tarihi arasında geçen sürede 

güncelliğini kaybettiği ancak bir güncelleme işlemenin yapılmadığı, mevcut şartlarda 

ekonomik açıdan en avantajlı teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde kaldığı, ihaledeki diğer 

tekliflerin hem yaklaşık maliyetin hem de ekonomik açıdan en avantajlı teklif tutarının üzerinde 

olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenemediği görülmektedir.  

Öneri: 

İhale sürecinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen, yaklaşık 

maliyetin talep sahibi birim tarafından ilk hesaplandığı tarih ile ihaleye çıkış tarihi arasında 

geçen sürenin uzunluğu dikkate alınmak suretiyle güncellenmiş olması gerektiğinden bu tür 

hususlarda gerekli özenin gösterilmesi. 

BULGU 8.2.9: Bazı Yapım İşlerine Ait Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Sırasında 

Mevzuata Aykırı Yapılan İşlemlerin Bulunması 

Yangın Güvenliği ve Yangından Korunma Sistemleri Yapım İşi için ihaleye çıkılması 

hususu Teşekkül Yönetim Kurulu’nun 28.12.2017 tarih ve 711/4 sayılı Karar’ı ile tasvip 

edilmiştir. 

İhale ilanı 08.01.2018 tarihli Kamu İhale Bülteninde ve Kurum web sitesinde ihale 

tarihine kadar, Bandırma’da yerel bir gazetede 11.01.2018 tarihinde 1 (kez) yayımlanmıştır. 

Son teklif verme tarihi olan 07.02.2018’de ihale saatine kadar 6 adet kapalı teklif zarfı 

verilmiştir. 

Teklifleri geçerli sayılan 6 firmanın teklif fiyatı üzerinden Sınır Değer Hesabı yapılmış 

olup, ihalede sınır değer 7.754.226,19 TL olarak hesaplanmıştır. Teklif sahibi bir firma 
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tarafından verilen 6.164.100,00 TL tutarlı teklif, sınır değerin altında olmasından dolayı, 

firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır. 

Teklif sahibi diğer bir firmanın teklif dosyası incelendiğinde, sunmuş olduğu iş deneyim 

belgesinin grubu İdari Şartnamede istenilen C (I) grubu işlere girmediğinden, İdari Şartnamenin 

7.6. maddesinde “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi (11.06.2011 Tarih, 27961 sayılı 

Resmi Gazete) (C) I. Grup İşler, Yangın Söndürme Tesisatı İşleri benzer iş olarak kabul 

edilecektir.” ifadesi gereğince firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır. 

Sonuç olarak; 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Açık İhale Usulüne göre (Anahtar teslimi 

götürü bedel) ihalesi yapılan, yaklaşık maliyeti 10.908.536,06 TL olarak hesaplanan ve 

Teşekkülün 2017 yılı Yatırım Programında 2017.C.11.0040 proje numarası ile yer alan "Yangın 

Güvenliği ve Yangından Korunma Sistemleri Yapım İşi" için, teklife ekli 26.02.2018 tarihli 

ihale komisyonu kararında belirtildiği gibi, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren İş 

Ortaklığı ile 8.013.000,00 TL (KDV Hariç) bedel üzerinden sözleşme imzalanması 30.03.2018 

tarih ve 720/4 no.lu YKK ile kabul edilmiştir. 

Yapılan ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun, 36 ncı, 37 nci ve 38 inci maddeleri 

çerçevesinde değerlendirilmesinin yanı sıra Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 

Sınır değer ve aşırı düşük teklifler başlıklı 60 ıncı maddesinde ki; 

"(1)İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından 

belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.  

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve 

dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralardaki koşullar 

çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.  

a)Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit 

edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli 

olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu; 

… gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri 

değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı 

açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.  

b)İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın 

sonuçlandırılır. 

c)Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama 

istenmeksizin reddedilir. 

(3) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine 
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eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin kullanılması 

zorunludur. 

(4) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine 

kadar olan ve açık ihale veya Kanunun 21 nci maddesinin (b) ve (c) bentleri gereğince pazarlık 

usulü ile yapılan ihalelerde, ikinci fıkranın (a), (b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birisinin 

kullanılması zorunludur. 

…" hükümleri bulunmakla birlikte, 

Kamu İhale Tebliğinin "Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler" başlıklı 45.1.1. 

maddesinde; 

" Yapım işleri ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda 

teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edildikten sonra;  

Yaklaşık maliyetin %120’sinin üzerindeki ve %40’ının altındaki teklifler dikkate 

alınmaksızın, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanır.  

… Sınır değer aşağıdaki eşitlikten bulunur: 

…" ifadeleri yer almaktadır. 

Bahse konu yapım işine ait İdari Şartnamenin Sınır değer başlıklı 33 üncü maddesinde; 

"33.1.İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından 

belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.  

33.2.Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 

inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir." denilmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalardan görüleceği üzere, İdari Şartnamenin açıklama istenmeyeceği 

yönündeki hükmü ve Kamu İhale Tebliğinin ilgili maddesi doğrultusunda, iş deneyim belgesi 

uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakılan yüksek teklif dahil edilerek hesaplanan sınır 

değer nedeniyle ekonomik olabilecek geçerli teklif aşırı düşük teklif durumunda kalarak 

reddedilmiştir. 

Öneri: 

Yapım işlerinde, Kamu İhale Tebliğinin ilgili maddesine istinaden yeterlik kriterlerine 

ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme 

dışı bırakılan yüksek teklif/tekliflerin dâhil edilerek yapılan hesaplama sonucu, ekonomik 

olabilecek geçerli tekliflerin sınır değerin altında kalması nedeniyle reddedilebildiğinden; 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin sınır değer ve aşırı düşük teklifler başlıklı 60/4 

maddesi kapsamına giren yapım işlerinde ki idari şartname hükümlerinde, aşırı düşük teklif 

açıklaması istenmesi hususunun değerlendirilmesi. 
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BULGU 8.2.10: Tasarruf Genelge Hükümlerine Riayet Edilmemiş Olması 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2018 yılı Gider Çeşitleri sınıflaması 

içindeki ‘’Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler’’ ile ‘’ Çeşitli Giderler’’ grupları 

incelendiğinde bu hesaplara ilişkin Genel Müdürlük ve İşletmelerdeki bazı harcama 

kalemlerinde işletme faaliyetleri ile direkt ilgisi olmayan, normalin ve kabul edilebilir sınırların 

üzerinde bazı harcamaların yapıldığı tespit edilmiştir. 

Gerek Tekdüzen Muhasebe sistemi gerekse Teşekkülün Muhasebe Esasları 

Yönergesinde bu hesap gruplarının tanımında ortak husus olarak ‘’işletme faaliyetlerini 

yürütmek, üretim, pazarlama ve diğer hizmetleri gerçekleştirmek amacı’’ olmasına karşın 

muhasebe kayıtlarına dayanak harcama faturaları incelendiğinde; 

-İlgili Bakanlık bünyesinde yapılan ve yukarıdaki tanıma uygun olmayan yüksek tutarlı 

bir takım harcamalara ait olan ve Teşekkül işletme faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı faturaların 

ödendiği, 

-Bir bölümü Teşekkül personeline milli-dini bayramlarda dağıtılmak amacı ile alınmış 

olmasına karşın temsil harcaması niteliği taşımayan, makul sınırların üzerinde ve tüketim 

kaynağı belli olmayan bir takım harcamalara ilişkin faturaların görüldüğü, 

-Genel Müdürlük merkezi ağırlıklı olmak üzere madencilik-kimya sektöründe ki bir 

ticari işletmede tüketilmesi anlaşılamayacak yükseklikte ki tutarda bazı harcamaların olduğu, 

bunun yanı sıra belirli restoranlara ait yüksek tutarlı faturaların bulunduğu, 

-Bazı harcamalara ilişkin faturaların ekinde harcamaya ait ‘’olur’’ ya da gider 

mahiyetini belirten bir belgenin bulunmaması nedeniyle harcamanın niteliğinin tam olarak 

tespit edilemediği, bazılarının ise yanlış gider çeşitlerine kayıt aldığı, bazı gider çeşitlerinin ise 

‘’Müteferrik Gider’’ faslı başlığı altında hesapla ilgili-ilgisiz kayıt aldığı ve bu gider türünün 

depo gider çeşidi olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 

 Ayrıca, ilgili bakanlık olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca 12.09.2018 tarih 

ve 15583 sayı ile yayımlanan 2018/4 sayılı Tasarruf Genelgesi, Teşekkülde kamu kaynaklarının 

kullanımında etkinliğin sağlanması ve giderlerin azaltılması ve bu Genelgenin etkili ve verimli 

şekilde uygulanmasından her kademedeki yöneticinin sorumlu olacağını düzenlemesine karşın 

bu genelgenin yayım tarihi sonrasındaki bir takım harcamalarda bile gerekli önlemlerin 

alınması hususunda hassasiyetin gösterilmesi gerekliliği bulunmaktadır. 

Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak giderlerin azaltılması, maliyetlerin 

düşürülüp işletme faaliyetlerinin sürdürülmesi bakımından her alanda tasarruf sağlanması 

amacına matuf olarak ilgili Bakanlıkça yayımlanan 2018/4 sayılı Genelge hükümlerine riayet 
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edilmesi düşünülmektedir. 

