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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

 Denetlenen kurum/kuruluşun; 

 Unvanı                             :Sümer Holding Anonim Şirketi 

 Merkezi                           :Ankara 

 Bağlı olduğu bakanlık     : Maliye Bakanlığı (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı) 

 Esas sermayesi                :11.299.080.000,00 TL 

 Ödenmiş sermayesi         :  6.470.180.000 TL 

Tablo 1: Karar Organı Tablosu 

Karar 

Organındaki 

Unvanı 

Adı ve soyadı 
Temsil Ettiği 

Hisse Grubu 

Görevli Bulunduğu Süre 

Başlama Tarihi Ayrılma Tarihi 

1.Başkan Mehmet Şükrü DOĞAN ÖİB 19.07.2016 14.07.2018 

“ Mehmet KAHRAMAN “ 27.12.2018 Devam ediyor 

2-Başkan V Ertan ERÜZ  “  5.06.2018 Devam ediyor 

3. Üye Mücahit CİVRİZ “ 21.04.2016 2.04.2018 

“ Halis ŞAKALAR  “ 5.04.2018 14.04.2019 

“ Boş "     

4.Üye Şinasi Yurdakul “ 15.07.2016 14.07.2018 

  Boş "     

5. Üye Halil İbrahim AKYILDIZ “ 27.12.2016 14.06.2018 

  Boş "     
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1.2 Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı 

Türkiye’nin sanayileşmesini sağlamak, temel sanayi dallarında kurumlar oluşturarak 

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

sosyo-ekonomik açıdan kalkındırmak üzere, 01.06.1933 tarih ve 2423 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 2262 sayılı Kanun ile Osmanlı döneminde ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

1810 yılında kurulmuş bulunan İstanbul/Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası, Osmanlının ilk 

tekstil fabrikası olan 1836 yılında kurulmuş İstanbul/Feshane-Defterdar Yünlü Dokuma 

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

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

dört tesisi devralmak suretiyle “Sümerbank”  kurulmuştur. 

Devralınan bu dört fabrikanın ardından tekstil, deri, halı, porselen, boya, kimya, selüloz-

kağıt, çimento ve demir-çelik fabrikaları kurmaya başlayan Sümerbank, 1938 yılında yürürlüğe 

giren 3460 sayılı Kanunla iktisadi devlet teşekkülü statüsünü kazanmıştır.  

Sümerbank, 3291 sayılı Kanun hükümlerine dayanarak 11.09.1987 tarih ve 87/12184 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla özelleştirme kapsamına alınarak, hisseleri bila bedel 

Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına devredilmiş; Toplu Konut 

ve Kamu Ortaklığı Başkanlığının 08.12.1987 tarih ve 81 sayılı kararıyla yeniden yapılandırılan 

ve 18.04.1988 tarihli, 2001 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Şirket Ana 

Sözleşmesi’nde ticaret unvanı “Sümerbank Holding Anonim Şirketi” şeklinde değiştirilmiş, 

28.10.1988 tarih ve 88/11 sayılı YPK Kararı ile de 01.01.1989 tarihi itibariyle müesseselerin 

tüzel kişilikleri kaldırılarak, işletme haline dönüştürülmüştür. Yüksek Planlama Kurulu’nun 

16.07.1993 tarih ve 93/18 sayılı Kararıyla bünyesindeki bankacılık birimi, Sümerbank AŞ’ye 

dönüştürülerek Holding’den ayrılmış ve bilahare 11.09.1995 tarih ve 95/69 sayılı ÖYK kararı 

ile özelleştirilmiş, sanayi sektöründe faaliyetlerine devam eden bölümü ise “Sümer Holding 

AŞ” ticaret unvanı çatısı altında toplanmıştır. 

1994 yılına kadar önemli bir özelleştirme işlemine tabi tutulmayan Holding, 27.11.1994 

tarih ve 22124 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4046 sayılı Kanunun geçici 

11 inci maddesi uyarınca özelleştirme programına alınmış sayılarak, Kamu Ortaklığı 

İdaresi’nin portföyünden, ÖİB’nin portföyüne aktarılmıştır. 

Holding’in doğrudan kendisine ait işletmelerinin özelleştirme süreci, 2005 yılı sonunda 

tamamlanarak tamamen kapatılması beklenirken,  ÖYK’nın 13.06.2005 tarihli ve 71 sayılı 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Sümer Holding A.Ş. 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 3 
 

kararı ile; “ÖYK tarafından 4046 sayılı Kanunun 3/ı maddesi gereği; bugüne kadar sürdürülen 

özelleştirme çalışmaları neticesinde, varlıklarının önemli bir bölümü özelleştirilen kuruluşların, 

hem tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesi, hem de kalan varlıklarının daha etkin bir şekilde 

özelleştirilmesini teminen, öncelikle bu kuruluşların uygun görülecek tek yapı veya yapılar 

altında bir tüzel kişilikte birleştirilmesine yönelik olarak ÖİB tarafından gerekli tedbirlerin 

alınmasına ve işlemlerin yerine getirilmesine” karar verilmiş ve bu karar çerçevesinde, ÖYK 

Kararları ve ÖİB talimatları uyarınca özelleştirme programındaki bazı şirketlerin Holding 

bünyesinde birleştirilerek, tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesi uygulamasına geçilmiştir. 

Holding'in varlık portföyünde kayıtlı çok sayıdaki; gerek kendi mülkiyetinde olan, 

gerekse Holding ile birleştirilmek suretiyle tüzel kişilikleri sona erdirilen kuruluşlardan ya da 

ÖYK kararları ve ÖİB talimatları ile doğrudan özelleştirme programına alınan fabrika, işletme, 

iştirak hissesi ve diğer varlıklardan, kısa sürede özelleştirilme nitelikleri bulunmayan 

gayrimenkullere ilişkin satış ihalelerinde yeterli talebin olmaması ya da değer ve satış 

özelliklerini artırmak amacıyla ÖYK tarafından yapılan nazım imar planı değişikliklerine karşı 

açılan davaların oluşturduğu kısıtların yanı sıra; büyük tutarlara ulaşan yasal takipteki alacaklar 

ile çok sayıda dava ve icra takip dosyasının varlığı nedeniyle özelleştirme ve diğer işlemlerinin, 

20.05.2011 tarih ve 2011 sayılı ÖYK Kararında öngörülen 31.12.2015 tarihine kadar 

tamamlanamayacağı görülerek, ÖYK’nın 06.07.2015 tarih ve 2015/58 sayılı kararı ile 

31.12.2020 olarak yeniden belirlenmiştir. 

1.3 Teşkilat 

Holding’in, tta ile birleşmesinden sonra yeniden teşkilatlanma sürecinde, Yönetim 

Kurulunun 22.09.2016 tarih ve 9/35 sayılı kararı ile kabul edilen ÖİB’nin 03.10.2016 tarih 688 

sayılı kararı ile onaylanan Ana Sözleşme Tadil Tasarısı 26.10.2016 tarih 9184 sayılı Ticaret 

Sicili gazetesinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

Yeniden düzenlenen organizasyon şeması ile; Holding’in faaliyetleri, Ankara’da 

bulunan Genel Müdürlük merkez teşkilatıAna Sözleşme’ye göre Holding’in yetkili organları; 

genel kurul ve yönetim kuruludur.  

Yürütme organı ise, Holding Genel Müdürlüğü’dür.  

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

Yardımcısı ve 6 Daire Başkanlığı ile onlara bağlı 13 alt birimlerden oluşmaktadır.  
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Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan Genel Müdür’e bağlı olarak 

faaliyetlerini yürütmektedir. 

Holding Yönetim Kurulu’nun 27.10.2016 tarih ve 10/5 sayılı kararıyla kabul edilen 

organizasyon şemasına; rapor ekleri arasında Ek:2 Diğer Tablo ve Şemalarda yer verilmiştir. 

1.4 Toplu Bilgiler 

Kuruluşun son üç yılına ilişkin başlıca bireysel bilgiler Toplu Bilgiler Tablosunda 

gösterilmiştir. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Sümer Holding A.Ş. 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 5 
 

Tablo 2: Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu bilgiler  Ölçü 2016 2017 2018 Son iki 

farkı 

Artış 

veya 

azalış         

% 

Sermaye Milyon TL 2.799 11.799 11.799     

Ödenmiş sermaye “ 2.646 6.443 6.459 16 ,25 

Öz kaynaklar Bin TL 22.133 38.119 42.331 4.212 11,05 

Yabancı kaynaklar “ 64.672 9.802 9.527 (275) (3,0) 

Toplam Aktifler “ 81.503 47.921 51.859 3.938 8,22 

Yatırım nakdi ödemeleri “ 539 56 12 (44) (78,57) 

Yatırım gerçekleşme oranı (nakdi)  % 54 7 6 (1) (14,29) 

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin TL 1.619 2.188 2.188     

Bağlı ortaklıklar temettü geliri “   1.976 2.261 285 14,42 

İştiraklere ödenen sermaye “ 8.926 8.448 8.790 342 4,05 

İştirakler temettü gelirleri  2.334 3.845 1.908 (1.937) (50,38) 

Tüm alım tutarı “ 4.749 3.956 4.123 167 4,22 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) “ 5.055 672   (672) (100,00) 

Net satış tutarı “ 8.563 2.335 26 (2.309) (98,89) 

Stoklar : “ 4.116 3.302 3.302   ,00 

Memur Kişi 19 21 19 (2) (9,52) 

Sözleşmeli personel “ 101 78 72 (6) (7,69) 

İşçi “ 47 77 73 (4) (5,19) 

Personele yapılan harcamalar Bin TL 16.846 22.896 20.499 (2.397) (10,47) 

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

Mali kârlılık (öz kay. yönünden) “ 0,2 - - - - 

Zararlılık “  - (35,9) (24,5) 11 (31,95) 

Faaliyet kârı veya zararı Bin TL 18.404 (24.468) (25.314) (846) 3,46 

Dönem kârı veya zararı “ 374 (13.703) 10.356 24.059 (175,57) 

Dönem kârına ilişkin ver. ve diğer yas. yük “ - - - - - 

Dönem net kârı veya zararı “ 374 (13.703) 10.356 24.059 (175,57) 

Sümer Holding AŞ’nin, 3291 sayılı Kanunla özelleştirme kapsamına alındığı 1987 yılı 

ile 4046 sayılı Kanunla özelleştirme programına alındığı, 1994 yılından 2018 yılsonuna kadar; 

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

tesisi, 6 yarım kalmış tesisi, 309 mağazası, 249 binası ve 330 arsası özelleştirilmiştir.  

2018 yılı içinde, 2017 yılından devreden 10.918.963 m2’lik 1.359 adet taşınmazdan, 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın oluru ile 74.559,96 m2’lik 6 parça taşınmz Holding’e 

devredilmiş, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ADÜAŞ tarafından çeşitli tarihlerde yapılan 

ihaleler ile 367.960,41 m2’lik 29 parça taşınmaz üzerindeki binalar ile birlikte satış yoluyla, 

1.710,16 m2’lik 4 adet taşınmaz kamulaştırma yoluyla, 5.839,74 m2’lik 1 adet taşınmaz ÖYK 

kararı ile, 4046 sayılı Kanunun 2/i fıkrası uyarınca, 22.695 m2’lik 2 adet taşınmaz bedelli, 
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153.735,69 m2’lik toplam 6 adet taşınmaz bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına devir 

suretiyle çıkışı yapılmış, ayrıca 3402 sayılı Kadastro Kanunu 22/a fıkrası uygulaması, imar 

düzenlemesi, hükmen tescil ve mutabakat işlemleri sonucu olmak üzere toplam 836.286 m2’lik 

95 adet taşınmazın girişi ile 1.171.963,80 m2’lik 36 parça taşınmazın çıkışı yapılmış ve 2019 

yılına 10.135.904,5 m2’lik 1.382 adet taşınmaz devretmiştir.  

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

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

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

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

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

Nitekim, 2018 yılı başında 379.129 bin TL maddi değeri olan 3.941 olan dava dosya 

sayısı, yıl içinde Holding tarafından açılan 21.115 bin TL maddi karşılığı olan 251 ve Holding’e 

karşı açılan 3.165 bin TL maddi karşılığı olan 107 davaya karşılık, yıl içinde 2.127 bin TL 

maddi karşılığı olan 739 davanın sonuçlanması üzerine, 2019 yılına 401.192 bin TL maddi 

karşılığı olan 3.560 dava dosyası devretmiştir. 

1.5 Cari Yıl Bilgileri 

2018 yılında Holding’in faaliyetleri; T. Demir Çelik İşletmelerinden devralınan ve halen 

rödövans usulüyle özel sektör firmaları tarafından işletilen demir madeni sahalarındaki 

faaliyetler ile tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan geçmiş yıllarda satış protokolü yapılmış ve 

bedeli avans olarak tahsil edilmiş, satış (ihracat) gerçekleştikçe stok hesaplarından düşülen 

yaprak tütünlerin satış işlemlerini tamamlamak olmuştur.  

Holding, 2018 yılında, T. Demir Çelik İşletmelerinden devralınan 1613 ve 7793 sicil 

No’lu Attepe demir madeni ile Malatya İli Hekimhan İlçesindeki maden sahaları ile 47733 Sicil 

No’lu Karakuz Demir sahalarının, halen rödövans usulüyle işletmeciliğini yürüten firmalar ve 

MAPEG arasında yaşanan hukuki sorular yaşanmakta olup, 1613 ve 7793 sicil No’lu Attepe 

demir madeni ile Malatya İli Hekimhan İlçesindeki maden sahalarında MAPEG tarafından 

yapılan incelemelerde elde edilen noksanlıklar nedeniyle, 28.12.2018 tarihi itibariyle üretimin 

durdurulduğu, 47733 Sicil No’lu Karakuz Demir sahalarına ilişkin rödövans sözleşmesi 

süresinin 17.04.2019 tarihinde dolacağı dikkate alınarak yeniden ihalesi için Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığına yazılan 25.09.2018 tarih ve 6307 sayılı yazıya cevap alınamaması üzerine, 

denetim tarihi itibariyle (Nisan 2019) sözleşme süresinin dolduğu ve rödövans sözleşmesinin 
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ilgili maddesine dayanarak sözleşmenin 3 ay daha uzatıldığı, ayrıca Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığından 25.04.2019 tarih ve 6307 sayılı yazı ile yeniden ihaleye çıkılması konusunda 

izin istenmesine rağmen bir cevap alınamadığı, diğer yandan rödövanscı firmanın maden 

sahalarındaki cevherin yetersizliği vb. gerekçelerle açtığı dava süreci nedeniyle, sahada 

herhangi bir üretimin yapılmadığı görülmüştür. 

Ayrıca yine 2018 yılında tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan yaprak tütünlerden yıl 

içinde herhangi bir satış yapılmamasına rağmen, geçmiş yıllarda yapılan satışlardan 26 bin TL 

fiyat farkı tahakkuk ettirilerek hasılat hesaplarına kaydedilmiştir. 

1.5.1 İşletme Bütçesi 

Sümer Holding AŞ’nin 2018 yılı İşletme Bütçesi; 2018 yılı Genel Yatırım ve Finansman 

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

15.12.2017 tarih ve 16/74 sayılı kararıyla kabul edilerek 01.01.2018 tarihi itibariyle 

uygulamaya konulmuştur. 