Öneri: 

Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak giderlerin azaltılması, maliyetlerin 

düşürülüp işletme faaliyetlerinin sürdürülmesi bakımından her alanda tasarruf sağlanması 

amacına matuf olarak ilgili Bakanlıkça yayımlanan 2018/4 sayılı Genelge hükümlerine riayet 

edilmesi. 

BULGU 8.2.11: İş Sağlığı ve Çevre Güvenliği Risklerini Minimum Düzeye 

İndirecek Tedbirlerin Alınması Gerekliliği 

Emet Bor İşletme Müdürlüğü Borik Asit üretiminde kullanılan sülfürik asitin bir kısmı, 

Teşekkül Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları Sülfürik Asit Fabrikasından temin edilmektedir. 

Bandırma Sülfürik Asit Fabrikasından tankerler vasıtası ile gelen sülfürik asit, depolama 

tanklarına, oradan da Borik Asit Fabrikalarının ihtiyaçları doğrultusunda üretimde kullanılmak 

üzere günlük sülfürik asit tanklarına alınmaktadır. 

İşletme Müdürlüğü 1. Borik Asit Fabrikasının kurulumunda yapılan 4 adet 900 m3 

hacminde (6588 ton) depolama tankları(T010A/B/C/D) ve fabrikaların günlük asit ihtiyacı için 

kullanılan 2 adet 140 m3 hacminde (512 ton) sülfürik asit depolama tankları(T116/216) 

bulunmaktadır. Söz konusu sülfürik asit tanklarının toplam depolama kapasitesi yaklaşık 7.000 

ton sülfürik asittir. 

İşletme Müdürlüğünün Borik Asit üretim kapasitesinin yıllar itibariyle artış göstermesi 

neticesinde, Borik Asit üretiminde kullanılan sülfürik asit miktarı da artmıştır. İşletme 

Müdürlüğünün bulunduğu bölgenin ağır kış koşullarına sahip olması, mevcutta kullanılan eski 

sülfürik asit depolama tanklarının yaklaşık 15 yıldır fiili olarak kullanılması neticesinde gerekli 

revizyonlara ihtiyaç duyması, İşletmenin, sülfürik asit naklinin yapıldığı Bandırma Sülfürik 

Asit Fabrikasına olan mesafesinin fazla olmasından dolayı hizmet alımı yoluyla gerçekleşen 

nakliye işleminde yaşanan aksaklıklar; Borik Asit üretiminde sülfürik asit kaynaklı darboğazlar 

yaşanmasına sebebiyet vermiştir. İşletme Müdürlüğü Borik Asit üretiminin sülfürik asit 

yetersizliği nedeniyle sekteye uğramasının önüne geçilmesi, eski sülfürik asit tanklarında 

gerekli revizyon işlemlerinin yapılabilmesi için yeni sülfürik asit depolama tanklarına ihtiyaç 

duyulmuştur. 

İşletme Müdürlüğünce yeni sülfürik asit depolama tanklarının imalatı için yapılan ihale 

neticesinde, Genel Müdürlük ile yüklenici firma arasında 20.10.2011 tarihinde akdedilen 

sözleşme kapsamında toplam 10.900 m3 hacminde (19.947 ton) 2 adet(Tank1/2) sülfürik asit 

depolama tanklarının yapımına başlanmıştır. 
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İşletme Müdürlüğüne yapılan iki adet sülfürik asit depolama tankları yapımı 14.06.2013 

tarihinde tamamlanarak geçici kabulü, 26-27.06.2014 tarihinde ise kesin kabulü yapılarak 

teslim alınmıştır. 

Yeni yapılan sülfürik asit tanklarının(Tank1/2) devreye alınmasından itibaren İşletme 

Müdürlüğünün toplam sülfürik asit depolama kapasitesi 7.000 tondan; 27.000 tona 

çıkarılmıştır. Yeni yapılan sülfürik asit tanklarının eski tanklar(T010A/B/C/D) ile olan 

bağlantısı sayesinde sülfürik asit depolamada hareket kabiliyeti artmış bulunmaktadır. 

Yeni sülfürik asit tanklarının fiili olarak kullanılmasından itibaren, ihtiyaç dahilinde 

kullanılmak üzere, eski sülfürik asit depolama tankları için gerekli revizyon işlemlerinin 

yaptırılması için tanklar boşaltılarak ihale süreci başlatılmıştır. Genel Müdürlük ile yüklenici 

mühendislik firması arasında 23.08.2017 tarihinde akdedilen sözleşme kapsamında 11.01.2018 

tarihinde yer teslimi yapılarak Yüklenici Firmaya teslim edilmiştir. 

Yüklenici firma işi verilen sürede bitirememiş, 10 takvim günü cezasız ve 89 takvim 

günü cezalı olmak üzere toplam 99 takvim günü ek süre verilmesine rağmen işi 

tamamlayamamıştır. Bunun üzerine Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi(TEMÜ) 

Başkanlığının 04.05.2018 tarih ve 8873 sayılı Olur'u ile söz konusu işin sözleşmesi 

feshedilmiştir.  

Bahse konu firmanın kalan işi ikmal ihalesi işlemleri başlatılmıştır. Ancak 12.08.2018 

tarihinde yaşanan sülfürik asit tank sızıntısı olayının sonucunda eski sülfürik asit depolama 

tanklarının biran önce devreye alınması için ikmal ihalesi iptal edilerek İşletme Müdürlüğü ve 

Genel Müdürlük imkânları ile yaptırılması kararı alınmış olup, TEMÜ ve Üretim Dairesi 

Başkanlıklarına bilgi yazısı gönderilmiştir. 

Emet İşletme Müdürlüğü sülfürik asit ünitesinde bulunan Tank2’de 12.08.2018 

tarihinde meydana gelen sülfürik asit sızıntısı İşletme personelince tespit edilmiştir. Sülfürik 

asit sızıntısının tespit edilmesinin hemen ardından, sızıntının meydana geldiği tankın bir an 

önce boşaltılması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda tanktaki sülfürik asidin 

zayi olmasının önüne geçilmesi amacıyla bir kısmı; sızıntı olan tankın hemen yanında bulunan 

diğer stok tankına(Tank1), bir kısmı ise İşletmede bulunan Borik Asit Fabrikalarının günlük 

sülfürik asit tanklarına(T116/216) pompa yardımıyla basılmıştır. Asit Sızıntısı olayı ile ilgili 

olarak fabrika sorumluları tarafından bila tarihli tutanak tutulmuştur. 

Söz konusu süreç içerisinde tanktan boşalarak zayi olan sülfürik asit ise, her iki tankın 

içinde bulunduğu biriktirme havuzunda tutulmaya çalışılmış, ancak bölgede meydana gelen 

göçükler sebebiyle çevre kanallarına asit sızıntısı olmuştur. Biriktirme havuzunda ve çevre 

kanallarında nötralizasyon işlemi için kireçleme yapılarak, sülfürik asidin bölgeye verebileceği 
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zararın önüne geçilmiştir. Asit sızıntısı neticesinde söz konusu zayi olan sülfürik asit, emniyetli 

bir şekilde (Espey bölgesi) kireçleme ünitesine alınarak nötralizasyon işlemi tamamlanmıştır. 

Sülfürik asit kaçağı sonrası tank çeperinde mekanik parçalanmalar meydana geldiği 

düşünülmüş, ancak bakım-onarım personeli tarafından Tank2’nin kaçak olan bölgesindeki 

izolasyonların sökülmesiyle asıl delinmenin; tankın perde betonu ile taban sacı arasında olduğu 

tespit edilmiştir.  

Sızan sülfürik asidin pompa istasyonuna ulaşması neticesinde Tank2’deki asiti Borik 

Asit Fabrikalarında kullanılan günlük Sülfürik Asit Tanklarına basan 1 adet asit pompası 

yanmıştır. Pompa istasyonundaki sülfürik asidin tahliye edilmesinden sonra yanan pompa 

yerine yenisi takılarak faal hale getirilmiştir  

Biriktirme havuzunda tutulmaya çalışılan asitten dolayı; membranda kabarmalar ve 

çökmeler meydana gelmesi nedeniyle biriktirme havuzu kullanılmaz hale gelmiştir. Ayrıca 

Teşekkül 17 no.lu Sigorta İşleri yönergesi kapsamında makine kırılması rizikosu olan tanklar 

için sigorta şirketinden ekspertiz çağırılarak gerekli sigorta işlemleri başlatılmıştır.  

Yaşanan bu olay neticesinde İşletme Müdürlüğünce ilk olarak 29.08.2018 tarih ve 

E.4417 sayılı yazı ile; işin yüklenicisi firma, sülfürik asit depolama tankında meydana gelen 

kaçak hakkında inceleme yapması için davet edilmiş ve konu hakkında TEMÜ ve Üretim 

Koordinasyon Dairesi Başkanlıklarına bilgi verilmiştir. Ancak bahsi geçen firmadan işletmeye 

olumlu/olumsuz hiçbir dönüş gerçekleşmemiştir.  

Akabinde; asit sızıntısının gerçekleşmesi sebebine ve söz konusu tanklar bölgesinde 

yapılacak olan revizyonlara ilişkin tespitlerin yapılması amacıyla; sülfürik asit aktarma, 

depolama tankları imalatı ve denetimi konularında uzman ve bağımsız bir firmaya inceleme ve 

raporlama yaptırılması ve hazırlanacak rapor doğrultusunda gerekli revizyonların 

gerçekleştirilebilmesi için 05.10.2018 tarih ve E.4947 sayılı yazı ile Tesis Mühendislik Dairesi 

Başkanlığından bilirkişi talep edilmiştir. 