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

olmamakla birlikte, bölümler ve fasıllar arasında aktarma yapılmak suretiyle 31.01.2019 tarih 

ve 1/9 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bütçe revize edilmiştir.  

Holding işletme bütçesinin program hedefleri ile uygulama sonuçları önceki yılla 

birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 3: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

Bütçeye İlişkin Başlıca 

Bilgiler 
Ölçü 

2017 2018 

Gerçekleşen 

Bütçeye 

Göre 

Sapma  

Bütçe 

Gerçekleşen 

Bütçeye 

Göre 

Sapma  
İlk  Son  

(İlk 

Durum) 

(%) 

Durum Durum 
 (İlk 

Durum) 

(%) 

A-Personel sayısı Kişi            

1- Genel müdürlük “ 176 (28,5) 159 170 164 3,1 

B-Personel giderleri              

1-Genel müdürlük Bin TL 22.896 (14,1) 26.052 23.910 20.499 (21,3) 

C-Tüm alım tutarı              

1- Genel müdürlük “ 3.955 (39,8) 4.155 4.232 4.123 (,8) 

E-Tüm Üretim Maliyeti              

1-Genel müdürlük “ 672 (87,9) 1.500    (100,0) 

G-Net Satış Tutarı              

1-Genel müdürlük “ 2.297 (75,0) 1.000 26 26 (97,4) 

I)-Yatırımlar (Nak.harcama)              

  1-Genel müdürlük “ 56 (88,8) 200 200 12 (94,0) 

J-Dönem Karı veya Zararı              

 1-Genel müdürlük “ 13.702 (77,5) (27.000) (28.684) 10.356 (138,4) 

Holding’in revize edilen İşletme Bütçesi ile 2018 yılında 170 personel istihdam 

edilerek, 23,9 milyon TL harcama yapılması, 282 bin TL’si mal alımı olmak üzere 4,2 milyon 

TL tutarında alım, 200 bin TL yatırım harcaması yapılması, 26 bin TL tutarında net satış hasılatı 

elde edilerek dönem sonucunda 28,7 milyon TL dönem zararı oluşması öngörülmüştür. 

2018 yılsonu itibariyle; 164 personel çalıştırılarak, 20,5 milyon harcama yapılmış, 189 

bin TL’si mal alımı olmak üzere 4,1 milyon TL tutarında alım, 12 bin TL yatırım harcaması 

yapılmış, 26 bin TL satış hasılatı elde edilmiş ve dönem sonucunda 10,4 milyon TL dönem 

zararı oluşmuştur.  

1.5.2 İnsan Kaynakları 

Holding’in bünyesinde, özelleştirme kapsamına alınmadan önce istihdam etmekte 

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

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

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

programına alındığı tarihten sonra açıktan atanan kapsam dışı işçi statüsünde  personel olmak 
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üzere çeşitli statüde personel istihdam edilmektedir. 

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

ve ikincil mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.  

Sözleşmeli personelle ilgili işlemler, YPK kararları ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği 

hükümleri çerçevesinde yürütülmekte olup, başlangıçta (1985 yılı) sözleşmeye geçen tüm 

personel sosyal güvenlik yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi iken, Emekli 

Sandığı Kanununun geçici 191 inci maddesi uyarınca, önceden memuriyeti bulunanların 

istekleri çerçevesinde Emekli Sandığı ile ilişkilerini devam ettirilmiş, memuriyeti bulunmayan 

ve yeni işe alınanlar ise SSK’lı olmuştur.  

Kuruluş, 1987 yılında özelleştirme kapsamına alınarak 28.10.1988 tarih ve 88/11 sayılı 

Yüksek Planlama Kurulu kararı ile 233 sayılı KHK kapsamından çıkarıldığından, 233 sayılı 

KHK’ye tabi kurumların personel rejimini yeniden düzenleyen 399 sayılı KHK eki kurum 

listelerinde de Sümer Holding’e yer verilmemiştir.  

Diğer yandan, 4046 sayılı Kanunun 37 inci maddesinde bu Kanun hükümleri gereğince 

özelleştirme programına alınan kuruluşlar hakkında 233 sayılı KHK hükümlerinin 

uygulanmayacağı öngörülmekle beraber, Holdingle birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliği sona 

erdirilen SEKA, TDÇİ ve TÜGSAŞ gibi kuruluşlar 399 sayılı KHK eki listelerden 

çıkarılmadığından, bu kurumların personeli Holding’e devredildikten sonra da 399 sayılı KHK 

hükümlerine göre istihdam edilmesine devam edilmiştir.   

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

Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenen ücret ve sosyal haklar uygulanmıştır 

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

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

toplu iş sözleşmeleri, yönetmelik ve genelgelere göre yürütülmektedir. 

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

işçilere yapılan harcamalar ile personel sayıları hakkında ayrıntılı açıklama aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 4:Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu 

Personel Sayı ve 
Harcamaları 

Personel Sayısı  Personel Harcamaları 

2017  2018 2017 2018 

Personel 
Sayısı  

Program 
Kadro 
Sayısı 

Personel 
Sayısı  

Toplam 
Harcama   
(Bin TL) 

Ödenek 
(Bin TL) 

Toplam 
Harcama 
(Bin TL) 

I-Yönetim Kurulu üyeleri ve 
denetçiler (kuruluş dışı) 

 338 350 237 

II-Memurlar 21 20 19 2.791 5.871 4.607 

1- Genel müdürlük 21 20 19 2.744 5.871 4.607 

2- İşletme       47     

III-Sözleşmeliler             

A-399 sayılı KHK'ya göre 
çalışanlar 

78 75 72 11.768 8.650 8.189 

1. Genel müdürlük 32 32 31 2.619 3.725 3.526 

2. İşletme       95     

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

46 43 41 9.149 4.925 4.663 

1. Genel müdürlük             

2. İşletme             

IV-İşçiler 77 74 73 7.519 8.784 7.466 

A-Sürekli işçiler              

1. Genel müdürlük 77 74 73 7.519 8.784 7.466 

2. İşletme       384     

   Genel müdürlük toplamı 176 169 164 22.031 23.665 20.499 

İşletme toplamı       526     

Konsolide Toplam 176 169   22.896 23.665 20.499 

Yüklenici İşçiler       

1. Genel müdürlük 71  88 2.740 3.215 3.108 

2.İşletme            

Diğer Giderler          

Raporun ilgili bölümlerinde belirtildiği üzere; özelleştirme kapsam ve programında 

bulunan TÜGSAŞ, SEKA, TDÇİ, TZDK, T. Demir Çelik İşletmeleri vb. kuruluşlar, ÖİB’nin 

onayı ile tüzel kişilikleri sonlandırılarak, Holding bünyesine alındığından, bu kuruluşların 

Bakanlar Kurulu’nca ihdas edilmiş tüm kadroları, Holding bünyesine intikal etmiştir. Bu 

kadrolardan ihtiyaç duyulmayanlar ile 4046 sayılı Kanunun 22. nci maddesi çerçevesinde 

ihtiyaç fazlası personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personelin 

kadroları ilgili mevzuat çerçevesinde, Yönetim Kurulu Kararları ve ÖİB onayıyla iptal 

edilmektedir. 
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2018 yılına ait memur ve sözleşmeli personel kadro ve pozisyonları; 84’u memur, 219’u 

399 sayılı KHK’nın II sayılı cetvele tabi, 72’si 527 sayılı KHK’ya tabi olmak üzere toplam 375 

memur ve sözleşmeli personel, 30 kapsam içi, 49 kapsam dışı işçi olmak üzere 79  işçi 

kadrosuna karşılık 31.01.2019 tarih ve 1/9 sayılı Yönetim kurulu kararı ile revize edilen İş 

Programı ile fiili durum dikkate alınarak toplam 170 personel istihdam edilerek 23.665 bin TL 

harcama yapılması öngörülmüştür. 

2018 yıl sonu itibariyle Holding’te çalışan 164 personele toplam 20,5 milyon TL 

harcama yapılmıştır. 

2018 yılı içinde yeni giriş olmamakla birlikte I sayılı cetvele tabi 2, II sayılı cetvele tabi 

2, 527 sayılı cetvele tabi 3 peronel olmak üzere 7’si emeklilik, 2’si ihtiyaç fazlası personel 

olarak başka kuruluşa nakil olamk üzere toplam 9 personelin çıkışı yapılmış ve 1 personel de 

mahkeme kararı ile göreve başlatılmış ve yıl sonu itibariyle  memur ve sözleşmeli sayısı 91’e 

düşmüştür.  

İşçilerle ilgili olarak da; 2017 yılı sonunda 77 olan işçi sayısı, 1’inin emeklilik, 4’ünün 

iş akdinin feshi nedeniyle Holding’den çıkışı yapılmış ve yıl sonu itibariyle 46’sı kapsam dışı, 

27’si kapsam içi olmak üzere Holding’de çalışan işçi sayısı 72 olmuştur. 

Ayrıca yüklenici eliyle yaptırılmakta olan iş ve hizmetlerde de 2018 yılında 88 kişi 

çalıştırılmış ve 3.108 bin TL tutarında ödeme yapılmıştır. 

Yüklenici olarak çalıştırılan 88 kişiden, 12’si tta Gayrimenkulden devralınan Manisa 

Akhisar Sigara Fabrikasındaki taşınmazları, 7’si İzmir Elektrik Fabrikasını, 4’ü Malatya Vagon 

Fabrikası korunmasında, 2'si de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda şoför olarak 

görevlendirilmiştir. 

1.5.3 Tedarik 

Holding’in tedarik işleri, İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, mal veya 

hizmet alımları ve yapım işleri ihaleleri ile ilgili usul ve esaslar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu hükümlerine göre yürütülmekte, söz konusu ihalelerde kullanılan sözleşmelerin 

düzenlenmesi ve uygulanması ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 

yapılmaktadır.  
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1.5.3.1 Mal Alımları 

2018 yılında Holding’de gerçekleştirilen ilk madde ve malzeme alım program ve 

gerçekleşmeleri, geçen yıl sonuçlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 5:Mal Alımları Tablosu 

Alımlar  

2017 2018 

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen Ödeneğe 
Göre  

Miktar 
Tutar     

(Bin TL) 
Miktar 

Ödenek  
(Bin TL) 

Miktar 
Tutar 

 (Bin TL) 
Sapma 

(%) 

1-İşletme malz.yed.ve 
diğer malz. 

              

  -Yurtiçi               

    -Genel müdürlük   255   320   189 (40,9) 

    -İşletmeler               

Yurtiçi alımlar toplamı   255   320   189 (40,9) 

Yurtdışı alımlar toplamı         

Genel toplam   255   320   189 (40,9) 

Verilen sipariş avansları         

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

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

oluşmaktadır.  

Bu çerçevede 2018 yılında ödeneğe göre %41 oranında sapma ile 189 bin TL tutarında 

mal alımı yapılmıştır. 

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

gösterilmiştir.  
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Tablo 6:İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu 

İlk madde ve malzemeler 

2017  
yılından 
devreden 

stok 
(Bin TL) 

2018 yılında 2019 yılına 
devreden 

stok 
(Bin TL) 

Giren 
(Bin TL) 

Çıkan 
(Bin TL) 

2- İşletme malzemesi, yedekler ve diğer 

malz.  
19 189 209  

   -Genel müdürlük      

   -Yedekler 8   8  

   -Çeşitli malzeme 11 189 200  

Toplam 19 189 208  

Mal alımları kısmında da açıklandığı üzere Holding’in herhangi bir üretim faaliyeti 

olmadığından, alımlar günlük tüketime yönelik malzeme ve yedeklerden oluşmakta olup yıl 

içine tamamı tüketilidiğinden yıl sonu itibariyle stoku bulunmamaktadır. 

1.5.3.2 Hizmet Alımları 

2018 yılında Holding’te gerçekleştirilen hizmet alımları program ve gerçekleşmeleri, 

geçen yıl sonuçlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 7:Hizmet Alımları Tablosu 

Alımlar 

2017 2018 

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen Ödeneğe 

Göre 

Sapma 

% 
Miktar 

Tutar      
(Bin TL) 

Miktar 
Ödenek    
(Bin TL) 

Miktar 
Tutar     

(Bin TL) 

1-Temizlik  1.356   1.590   1.660 4,4 

-Genel müdürlük  1.356   1.590   1.660 4,4 

-İşletmeler              

2-Koruma ve güvenlik  1.224   1.439   1.410 (2,0) 

-Genel müdürlük  1.224   1.439   1.410 -2,0 

-İşletmeler  
           

3-Taşıt ve araç kiralama  79   112   104 (7,1) 

-Genel müdürlük  
79   112   104 (7,1) 

-İşletmeler  
            

4-Yemek  173   170   164 (3,5) 

-Genel müdürlük  173   170   164 (3,5) 
-İşletmeler  

            

4-Personel taşıma  506   515   492 (4,5) 

-Genel müdürlük  506   515   492 (4,5) 

-İşletmeler              
5-Diğer  363   124   104 (16,1) 

-Genel müdürlük  204   124   104 (16,1) 
-İşletmeler  159           

Genel Toplam  3.701   3.950   3.934 (0,4) 

2018 yılında Holding’de 3,9 milyon TL tutarında hizmet alımı yapılmıştır. 

Holding merkezi faaliyetlerini, 2016 yılı sonuna Ulus’taki binada yürütmekte iken, 

binanın ÖYK Kararı ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine devredilmesi üzerine, tüzel 

kişiliği sonlandırılarak Holding ile birleştirilen tta Gayrimenkul AŞ’nin Atatürk Orman Çiftliği 

adresinde bulunan binasına taşınılması, Gölbaşı satış Mağazasının ise ÖYK’nın 26.09.2016 

tarih ve 2016/58 sayılı kararı ile depolarında bulunan halı, kilim ile el sanatları ve tekstil 

ürünlerinin Başbakanlık Diyanet Başkanlığı’na devredilerek kapatılması üzerine, Holding 

faaliyetlerinin önemli düzeyde daralması, koruma ve güvenlik vb. hizmet alımlarının da azalma 

olmakla birlikte 2016 yılı içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 26.08.2016 tarih, 607 

sayılı Olur’u ile; çıkarılan devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile Holding ile 

birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi üzerine devralınan taşınmazlar arasında 

Manisa Akhisar eski sigara fabrika binası ile daha önce Holding ile birleştirilerek tüzel kişiliği 

sona erdirilen kuruluşlardan devralınan Malatya Vagon Fabrikası vb. taşınmazların korunması 
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için güvenlik hizmeti alınmasına devam edilmekte olduğundan harcamalarda tasarruf etme 

imkanı bulunmamaktadır. 