Talep yazısına istinaden sülfürik asit sızıntısı olayına ilişkin 26.12.2018 tarihli sözleşme 

ile özel firma yüklenimi altında devam etmekte olan Emet Bor İşletme Müdürlüğü "Sülfürik 

Asit Tankı Sızıntısı Hasar Durum Tespit ve Öneri Raporu Hizmetleri" işi kapsamında 

12.04.2019 tarihinde firmanın sunduğu "Hasar Durum Tespit ve Öneri Raporu" 13.05.2019 

tarihli TEMÜ yazı ekinde İşletme Müdürlüğüne iletilmiştir. 

Öneri: 

Emet Bor İşletme Müdürlüğünde Haziran 2014 tarihinde kesin kabulü yapılan asit 

depolama tanklarından birinde Ağustos 2018 tarihinde meydana gelen sülfürik asit sızıntısı ile 

ilgili olarak; 
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İş sağlığı ve güvenliği ile çevre güvenliği açısından büyük risk taşıyan benzeri olayların 

önlenmesi ve bahse konu acil durumlara ilişkin eylem planlarının gözden geçirilmesini teminen, 

konunun oluşturulacak bir komisyon tarafından önem ile incelenmesi. 

BULGU 8.2.12: İşin Gereğine Uygun Koruyucu Giyim Mazlemesi Verilmesi ve 

Kullanım Takibinin Gerekliliği 

2018-2019 yıllarını kapsayan Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Koluna ilişkin 

4.Dönem Toplu Sözleşmenin 1 inci maddesinde "Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum 

ve kuruluşlarına fabrika, atölye, laboratuvar, yeraltı ve açık arazi şartlarında görev yapan 

personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim 

malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar 

süreyle verileceği ve nasıl verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile malzemelerin 

kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlar ve yetkili sendika tarafından belirlenir" 

denilmektedir. 

Bu kapsamda; Genel Müdürlük ile yetkili kamu görevlileri sendikası Enerji Bir-Sen 

arasında, kamu görevlilerinin 2018-2019 yıllarını kapsayan 4.Dönem toplu sözleşmenin 1 inci 

maddesi gereği koruyucu giyim malzemeleri verilmesi ile ilgili 26.12.2017 tarihli Mutabakat 

Tutanağı tanzim edilmiştir. 

Anılan Mutabakat Tutanağının 6 ncı maddesinde; "Ekli tablonun 2. sırasında belirtilen 

faaliyet alanları dâhilinde koruyucu giyim malzemesi verilen Merkez ve Taşra teşkilatındaki 

çalışanların haricindeki diğer kurum çalışanlarının da (Merkez ve Taşra) Teşekkül faaliyetleri 

gereği görevlendirilecekleri iş yeri yerleşke şartları gereği açık alana maruz kalabileceği 

değerlendirildiğinden, bu çalışanlara ekli tablonun 1. sırasındaki yağmurluk, iş ayakkabısı ve 

kaban, koruyucu giyim malzemesi verilmesi" hususlarında yetkili sendika ile mutabakata 

varıldığı ve tutanakta belirtilen malzemelerin koruyucu giyim eşyası olarak verilmesi karar 

altına alınmıştır. 

Ayrıca, söz konusu mutabakat tutanağının 11. maddesinde "Bu mutabakat tutanağı Eti 

Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulanacaktır." 

denildiğinden: 

Yönetim Kurulunun 10.01.2018 tarih ve 712/2 no.lu kararında, Destek Hizmetler 

Dairesi Başkanlığı’nın 02.01.2018 tarih ve E.26 sayılı teklifinde belirtildiği şekilde; 

-Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan memur ve sözleşmeli personel için 26.12.2017 

tarihli Mutabakat Tutanağındaki alınan kararlar çerçevesinde ve Tutanak ekinde yer alan 

Tabloda belirtildiği şekliyle koruyucu giyim malzemesi verilmesi,  
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-Hizmetin gereği olarak verilecek koruyucu giyim eşyası ile ilgili işlemleri yürütmeye 

bu konudaki ihtisas birimi olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimlerinin bulunduğu Başkanlık ve 

İşletme Müdürlükleri Birimlerinin yetkili kılınması, tasvip edilmiştir. 

İlgili mevzuat incelendiğinde; 

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin sosyal yardımlar başlıklı 33 üncü 

maddesinin ikinci paragrafında; 

"İşin gerektirdiği araç, gereç ve giyim eşyası teşebbüs veya bağlı ortaklığın demirbaşı 

olarak verilebilir. Ancak bu yardımlar hiç bir surette nakdi ödeme şeklinde yapılamaz.",  

Personele giyim eşyası verilmesi ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesinde uygulanacak 

usul ve esasları düzenleyen 47 no.lu "Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeline 

Verilecek Kişisel Koruyucu Donanım ve Demirbaş Giyim Eşyası Yönergesi"nin Genel Esaslar 

başlıklı 3 üncü maddesinde; 

"(1)Hizmetin gereği görev esnasında giymek üzere verilecek koruyucu giyim 

malzemeleri, görevi gereği verilecek giyim eşyası ve özel kıyafetler ayni olarak verilir. 

(2)Giyim eşyası, standart beden ölçülerine göre yaptırılır. Gerektiğinde beden ölçüsüne 

göre Teşekkülce diktirilir.", 

Hizmetin gereği görev esnasında giymek üzere verilecek koruyucu giyim malzemesi ve 

görevi gereği verilecek giyim eşyası görev alanları ve özellikleri başlıklı 4 üncü maddesinde; 

"(1)Koruyucu giyim malzemesi; Teşekkülün merkez ve taşra teşkilatında işyeri 

yerleşkesi şartları gereği açık araziye maruz kalabilecek tüm personel ile fabrika, atölye, 

laboratuvar ve açık arazi şartlarında fiilen görev yapan personeline verilir. 

(2)Hizmetin gereği görev esnasında giymek üzere verilecek koruyucu giyim malzemesi 

ve görevi gereği verilecek giyim eşyası; faaliyet alanları, cinsi, miktarı ve kullanım süreleri bu 

Yönergenin ekinde yer alan listede belirlenmiştir." 

Giyim eşyasının temin şekli başlıklı 6 ncı maddesinde; 

"(1) İşin gerektirdiği nitelikteki giyim eşyasının piyasa araştırması yapılarak yaklaşık 

maliyeti tespit edilir ve yürürlükteki ihale mevzuatına göre alımı gerçekleştirilir. Alım 

komisyonunda, yetkili memur sendikasından temsilci de görev alır." 

Giyim eşyasını vermekle görevli birimler ve görevleri başlıklı 9 uncu maddesinde; 

"(1)Memur ve sözleşmeli personele; hizmetin gereği olarak görev esnasında giyeceği 

koruyucu giyim malzemesinin, görev gereği giyim eşyasının ve özel kıyafetlerin verilmesi ile 

ilgili işlemleri yerine getirecek birimler ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

a)Merkez teşkilatında; 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 85 
 

1) Merkez teşkilatı personeline “hizmetin gereği olarak görev esnasında giymek üzere 

verilecek koruyucu giyim malzemesi”, “görev gereği verilecek giyim eşyası” ve “görev gereği 

giyilmek üzere verilecek özel kıyafetlerin” beden ölçüleri, rengi ve biçimine ilişkin liste, teknik 

şartname ve yaklaşık maliyet Üretim ve Koordinasyon Dairesi (ÜK) Başkanlığının ilgili birimi 

görev alanında hazırlanır. Söz konusu doküman Satınalma(SA) Dairesi Başkanlığına 

gönderilerek alımı sağlandıktan sonra malzemenin şartnamesine uygunluğunun kontrol 

edilerek merkez teşkilatı ambarına teslim edilmesi ve ilgili personele tutanakla verilmesi ÜK 

Dairesi Başkanlığınca sağlanır. Teslim tutanakları personelin özlük dosyasında saklanmak ve 

malzemelerin kullanım sürelerini takip etmek üzere İKY Dairesi Başkanlığına gönderilir. 

b)İşletme müdürlüklerinde; 

1)Hizmetin gereği görev esnasında verilecek koruyucu giyim malzemesi ve görev 

gereği verilecek giyim eşyası alacak personel listesi ile bunların beden ölçüleri, rengi ve 

biçimine ilişkin liste İşyeri Sağlık ve İş Güvenliği Birimi tarafından hazırlanır. 

2)Hazırlanan liste “Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimi”ne gönderilerek alımı 

sağlanır. Bu malzemelerin ilgili personele tutanak ile teslimi ve amacına uygun olarak 

kullanılması İşyeri Sağlık ve İş Güvenliği Birimlerince sağlanır. Verilen malzemelerin kullanım 

süreleri İnsan Kaynakları Birimince takip edilir." hükümleri yer almaktadır. 