1.5.4 Giderler 

Holding’in 2018 faaliyet döneminde yaptığı giderlerin ayrıntısı, program ve önceki yıl 

değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 8:Gider Grupları Tablosu 

Giderler 

2017 

Gerçekleşen 

(Bin TL) 

2018 

Ödenek 

(Bin 

TL) 

Gerçekleşen 

(Bin TL) 

Ödeneğin 
son 

durumuna 
göre fark 
(Bin TL) 

Ödeneğe 
göre 

sapma 
(%) 

0- İlk madde ve malzeme giderleri 305 282 189 (93) (149,2) 

1- Genel müdürlük 206 282 189 (93) (27,0) 

2- İşletmeler 99         

1-lşçi ücret ve giderleri 7.802 9.029 7.595 (1.434) (20,6) 

1- Genel müdürlük 7.664 9.029 7.595 (1.434) (20,9) 

2- İşletmeler 138         

2-Memur ve sözleşmeli personel 
ücret ve gid. 

15.093 14.881 13.033 (1.848) (7,0) 

1- Genel müdürlük 15.045 14.881 13.033 (1.848) (7,0) 

2- İşletmeler 48         

3-Dışarıdan sağl. fay. ve hizm. 4.333 4.825 4.471 (354) (15,0) 

1- Genel müdürlük 3.981 4.825 4.471 (354) (16,1) 

2- İşletmeler 352         

4-Çeşitli giderler 1.302 1.261 1.226 (35) (36,1) 

1- Genel müdürlük 1.297 1.261 1.226 (35) (36,2) 

2- İşletmeler 5         

5-Vergi resim ve harçlar 2.294 2.277 2.031 (246) (12,7) 

1- Genel müdürlük 2.282 2.277 2.031 (246) (12,8) 

2- İşletmeler 12       ,0 

6-Amortismanlar ve tük. payları 377 345 312 (33) 3,3 

1- Genel müdürlük 360 345 312 (33) 3,4 

2- İşletmeler 17         

7-Finansman giderleri 3                  

1- Genel müdürlük 3         

2- İşletmeler           

Toplam 31.509 32.900 28.857 (4.043) (13,8) 

Yönetim Kurulunun 15.12.2017 tarih ve 16/73 sayılı kararıyla kabul edilen 2018 yılı 
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işletme bütçesinde 32,9 milyon TL tutarında gider yapılması programlanmıştır. Yıl içinde 

meydana gelen değişmeler çerçevesinde, herhangi bir ödenek artışı olmamakla birlikte, 

bölümler ve fasıllar arasında aktarma yapılmak suretiyle 31.01.2019 tarih ve 1/9 sayılı Yönetim 

Kurulu kararı ile bütçe revize edilmiştir.  

Giderler geçen yıla göre %2 oranında artış ile 31,5 milyon TL olmuştur.  

Giderlerin geçmiş yıllarda olduğu gibi en önemli kısmını 15,1 milyon TL ile memur ve 

sözleşmeli personel giderleri oluşturmuştur. Bunu sırasıyla, %25 oranında 7,8 milyon TL’sini 

işçi ücret ve giderleri, %14 oranında 4,3 milyon TL’sini dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 

izlemiş, daha küçük oranlarda olmak üzere %7 oranında 2,3 milyon TL’sini vergi resim ve harç 

giderleri, %4 oranında 1,3 milyon TL’sini çeşitli giderler, %1’i oranında 377 bin TL’sini 

amortisman ve itfa payları, %1 oranında 305 bin TL’sini de akaryakıt, fuel oil, kırtasiye 

malzemesi yedek parçalar vb. endirekt malzeme giderleri takip etmiştir. 

Personel giderleri hakkında ayrıntılı açıklama raporun “İnsan Kaynakları” bölümünde 

verildiğinden burada tekrar edilmemiştir. 

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler geçen yıla göre %3,2 oranında artaken, diğer 

gider gruplarının tümünde geçen yıla göre azalma olmuştur. 

1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

Holdingin özelleştirme süreci, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 06.07.2015 tarih, 

2015/58 sayılı kararıyla 2015 yılsonundan, 2020 yılsonuna ertelenmiş olmasına karşılık, 

Holding’e ait üretimi birimlerinin tamamı özelleştirildiğinden, Holding’in faaliyetleri sadece 

kendisi ile birleştirilmek suretiyle tüzel kişilikleri sona erdirilen kuruluşlardan devralınan karlı 

ve verimli olmayan üretim birimlerinin özelleştirilmesi yapılıncaya kadar faaliyetlerini 

sürdürmekle sınırlı kalmıştır. 

Sümer Holding’in işletmeciliğini yaptığı SEKA’dan  2005 yılında devralınan Taşucu 

İşletmesinde yürütülen Limancılık faaliyetlerinin de ÖİB oluru ile 17.02.2017 tarihinde T. 

Denizcilik İşletmesine devredilmesi sonucunda herhangi bir üretimi olmadığından  Üretim 

Türü Tablosu ve Üretimi Belirleyen Etkenler Tablosu düzenlenememiş verimlilik 

incelemeleri yapılamamıştır. 

Holding’in üretim maliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 9:Üretim Maliyetleri Tablosu 

Üretim Maliyetleri 

2017 2018 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen Gerçekleşme 
Oranı 

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

1-Üretimle doğrudan ilgili 

giderler 
       

-İlk madde ve malzeme 99 14,7      

- İşçilik 138 20,5      

-Genel üretim giderleri 435 64,7      

Toplam (1) 672 100,0      

5- Maliyet giderleri toplamı 672        

2018 yılında Holding’de 3,9 milyon TL tutarında hizmet alımı yapılmıştır. 

Holding merkezi faaliyetlerini, 2016 yılı sonuna Ulus’taki binada yürütmekte iken, 

binanın ÖYK Kararı ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine devredilmesi üzerine, tüzel 

kişiliği sonlandırılarak Holding ile birleştirilen tta Gayrimenkul AŞ’nin Atatürk Orman Çiftliği 

adresinde bulunan binasına taşınılması, Gölbaşı satış Mağazasının ise ÖYK’nın 26.09.2016 

tarih ve 2016/58 sayılı kararı ile depolarında bulunan halı, kilim ile el sanatları ve tekstil 

ürünlerinin Başbakanlık Diyanet Başkanlığı’na devredilerek kapatılması üzerine, Holding 

faaliyetlerinin önemli düzeyde daralması, koruma ve güvenlik vb. hizmet alımlarının da azalma 

olmakla birlikte 2016 yılı içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 26.08.2016 tarih, 607 

sayılı Olur’u ile; çıkarılan devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile Holding ile 

birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi üzerine devralınan taşınmazlar arasında 

Manisa Akhisar eski sigara fabrika binası ile daha önce Holding ile birleştirilerek tüzel kişiliği 

sona erdirilen kuruluşlardan devralınan Malatya Vagon Fabrikası vb. taşınmazların korunması 

için güvenlik hizmeti alınmasına devam edilmekte olduğundan harcamalarda tasarruf etme 

imkanı bulunmamaktadır. 

1.5.6 Pazarlama 

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

31.08.2016 tarihi itibariyle çıkarılan devir bilançosu üzerinden Holding ile birleştirilmek 

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

önceki yıllarda satılmış ve parası alınarak ilgili firmaya teslim edilmiş, mevzuat gereği ihraç 
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işlemleri tamamlanan yaprak tütünlerin faturası düzenlenerek satış işlemlerini yapmak 

oluşturmaktadır. 

1.5.6.1 Satışlar 

Holding’in 2018 yılı satışları program hedefleri ile geçmiş yıl sonuçlarıyla birlikte, 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 10:Satışlar Tablosu 

Satışlar Ölçü 

2016 2017 

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen 

Miktar Tutar 
(Bin TL) 

Miktar 
Tutar 

(Bin TL) 
Miktar 

Tutar 
(Bin TL) 

1-Esas ürün:   163 1.121  26  52 

a)Yurt içi   11 650    26 

  Yaprak tütün ton 11 650    26 

b)Yurt dışına   152 471  26  26 

İhraç kaydıyla             

  -Yaprak tütün ton 152 471  26   26 

4- Liman hizmet 
satışları   

 1.214     

a)Yurt içi:     1.214  
     

Yurt içi satış toplamı   11 1.864    26 

Yurt dışı satış toplamı   152 471  26  26 

Genel toplam   163 2.335  26  52 

Holding 2018 yılı İş Programında 386 ton yaprak tütün satışı yapılarak 1 milyon TL 

satış hasılatı elde edilmesi programlanmış, revize programda satış hasılatı 26 bin TL olarak 

yeniden belirlenmiş, yılsonu itibariyle 26 bin TL satış hasılatı gerçekleştirilmiştir.  

Holding’in 2018 yılı mamul, yarı mamul ve ticari mal stoklarının program ve 

gerçekleşmeleri, geçen yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 11:Mamul, Yarı Mamul 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 18   18 

a) Pamuklu konfeksiyon 18      18 

2- Ödünç ve imalata verilen          

a) İmalata verilen tütün 3.284   3.284  

  Genel Toplam 4.025    3.302  
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Holding’in herhangi bir üretim faaliyeti olmadığından stoklarında yer alan ürünler tüzel 

kişiliği sona erdirilen kuruluşlardan devralınan ürünler ile sınırlı kalmaktadır. 

2018 yılısonu itibariyle mamul stoklarında görülen 3.302 bin TL'nin; 18 bin TL’si 

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

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

ve Pazarlama ve Satınalma Dairesi Başkanlığınca muhafaza edilen 607 adet kazağın bedelini, 

diğer stoklarda yer alan 3.284 bin TL'de tamamı tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan, geçmiş 

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

gerçekleştikçe stok hesaplarından düşülen 831.848,90 kg yaprak tütün stoklarını 

göstermektedir.  

1.5.6.2 Satış Sonuçları 

Holding’in 2018 yılında gerçekleştirilen satış faaliyetlerine ilişkin satış sonuçları, 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 12:Satış Sonuçları Tablosu 

Satış Sonuçları 
Net                 

satışlar 
Satışların 
maliyeti 

Faaliyet 
giderleri 

Satış 
maliyetleri 

toplamı 

Faaliyet 
kârı/  
zararı 

Net 
satışlara 

göre 
kar/zarar 

Satış 

maliyetine 
göre kâr/ 

zarar 

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

1-Esas ürün: 26  25.339 25.339 (25.313) (97.358) (99,9) 

 a)Yurt içi           

    -Yaprak tütün              

 b)Yurt dışı 26  25.339 25.339 (25.313) (97.358) (99,9) 

    -Yaprak tütün 26  25.339 25.339 (25.313) (97.358) (99,9) 

2-Hizmet satışları:           

 a)Yurt içi           

   -Liman hizmetleri           

Yurt içi satış toplamı           

Yurt dışı satış toplamı 26  25339 25.339 (25.313) (97.358) (99,9) 

Genel toplam 26  25.339 25.339 (25.313) (97.358) (99,9) 

Satış programı 26   28.200 28.200 (28.174) (108.36
2) 

(99,9) 

Geçen dönem satış 
sonuçları 

2.200 2.172 29.850 32.022 (29.822) (1.356) (93,1) 

Programa göre fark (2.174) (2.172) (1.650) (3.822) 1.648 (76) (43,1) 

2018 yılında Kuruluşun herhangi bir üretim faaliyeti kalmadığından, satışlarda görülen 

tutar, tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan ve geçmiş yıllarda satış protokolü yapılarak bedeli 
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avans olarak tahsil edilmiş ve satış (ihracat) gerçekleştikçe stok hesaplarından düşülen 

831.848,90 kg yaprak tütünün ihracat işlerinin tamamlanmasını müteakiben yapılan satış 

işlemlerinden oluşmaktadır. 

Nitekim çizelgede görülen 26 bin TL yıl içinde bir satış yapılmamakla birlikte geçmiş 

yıllarda bedeli döviz cinsinden alınan tütün satışların kur farkını göstermektedi 
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1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler 

Tablo 13:Bağlı Ortaklık ve İştirakler Tablosu 

İştirakler 

 Bağlı ortaklık 
veya iştirakin 

Ana Kuruluş tarafından 
2018 yılı sonunda  Toplam kamu payı  Bağlı ortaklık veya iştirakin 

Esas 
sermayesi 

Ödenen 
sermayesi 

Taahhüt 
edilen Ödenen Ödeme 

oranı 
Taahhüt 

edilen  Ödenen Ödeme 
oranı 

Gerçekleşen 
dönem karı 
veya zararı 

Ana 
kuruluşa 

isabet eden 
temettü 

Temettünün 
ödenmiş 

sermayeye 
oranı 

 Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % Bin TL  Bin TL % Bin TL  Bin TL % 
1. Denetim İçi :                       
 - Kalkınma Bankası 500.000 500.000 0,3 0,3 100 0,3 0,3 100 121.852   0 
 -Kıbrıs Türk Tütün End. Ltd. Şti 3.174 3.174 1.619 1.619 100 1.619 1.619 100 9.852 2.261 139,7 
   Enflsyon düzeltmesi     569 569               

Toplam (1) 503.174 503.174 2.188 2.188 100 1.619 1.619 100 131.704 2.261 103,3 

2.Denetim Dışı :                       
A) Holdinge ait olanlar:                       
 - Security Papers  13.677 13.677 1.368 1.368 100 1.368 1.368 100 15.654 1.565 114,4 
 - Tas.H.Güney Sanayi 26.396 26.396 64 64 100 64 64 100     0,0 
   Enflsyon düzeltmesi     1.011 1.011               
 - Tas.H.Süti Sümer Tekstil 7,5 7,5 3 3 100 3 3 100     0,0 
   Enflsyon düzeltmesi     265 265               
- Tas.H.Yifaş Yeşilyurt Tekstil 5,7 5,7 0,2 0,2 100 0,2  0,2 100     0,0 
   Enflsyon düzeltmesi     1.657 1.657               
- Tas.H.Şıhsan Halı İplik 0.02 0,02 0,001 0,001 100 0,1  0,1  100     0,0 
   Enflsyon düzeltmesi     0,04 0,04               

Toplam (A) 40.086 40.086 4.368 4.368 100 1.435 1.435 100 15.654 1.565 35,8 

B. ÖİB’den Devredilenler                       
-TÜMAŞ Türk Mühendislik  6.500 6.500 3.185 3.185 100 3.185 3.185 100 873 343 10,8 
-Tas.H. Türk Suudi Yatırım Holding 5.800 5.800 870 870 100 870 870 100     0,0 
   Enflsyon düzeltmesi     191 191               
-Tas. H. Metaş İzmir Metalürji  705 705 20 20 100 20 20 100     0,0 
   Enflsyon düzeltmesi     26 26               
-Yerteks Tekstil Sanayi 25 25 3 3 100 3 3 100     0,0 
   Enflsyon düzeltmesi     3 3               
-Beydağı Kireç Sanayi 450 450 54 54 100 54 54 100     0,0 
   Enflsyon düzeltmesi     70 70               

Toplam (B) 13.480 13.480 4.422 4.422 100 4.132 4.132 100 873 343 7,8 

Toplam (2) 53.566 53.566 8.790 8.790 100 5.567 5.567 100 16.527 1.908 21,7 
Genel Toplam 556.740 556.740 10.979 10.979 100 7.186 7.187 100 148.232 4.169 38,0 
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Holding’in 2018 yılsonu itibariyle 1’i yurt dışı bağlı ortaklık olmak üzere 12 iştiraki 

bulunmaktadır. 