Teşekkülde koruyucu giyim malzemesi verilmesine esas uygulama incelendiğinde; 

Kişisel koruyucu donanım ve demirbaş giyim eşyası mal alımına ait yaklaşık maliyetin 

üç büyük perakende mağaza zincirinden proforma teklifler alınmak suretiyle 5.131.652 TL 

olarak tespit edildiği, 

Söz konusu mal alımı işinin ihalesinin 27.08.2018 tarihinde yapıldığı, ihalede 2 firmanın 

teklif verdiği, ihalenin 4.931.300 TL geçerli tek teklif sahibi firmanın uhdesinde kaldığı, 

yüklenici firma ile 02.10.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış olduğu, 

Yüklenici tarafından İdarece verilen 3 grup olarak isim listelerinde yer alan her bir 

personel adına elektronik koruyucu giyim kartı (ulusal bir perakendeci giyim mağazasından 

alışveriş kuponu) düzenlendiği, 

Yüklenici firmadan 19.10.2018 ve 08.11.2018 tarihli tutanaklarla 1.grup için 2.970 

TL/kişiye özel 527 adet, 2.grup için 3.780 TL/kişiye özel 925 adet, 3.grup için ise 4.050 

TL/kişiye özel 92 adet "…Mağazası Alışveriş Kupon Koçanı" teslim alındığı, 

Söz konusu kartların çeşitli illerde bulunan mağaza şubelerinden yapılacak 

alışverişlerde (belirli ürünler hariç) geçerli olduğu, bu hususun toplu sözleşmenin ve yönergenin 

ilgili maddelerinin amaç ve kapsamına uygun olmadığı, 
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Mutabakat tutanağı eki liste, yönerge eki liste ile personele verilen koruyucu giyim 

listesi arasında yeknesaklığın olmadığı, 

Toplu sözleşmenin 1 inci maddesinde yer alan "…fabrika, atölye, laboratuvar, yeraltı 

ve açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında 

giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi" ifadesinin, mutabakat metninde "Teşekkülün 

merkez ve taşra teşkilatında işyeri yerleşkesi şartları gereği açık araziye maruz kalabilecek tüm 

personel" olarak genişletildiği; merkez veya taşra teşkilatı bürolarında çalışan personel için açık 

havaya maruz kalmanın iş hayatının doğal bir parçası olduğu, aksinin hayatın doğal akışına 

aykırı olacağı, değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulunun 10.01.2018 tarih ve 712/2 sayılı Kararı ile 

kabul edilerek; Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal 

Haklara İlişkin 2018-2019 Yıllarını Kapsayan 4 üncü Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 

Genel Müdürlük temsilcileri ile yetkili sendika (Enerji Bir-Sen) temsilcilerinin katılımı ile 

oluşturulan komisyonca 26.12.2017 tarihinde tanzim edilen koruyucu giyim malzemeleri 

verilmesine ilişkin esasların belirlendiği mutabakat tutanağı ile eki listenin uygulanması ile 

ilgili olarak; 

Teşekküle ilave külfet yüklenilmemesinin yanı sıra teşekkül bünyesinde uygulama 

birlikteliğinin sağlanması ve iş barışının bozulmamasını teminen, toplu sözleşme çerçevesinde 

koruyucu giyim malzemesi verilmesi kapsam ve yönteminin gözden geçirilmesi. 

BULGU 8.2.13: Büyük Yatırım Projelerinin Belirlenmesi ve Büyük Proje 

Ödemelerinden Yararlanacak Personelin Belirlenebilmesi İçin Kurum İçi Mevzuatta 

Düzenleme Yapılmamış Olması 

17.04.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

"Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" ve eki cetvellerin 2018 

yılında da uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre hazırlanan Teşekkül 

personeline ait yan ödeme ve özel hizmet tazminatını gösterir cetveller, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığınca onaylanmış ve 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere Devlet 

Personel Başkanlığınca vize edilmiştir. 

Anılan Kararnamenin uygulanmasına ilişkin Devlet Memurları Kanunu Genel 

Tebliğinin (Seri No. 160) C II Sayılı Cetvele İlişkin Açıklamalar bölümünün büyük yatırım 

projesi tazminatına dair 5 inci maddesinin; 

"(a) fıkrasında; Bu ödeme, Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve 
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Şehir Plancısı kariyerlerine sahip olup 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlara 

yapılabilecektir. 

(b) fıkrasında; Bu ödemenin oranı, söz konusu kariyerleri haiz olanlardan; Daire 

Başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlar için %30'u, diğerleri için %20'yi geçmemek 

üzere kurumlarınca tespit edilecektir. 

(c) fıkrasında; Ödeme, kurumlarınca belirlenen ve ödeneği bulunan faaliyet halindeki 

büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara ilgili Bakan, Rektör, Vali ve Belediye Başkanından 

adlarına onay alınmak şartıyla yapılabilecektir. 

(d) fıkrasında; Bu ödemeden yararlanacakların toplam sayısı, kurum kadrolarında söz 

konusu kariyerlere sahip olarak fiilen görev yapan toplam personel sayısının %10'unu 

geçmeyecek ve hesaplamalarda küsurlar tama iblağ edilecektir. Fiilen görev yapan personel 

sayısı 1/1/2006 tarihi itibarıyla tespit edilecek ve kontrol edilen cetvellerde ödeme yapılacak 

unvanlar ve sayıları gösterilecektir. Yıl içinde söz konusu personel sayısındaki artış ve eksilişler 

dikkate alınmayacak, diğer bir ifadeyle yıl içinde ödeme yapılacak personel sayısı kontrol 

edilen cetvellerde yer alan sayıyı geçmeyecektir. 

(e) fıkrasında; Gerek 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" grubunun 

"A-Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (c) bendinde gerekse Karara ekli II sayılı Cetvelin (E) 

Teknik Hizmetler Bölümünün 5 inci sırasında herhangi bir ölçü öngörülmediğinden, hangi 

projelerin "büyük yatırım projesi" sayılacağı kurumlarca belirlenecektir." 

hükümleri yer almaktadır. 

Teşekkül İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın 26.06.2018 tarih ve 12474 

sayılı teklifi doğrultusunda;  

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin C-II Sayılı Cetvele İlişkin Açıklamalar 

bölümünün büyük yatırım projesi tazminatına dair 5. maddesinin söz konusu fıkralarına göre 

teklife ekli listede yer alan projelerin büyük yatırım projesi kapsamında değerlendirilmesi, 

Yönetim Kurulunun 04.07.2017 tarih ve 727/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

Diğer taraftan; mezkûr tebliğin 5 inci maddesinin (e) fıkrasında "herhangi bir ölçü 

öngörülmediğinden, hangi projelerin "büyük yatırım projesi" sayılacağının kurumlarca 

belirleneceği" ifade edilmekle birlikte, Teşekkül iç mevzuatında büyük proje listesinin hangi 

kriterlere göre tespit edileceğine (proje karakteristiği, tutarı, süresi, ödeneği vb.) ve sayı sınırı 

olduğundan bu projelerde görev alanlar arasında öncelikle kimlere verileceğine yönelik 

herhangi bir düzenleme getirilmemiştir. Uygulamanın daha sağlıklı ve objektif bir şekilde 

yürütülmesi açısından Kuruluş içi bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. 
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Öneri: 

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin büyük yatırım projesi tazminatına dair 5 

inci maddesinin ilgili fıkraları çerçevesinde "büyük yatırım projesi" kapsamında 

değerlendirilecek projelerin ve bu ödemeden yararlanacak personelin tespitine yönelik usul ve 

esasları belirleyen Kuruluş içi düzenleme yapılması. 

9. SONUÇ 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2018 yılı bilançosu ve 3.325.777.664,04 

Türk Lirası dönem karı ile kapanmış bulunan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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10. EKLER 

EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları 

Ek 1.1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 31.12.2018 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları 

Ek 1.2  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek 1.3 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Nakit Akış Tablosu 

Ek 1.4 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu 

Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 2.1 Teşkilat Şeması 

Ek 3: Öneriler Listesi 

Ek 3.1: Öneriler Listesi 

Ek 3.2: Diğer Öneriler Listesi 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü  

 2018 yılı bilançosu   

     (Ek:1.1/a)  

   Önceki dönem    Cari dönem   

 Aktif (Varlıklar)    TL   TL  

  Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

 l-Dönen varlıklar:          

   A-Hazır değerler    233.788.516,23   136.145.183,98 

 1-Kasa    128.259,10   145.103,92   

 2-Alınan çekler          

 3-Bankalar  233.660.257,13   136.000.080,06   

 4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)          

 5-Diğer hazır değerler          

  B-Menkul kıymetler          

 1-Hisse senetleri           

 2-Ozel kesim tahvil, senet ve bonoları          

 3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları          

 4-Diğer menkul kıymetler           

 5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)          

  C-Ticari alacaklar    915.837.825,02   1.647.772.370,83 

 1-Alıcılar   915.808.198,44   1.647.591.574,49   

 2-Alacak senetleri          

 3-Alacak senetleri reeskontu (-)          

 4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)           

 5-Verilen depozito ve teminatlar  174,83   174,83   

 6-Diğer ticari alacaklar  29.451,75   180.621,51   

 7-Şüpheli ticari alacaklar   2.862.384,89   2.862.384,89   

 8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)  2.862.384,89   2.862.384,89   

  D-Diğer alacaklar    253.478.310,61   412.253.076,65 

 1-Ortaklardan alacaklar            

 2-İştiraklerden alacaklar  79.471.594,25   218.326.542,43   

 3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar          

 4-Personelden alacaklar  220.856,29   299.182,26   

 5-Diğer çeşitli alacaklar   173.785.860,07   193.627.351,96   

 6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)          

 7-Şüpheli diğer alacaklar   8.215.733,65   48.131.196,21   

 8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)  8.215.733,65   48.131.196,21   

  E-Stoklar    452.089.728,74   622.451.500,27 

 1-İlk madde ve malzeme   128.425.091,52   185.676.039,21   

 2-Yarı mamuller  131.015.663,34   166.623.062,03   

 3-Mamuller  182.834.133,97   211.882.706,67   

 4-Ticari mallar  652.504,09   939.777,11   

 5-Diğer stoklar    4.858.037,42   5.200.517,18   

 6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)  562.412,58   481.828,91   

 7-Verilen sipariş avansları  4.866.710,98   52.611.226,98   

  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri          

 1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri            

 2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı          

 3-Taşeronlara verilen avanslar          

  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahak    416.817,12   52.868,95 

 1-Gelecek aylara ait giderler           

 2-Gelir tahakkukları  416.817,12   52.868,95   

  H-Diğer dönen varlıklar    115.064.068,35   178.601.484,01 

 1-Devreden KDV   110.711.928,37   177.129.340,27   

 2-İndirilecek KDV          

 3-Diğer KDV             

 4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar  2.999.284,14      

 5-İş avansları  1.580,62   4.009,15   

 6-Personel avansları  1.351.275,22   1.468.084,19   

 7-Sayım ve tesellüm noksanları       50,40   

 8-Diğer çeşitli dönen varlıklar           

 9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)          

 Dönen varlıklar toplamı    1.970.675.266,07   2.997.276.484,69 
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Eti Maden  İşletmeleri  Genel Müdürlüğü 2018 yılı bilançosu   

     (Ek:1.1/b)  

   Önceki dönem                                     Cari dönem                  

 Aktif (Varlıklar)    TL   TL  

  Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

 Il-Duran varlıklar:          

   A-Ticari alacaklar:    1.387.446,68   1.765.230,37 

 1-Alıcılar          

 2-Alacak senetleri          
 3-Alacak senetleri reeskontu (-)          

 4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)          

 5-Verilen depozito ve teminat  1.387.446,68   1.765.230,37   
 6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)          

  B-Diğer alacaklar:        130.588.235,29 

 1-Ortaklardan alacaklar      130.588.235,29   

 2-İştiraklerden alacaklar          
    3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar          

 4-Personelden alacaklar          

 5-Diğer çeşitli alacaklar          

 6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)          

 7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)          

  C-Mali duran varlıklar    54.464.522,79   55.314.272,79 

 1-Bağlı menkul kıymetler          
 2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)          

 3-İştirakler  54.464.522,80   57.764.522,80   

 4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)  0,01   2.450.250,01   
 5-İştirakler sermaye paylan değer düşüklüğü karşılığı (-)          

 6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)          

 7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)          
 8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karş. (-)          

  D-Maddi duran varlıklar    1.289.936.292,07   1.607.627.102,54 

 1-Arazi ve arsalar  65.027.143,56        74.174.320,48   

 2-Yer altı ve yer üstü düzenleri  213.253.355,92      244.956.369,11   
 3-Binalar  368.278.817,75      449.819.371,66   

 4-Tesis. makine ve cihazlar  980.754.411,38   1.011.334.544,56   

 5-Taşıtlar  29.840.724,60   33.563.778,43   
 6-Demirbaşlar  5.941.261,28   6.515.434,53   

 7-Diğer maddi duran varlıklar  5.255.587,06   5.252.044,84   

 8-Birikmiş amortismanlar (-)  857.684.364,45   940.601.810,60   

 9-Yapılmakta olan yatırımlar  423.026.089,88   657.631.925,71   

 10-Verilen avanslar  56.243.265,09   64.981.123,82   

  E-Maddi olmayan duran varlıklar    44.231.284,45   38.107.043,04 

 1-Haklar  24.713.704,82   28.682.057,86   
 2-Şerefiye          

 3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri  626.985,20   626.985,20   

 4-Araştırma ve geliştirme giderleri  17.802.210,19   22.481.610,36   
 5-Özel maliyetler  0,00   0,00   

 6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar  35.720.526,76   39.418.088,33   
 7-Birikmiş amortismanlar (-)  34.697.145,45   53.164.872,01   

 8-Verilen avanslar  65.002,93   63.173,30   

  F-Özel tükenmeye tabi varlıklar    308.177.382,58   253.372.815,41 

 1-Arama giderleri  6.103.960,95   6.103.960,95   
 2-Hazırlık ve geliştirme giderleri  803.073.565,62   910.266.331,33   

 3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar          

 4-Birikmiş tükenme payları (-)  501.000.143,99    662.997.476,87   
 5-Verilen avanslar          

  G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları    95.236.758,68   95.532.205,30 

 1-Gelecek yıllara ait giderler  95.236.758,68   95.532.205,30   

 2-Gelir tahakkukları          

  H-Diğer duran varlıklar    99.522.560,33   111.348.318,54 

 1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV          

 2-Diğer KDV          

 3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar          
 4-Diğer çeşitli duran varlıklar  99.522.560,33   111.348.318,54   

 Duran varlıklar toplamı    1.892.956.247,58   2.293.655.223,28 

 Aktif (Varlıklar toplamı)    3.863.631.513,65   5.290.931.707,97 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü  

 2018  yılı bilançosu   

     (Ek:1.1/c)  

   Önceki dönem                                     Cari dönem                   

 Pasif (Kaynaklar)    TL   TL  

  Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

 l-Kısa vadeli yabancı kaynaklar      
   A-Mali borçlar          

 1-Banka kredileri          

 2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar          

 3-Ertelenmiş fınansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)           
 4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri          

 5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri          
 6-Çıkarılmış bonolar ve senetler          

 7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler           

 8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)          
 9-Diğer mali borçlar          

  B-Ticari borçlar    154.659.613,89   200.375.246,54 

 1-Satıcılar  143.384.071,55   183.185.424,16   

 2-Borç senetleri          
 3-Borç senetleri reeskontu (-)          

 4-Alınan depozito ve teminatlar  11.275.542,34   17.189.822,38   

 5-Diğer ticari borçlar          

  C-Diğer borçlar    12.993.062,07   14.426.636,55 

 1-Ortaklara borçlar          

 2-İştiraklere borçlar           

 3-Bağlı ortaklıklara borçlar          
 4-Personele borçlar  109.854,40   1.412.199,63   

 5-Diğer çeşitli borçlar   12.883.207,67   13.014.436,92   

 6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)          

  D-Alınan avanslar    12.655.051,90   7.395.134,58 

  E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri          

 1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri          

 2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı          

  F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler    138.646.845,15   118.548.482,97 

 1-Ödenecek vergi ve fonlar  135.272.406,01   112.815.329,92   
 2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri  3.358.934,99   5.720.449,71   

 3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş            
     vergi ve diğer yükümlülükler          

 4-Diğer yükümlülükler  15.504,15   12.703,34   

  G-Borç ve gider karşılıkları       499.063,98 

 1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları   358.389.206,42   694.492.251,82   

 2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)  358.389.206,42   693.993.187,84   

 3-Kıdem tazminatı karşılığı          

 4-Diğer borç ve gider karşılıkları          

  H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları    7.843.411,85   52.381.996,61 

 1-Gelecek aylara ait giderler      65436,86   

 2-Gider tahakkukları  7.843.411,85   52316559,75   

  l-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar        
 1-Hesaplanan KDV            
 2-Diğer KDV          

 3-Sayım ve tesellüm fazlaları          

 4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar        

 Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı    326.797.984,86   393.626.561,23 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü  

 2018  yılı bilançosu   

        (Ek:1.1/d)  

   Önceki dönem                               Cari dönem                   

 Pasif (Kaynaklar)    TL   TL  

  Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

 ll-Uzun vadeli yabancı kaynaklar          

   A-Mali borçlar          

 1-Banka kredileri          

 2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar          

 3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)          
 4-Çrkarılmış tahviller          

 5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler          
 6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)          

 7-Diğer mali borçlar          

  B-Ticari borçlar    359,90   359,90 

 1-Satıcılar          
 2-Borç senetleri          

 3-Borç senetleri reeskontu (-)          

 4-Alınan depozito ve teminatlar  359,90   359,90   
 5-Diğer ticari borçlar          

  C-Diğer borçlar    26.734.309,05   42.038.816,68 

 1-Ortaklara borçlar  2.134.789,62   2.134.789,62   

 2-İştiraklere borçlar          
 3-Bağlı ortaklıklara borçlar          

 4-Diğer çeşitli borçlar  24.599.519,43   39.904.027,06   

 5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)          
 6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar          

  D-Alınan avanslar          

  E-Borç ve gider karşılıkları    60.892.502,09   72.368.964,86 

 1-Kıdem tazminatı karsılıklan          

 2-Diğer borç ve gider karşılıkları  60.892.502,09   72.368.964,86   

  F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları        
 1-Gelecek yıllara ait gelirler        

 2-Gider tahakkukları          

 3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi          

  G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar          

 1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV          

 2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar          

               Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı    87.627.171,04   114.408.141,44 

 Yabancı kaynaklar toplamı    414.425.155,90   508.034.702,67 

 lll-Öz kaynaklar          

   A-Ödenmis sermaye    600.000.000,00   600.000.000,00 

 1 -Sermaye  600.000.000,00   600.000.000,00   

 2-Ödenmemiş sermaye (-)          
 3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları          

 4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)          

  B-Sermaye yedekleri          

 1 -Hisse senedi ihraç primleri          
 2-Hisse senedi ihraç iptal kârları          

 3-Diğer sermaye yedekleri          

  C-Kâr yedekleri    1.407.434.397,00   1.551.611.593,08 

 1-Yasal yedekler  1.407.433.396,95   1.551.610.593,03   
 2-Statü yedekleri          

 3-Olağanüstü yedekler          

 4-Diğer kâr yedekleri          
 5-Özel fonlar  1.000,05   1.000,05   

  D-Geçmis yıllar kârları          

  E-Geçmiş yıllar zararları (-)          

  F-Dönem net kârı (zararı)    1.441.771.960,75   2.631.285.412,22 

 1-Teşebbüsün net kârı (zararı)  1.441.771.960,75   2.631.285.412,22   
 2-Azınlık payları net kârı (zararı)          

 Öz kaynaklar toplamı    3.449.206.357,75   4.782.897.005,30 

 IV-Azınlık payları          

 Pasif (Kaynaklar) toplamı    3.863.631.513,65   5.290.931.707,97 
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Bilanço dipnotları 

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı: 

Teşekkül Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmemiştir. 