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

2018 yılsonu itibariyle TÜMAŞ Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik AŞ’nin yıl 

içinde sermaye artışına gitmesi nedeniyle Kuruluşun iştirak payının 3.185 bin TL’ye 

yükseltilmesi sonucunda, iştiraklardeki sermaye taahhüdü 7.186 bin TL’ye yükselmiş ve 

tamamı ödenmiş durumdadır.  

Söz konusu iştirak hisseleri, 01.01.2005 tarihinden önce edinildiğinden, 2004 yılındaki 

ödenmiş sermaye tutarlarının ilgili şirketler tarafından 3.793 bin TL enflasyon düzeltme 

işlemine tabi tutulması neticesinde, ortaya çıkan öz sermaye endekslemesinin etkisi ile 

çizelgede ödenen sermaye tutarı 10.979 bin TL olarak görülmektedir.  

Holding’in, daha önceki yıllarda olduğu gibi 2018 yılsonu itibariyle iştiraklerinden, 

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

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

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

veya temettünün Holding hesaplarına geç intikal ettirilmesi nedeniyle gelir hesaplarına 

alınmasında dönemsel dalgalanmalar görülmektedir.  

Nitekim 2018 yılı Gelir Tablosunda yer alan 4,9 milyon TL tutarındaki iştirak karlarının 

2017 yılı iştirak kârlarından oluştuğu görülmektedir.  

Diğer yandan, Holding’in eski bağlı şirketlerden Manisa Pamuklu Mensucat AŞ’nin 

özelleştirme işlemlerine ilişkin olarak açılan bazı davalara Holding tarafından müdahil 

olunmuştur. Aradan geçen süre içinde açılan bir dizi dava sürecinden son olarak Manisa 5. 

Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/380 E.,2015/766 K. sayılı kararına karşı sanık vekili 

tarafından yapılan temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 2016/9164 E., 

2017/4561 K. sayılı kararı ile sanığın şerhin terkini işleminin mer’i mevzuat hükümlerine ve 

tapu sicil müdürlüklerindeki rutin uygulamaya uygun olup olmadığının bilirkişi marifetiyle 

araştırılması gerektiği kararın eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile verildiği düşüncesiyle 

bozma kararı verilmiş ve bozma kararı üzerine dosya Mahkemesine geri gönderilmiş olup, 

Mahkeme tarafından bozma kararına uyularak dosyada bilirkişi raporu alınmasına karar 

verilmiştir. 
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18.06.2018 tarihli bilirkişi raporunda yer alan husuların Mahkemece yetersiz ve çelişkili 

bulunması üzerine Mahkemece dosyanın farklı bilirkişi heyetine tevdiine karar verilmiştir. 

Dosya avukatı tarafından UYAP’tan temin edilen bilirkişi heyetinin 23.01.2019 tarihli 

raporunda; “Dava konusu taşınmazın beyanlar hanesine konulmuş bulunan “Yürütmeyi 

Durdurma Belirtmesi”nin bir şahsi hakkın tesisi değil, 3. Kişilerin bilgi sahibi olması için tapu 

kütüğüne konulan İdari Mahkeme Kararının var olduğunu gösteren bir belirtme olduğundan ve 

Mahkeme kararının ortadan kalkması sebebi ve malikin talebi ile Sümer Holding A.Ş.’ye 

sormadan ve bilgi verilmeden kaldırılmasının mer’i mevzuat hükümlerine ve Tapu 

Müdürlüklerindeki rutin uygulamaya uygun olduğu şeklinde değerlendirildiği” bildirilmiştir. 

Denetim tarihi itibariyle (Nisan 2019) davanın devam ettiği bilgisi alınmıştır 

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

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

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

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

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

ile kurulmuştur. 

KKTC Bakanlar Kurulunca ülke içinde tüketilen sigaralara uygulanan Fiyat İstikrarı 

Fonu’na ilişkin düzenlemelerin ithal sigaralar lehine gelişmesi ve uygulanan Şirket 

politikalarındaki yetersizlikler nedeniyle Şirketin Pazar payının 2005 yılında 365 ton satış ile 

%33 iken, 2006 yılından itibaren hızla düşmeye başlayarak % 11’seviyelerine kadar indiği 

dikkate alınarak, geçmiş yıllar Sayıştay denetim raporlarında, önemli katkıları olan tta 

Gayrimenkul AŞ’nin sigara üretim faaliyetinin sona ermesinden sonra Şirket ile ilişkilerinin 

yok denecek bir duruma geldiği, aradan geçen süreye rağmen özelleşme sürecinde bir 

gelişmenin olmaması nedeniyle özelleştirme çalışmalarının hızlandırılması önerisine karşılık, 

ÖİB’ tarafından verilen cevapta özetle; Şirkete itibar katacak daha büyük markalı alternatif ürün 

çalışmalarına başlanıldığı, yurt dışı bazı firmalarla temasta bulunulduğu, piyasa araştırması 

yapılmak suretiyle 2013 yılından itibaren Most Virginia sarma tütün imalatına başlanıldığı, 

2014 yılında Marlboro ve Parliament sigarası ayarında tütün tedarik ederek, patenti Şirkete ait 

olan Lüxs Harman ve Most sigarası üretimi yapılarak Şirketin markalaşmasının planlandığı, 

Fabrikada da teknik anlamda bazı düzenleme ve iyileştirmeler yapıldığı, bu kapsamda Şirketin 

her yönden güçlendirilip prestij kazandırılarak özelleştirmeye hazır hale getirileceği 

belirtilmiştir. 
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 Nitekim Şirket, BAT Firması ile yaptığı “Marka Kullanım Hakkı” sözleşmesi 

gereğince 2010 yılından itibaren Şirket tarafından marka çeşitliliğine gidildiği ve Most Red 

ürününün üretimine başlandığı ve piyasada talep görerek satışların artmasına olumlu etkisi 

olduğu nitekim 2018 yıl sonu itibariyle Pazar payının %26 düzeyine yükseldiği  görülmektedir. 

Şirketin 01.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim ve 

denetim kurulunun ibrası ile 13.933.008,55 TL tutarındaki dönem karının %10 oranındaki 

kısmının personele dağıtımından sonra kalan karın ortaklara hissesi oranında dağıtılmasına 

karar verilmiştir. 

 TÜMAŞ Mühendislik şirketinin 29 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 

Toplantısnıda yönetim kurulunun ibrasından sonra, 1.481.67,14 TL olan dağıtılabilir dönem 

karının tamamı ödenmiş olan 6.500.000 TL olan sermeyenin 8.000.000 TL’ye yükseltilmesi ile 

dönem karları ile dağıtılmamış önceki yıllar karından karşılanmasına karar verilmiştir. 

Ancak yapılan incelemelerde; Holding tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 

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

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

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

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

nakit, 2,1 milyon TL’side sermaye artırımında kullanılmak üzere toplam 4,1 milyon TL  temettü 

geliri elde edildiğinden cihetle Holding’e bir katkı sağlamadığı, diğer yandan 29 Mart 2019 

tarihinde TÜMAŞ Olağan Genel Kurul Toplantısında finansman yaratmak için gereğinde 

satışını teminen yönetim kuruluna yetki verildiği ve uygulanması durumunda şirketin piyasa 

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

Ticaret Kanunun ilgili hükümlerine göre hukuki yolla tasfiye edilmesi için Holding’e yetki 

verilmesi konusunda talepte bulunulduğu görülmüştür. 

Security Paper Şirketi ile ilgili olarak da alına bilgi çerçevesinde Şirket Yönetim 

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

ödenmesine karar verildiği ve Holding hissesine düşen 33.587,08 USD Doları karın 01.04.2019 

tarihinde Holding hesaplarına aktarıldığı görülmüştür. 

Metaş ile ilgili olarak da Kuruluş’ça  Tasfiye Komisyonundan alınan 01.03.2019 tarih 

ve 3085 sayılı yazıda; Şirketin varlıklarının 3. sıra alacaklısı kamu kurum ve kuruluşlarının 

alacaklarına  dahi yetmediğinden bahisle tasfiye bekiyesi bulunmadığına dair “Aciz Vesikası” 
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verileceğinin bildirildiği görülmüştür. 

Holding’in iştiraklerinde hisselerini temsilen, yönetim kurullarında Security Paper 

Şirket’inde 1 Holding personeli, Türk Suudi Yatırım Holding’de yine 1 Holding personeli, T, 

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketi’nde 2 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı personeli, 

TÜMAŞ Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteaahhitlik AŞ’de de Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı personeli 3 yönetim kurulu ve 1 denetim kurulu üyesi görev yapmaktadır.  

1.5.8 Yatırımlar 

Özelleştirilmesi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılan Holding’e ilişkin bir değerlendirme 

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

programına alındığı 1987 yılından itibaren Holding’in yatırım faaliyetlerine ilişkin idame ve 

yenileme yatırımları dışında bir yatırım projesine yıllık programlarda yer verilmemiştir. 

Bu nedenle 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11.10.2017 

tarih ve 2017/10924 Sayılı 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 

İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki olarak 15.01.2018 tarih ve 30302 (Mükerrer) 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018 Yılı Yatırım Programında, Holding için 200 bin TL 

yatırım ödeneği öngörülmüştür. 

Holding’in 2018 yılı yatırım projeleri ve ödenekleri ile bunların gerçekleşme durumu, 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 14:Yatırım Tablosu 

Projenin  

Projenin 
Başlangıçtan  2018 yılı 

ödeneğinin 
2018 yılında Gerçekleşme 

2018 yılı 

sonuna kadar Nakdi Fiziki 

Başlama 

Bitiş yılı 

Son 

tutarı 

Nakit 

ödeme 

Fiziki 

yatırım 

Son  

 tutarı 

Nakit 

ödeme 

Fiziki 

yatırım Tümünde 

2018 

yılında Tümünde 

2018 

yılında 

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

İmalat sektörü:            

A- Etüd proje işleri - - - - - - - - - - - 

B- Devam eden projeler:            

   a-2017 yılında bitenler: - - - - - - - - - - - 

C-Yeni projeler:            

   a-2018’da bitenler:           
      

 -Muhtelif İşler (2018C0400010) 2018-

2018 

200 - - 200 12 12 6 6 6 6 

(Alet ve cihazlar, Donanım, İnşaat 
Bakım Onarımı, Sistem Yazılımı) 

                

   b-2018 yılından sonraya 

kalanlar - - - - - - - - - - - 

               Toplam (C) - 200   200 12 12 6 6 6 6 

      Genel Toplam  (A+B+C) - 200 
 

 

 

  200 12 12 6 6 6 6 
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 2018 Yılı Yatırım Programında Holding’e muhtelif işler için 200 bin TL yatırım 

ödeneği tefrik edilmiş ve yıl sonu itibariyle 7 adet yazıcı alımı için 12 bin TL harcama yapılarak 

%6 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 

Özelleştirme Programında olan Holding’in yatırımları genellikle demirbaş alımları ve 

bilgisayar programlarından oluşmaktadır. 

1.6 Bilanço 

Holding’in 31.12.2018 tarihli bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait 

gelir tablosu ve diğer mali tabloları, Holding Yönetim Kurulu’nun 25.02.2019 tarih ve 2/23 

karar sayılı toplantısında onaylanmış, ÖİB’in 01.04.2019 tarih ve 2019/ÖİB-K-02 sayılı 

kararıyla kabul edilmiş, aynı karar ile “Sayıştay, diğer denetleme kurumları ve teftiş 

kurullarınca hazırlanmış ve/veya hazırlanacak raporlar ile açılmış ya da açılacak dava ve 

soruşturma sonuçları ile yapılan işlemlere ilişkin oluşan veya oluşacak zararlarla ilgili her türlü 

cezai, mali ve hukuki sorumluşlukları saklı kalmak kaydıyla” yönetim kurulu üyelerinin de 

ibrasına karar verilmiştir. 

Holding’in 31.12.2018 tarihli finansal tabloları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 

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

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

kapsamaktadır. 

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

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

çatısı altında idare edilmesi öngörülmüştür.  

Holding finansal tablolarını 1 Seri No’lu Muhasebe Uygulama Genel Tebliği- Tek 

Düzen Hesap Planı çerçevesine uygun olarak düzenlemektedir. 

Holding’in  ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel bilanço üzerinden yapılmıştır. 

Holding’in 31.12.2018 tarihli bireysel bilanço ve dipnotlarına Ek 1.1’de, yer 

verilmiştir. 

1.6.1 Aktif (Varlıklar) 

2018 yılsonu itibariyle Holding bilançosunun aktifini oluşturan hesaplar, önceki dönem 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180115M1-1.pdf
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verileriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 15:Aktif Tablosu 

 Aktif (Varlıklar) 
2017 2018 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I - Dönen varlıklar:          

     A - Hazır değerler 1.288 2,7 1.207 2,3 (81) 

     B - Menkul kıymetler 539 1,1 2.178 4,2 1.639 

     C - Ticari alacaklar 4.814 10,0 5.361 10,3 547 

     D - Diğer alacaklar 615 1,3 3.408 6,6 2.793 

     E - Stoklar 3.302 6,9 3.302 6,4   

     F - Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.      

     G - Gelecek aylara ait gid. ve gel. tah. 395 0,8 392 0,8 (3) 

     H - Diğer dönen varlıklar 4.850 10,1 4.012 7,7 (838) 

Toplam  ( I ) 15.803 33,0 19.860 38,3 4.057 

II - Duran varlıklar:          

     A - Ticari alacaklar 400 0,8 313 0,6 (87) 

     B - Diğer alacaklar  0,0  0,0   

     C - Malî duran varlıklar 10.636 22,2 10.979 21,2 343 

     D - Maddi duran varlıklar 21.030 43,9 20.654 39,8 (376) 

     E - Maddi olmayan duran varlıklar 52 0,1 33 0,1 (19) 

     F - Özel tükenmeye tabi varlıklar       

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

     H - Diğer duran varlıklar        

Toplam  ( II ) 32.118 67,0 31.999 61,7 (119) 

                    Genel toplam  ( I+II ) 47.921 100,0 51.859 100,0 3.938 

        Nazım hesaplar 1.098.306   1.154.746   56.440 

Holding’in aktif varlıkları geçen yıla göre %8,2 oranında artarak 51.859 bin TL’ye 

yükselmiştir.  

Geçen yıla göre dönen varlıklardaki artışın en önemli kısmı diğer alacaklar ile  menkul 

kıymetlerde olmuş, bunu sırası ile daha küçük oranda olmak üzere ticari alacaklar takip etmiştir. 

Diğer alacaklardaki artşın; Holding ile birleşyirilmek suretiyle tüzel kişiliğ sona 

erdirilen tta Gayrimenkul AŞ'nin geçmiş yıllarda fazla ödenen emlak vergilerinin alacaklar 

hesabına alınmasından ileri geldiği görülmektedir. 