Teşekkülün Sermayesi 600.000.000,00 TL olup, tamamı ödenmiştir. 

2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ile genel 

sekreter gibi üst yöneticilere: 

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borç yoktur. 

b) Cari dönem sonundaki avans veya borç yoktur. 

3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı: 4.220.124.079,04 TL’dir 

4. Alacaklar için alınmış depozito ve teminatlar 17.189.822,38 TL’dir. 
Alınan Teminat mektupları:     369.720.919,04 TL’dir 

5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 1.765.405,20 TL.’dir.  

Verilen teminat mektupları: 23.192.635,58 TL  

6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı: 

Pasif kalemler içinde yer almayan personelin emekliliğe esas tazminat tutarı 1.547 Memur için  147.786.457,00 

TL, 2.271 işçi için   218.581.970,19 TL olmak üzere toplam 3.973 personel için   366.368.427,19 TL olarak 

hesaplanmıştır. 

 

7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları 

Döviz Cins Miktarı TL. Kur Toplam Tutar 

USD 1.318.000,64     5,2609     6.933.869,57    TL 

EURO 1.250.047,98     6,0280 7.535.289,22    TL 

 

8.Yurt içinden alacaklar (avanslar dahil) 

Döviz Cins Miktarı TL. Kur Toplam Tutar 

       …………                 ……..                  ………..          ………TL.- 

9.Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil) 

Döviz Cins Miktarı TL. Kur Toplam Tutar 

USD 268.571.679,17 5,2577 1.412.059.887,87 TL 

EURO   34.997.071,32 6,0200   210.684.839,79 TL 

10.Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların 

…………………………………………………tutar TL 

11.Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı 

12.Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin 

tutarı …………………………………………..TL. 

13.Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: 

Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutar  

…….. ………… ……… ………. ………. TL.-  

   

14. Carl        dönemde     ihraç       edilmiş        hisse        senedi …………… 
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……………………………………………………………..TL.- 

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının: 

Adı  Pay Oranı  Toplam Tutar  

……..  ………  ………. TL.-  

 

16.Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların: 

Adı Pay Oranı İştirak Tutarı Son Dönem Kârı 

Eti Soda A.Ş. 26 33.371.148,98 TL …………TL.- 

TH. Metek Metal 20 1.180.709,82 TL …………TL.- 

Etimine S.A. 75 14.940.281,25 TL …………TL.- 

A.B. Etiptoducts OY 50 4.955.576,79 TL …………TL.- 

T.Krom A.Ş. 5 16.805,95 TL …………TL.- 

TRBOR BOR TEKN. A.Ş. 33 3.300.000,00 TL …………TL.- 

17.Stok değerleme yöntemi 

a) Cari dönemde uygulanan yöntem: AĞIRLIKLI ORTALAMA MALİYET  

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem : AĞIRLIKLI ORTALAMA MALİYET 

c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğini stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı TL.,  

18.Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri 

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti  145.052.534,57 TL  

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti  7.760.677,87 TL 

c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları …………TL,- 

- Varlık maliyetlerinde  (+) …………………………………TL.- 

- Birikmiş amortismanlarda …….(-)………………………...TL,- 

 

19.Ana Kuruluş , bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları 

 Ticari alacak Ticari borç 

1- Ana Kuruluş        ……………..       ……………… 

2- Bağlı Ortaklık        ……………..                      ……………… 

3- İştirakler 1.475.980.082,62  TL       ……………… 

 

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı: 2.426 İşçi, Memur 1.540 olmak üzere toplam 3.966 kişi 

21.Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi, 

22.Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarlara tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı 

kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki İhtilafların 

mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) 

23.İşletmenin gayri safi kâr oranlan üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişiklere 

ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri, 

24.Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar 40.874,03 TL, 

25.Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, İştirakleri ve bağlı 

ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar TL, 

26.İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse 
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senedi tutarları ‘TL. 

27.Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa 

senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları 

tutarları ‘TL.-. 

28.Ortaklıklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin 

tutarı ………………………TL.- 

29.Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması 

açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar, 

30.Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 28/03/2019 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2018 yılı gelir tablosu  
   

                                                                                                                                   (Ek: 1.2/a) 

Gelir ve giderler 2017 

TL 

2018 

TL 

A-Brüt satışlar 3.219.602.676,56     

 

4.981.865.190,78 

      

B-Satış indirimleri 48.114.871,34     255.427.709,61 

      

C-Net satışlar 3.171.487.805,22     4.726.437.481,17 

      

D-Satışların maliyeti (-) 959.179.836,60     1.312.994.202,72 

      

      

                Brüt satış kârı veya zararı 2.212.307.968,62     3.413.443.278,45 

      

      

E-Faaliyet giderleri (-) 575.812.041,92     718.735.933,73 

      

      

                Faaliyet kârı veya zararı 1.636.495.926,70     2.694.707.344,72 

      

      

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 150.397.068,56     744.485.493,11 

      

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 47.414.002,05     250.084.879,46 

      

H-Finansman giderleri  (-)     

      

                Olağan kâr veya zarar 1.739.478.993,21     3.189.107.958,37 

      

      

İ-Olağandışı gelir ve kârlar 120.134.244,90     229.067.088,01 

      

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 59.452.070,94     92.397.382,34 

      

      

                Dönem kârı veya zararı 1.800.161.167,17     3.325.777.664,04 

      

      

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal      

    yükümlülük karşılıkları (-) 358.389.206,42     694.492.251,82 

      

      

                 Dönem net kârı veya zararı 1.441.771.960,75     2.631.285.412,22 
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                                 GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 

Gelir Tablosunda ek bilgi olarak aşağıdaki açıklamalar yer alır: 

1 - Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 287.405.135,92 TL’dir. 

a)Amortisman giderleri 108.708.190,10 TL 

aa) Normal amortisman giderleri                

108.708.190,10 TL 

          -Maddi duran varlık amortismanları 90.240.463,54 TL 

          -Maddi olmayan duran varlık amortismanları 18.467.726,56 TL 

bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri  -,- 

  

b) İtfa ve tükenme payları             

178.696.945,82 TL 

- Dekapaj giderleri tükenme payı  160.990.677,16 TL 

- Arama giderleri tükenme payı 1.006.655,72 TL 

- Büyük onarım giderleri tükenme payı 16.699.612,94 TL 

 

2 - Dönemin karşılık giderleri 

- Aktifle ilgisiz diğer karşılık giderleri    10.284.260,65 TL’dir     
3 - Dönemin tüm finansman giderleri ……………………………………….(TL) 

a) Üretim maliyetine verilenler ……………………………………………...(TL) 

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler ……………………………………(TL) 

c) Doğrudan gider yazılanlar ………………………………………………..(TL)                       

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

ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutan (toplam tutar içindeki payları % 20’yi  

aşanları ayrıca gösterilecektir.) ……………..TL. 

5- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar  1.475.974.182,62 TL’dir. 