Mali duran varlıklardaki artışın da, yıl içinde Holding’in iştiraki TÜMOSAN’ın 

sermaye artışına gitmesi nedeniyle Holding’teki iştirak payının 3.185 TL’ye yükselmesi neden 

olurken yine yıl içindeki yapılan özelleştirme nedeniyle maddi duran varlıklarda azalma 

olmuştur. 
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Holding’in en önemli sorunu; özelleştirilme işlemleri tamamlanarak Holding ile 

birleştirilmek suretiyle tüzel kişilikleri sona erdirilen kuruluşlardan, ilgili oldukları yıllarda 

yeterince takip edilmeyen çok sayıda alacağın devralınması ile bu konuda bilgi sahibi olan ilgili 

kuruluş personelinin de geçmiş yıllarda ihtiyaç fazlası personel olarak diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarına nakledilmesi sonucu, aradan geçen zaman içinde gerekli bilgi ve belgelerin temin 

edilememesi nedeniyle, davaların kaybedilmesi veya kazanılmasına rağmen borçlu kişi ve 

özellikle şirketlerin adreslerinin veya mal varlıklarının bulunamaması sonucu alacakların 

tahsilinin imkansız hale gelmesidir. 

Özellikle 2016 yılında Holding ile birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliği sona erdirilen tta 

Gayrimenkul AŞ’den devralınan aktif ve pasif hesaplarda, ödenmemesi gereken emlak 

vergilerinin itirazsız şekilde ödenerek gider kaydedilmesi, son bir yılda mülkiyetinde olan çok 

sayıdaki lojmandan kira gelirlerinin alınmaması, yine kullanılmaya uygun olan taşınmazların 

yıllarca işgal edilerek kullanılmasına rağmen tesbitler yapılarak işgaliye bedeli alınmaması vb. 

önemli hata ve yanlışlıklar içerdiği görülmektedir. 

Nitekim 31.12.2018 tarihli bilançosunda kayıtlı büyük bir bölümü devralınan şirketlere 

ait 13.086 bin TL tutarında şüpheli ticari alacak ile 29.006 bin TL’de şüpheli diğer alacaklar 

olmak üzere toplam 42.093 bin TL tutarında yasal takipte şüpheli alacağı bulunmaktadır.  

Şüpheli ticari alacaklar hakkında ayrıntılı açıklama devralınan kuruluşlar itibariyle 

aşağıdaki çizelgelerde gösterilmiştir. 

 

Şüpheli ticari alacaklar  

2017  

yıl sonu 

2018 yılı 

girişleri  

Tahsil 

edilenler 

Kaybedilen 

davalar 

Acizlik 

vesikası  

2018  

yılı sonu 

TL TL TL TL TL TL 

SEKA  792.820         792.820 

TÜGSAŞ   67.221         67.221 

Sümer Holding  16.760 3.713.166 1.136.533     2.593.393 

TÜMOSAN 1.586.738     29.928   1.556.810 

Turban  703.571   4.164 23.405 9.000 667.002 

Sümer Halı AŞ 1.068.594   289     1.068.305 

TZDAŞ  170.722         170.722 

Taşucu İşletmesi 0         0 

tta Gayrimenkul AŞ 6.463.303     292.719   6.170.584 

Genel Toplam 10.869.729 3.713.166 1.140.986 346.052 9.000 13.086.857 

Çizelgeden de görüleceği üzere Holding’in 2017 yılından devralınan 10.870 bin TL 

tutarındaki şüpheli ticari alacaklarına yıl içinde, Holding’in mülkiyetinde olan Karakuz demir 

madeni sahasını işleten Hekimhan Madencilik İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.’nin rödövans 
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bedelinden doğan ve hukuki takibata intikal eden 3.713 bin TL tutarındaki alacak nedeniyle 

giriş olmuş, yine aynı firmanın teminat mektubunun nakde çevrilmesi sonucu 1.136,5 bin TL 

tutarında tahsilat yapıldığı, diğer çıkışların ise kaybedilen davalar ile acizlik vesikası alınan 

alacakların kapatılmasından ileri geldiği görülmektedir. 

Şüpheli diğer alacaklar hakkında da ayrıntılı açıklama devralınan kuruluşlar itibariyle 

aşağıdaki çizelgelerde gösterilmiştir. 

Şüpheli diğer 

alacaklar 

2017 yılsonu 
2018 yılı 

girişleri  

 Tahsil 

edilenler 

Kaybedilen 

davalar 

Acizlik 

vesikası  

2018 yılı 

sonu 

TL TL TL TL TL TL 

SEKA  6.647.016         6.647.016 

TÜGSAŞ   16.890         16.890 

Sümer Holding  6.559.059 5.037.187 742.004 241.406 13.713 10.599.123 

TÜMOSAN 95.414 29.927 8.387     116.954 

TDÇİ 259.931         259.931 

Turban  773.157         773.157 

Sümer Halı AŞ 44.131 118.961 8.797     154.295 

TZDAŞ  8.314   2.927     5.387 

tta Gayrimenkul AŞ 10.540.036 10.741 67.946 48.661 707 10.433.463 

Genel Toplam 24.943.948 5.196.816 830.061 290.067 14.420 29.006.216 

 Çizelgeden de görüleceği üzere diğer alacaklarda da durumun aynı olduğu yıl içindeki 

5.197 bin TL tutarındaki girişin; 2.577 bin TL’sinin yine Hekimhan Madencilik İthalat İhracat 

San. ve Tic. A.Ş.’den rödövans bedelinden alacağa, 3.168 bin TL’si de tta Gayrimenkul 

AŞ’döneminde ödenerek gider kaydedilen Kartal Belediyesinden emlak vergisi alacağına ait 

olup, Holding tarafından yapılan incelemelerde emlak vergisi muafiyetinin bulunduğu tespit 

edilmesi üzerine yeniden alacaklar alınmasından, 1.834 bin TL’sinin de tta Gayrimenkul 

AŞ’den devralınan taşınmazlardan bir kısmının işgal edilerek kullanıldığının tesbit edilmesi 

üzerine işgaliye bedeli tahakkuk ettirilmesinden ileri geldiği ve yıl içinde yapılan 830 bin TL 

tutarındaki tahsilatın da 643 bin TL’sinin yıl içinde şüpheli alacak hesaplarına alacaklardan 

yapıldığı, yine yıl içinde kaybedilen davalar nedeniyle 290 bin TL tutarındaki alacağın 

kayıtlardan çıkarıldığı ve 2019 yılına 29.006 bin TL tutarında alacak devrettiği görülmektedir. 

Sonuç olarak Holding’in 31.12.2018 tarihli bilançosunda kayıtlı büyük bir bölümü 

devralınan şirketlere ait 13.086 bin TL tutarında şüpheli ticari alacak ile 29.006 bin TL’de 

şüpheli diğer alacaklar olmak üzere toplam 42.093 bin TL tutarında yasal takipte alacağı 

bulunmaktadır.  

Holding’in üzerindeki en önemli risk faktörü ve iş yükünü, Holding ile birleştirilerek 
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tüzel kişikleri sona erdirilen kuruluşlardan ve özellikle tta Gayrimenkul AŞ’nin eski 

sorunlarından kaynaklı hukuki uyuşmazlıklar olması ve zamanında yeterince takip edilmemesi, 

dava dokümantasyonlarının tekrar ihya edilmesi oluşturmaktadır.  

1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

Holding’in 31.12.2018 tarihi itibariyle bilançosunun pasifini oluşturan hesaplar, önceki 

dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
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Tablo 16:Pasif Tablosu 
 

Pasif (Kaynaklar) 
2017 2018 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I - Kısa vadeli yabancı kaynaklar          

     A - Mali borçlar      

     B - Ticari borçlar 1.897 4,0 1.771 3,4 (126) 

     C - Diğer borçlar 4.414 9,2 3.559 6,9 (855) 

     D - Alınan avanslar 2.293 4,8 2.696 5,2 403 

     E - Yıllara yaygın inş. ve on. hakd.    820 1,6 820 

     F - Ödenecek vergi ve diğer yük. 516 1,1 245 0,5 (271) 

     G - Borç ve gider karşılıkları       

     H - Gelecek ayl. ait gel.ve gid. tah. 235 0,5    (235) 

     I - Diğer kısa vadeli yab. kayn.        

                  Toplam  ( I ) 9.355 19,5 9.091 17,5 (264) 

II - Uzun vadeli yabancı kaynaklar           

  A - Mali borçlar        

  B - Ticari borçlar        

  C - Diğer borçlar        

  D - Alınan avanslar        

  E - Borç ve gider karşılıkları 447 0,9 436 0,8 (11) 

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

  G - Diğer uzun vadeli yabancı kay.       

                 Toplam  ( II ) 447 0,9 436 0,8 (11) 

                 Toplam  ( I+II ) 9.802 20,5 9.527 18,4 (275) 

III - Öz kaynaklar            

  A - Ödenmiş sermaye 6.443.444 13446,0 6.458.773 12.455 15.329 

   -Sermaye düzeltmesi ol. farkl.(+)        

  B - Sermaye yedekleri 1.651 3,4    (1.651) 

  C - Kâr yedekleri 546.381 1140,2 546.381 1.054   

  D - Geçmiş yıllar kârları 5.539 11,6 5.539 10,7   

  E - Geçmiş yıllar zararları  ( - ) (6.945.193) (14.493) (6.958.006) (13.417) (12.813) 

  F - Dönem net kârı veya zararı  (13.703) (29) (10.356) (20,0) 3.347 

               Toplam  ( III ) 38.119 79,5 42.331 81,6 4.212 

              Genel Toplam  ( I+II+III ) 47.921 100,0 51.858 100,0 3.937 

  Nazım hesaplar 1.098.306   1.154.746   56.440 

Holding’in üretim birimlerinin tamamının özelleştirilmesi sonucu Holding ile 

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

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

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

geliri olmadığından finansman ihtiyacı ödenmemiş sermayeye mahsuben aktarılan kaynaklar 

ile karşılandığından yabancı kaynak kullanımı bulunmamaktadır. 
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Nitekim 2017 yılsonu itibariyle 4.443.636,4 bin TL olan ödenmemiş sermayeye 

mahsuben yıl içinde 15.329,4 bin TL tutarında kaynak aktarılmış ve 2018 yıl sonu itibariyle 

ödenmiş sermaye 6.458.773 bin TL’ye yükselmiştir. 

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

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

gerekse Holding ile birleştirilen şirketlerdeki birimlerde çalışarak makam ve temsil tazminatını 

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

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

ödemelerin, Holding tarafından karşılanması gibi özelleşme sürecinin getirdiği bazı 

yükümlülüklerin Holding’in bilançosunda yer alan birikmiş zararlarının giderek artmasına 

neden olduğu görülmektedir.  

1.7 Gelir Tablosu 

Holding’in hasılat hesapları; tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan daha önceki yıllarda 

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

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

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

mülkiyetinde olan gerekse Holding ile birleştirilmek suretiyle tüzel kişilikleri sona erdirilen 

kuruluşlardan devralınan taşınmazların kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirlerinden 

oluşmaktadır. 

Gelirler, mal ve hizmetlerin teslim edildiği veya kabulün gerçekleştiği tarihlerde 

faturalanmış değerler üzerinden tahakkuk esasına göre kaydedilmektedir.  

Kuruluşun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır.” 

Holding’in 31.12.2018 tarihli bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 1.2’de, konsolide 

gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 2.3’de yer verilmiştir. 

Holding’in 2018 yılı faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesaplarının ayrıntısı önceki 

dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 17:Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
2017 2018 

Bin TL Bin TL 

A- Brüt satışlar 2.335 26 

B- Satış indirimleri (-) 37   

C- Net satışlar 2.297 26 

D- Satışların maliyeti (-) 1.413   

Brüt satış karı veya zararı 884 26 

E- Faaliyet giderleri  (-) 25.352 25.339 

                  Faaliyet karı veya zararı (24.468) (25.314) 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 50.279 16.294 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 2.037 5.769 

H- Finansman giderleri  (-) 3   

                  Olağan kar veya zarar 23.771 (14.789) 

I- Olağan dışı gelir ve karlar 13.892 9.174 

J- Olağan dışı gider ve zararlar  (-) 51.365 4.742 

                  Dönem karı veya zararı (13.702) (10.356) 

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

 Dönem net karı veya zararı (13.702) (10.356) 

Holding’in, 2018 yılı faaliyet döneminde elde ettiği 26 bin TL tutarındaki net satış 

hasılatına karşılık herhangi bir satış maliyeti olmamasına rağmen 25.339 bin TL faaliyet gideri 

yapılması sonucunda 24.314 bin TL faaliyet zararı oluşmuştur. 

Holding’in satış hasılatının geçen yıla göre %78 oranında olmak üzere önemli bir oranda 

azalmasında SEKA’dan 2005 yılında devralınan Taşucu İşletmesinin, Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığının 23.01.2017 tarih ve 69 sayılı oluru ile Taşucu İşletmesi ve Limanın kullanımında 

olan taşınır ve taşınmazlar ile mevcut diğer hak ve yükümlülükleri ile bedelsiz olarak 

17.02.2017 tarihinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye devredilmesi etkili olmuştur. 

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

edilen temettü gelirleri, şüpheli alacakların karşılık iptalleri, dava ve icra gelirleri, lojman kira 

gelirleri, faiz ve kur farkı gelirleri ile diğer kalemlerden tahakkuk etmiş diğer faaliyetlerden 

olağan ve olağandışı gelir ve kârları toplamı 25.468 bin TL olmuştur. 

Buna karşılık, devralınan, ÖYK kararıyla özelleştirilen iştiraklerin zarar kaydedilen 
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sermaye payları, emekli personel için ödenen makam, temsil ve görev tazminatları, yıl içinde 

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

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

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

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

olağandışı gider ve zararlar toplam tutarı 10.511 bin TL olmuştur. 

Sonuç olarak; 25.314 bin TL tutarındaki faaliyet zararına diğer faaliyetlerden olağan ve 

olağandışı gelir ve kârları toplamı 25.468 bin TL’nin ilavesi ve diğer faaliyetlerden olağan ve 

olağandışı gider ve zararlar tutarı 10.511 bin TL mahsubu sonucunda faaliyet dönemi 10.356 

bin TL zararla kapanmıştır. 

Genel yönetim giderlerinin incelenmesinde hemen hemen geçen yıl düzeyinde kaldığı 

görülmektedir. 

Geçen yıla göre Holding’in önemli bir gelir kaynağı olan iştiraklerden elde edilen 

temettü gelirleri, genellikle faaliyet sonuçları karlı olan Mannesman Boru Sanayi ve Ticaret AŞ 

ile Gübre Fabrikaları TAŞ’deki hisselerinin 2017 yılı içinde özelleştirme çalışmaları 

çerçevesinde satılması nedeniyle geçen yıla göre azalmış, buna karşılık rödövans sözleşmeleri 

ile 47733 ruhsat No’lu Karakuz demir madenini işleten Hekimhan Madencilik İthalat ve İhracat 

San. ve Tic. AŞ’nin rödövans bedelini ödemeden imtina etmesi üzerine dava konu olması 

nedeniyle karşılık ayrılmasından dolayı karşılık giderleri de geçen yıla göre artmıştır. 

Diğer yandan diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karların geçen yıla göre önemli 

düzeyde azalmış görünmesinde, geçen yıl 36.797 bin TL tutarındaki tta Gayrimenkul AŞ’den 

devralınan iç sigorta fonunun iptal edilerek gelir kaydedilmesinin etkili olduğu görülmektedir. 