(Toplam tutar içindeki paylan % 20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 

 $ EUR TL 

- Etimine S.A    397.600,- 13.703.274,- 84.695.069,20 

- Etimine S.A (USA)  41.382.861,- -,- 217.711.096,04 

-AB Etiprotucts OY 9.151.892,- 20.882.394,- 174.026.255,61 

- Etimaden Asia Pacıfıc LTD. 182.953.740,-  962.501.331,57 

- Etiproducts LTD (RUSSIA)  .040.702,20,- -,- 37.040,430,20 

    

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

benzerleri (Toplam tutar içindeki paylan % 20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)  

           1)Eti Soda A.Ş. 106.992.215,92 TL (Kira) 

7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst 

yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri 

menfaatlerin toplam tutan …………………………………TL 
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8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde 

meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) NORMAL AMORTİSMAN 

9- Maliyet hesaplama sistemleri (sayfa veya sipariş ve stok değerleme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk 

giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet vs. gibi.) SAFHA MALİYET, AGIRLIKLI ORTALAMA MALİYET 

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

11- Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan oran, hurda, döküntü gibi maddelerin satışların ile 

hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere 

ilişkin tutarları 

………………………………………….TL 

12- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları 

gösteren açıklayıcı not: 

Önceki dönem gelir ve kârları                                                                                25 .379.952,42 TL 

- 2017 yılı satışlarından doğan alacakların tahsilinde doğan kur farkları                                    TL                                                                                            

- Diğer                                                                                                                     25.379.952,42 TL 

Önceki dönem gider ve zararlar                                                                      70.453.836,59 TL 

     - Kıdem tazminatı                                                                                      6.937.680,71 TL 

     - Emekli ikramiyesi                                                                                       7.600.695,09 TL 

     - Diğer                                                                                                              55.915.460,79 TL 

13- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kâr ve kâr payı oranları 
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                                                                 Eti Maden İşletmeleri 2018 Yılı Nakit Akış Tablosu                                                                           ( Ek 1.3) 

(Nakit kaynakları ve kullanım yerleri) CARİ DÖNEM 

  A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU              233.788.516,23  

  B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ           4.964.534.291,99  

     1- Satışlardan Elde Edilen Nakit         3.989.259.329,55    

         a) Net Satışlar 4.726.437.481,17 

  

         b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar - 

  

         c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) 731.934.545,81 

  

         d) Alınan Avanslardaki Azalışlar (-) 5.243.605,81 

  

    2- Diğ.Faal.Olağan Gel.ve Karl.Dolayı Sağl.Nakit 

 

744.404.909,44 

 

    3- Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 

 

229.067.088,01 

 

    4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynakl.Artışl.Sağl.Nakit (Alımlarla ilgili olmayan) 

 

65.436,86 

 

        (Alımlarla ilgili olmayan) 

   

        a) Menkul Kıymet İhraçlarından - 

  

        b) Alınan Krediler - 

  

        c) Diğer Artışlar 65.436,86 

  

    5- Uzun Vadeli Yabancı Kaynakl.Artışl.Sağl.Nakit (Alımlarla ilgili olmayan) 

 

- 

 

    6- Sermaye Art.Sağlanan Nakit 

 

- 

 

    7- Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağl.Nakit 

 

- 

 

    8- Diğer Nakit Girişleri 

 

1.737.528,13 

 

 C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 

  

5.062.177.624,14 

    1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 

 

1.076.663.233,73 

 

       a)  Satışların Maliyeti 1.312.994.202,72 

  

       b)  Stoklardaki Artışlar 121.906.919,08 

  

       c)  Tic.Borçlardaki(Alımlardan Kaynakl.) Azalışlar - 

  

       d) Ticari Borçl.(Alımlar.Kaynaklanan) Artışlar (-) 45.715.632,65 

  

       e) Amort.ve Nakit Çıkış Gerektirmeyen Gid. (-) 312.522.255,42 

  

       f)  Stoklardaki Azalışlar (-) - 

  

    2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları 

 

705.606.701,54 

 

       a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri 9.957.502,59 

  

       b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 469.886.455,72 

  

       c) Genel Yönetim Giderleri 238.891.975,42 

  

       d) Amort.ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gid. (-) 13.129.232,19 

  

    3- Diğ.Faal.Ol.Gid.ve Zararl.İlişkin Nakit Çıkışları 

 

210.169.416,90 

 

       a) Diğ.Faaliyetl.ilgili Olağan Gider ve Zararlar 250.084.879,46 

  

       b) Amort.ve Nak.Çık.Gerektirm.Diğ.Gid.ve Zararl. (-) 39.915.462,56 

  

    4- Finansman Giderlerinden  Dolayı Nakit Çıkışları 

 

- 

 

     5- Olağan Dışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı              92.397.382,34    

        a) Olağan Dışı Gider ve Zararlar 92.397.382,34 

  

        b) Amort.ve Nak.Çık.Gerektirm.Diğ.Gid.ve Zararl. (-)                                   -        

     6- Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları            293.601.071,02    

     7- Kısa Vadeli Yab.Kayn.Ödemel.(Alıml.İlgili Olmayan)              19.476.904,27    

        a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri                                   -        

        b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri                                   -        

        c) Diğer Ödemeler 19.476.904,27 

  

    8- Uzun Vadeli Yab.Kaynak Ödemel.(Alıml.İlgili Olmayan) 

 

- 

 

        a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri                                   -        

        b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri                                   -        

        c) Diğer Ödemeler                                   -        

     9- Ödenen Vergi ve Benzerleri            693.993.187,84    

     10- Ödenen Temettüler         1.428.182.999,96    

     11- Diğer Nakit Çıkışları            542.086.726,54    

   D-DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)              136.145.184,08  

   E-NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ  (B-C)      (97.643.332,15)          
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                                                                                                                      Eti Maden İşletmeleri 2018 yılı Öz Kaynak Değişim Tablosu                                                                                    Ek: 1.4 

             SERMAYE YEDEKLERİ              KAR YEDEKLERİ        

    Hisse   
Senedi  
İhraç 
Primi 

 Hisse   
Senedi  

İptal  
 Karları  

 M.D.V.   İştirak               Geçmiş  
 

  

Öz Kaynak 
Kalemlerindeki 

Hareketler 
Ödenmiş 
Sermaye 

Yeniden    Yeniden              Yıllar     

 
 Değerleme   Değerleme     Yasal Statü   Olağanüstü   Özel    Karları  Dönem Net  Öz Kaynaklar  

 Artışları  Artışları   Diğer   Yedekler   Yedekler  Yedekler   Fonlar   Diğer   (Zararları)  Karı (Zararı)  Toplamı 

 ÖNCEKİ  DÖNEM                              

  31 Aralık 2016 Kalanı  
     

600.000.000  
                   

-    
               

-                       -    
             

-    
    

1.307.121.965,44  
                 

-                        -    
     

1.000,05  
            

-    
                       

-    
         

1.003.114.315,06  
      

2.910.237.280,55  

  Kar Dağıtımı                                                           -    

 
  Temettüler 

       - -    
(902.802.883,55) 

      
(902.802.883,55) 

  Yedeklere Aktarılan            
             

-    
       

100.311.431,51            
          

(100.311.431,51)   

  Hisse Senedi İhraç  Primleri                                                           -    

  Ödenmiş Sermaye Artışı                                                           -    

  Nakten                                           -                                               -    

  Maddi Duran Varlık Satış Karları                                                           -    

 2017 Yılı Dönem Net Kar/Zarar                                                                 -                  
         

1.441.771.960,75  
      

1.441.771.960,75  

 CARİ  DÖNEM                              

  31 Aralık 2017 Kalanı  
     

600.000.000            
    

1.407.433.396,95      
     

1.000,05      
         

1.441.771.960,75  
      

3.449.206.357,75  

  Kar Dağıtımı                              

  Temettüler                          
       

(1.297.594.764,67) 
    

(1.297.594.764,67) 

  Yedeklere Aktarılan              
       

144.177.196,08            
          

(144.177.196,08)   

  Hisse Senedi İhraç Primleri                              

  Ödenmiş Sermaye Artışı                              

  Nakten                              

  Maddi Duran Varlık Satış  Karları                              

  2018 Yılı Dönem Net Kar/Zararı                          
         

2.631.285.412,22  
      

2.631.285.412,22  

  31 Aralık  2018 Kalanı  
     

600.000.000  
                   

-    
               

-    
                      

-                     -    
             

-    
    

1.551.610.593,03  
                 

-                        -    
     

1.000,05  
            

-    
                       

-    
         

2.631.285.412,22  
      

4.782.897.005,30  
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Ek 3.1: Öneriler Listesi 

 

Öneri 

Sıra 

No 

Öneri Metni 

Bulunduğu 

Sayfa 

Aralığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Sermayelerindeki Ana Teşekkül payı %100 olan yurt dışı alt 

şirketlerin denetim usul ve esaslarına ilişkin 2005 yılında TBMM KİT 

Komisyonun da alınan kararın yanı sıra bu süreç içinde ilgili mevzuatta 

meydana gelen değişikliklerde dikkate alınarak yurt dışındaki ana-alt 

şirketlere ilişkin olarak;  

-Kamu kaynağı kullanan ve çok yüksek tutarlarda ürün satışı 

gerçekleştiren bu şirketlerin işletme faaliyetlerine ilişkin, önem arz 

eden belgelerin, yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş 

nüshalarının Teşekkül merkezinde bulundurulması, 

-Bu şirketlerin denetlenme usul ve esasları ile ilgili olarak 

TBMM KİT Komisyonunun ilgili kararında yer alan ‘’Komisyonca 

denetimlerini teminen; bu kuruluşlarla ilgili olarak düzenlenen 

bağımsız denetim raporları ile bu kuruluşların sermayesini sağlayan 

kamu iktisadi teşebbüslerince yapılan denetimleri sonucu hazırladıkları 

raporlar üzerinden Sayıştay tarafından incelenmesi, denetim 

sonuçlarının, yıllık denetim raporlarına dâhil edilmesine karar 

verilmiştir’’ hükmüne uygun yıllık denetimlerinin yapılması önerilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37-42 

 

 

 

 

 

2 

Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 

bünyesinde yapımı tamamlanan, ancak yüklenicinin ihtirazı kaydıyla 

26.12.2017 tarihi itibariyle geçici kabulü yapılan V. Boraks Pentahidrat 

Tesisi ile ilgili olarak; 

Sözleşme çerçevesinde gerekli teknik, idari ve hukuki 

değerlendirmelerin yapılmasının yanı sıra, geçici kabulden eksik kalan 

iş ve işlemlerin tamamlatılması ve daha fazla gecikmeye mahal 

verilmeden yüklenici tarafından taahhüt ve garanti edilen değerlerle 

kurulu kapasitesinde çalıştırılması önerilir. 