Sonuç olarak özelleştirme programında olan Holding’in üretime yönelik bir faaliyeti 

olmadığından, Özelleştirme İdaresi tarafından yapılan iş ve işlemler ile verilen talimatların 

yerine getirilmesinin gelir tablosuna yansıtılmasından ileri gelmiş olup, dönem sonuçlarının da 

bu çerçevede oluştuğu görülmektedir. 

1.8 Mali Rasyolar 

Holding’in mali durumuna ilişkin 2018 yılı bilanço ve gelir tablosu ile geçen yıla göre 

varlık ve kaynaklardaki değişimlere hakkında ayrıntılı açıklamalara rasyoların incelenmesi 

sırasında aşağıda belirtilmiştir. 
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Tablo 18:Mali Rasyolar Tablosu 

Rasyolar 
2017 

(%) 

2018 

(%) 

Artış-

Azalış 

(%) 

1-Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı 20,5 18,4 (10,2) 

2-Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 388,9 444,3 14,3 

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

kaynaklar 
168,9 218,5 29,3 

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

kay. 
133,6 182,1 36,3 

5-Zararlılık=Dönem zararı x 100/Öz kaynaklar (35,9) (24,5) (31,9) 

7-Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 39,8 (9,5) (124,0) 

8-Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 840,3 9,5 (98,9) 

9-Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 145,4 1,3 (99,1) 

10-Net işletme sermayesi devir hızı=Net satışlar/Net işletme 

ser.  
356,3 2,4 (99,3) 

11-Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 60,3 0,6 (99,0) 

Holding’in tüm üretim birimlerinin tamamının 2005 yılında özelleştirilmesi ve 

SEKA’dan devralınan Taşucu İşletmesinin 2017 yılı içinde T. Denizcilik işletmesine 

devredilmesinden sonra T. Demir Çelik İşletmelerinden devralınan ve halen rödövans usulüyle 

özel sektör firmaları tarafından işletilen demir madeni sahalarından elde edilen rödövans geliri 

ile 2016 yılında tüzel kişiliği sona erdirilerek Holding ile birleştirilen tta Gayrimenkul AŞ’den 

devralınan yaprak tütün satışları yanında, özelleştirme yapılıncaya kadar elindeki bir kısım 

gayrimenkullerin kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirleri dışında bir geliri olmadığından, 

finansman ihtiyacı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca ödenmemiş sermayeye mahsuben 

aktarılan kaynaklar ile karşılanmaktadır.  

Rasyoların incelenmesinde Holding’in önemli sayılabilecek yabancı kaynak kullanımı 

olmadığından varlıkları ile 9,8 milyon TL tutarındaki yabancı kaynaklarını karşılayabilecek 

düzeyde olduğu görülmekle birlikte, diğer alacaklarından 3,6 milyon TL’sinin geçmiş yıllarda 

şüpheli hale gelmesine rağmen hukuki takibatına 2018 yılında geçilmesi nedeniyle karşılık 

ayrılmamasından ileri geldiği, diğer dönen varlıklarda yer alan 4 milyon TL’sinin devreden 

KDV olduğu, duran varlıkların da tamamına yakın kısmının özelleştirmek amacıyla Holding’e 

devredilen arazi ve arsalardan oluştuğu ve özelleştirmenin yapılması halinde elde edilen satış 

bedelinin Özelleştirme İdaresi Fonuna aktarılmasına karşın, defter değerlerinin Holding’in 

sonuç hesaplarına zarar kaydedileceği dikkate alındığında, mali durumunun oldukça sağlıksız 

olduğu ve Bilançoda yer alan birikmiş zararlarının özelleştirmenin getirdiği yükümlülükler 

nedeniyle giderek arttığı görülmektedir.  
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Holding’in 2018 yılı bilançosu ve diğer mali tablo verileri baz alınarak hesaplanan 

rasyolar ile yapılan analiz sonuçları birlikte değerlendirildiğinde; 

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

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

gerekse Holding ile birleştirilen şirketlerdeki birimlerde çalışarak makam ve temsil tazminatı 

hak eden personele emekliliklerinde Emekli Sandığı’nca yapılan ödemeler ile yine devralınan 

Kuruluşların personelinin kıdem ve ihbar tazminatı, izin ücreti ile iş kazası tazminatı vb 

nedenlerle açtıkları davalar sonucu yapılan ödemelerin, Holding tarafından karşılanması gibi 

özelleşme sürecinin getirdiği bazı yükümlülükler, giderlerin kontrol altına alınmasını 

güçleştirmekle birlikte, faaliyet hacminin küçülmesine paralel olarak istihdam edilen personel 

sayısının azaltılması vb. alınacak önlemlerle faaliyet giderlerinden tasarruf sağlanması önem 

arz etmektedir. 

1.9 Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler 

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

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

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

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

belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 

 Yevmiye defteri 

 Geçici ve kesin mizan 

 Bilanço 

 Bilanço dışı yükümlülükler tablosu (Nazım hesaplar) 

 Envanter defteri 

 Öz kaynak değişim tablosu 

 Nakit akış tablosu 

 Gelir tablosu 

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

gelir tablosu esas alınmıştır.”  
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2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN 

SORUMLULUĞU 

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

uygun olarak mali rapor ve tabloların geçerli raporlama çerçevesine göre doğru ve güvenilir 

bilgi içerecek şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine ve denetim yetkililerine zamanında 

sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve 

işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve bu 

mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyan içermemesinden; kamu idaresinin ulusal 

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

dahilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinden; kuruluş amaçlarına 

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

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

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

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

işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin 

denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. 

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 
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Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 

Hakkında Kanun, Kuruluş kanunları, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları, 

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

mevzuattır. 

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

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

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

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; kamu idaresinin hesap 

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

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

olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek,  kamu idaresinin ulusal ekonomiye 

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

verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediğini, kuruluş amaçlarına 

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

uygulama programlarına uygunluğunu tespit etmek; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini 

değerlendirmek ve ilgili idarenin bilanço ve netice hesaplarının Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna sunulmasına esas denetim raporunu üretmek 

amacıyla yürütülmüştür. 

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 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 sistemleri oluşturmaktadır. 

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde edilmiştir. 
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5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul 

ve Esasların Belirlenmesine Daire Tebliğ'de, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar açısından iç 

kontrol sistemi oluşturma yükümlülükleri olmadığından, Sümer Holding AŞ'de iç kontrol 

sistemi kurulmasıyla ilgili olarak herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

6. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

7. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Sümer Holding AŞ’nin 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: Holdingin İştirak Portföyünde Bulunan Şirketlerdeki Hisse 

Paylarının Tasfiye Edilmesi 

Holding’in 2016 yılsonu itibariyle 2’si de yurt dışı olmak üzere 15 iştiraki bulunmakta 

iken 2017 yılı içinde 2 iştirakinin borsada satılması, tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan ve 

daha önceki yollarda tasfiye işlemleri tamamlanan 1 yurt dışı iştirakinin de kayıtlardan 

çıkarılması sonucunda, yılsonu itibariyle iştirak sayısı 1’i bağlı ortaklık olmak üzere 12’ye 

düşmüştür. 

Holding’in Sayıştay denetimine tabi T. Kalkınma Bankası AŞ’de de çok küçük oranda 

iştirak payı bulunmakta olup, Banka için ayrı denetim raporu düzenlendiğinden burada bilgi 

verilmemiştir. 

Diğer yandan, iştirak statüsünde olmamakla birlikte, Bilanço’da “Menkul Kıymetler 

Hesabı’nda izlenen 3.601 TL tutarında ÖYK’nın 03.09.2004 tarih, 2004/74 sayılı kararı ile 

faaliyetine son verilen Sümer Holding İstanbul Pazarlama Müdürlüğü tarafından geçmiş 

dönemlerde edinilmiş, Holding’e ait finansal yatırım niteliğinde 62,02 TL nominal pay 

değerinde diğer gerçek ve tüzel kişilere tertipli “C Grubu” Vakıfbank hisse senedi 

bulunmaktadır. 
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 Geçmiş yıllar Sayıştay denetim raporlarında, Özelleştirme programında olan Şirketin 

tasfiye işlemlerinin yürütülmesi çerçevesinde söz konusu Vakıfbank hisse senetlerinin usulü 

çerçevesinde bir an önce tasfiye edilmesi önerilmiştir. 

Kuruluşta öneri çerçevesinde T. Vakıflar Bankasına ait hisse senetlerinin tasfiyesini 

teminen Holding’ce Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yazılan 16.11.2017 tarih ve 121 sayılı 

yazı ile görüş istenmiş olmasına rağmen, denetim tarihi itibariyle (Mart 2018 ) henüz bir cevap 

alınamadığı görülmüştür.  

Holding’in, 2017 yılsonu itibariyle iştiraklerinden, sadece Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi 

Limitet Şirketi, Security Papers ve Tümaş faal, diğerleri ise faaliyetleri olmayan veya tasfiye 

halinde şirketlerden oluşmaktadır. 

Holding’e ait iştiraklerin incelenmesinde: büyük bir bölümünün özelleştirme işlemleri 

tamamlanarak Holding ile birleştirilmek süratiyle tüzel kişiliği sona erdirilen kuruluşlardan 

devralındığı ve Holding’in aktif olduğu dönemlerdeki faaliyet alanı ile ilgisi olmayan ve yine 

çoğunun devam eden davaları nedeniyle, tasfiye edilmesi konusunda problemleri olan 

şirketlerden oluştuğu görülerek, geçmiş yıllar Sayıştay denetim raporlarında T. Kalkınma 

Bankası AŞ, Vakıfbank gibi denetim içi olan payların büyük bir kısmının kamu maliyesine ait 

olan bir yerde toplanmasının, bu paylarla ilgili daha sağlıklı kararların alınmasına imkân 

sağlayacağı dikkate alınarak; Holdingin iştiraklerindeki hisselerinin, görece çoğunluk hissesine 

sahip kamu kurum ve kuruluşlarına devri suretiyle elden çıkarılması hususunda Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmasında önerilmiştir. 

 Öneri çerçevesinde Holding tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yazılan 

16.11.2017 tarih ve 121 sayılı yazı ile görüş istenmiş olmasına rağmen, denetim tarihi itibariyle 

(Nisan 2018) henüz bir cevap alınamadığından, Kuruluşça herhangi bir işlem yapılamamıştır.  

Diğer yandan, Holding’in 5.800.000 TL olan nominal sermayesinde %15 oranında, 

870.000 TL. ödenmiş payı bulunan Türk Suudi Yatırım Holding AŞ’nin 25.03.2008 tarihli 

Olağan Genel Kurulunda tasfiyesine karar verildiği ve kararın 12.05.2008 tarih ve 7060 sayılı 

T. Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından sonra oluşturulan ve Holding’i temsilen 1 

üyenin bulunduğu tasfiye kurulunun satışa ilişkin işlemleri sonucunda, Şirketin Antalya 

Belek’te bulunan 17 dönüm arazisi üzerindeki taşınmaz ve dükkânların 4,7 milyon ABD Doları, 

İstanbul’da bulunan 2 villanın toplam 3,3 milyon ABD Doları ve Yalova Armutlu’da bulunan 

2 arsanın da 220 bin TL bedelle satışının 2016 yılında yapılarak tasfiye işlemlerinin 
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sonuçlandırılmasına rağmen, Holding tarafından Suudi yetkililerle irtibat kurulamaması 

nedeniyle tasfiye sürecinin tamamlanamadığı bilgisi alınmıştır. 

Tasfiyenin tamamlanması halinde Holding'in hissesi oranında gelir sağlaması 

beklenmektedir. 

Öneri: 

Holding'in iştiraklerinden büyük bir bölümünün kârlı ve verimli çalışmayan veya gayri 

faal ve hukuki sorunları olan iştirakler olduğu, mevcut iştiraklerin devamında Holding 

yönünden kayda değer bir yarar görülmediği, Sayıştay denetimine tabi olan kuruluşlardaki 

sermaye paylarının da büyük bir kısmının kamu maliyesine ait olan bir yerde toplanmasının 

daha sağlıklı kararların alınmasına imkân sağlayacağı dikkate alınarak; 

-Holding'in iştirak portföyünde bulunan şirketlerdeki hisse paylarının özelleştirme 

imkanı yüksek görülenlerinin öncelikle satış suretiyle, bu imkanı olmayan hisse paylarının ise 

görece çoğunluk hissesine sahip kamu kurum ve kuruluşlarına devri suretiyle elden çıkarılması 

hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması,  

-Holding’in %15 oranında iştirakte bulunduğu Türk Suudi Yatırım Holding AŞ’nin 

Tasfiye Kurulu üyesi Suudi yetkilileri ile irtibat sağlanarak bir an önce tasfiye işlemlerinin 

tamamlanması, önerilir. 

BULGU 8.1.2: Türkiye Demir Çelik İşletmeleri’nden Devralınan Bazı Maden 

Sahalarının Rantabl İşletilmemesi 

Holding ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen TDÇİ’den devralınan Adana ili, 

Feke ilçesi hudutlarında bulunan Attepe demir madeni sahası ile ilgili olarak; TDÇİ döneminde 

imzalanmış olan, tüm demir cevheri rezervleri bitinceye kadar üretim yapma protokolü bulunan 

Özkoyuncu Madencilik Metalürji İnşaat San. ve Tic. AŞ ile Holding Yönetim Kurulunun her 

yıl, belirlenen asgari satış miktarı demir cevheri üretmek üzere sözleşme imzalanmakta iken, 

18.02.2015 tarih, 29271 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6592 sayılı Maden 

Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 22 inci maddesi ile 3213 

sayılı Maden Kanununa getirilen Ek 7 nci maddede; “…Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler 

arasında rödövans sözleşmeleri Bakanlığın iznine tabidir. İzin alınmaksızın yapılan rödövans 

sözleşmesi ile yürütülen madencilik faaliyetleri durdurulur.” hükmünün yer alması üzerine, her 

yıl yenilenen rödövans sözleşmeleri gerekli izin alınmasını teminen Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığına (MİGEM) gerekli izinlerin verilmesi talebiyle gönderilmiş olmasına rağmen süresi 
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içinde izin alınamamıştır. 

Ayrıca aradan geçen süre içinde izin konusunda herhangi bir gelişme sağlanamamasına 

rağmen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan 28.12.2018 tarih ve 460665 sayılı ve 

31.12.2018 tarih ve 461078 sayılı yazı ile yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde her iki 

ocağın da tabanının göl oluşturmayacak şekilde çevre ile uyumlu hale getirilmesi gerektiği aksi 

takdirde Maden Kanunun ilgili maddeleri kapsamında işlem tesis edileceği konusunda 

15.06.2017 tarihli yazı ile tebliğ edildiği belirtilerek, bu defa 23.05.2018 tarih ve E.801053 

sayılık Bakanlık makamının oluru ile mahallinde yapılan tetkikler neticesinde her iki ocağın 

çukurunda yaklaşık 70 metre derinliğinde ve 60 metre çapında gölet oluştuğu ve diğer 

eksiklikler nedeniyle üretim faaliyetlerinin durdurulduğu belirtilmiş ayrıca idari para cezası 

uygulanmıştır. 

Holding tarafından, Bakanlık ile işletmeci firma arasında yapılan yazışmalar 

neticesinde, işletmeci tarafından tespit edilen eksikliklerin giderilmesini teminen ocakta 

çalışma yapılması konusunda Adana Valiliğinden izin istenmesi üzerine, MAPEG’den (eski adı 

MİGEM) alınan 16.04.2019 tarih ve 420514 sayılı yazıda söz konusu maden sahaları ile ilgili 

olarak Genel Müdürlük sistem kayıtlarında rödövans sözleşmelerinin şerhine ilişkin yapılan 

incelemeler neticesinde 7793 sayılı ruhsat için Holding ile Özkoyuncu Maden Metal İnşaat San. 

ve Tic. AŞ arasında yapılmış olan rödövans sözleşmeleri için Bakanlığa gönderilen 

dilekçelerin, sözleşmelerin süresinin sona ermesi, son verilen dilekçenin de şerh işlemlerinin 

devam etmesi nedeniyle, Holding ile ilgili firma arasında düzenlenen rödövans sözleşmelerinin 

Maden siciline şerh edilmediği, şerh edilmiş rödövans sözleşmesi olmadan herhangi bir 

madencilik faaliyetinde bulunulmaması gerektiği belirtilerek MAPEG tarafından tespit edilen 

eksikliklerin giderilmesine yönelik faaliyetlerin veya ocaklarda işletilebilecek rezervin 

kalmadığı söz konusu ise bu alanlarda çevre uyum ve çevre güvenliğinin sağlanmasına yönelik 

faaliyetlerin ruhsat sahibi olarak Holding tarafından yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

Ancak Holding’in gerek faaliyet alanı gerekse personeli açısından söz konusu işlemleri 

yapması mümkün görülmemektedir. 

Karakuz maden sahası işletmeciliği ile ilgili olarak da; Genel Müdürlük uhdesinde 

bulunan Malatya İli Hekimhan İlçesindeki İR.5319 Ruhsat (Sicil:47733) No’lu Karakuz Demir 

Madeni Sahasının rödövansla işletilmesi için, 05.07.2002 tarihinde İşletmeci ile kapatılan T. 

Demir Çelik İşletmeleri AŞ arasında her yıl 50 bin ton demir cevheri üretimi yapılmak üzere 

on yıl geçerli olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır.  
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Söz konusu sözleşmenin 05.07.2012 tarihinde sona ermesi üzerine, taraflar arasında 

imzalanan Rödövans Sözleşmesinin 4 üncü maddesi hükmü dikkate alınarak Yönetim 

Kurulunun 29.05.2012 tarih ve 5/10 sayılı kararı 05.07.2014 tarihine kadar protokol 

imzalanmasına ve bu doğrultuda yıllık sözleşme yapılmasına karar verilmiştir  

Bu arada söz konusu rödövans sözleşme süresinin sona ereceği dikkate alınarak 

Yönetim Kurulu kararı ile beş yıllık süre ile ihaleye çıkılması, sahanın yeni işletmeciye fiilen 

teslim edildiği tarihe kadar geçecek sürede, sahanın işletmeciliğinin Bahar Madencilik San. ve 

Tic. Ltd. Şti. tarafından devam ettirilmesini teminen yürürlükteki sözleşmenin 16.07.2015 

tarihine kadar uzatılmış sayılması kabul edilmiştir. 

Yapılan ihale ile Rödövans Sözleşmesi’nin 4 üncü maddesi hükmüne istinaden “Fiili 

Devir Tarihi”nden itibaren başlamak üzere dört yıl müddetle Hekimhan Madencilik İth. İhr. 

San. ve Tic. AŞ tarafından işletilmesi konusunda 26.12.2014 tarih ve 12/7 sayılı Yönetim 

Kurulu kararı alınmış ve 16.01.2015 tarihinde rödövans sözleşmesi imzalanarak, 17.04.2015 

tarihinde de yer teslimi yapılmıştır.  

Sahanın yeni işletmeciye yer teslimi yapılmadan önce eski firmaya ait demir cevheri 

stoklarının belirlenebilmesi ile sahayı tahliye etmesi için Holding ile eski işletmeci arasında 

sahadaki demir cevheri miktarı, piyasa, mevsim, nakliye koşulları ve tonajı yönünden 

mutabakat sağlanamadığından konu hukuki takibata intikal ettirilmiştir. 

Diğer yandan yapılan ihale neticesinde 17.04.2015 tarihinde yer teslim yapılan 

Hekimhan Madencilik İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından; 2015 yılında rödövans 

sözleşmesinde yer alan miktarın altında üretim yapılması, 2016 yılında da hiç üretim 

yapılmaması üzerine, eksik kalan miktarlar için İşletmeciye cezai şart bedeli ile yapılmayan 

üretim için de rödövans bedeli uygulanmış, İşletmeci tarafından ihtirazi kayıtla Holding 

hesaplarına ödenmiş, ancak ilgili firmaca 2015 yılında üretilen cevherin düşük tenörlü ve 

yüksek empürite değerli olması nedeniyle satışının gerçekleştirilemediği ve sahada ekonomik 

işletilebilir cevher rezervinin sözleşme süresinden önce tükenmiş olduğundan bahisle Rödövans 

Sözleşmesinin 4 üncü maddesi çerçevesinde durum tespit tutanağı düzenlenerek sözleşmenin 

karşılıklı olarak feshi talep edilmiş, Holding tarafından davacının karşılıklı fesih talebinin haklı 

ve yerinde olmadığının, sözleşme ve şartname hükümleri gereği yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi gereği bildirilmesi üzerine de işletmeci tarafından, “16.01.2015 tarihli Rödövans 

Sözleşmesinin feshi, teminat mektubunun nakde çevrilmemesini teminen ihtiyati tedbir kararı 

verilmesi ve teminat mektubunun iptali” talebiyle Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/ 
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175 E. sayılı dosyası ile ve ödenen cezai şart bedelinin ödeme tarihi 17.01.2017 tarihinden 

itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte tahsili” talebiyle de Ankara 10. Sulh Hukuk 

Mahkemesi nezdinde iki dava açılmıştır. 

Hekimhan Madencilik İthalat ve İhracat San. Tic. A.Ş. tarafından Holding aleyhine 

Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin E. 2017/175 dosyası üzerinden açılan (Sözleşmenin 

feshi, teminat mektubunun nakde çevrilmesinin önlenmesini teminen ihtiyati tedbir kararı 

verilmesi ve teminat mektubunun iptali ile 2016 yılı rödovans cezası 952.641,43 TL’nin faizi 

ile birlikte tahsili istemli) birleşen davada; Mahkemenin 29.01.2019 tarih 2019/85 K. sayılı 

Kararı ile davanın reddine karar verilmiş olup, Hekimhan Madencilik İthalat ve İhracat San. 

Tic. A.Ş. tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur. Dosyanın istinaf incelemesinde olduğu 

görülmüştür. 

Diğer yandan Hukuku Holding’e ait 47733 sicil Numaralı Karakuz Demir Madeni 

sahasının işletmeciliğini yapan firma ile imzalanan rödövans sözleşmesinin süresinin 

17.04.2018 tarihinde sona ereceği dikkate alınarak yeniden ihaleye çıkılmasını teminen 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 25.09.2018 tarih ve 6307 sayılı yazı ile başvuruda 

bulunulduğu, ancak aradan geçen süre içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan olumlu ya 

da olumsuz bir cevap alınamadığı ve denetim tarihi itibariyle (Nisan 2019) rödövans 

sözleşmesinin süresinin sona erdiği ve yeniden Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yazılan 

25.04.2019 tarih ve 6307 sayılı yazı ile ihaleye çıkılması konusunda izin talep edilmiştir. 

Yukarıda yapılan inceleme ve değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzere; T. Demir 

Çelik İşletmelerinden devralınan ve hukuku Genel Müdürlüğe ait olan ancak rödövansçı 

firmalar eliyle işletilen maden sahalarında, Holdingin özelleştirme sürecinde olması sonucu 

rödövans işletmeciliği ve ruhsat hakları konusunda tecrübeli personel yetersizliği nedenleriyle, 

rödövans sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolüne ilişkin iş ve işlemler ile 

mevzuattan doğan yükümlülükler hususlarında firma ve/veya yetkili merciler ile anlaşmazlıklar 

yaşandığı ve bu anlaşmazlıkların idari ve mali cezalar ile hukuki süreçlere yol açarak kurum 

kaynaklarının zarar uğratılmasına ve zaman kaybına yol açması yanında gelinen bu noktada her 

iki madenin de üretiminin durmasına neden olduğu görülmektedir.  

Öneri: 

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

Çelik İşletmelerinden devralınan, ikisi Adana ili, Feke ilçesi hudutlarında bulunan Attepe demir 

madeni sahası ile biri Malatya ili, Hekimhan ilçesi hudutlarında bulunan Karakuz demir maden 
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sahalarının işletilmesi ile ilgili olarak; özelleştirme sürecinde olan Holding’in, rödövans 

işletmeciliği ve ruhsat hakları konusunda tecrübeye sahip personel yetersizliği sonucu, 

rödövans sözleşmelerinin yürütümünde firma ve yetkili merciler ile yaşanan sorunların idari ve 

mali cezalar ile hukuki süreçlere intikal ederek, Kurum kaynaklarının zarara uğratılmasına ve 

zaman kaybına yol açtığı göz önüne alınarak; ruhsatlı sahalar ile ilgili iş ve işlemlerin 

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğindeki hususlar çerçevesinde katma değer 

yaratılarak Ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından, daha rantabl ve karlı olarak 

işletilmesini teminen, uzun süreli işletme hakkı devri şekliyle özelleştirilmesi veya bu konuda 

tecrübe ve personele sahip kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmesi konusunda Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması önerilir. 

BULGU 8.1.3: Holding'deki Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına İlişkin Gerekli 

Düzenlemelerin Yapılmaması 

2017 yılı denetim raporu çalışmaları çerçevesinde yapılan incelemelerde:  

Holding’in sözleşmeli personelle ilgili işlemlerinin, YPK kararları ve Sözleşmeli 

Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütüldüğü, başlangıçta (1985 yılı) sözleşmeye 

geçen tüm personelin sosyal güvenlik yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi 

olmasına rağmen, Emekli Sandığı Kanununun geçici 191 inci maddesi uyarınca, önceden 

memuriyeti bulunanların Emekli Sandığı ile ilişkilerinin devam ettirildiği, memuriyeti 

bulunmayan ve yeni işe alınanların ise SSK’lı olduğu, 

Kuruluşun 1987 yılında özelleştirme kapsamına alınarak 28.10.1988 tarih ve 88/11 

sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile 233 sayılı KHK kapsamından çıkarılması nedeniyle, 

233 sayılı KHK’ye tabi kurumların personel rejimini yeniden düzenleyen 399 sayılı KHK eki 

kurum listelerinde de Sümer Holdinge yer verilmediği, 

Ortaya çıkan statü boşluğunun, 11.4.1990 tarihinde yayımlanan 418 sayılı KHK’nin 40 

ıncı maddesi ile özelleştirme kapsamına alınan kurumlarda çalışan sözleşmeli personelin ücret 

ve özlük haklarını belirleme yetkisi, Yüksek Planlama Kuruluna bırakılarak giderilmeye 

çalışılmış ise de, anılan KHK’nın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine, 

20.05.1994 tarih ve 21939 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 527 sayılı KHK’nın 31 

inci maddesinin 1 inci fıkrası ile; “3291 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirme 

kararı alınan teşebbüs ve bağlı ortaklıklardaki sözleşmeli statüde çalışan personelin ücret ve 

diğer özlük hakları, kamu kesimi sermaye payı %50’nin altına düşünceye kadar YPK Kararı ile 
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tespit edilir” hükmü uyarınca sözleşmeli personelin ücret ve diğer özlük haklarına ilişkin 

yetkinin yine YPK’ya bırakıldığı, 

Bu arada 418 sayılı KHK’nin 40 ıncı maddesi hükmüne istinaden Holding’ce yeniden 

düzenlenen Sümer Holding Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin, Yüksek Planlama Kurulunun 

27.04.1992 tarih ve 92/T-32 sayılı kararı ile onaylandığı, 

Ancak söz konusu Yönetmelik ile; kamudaki sözleşmeli personel ücretlerinden farklı 

olarak mali ve sosyal haklar getirilmesi yanında, 1985 yılında sözleşmeye geçen tüm personel 

sosyal güvenlik yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi iken, Emekli Sandığı 

Kanununun geçici 191 inci maddesi uyarınca, önceden memuriyeti bulunanlardan, Emekli 

Sandığı ile ilişkilerini devam ettiren personel ile ilgili olarak, 140 ıncı maddesinin 2 inci fıkrası 

ile “5434 sayılı Kanuna göre sosyal güvenlik açısından TC Emekli Sandığı iştirakçiliğini 

sürdürmesi nedeniyle Sandıkça emekli aylığı bağlanan personele veya kanuni mirasçılarına 

emekli ikramiyesi ödenmesine esas aylığı ile en son sözleşme ücreti arasındaki fark, sözleşmeli 

statüde geçen her tam yıl için hesaplanmak suretiyle ödenir. Ancak iş sonu tazminatının yıllık 

miktarı ilgili mevzuattaki sınırı geçemez.” şeklinde düzenleme yapıldığı, 

ve uygulamanın bu şekilde sürdürüldüğü görülmüştür. 

Bu arada, Holding’in 2005 yılında tüm işletme birimlerinin özelleştirilmesinden sonra 

tamamen kapatılması beklenirken, ÖYK’nın 13.06.2005 tarih ve 71 sayılı kararı ile bugüne 

kadar sürdürülen özelleştirme çalışmaları neticesinde, varlıklarının önemli bölümü 

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

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

yapı veya yapılar altında bir tüzel kişilikte birleştirilmesine karar verildiğinden, söz konusu 

karar çerçevesinde, çeşitli tarihlerde alınan ÖYK Kararları ve ÖİB talimatları ile özelleştirme 

programındaki bazı kuruluşların, Holding bünyesinde birleştirilerek, tüzel kişiliklerinin sona 

erdirilmesi uygulamasına geçilmiş ve hizmetin ifası için yarar görülen hallerde de usul ve 

esasları ÖİB tarafından açıkça belirlenmek kaydıyla, ÖYK kararlarıyla verilen yetki 

çerçevesinde mülkiyetindeki taşınmazların özelleştirilmesi fonksiyonunu verilmiştir. 

Söz konusu ÖYK kararı ile verilen yeni fonksiyon uyarınca, Holding yeniden yapılanma 

sürecine girmiştir. 