 

 

 

 

 

 

42-52 
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Ek 3.2: Diğer Öneriler Listesi 

 

Öneri 

Sıra No 
Öneri Metni 

Bulunduğu 

Sayfa 

Aralığı 

 

 

 

 

 

1 

Hizmet binası inşaat sürecindeki gecikmeye neden olan 

gelişmeler ışığında, ek harcama izninde belirtilen koşula bağlı 

bitirilme sürenin de dikkate alınarak hizmet binası inşaatının çok 

daha uzun bir süre gecikmesinin önlenmesine yönelik olarak 

yapım işinin sorumlusu olan TOKİ nezdinde girişimlerin 

artırılmasıYönetmeliğinin sınır değer ve aşırı düşük teklifler 

başlıklı 60/4 maddesi kapsamına giren yapım işlerinde ki idari 

şartname hükümlerinde, aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi 

hususunun değerlendirilmesi önerilir. 

 

 

 

 

 

52-56 

 

 

 

 

 

 

2 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ki pazarlık 

usulü ile yapılan ihale sonucunda 02.08.2013 tarihinde imzalanan 

"Kestelek Açık Ocağı İle Orhaneli Çayı Arasında Geçirimsiz 

Duvar Yapım İşi" Sözleşmesinin, 4735 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 25. maddesinde, (c) ve (f) bentlerine göre yaklaşık 3,5 

yıl sonra, Genel Müdürlük Olur’u ile tek taraflı olarak fesih 

edilmesi de dikkate alınarak yüklenici firmaya sözleşme 

çerçevesinde düzenlenen hak edişlerle toplam 6.095.245,31 TL 

ödendiği göz önüne alındığında, konunun Kuruluş Teftiş Kurulu 

Başkanlığınca incelenmesi önerilir. 

 

 

 

 

 

 

57-63 

 

 

 

 

3 

Genel Müdürlük ihtiyacı araç kiralama ihalesi sonrası 4735 

sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye 

bağlanan hizmet alım işine ilişkin olarak sözleşmenin yürütülmesi 

aşamasındaki iş ve işlemlerin Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanlığınca 

incelenmesi gerekirse soruşturulması önerilir. 

 

 

 

 

 

63-65 

 

 

 

 

 

 

 

Teşekkül personelinin yurt içi ve dışı görevlendirmelerine 

ilişkin olarak; 

Personelin memuriyet mahalli dışına görevlendirilmelerine 

ilişkin düzenlenen görev yolluğu bildirimlerinde, söz konusu 
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4 

görevlendirmenin, madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve 

denetlenmesi kapsamında olup olmadığına ait hususları tereddüt 

içermeyecek şekilde ortaya koyan Kuruluş içi düzenlemenin bir an 

önce yapılarak bundan sonraki ödemelerin bu düzenleme 

çerçevesinde yapılması, 

Yurt dışı geçici görevlendirmelerde özellikle teknik 

konularda ki toplantılara yabancı dil bilgisini haiz ve-veya bunu 

belgelendiren personelin görevlendirilmesi,  

Kurumdaki görevleri itibariyle, Teşekkülce yurt dışına 

geçici görevlendirilmesini gerektirecek hizmetine ihtiyaç 

bulunmayan personel için, her ne kadar tüm giderleri yurt dışı 

şirket bütçelerinden karşılanmış olsa bile bu tip 

görevlendirilmelerden kaçınılması önerilir. 

 

 

65-68 

 

 

 

5 

Yapım işlerinde ilgili mevzuatı gereği ve zaman 

kaybetmemek adına orman vasfına sahip olan taşınmazlar için 

gerekli olan izinlerin, inşaa süreci başlamadan önce proje hazırlık 

safhasında alınması hususuna dikkat edilmesi önerilir. 

 

 

 

 

69-70 

 

 

 

 

 

 

6 

Personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımlarında 

sözleşmelerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve yüklenici 

firmalarla meri mevzuat çerçevesinde toplu iş sözleşmesinden 

kaynaklı fiyat farkı ödenmesi vb. uygulamalarda Teşekkül 

aleyhine sonuçlar doğuracak hukuki ihtilaflar yaşanmamasını 

teminen; ihale onayını müteakip dosya takip ve hak edişlerin 

düzenlenmesinde, Genel Müdürlük ilgili birimleri ile işletme 

müdürlükleri arasında sağlıklı, hızlı ve etkin bir koordinasyon 

sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınması önerilir. 

 

 

 

 

 

 

 

70-72 

 

 

 

 

 

 

 

Arama, imtiyaz ve işletme hakkı Eti Maden İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü uhdesinde kalmak kaydıyla rödevans karşılığı 

işletilmek üzere ihale edilen ya da gerçek veya tüzel kişiler ile 

yapılan arama sözleşmesini müteakip rödevans sözleşmesi 
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7 imzalanan maden sahaları ile ilgili olarak;  

-Rödevans sözleşme hükümlerinin hazırlanması ve 

uygulanması sürecinde yeknesaklık sağlanmasını teminen 

rödevans uygulamalarına yönelik bir iç mevzuat oluşturulması, 

-Bu kapsamda rödevans bedeli hesaplanmasına esas 

rödevans birim fiyatının daha sağlıklı tespitine yönelik olarak, 

uygulanan formülün ayrıntılı olacak şekilde gözden geçirilmesi 

önerilir. 

 

72-74 

 

 

 

 

8 

İhale sürecinin etkin ve sağlıklı bir şekilde 

yürütülebilmesini teminen, yaklaşık maliyetin talep sahibi birim 

tarafından ilk hesaplandığı tarih ile ihaleye çıkış tarihi arasında 

geçen sürenin uzunluğu dikkate alınmak suretiyle güncellenmiş 

olması gerektiğinden bu tür hususlarda gerekli özenin gösterilmesi 

önerilir. 

 

 

 

 

 

74-76 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Yapım işlerinde, Kamu İhale Tebliğinin ilgili maddesine 

istinaden yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında 

belirtilen şartlara uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı 

bırakılan yüksek teklif/tekliflerin dâhil edilerek yapılan hesaplama 

sonucu, ekonomik olabilecek geçerli tekliflerin sınır değerin 

altında kalması nedeniyle reddedilebildiğinden; Yapım İşleri 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin sınır değer ve aşırı düşük 

teklifler başlıklı 60/4 maddesi kapsamına giren yapım işlerinde ki 

idari şartname hükümlerinde, aşırı düşük teklif açıklaması 

istenmesi hususunun değerlendirilmesi önerilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

76-78 

 

 

 

 

10 

Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak 

giderlerin azaltılması, maliyetlerin düşürülüp işletme 

faaliyetlerinin sürdürülmesi bakımından her alanda tasarruf 

sağlanması amacına matuf olarak ilgili Bakanlıkça yayımlanan 

2018/4 sayılı Genelge hükümlerine riayet edilmesi önerilir. 

 

 

 

 

79-80 
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11 

Emet Bor İşletme Müdürlüğünde Haziran 2014 tarihinde 

kesin kabulü yapılan asit depolama tanklarından birinde Ağustos 

2018 tarihinde meydana gelen sülfürik asit sızıntısı ile ilgili 

olarak; 

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre güvenliği açısından büyük 

risk taşıyan benzeri olayların önlenmesi ve bahse konu acil 

durumlara ilişkin eylem planlarının gözden geçirilmesini teminen, 

konunun oluşturulacak bir komisyon tarafından önem ile 

incelenmesi önerilir. 

 

 

 

 

 

 

 

80-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulunun 10.01.2018 

tarih ve 712/2 sayılı Kararı ile kabul edilerek; Kamu 

Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve 

Sosyal Haklara İlişkin 2018-2019 Yıllarını Kapsayan 4 üncü 

Dönem Toplu Sözleşme kapsamında Genel Müdürlük temsilcileri 

ile yetkili sendika (Enerji Bir-Sen) temsilcilerinin katılımı ile 

oluşturulan komisyonca 26.12.2017 tarihinde tanzim edilen 

koruyucu giyim malzemeleri verilmesine ilişkin esasların 

belirlendiği mutabakat tutanağı ile eki listenin uygulanması ile 

ilgili olarak; 

Teşekküle ilave külfet yüklenilmemesinin yanı sıra 

teşekkül bünyesinde uygulama birlikteliğinin sağlanması ve iş 

barışının bozulmamasını teminen, toplu sözleşme çerçevesinde 

koruyucu giyim malzemesi verilmesi kapsam ve yönteminin 

gözden geçirilmesi önerilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83-86 

 

 

 

 

 

13 

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin büyük yatırım 

projesi tazminatına dair 5 inci maddesinin ilgili fıkraları 

çerçevesinde "büyük yatırım projesi" kapsamında 

değerlendirilecek projelerin ve bu ödemeden yararlanacak 

personelin tespitine yönelik usul ve esasları belirleyen Kuruluş içi 

düzenleme yapılması önerilir. 

 

 

 

 

 

 

86-88 

                  