Bu çerçevede Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan 27.09.2005 tarih ve 1433 

sayılı olur ile; “Sümer Holding bünyesinde farklı mevzuata tabi kadro ve pozisyonlar olması 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Sümer Holding A.Ş. 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 48 
 

sebebiyle üst düzey atamalar için (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, 

Hukuk Müşaviri, Müfettiş, Başuzman vb.) 399 sayılı KHK eki I sayılı cetvele tabii kadroların 

kullanılması, yeterli boş kadro bulunmaması halinde yapılacak üst düzey atamalar ile diğer 

atamalar için 527 sayılı KHK uyarınca ihdas edilen sözleşmeli personel pozisyonlarının 

kullanılması, ekli organizasyon şemasına göre yapılacak atamaları müteakiben, 527 sayılı KHK 

uyarınca ihdas edilen sözleşmeli personel pozisyonlarının 4046 sayılı Kanunun 22 inci maddesi 

uyarınca İş Kanununa tabi pozisyonlara tahvil edilmesi, 

-Ekli organizasyon şemasının, Sümer Holding AŞ Organizasyon Şeması olarak 

yürürlüğe konulması, 

- Organizasyon şeması içinde yer alan 399 sayılı KHK’ya ekli cetvele tabi kadro ve 

pozisyonlar ile İş Kanunlarına tabi unvanlara yapılacak atamaların haricinde kalacak 

personelin, istihdam fazlası olarak Devlet Personel Başkanlığına bildirmeleri, 

-Şema haricinde kalan merkez boş kadro ve pozisyonlarının iptal edilmesi, 

-Taşra teşkilatında işlevsiz kalmış tüm kadro ve pozisyonların iptal edilmesi, 

-Sümer Holding AŞ’nin 399 sayılı kadro ve pozisyonlar ile İş Kanununa tabi unvanların 

Ek II’de belirtilen şekilde olması, bu kadro ve pozisyonlar ile unvanların Ek:1 organizasyon 

şeması içine yerleştirilmesi.”, 

gerektiği belirtilmiştir. 

Holding Yönetim Kurulunun 06.10.2006 tarih ve 4/51 sayılı kararı ile Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığından alınan 27.09.2005 tarih ve 1433 sayılı olurda yer alan tüm hususlar 

karara derç edilerek, organizasyon şemasına uygun olarak, gerekli atamaların yapılmasından 

sonra kalan boş kadroların iptal edilmesi kabul edilmiştir. 

Ancak aradan geçen süre içinde iptal işleminin yapılmadığı görülmüştür. 

Diğer yandan 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “Bu 

madde gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak nakil sebebiyle boşalan kadro 

ve pozisyonlar, boşaldıkları tarihten itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş 

sayılır.” hükmü gereğince, Yönetim Kurulunca yapılan 527 sayılı KHK’ya tabi kadro ve 

pozisyonlardan ihtiyaç fazlası olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personel 

kadrolarının da iptal edilmediği anlaşılmaktadır. 
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Nitekim 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu çalışmaları çerçevesinde yapılan 

incelemelerde; Holding’in özelleştirme işlemleri tamamlanarak tüzel kişiliği sona erdirilen tta 

Gayrimenkul AŞ ile birleşme sürecinde, yeniden yapılanmaya gidildiği ve Yönetim Kurulu’nun 

16.11.2016 tarih ve 11/54 sayılı kararı ile düzenlenen organizasyon şemasında uygun olarak, 

399 sayılı KHK’nin II sayılı cetveline tabi olarak çalışan ve daha önce 506 sayılı Kanuna tabi 

olarak hiç çalışmamış 16 personelin yeniden 527 sayılı KHK’nin 31 inci maddesine tabii 

pozisyonlara atandığı görülmüştür. 

Diğer yandan 527 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde eski statülerine devam eden 

sözleşmeli personelin YPK Kararı ile belirlenen ücretleri 399 sayılı KHK’nin II sayılı cetveline 

göre bir miktar yüksek olmasının yanında, evlenme ve ölüm yardımı vb. gibi bir takım ek mali 

ve sosyal hakların yer alması ile emekli ikramiyesinin farklılık arz etmesi, bir yandan 5434 

sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile tespit edilen emekli ikramiyesi sınırlamalarının 

geçilmesine, diğer yandan 399 sayılı KHK ile TC Emekli Sandığına tabi memur olarak çalışarak 

emekli olanlar ile sözleşmeli personel statüsünde çalışırken (Emekli Sandığına tabi) emekli 

olanlar arasında eşitlik ilkesinin zedelenmesine neden olduğu ve Kuruluşa ek finansman yükü 

getirdiği dikkate alınarak 2017 yılı Sayıştay denetim raporunda,  

Sümer Holding’de çalıştırılan sözleşmeli personel pozisyonları ile ilgili olarak; 

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27.09.2005 tarih ve 1433 saylı oluru çerçevesinde 

06.10.2006 tarih ve 4/51 sayılı Yönetim Kararı ile kabul edildiği üzere, yeniden yapılanma 

sürecinde yapılan atamalardan sonra, boş kalan 527 sayılı KHK’ye tabi pozisyonların iptal 

edilmesi ile Yönetim Kurulu kararının alındığı tarih itibariyle 527 sayılı KHK’ye tabi olarak 

çalışmakta olan personelden de, ihtiyaç fazlası personel olarak diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarına nakledilenlerin pozisyonlarının, 4046 sayılı Kanunun 22 inci maddesinin 3 üncü 

fıkrası uyarınca iptal edilmesi, 

-16.11.2016 tarih ve 11/54 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yeniden düzenlenen 

organizasyon şeması çerçevesinde 527 sayılı KHK’ye tabi pozisyonlara yapılan atamalar 

sonucunda, personel arasında oluşan ücret, mali ve sosyal haklar ile emekli ikramiyeleri 

konusundaki eşitsizliği gidermek amacıyla, ilgili mercilerden görüş alınmak suretiyle, Sümer 

Holding Sözleşmeli Personel Yönetmeliği’nde gerekli düzenlemenin yapılması, 

-Holding’ce ihtiyaç duyulan memur ve sözleşmeli personel kadro ve pozisyonlarının, 

Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek, her yıl Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen kadro 
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İptal ve İhdası suretiyle oluşturulması, 

önerisi getirilmiştir. 

Ancak 2018 yılı denetim raporu çerçevesinde yapılan incelemelerde; Kuruluşça öneriye 

verilen cevapta; “Holdingimizde 4046 sayılı Kanunun 22’nci maddesi gereğince İstihdam 

Fazlası Personel olarak belirlenerek görevinden ayrılan 399/I-II ve 527’ ye tabi bütün 

personelin kadroları öneride belirtildiği üzere 4046 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin 3’üncü 

fıkrası hükmü gereğince iptal edilmekte olup, 2017 yılı içinde görevinden ayrılan 399/I’e tabi 

6 (altı), 399/II’ye tabi 14 (ondört) ve 527’ye tabi 3 (üç) olmak üzere 23 (yirmi üç) kadro iptal 

edilmiştir.  

Holdingimizde görev yapan 399/II’ye ve 527’ye tabi personelin temel ve brüt ücretleri 

YPK kararları ile Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden belirlenmekte olup, bu gün 

itibariyle her iki statüde görev yapan personelin pozisyon unvanları itibariyle brüt ücretlerinde 

herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. 

Öneride belirtildiği üzere kurum birleştirmeleri neticesinde Holdingimizde 399/I ve II 

ile 527’ye tabi olmak üzere sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Kanunun 4/a-c maddesi ve 

4857 sayılı İş Kanununa göre istihdam edilmekle birlikte TİS’e tabi ve TİS kapsamı dışında 

olmak üzere 6 (altı) farklı personel yapısı bulunmakta olup, Holdingimizde personel 

istihdamının 527 sayılı KHK’nin 31’inci maddesi uyarınca yapılması nedeniyle 190 sayılı 

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olmayıp, bu kararname 

doğrultusunda istihdam edilen 399/I ve II sayılı cetvele tabi personel kadroları tüzel kişilikleri 

sona erdirilerek Holdingimizle birleştirilen TÜGSAŞ, SEKA, TDÇİ, TZDK ve tta Gayrimenkul 

A.Ş. gibi kurumlardan intikal eden kadrolardır.” 

İfadesine yer verilerek 2018 yılı içinde konu hakkında bir düzenleme yapılmadığı gibi 

Yönetim Kurulunun 31.01.2019 tarih ve 1/14 sayılı kararıyla kabul edilen 01.01.2019 tarihi 

itibariyle memur, sözleşmeli personel, kapsam dışı ve kapsam içi daimî işçi program 

kadrolarının incelenmesinde de 2019 yılı iş programında 399 sayılı KHK’nın I sayılı cetveline 

tabi 83, II sayılı cetvele tabi 220, 527 sayılı KHK’ya tabi 70 pozisyonun olduğu görülmektedir.  

Yukarıda da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, 527 sayılı KHK’nın 31 inci maddesinin 

1 inci fıkrası ile yapılan düzenleme ile bu pozisyonların sürekli olmadığı, sadece 399 sayılı 

KHK’nın yürürlüğe girmesinden önce özelleştirme programına alınan kuruluşlarda halen 

çalışmakta olan personelin geçiş sürecinde kazanılmış haklarını korumak amacıyla yapılmış bir 
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düzenleme olduğu göz ardı edildiği gibi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27.09.2005 tarih 

ve 1433 saylı oluru çerçevesinde 06.10.2006 tarih ve 13/51 sayılı Yönetim Kararı gereği de 

yerine getirilmediği açıkça görülmektedir. 

Öneri: 

Holding’deki 527 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personel pozisyonları ile ilgili olarak; 

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27.09.2005 tarih ve 1433 sayılı oluruna dayanarak 

06.10.2005 tarih ve 13/51 sayılı Yönetim Kararı ile kabul edildiği üzere, boş kalan 527 sayılı 

KHK’ye tabi pozisyonların iptal edilmesi, 

-16.11.2016 tarih ve 11/54 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yeniden düzenlenen 

organizasyon şeması çerçevesinde 527 sayılı KHK’ye tabi pozisyonlara yapılan atamalar 

sonucunda, personel arasında oluşan ücret, mali ve sosyal haklar ile emekli ikramiyeleri 

konusundaki eşitsizliği gidermek amacıyla, ilgili mercilerden görüş alınmak suretiyle, Sümer 

Holding Sözleşmeli Personel Yönetmeliği’nde gerekli düzenlemenin yapılması, 

-Holding’ce ihtiyaç duyulan memur ve sözleşmeli personel pozisyonlarının, Devlet 

Personel Başkanlığına bildirilerek, her yıl Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen kadro İptal ve 

İhdası suretiyle oluşturulması, önerilir. 

BULGU 8.1.4: Holding’in Mülkiyetinde Olan Taşınmazların Değerlendirilmemesi 

2017 yılı denetim raporu çerçevesinde yapılan incelemelerde; Holding’in özelleşen 

kuruluşlardan devralınan, Türkiye’nin değişik yörelerinde, 2017 yılsonu itibariyle toplam 1.359 

parça 10.918 m2’lik taşınmazı bulunmakta olduğu ve bir kısmının konum itibariyle değer 

taşıdığı, bir kısmının da devir anında kullanılır durumda olmasına rağmen özelleştirme 

sürecinin uzun yıllar sürmesi ve kullanılmaması nedeniyle harap hale geldiği veya üçüncü kişi 

ve kuruluşlar tarafından ücretsiz olarak işgal edildiği görülmüştür. 

Örneğin: Mülkiyeti SEKA’dan Holding’e geçen Fethiye Göcek İskelesi, kiracısının 

25.12.2015 tarihli mahkeme kararı gereğince tahliyesi sonrasında, konumu itibariyle oldukça 

kıymetli olan iskelenin, atıl vaziyette bekletilmesi sonucunda, koruması da olmadığından 

ücretsiz yararlanmaya açık duruma geldiği, Tümosan’dan devralınan Konya’daki binalar, 

Hatay Dörtyol İlçesi/Yenikent Mahallesi Cem Tatil Sitesindeki 54 daireli konutlar ile 

Malatya’daki vagon fabrikasının idari ve lojman binalarının da metruk hale geldiği tespit 

edilmiştir. 
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Holding’in, Ankara dışında bir teşkilatı bulunmadığından, söz konusu taşınmazların 

bakımı ve korunması konusunda, gerek personeli, gerekse finansman imkanı olmadığından, söz 

konusu taşınmazlara ilişkin iş ve işlemlerin uzaktan yürütülmesinde de birçok güçlükle 

karşılaşıldığından hareket ile; özelleştirmek amacıyla Holding’e devredilen veya tüzel kişiliği 

sona erdirilen kuruluşlardan devralınan taşınmazların; uzun yıllar alan özelleştirme süresince 

kullanılmaması veya gereği gibi bakım ve onarımlarının yapılamaması nedeniyle 

korunamaması vb. nedenlerle metruk hale geldiği dikkate alınarak inceleme yapmak üzere 

heyetler oluşturularak; 

-Holding mülkiyetindeki taşınmazların özelleştirilinceye kadar olan süreçte kiraya 

verme veya kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis etme vb. işlemlerle kullanılma imkanlarının 

araştırılması, 

-Yapılış amacında kullanılması mümkün olmayan metruk hale gelmiş binaların İdareye 

yeni külfetler getirmemesi için söz konusu alanların arsa olarak değerlendirilmesi, 

-Holding’ce devralınan lojmanların bir an önce özelleştirilmesi veya mahallinde 

faaliyette bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmesi, 

-Başta Fethiye-Göcek’teki iskele olmak üzere, Holding envanterinde yer alan ve konum 

olarak değer taşıyan veya kullanılmaya müsait olan gayrimenkullerin, ücretsiz olarak 

kullanılmasını ve harap olmasını engellemek amacıyla bir an önce özelleştirilmesinin 

sağlanması veya koruma amaçlı projelerin yapılması,  

hususlarında ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması önerilmiştir. 

Kuruluşça öneri çerçevesinde, 2018 yılı içinde, taşınmazların yerinde tesbitinin 

yapılarak rapor ve tutanakların düzenlenmesi, taşınmazların mevcut durumunun 

değerlendirilmesi, yapılması gereken işlemler ile alınması gereken önlemler hususunda çözüm 

alternatiflerinin oluşturulması ve taşınmazlara ilişkin Durum Tesbit Raporları’nın 

düzenlenmesini teminen Genel Müdürlüğün 09.10.2018 tarih ve 325 sayılı oluru ile Taşınmaz 

Tespit Komisyonu oluşturulmuştur. 

Komisyonun çalışmaları sonucunda hazırlanan Durum Tesbit Raporu’nda taşınmazların 

bir kısmının imar planlarında Yeşil Alan, Resmi Kurum Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Mera, 

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

Resmi Tesis- Park- Belediye olarak yer aldığı ve bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları mahalli 
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idereler tarafından fiilen kullanıldığı, bir kısmından yol geçtiği tesbiti yapılmıştır. 

Söz konusu rapor çerçevesinde; yerel yöneticiler ile de görüşmeler yapılmak suretiyle 

kamu kurum ve kuruluşlarınca fiilen kullanılması veya belediyelerce ortak kullanım alanlarında 

olması nedeniyle satışının mümkün olmadığı kanaatine varılarak, kamulaştırılmasının uygun 

olduğu, zaten bir kısmı ile ilgili olarak geçmişte ilgili kuruluşlarca kamulaştırma taleplerinin 

olduğu görülerek, onay alınmasını teminen çeşitli tarihlerde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 

yazılar yazılmış olmasına rağmen  büyük bir kısmına cevap verilmediği, birkaç taşınmaz ile 

ilgili olarak da imar planı değişikliği yapılmak suretiyle, satış için çalışmalar yapıldığı bilgisinin 

verildiği görülmüştür. 

Yine Durum Tesbit Raporu’nda yer alan, metruk durumda, kullanılamaz durumda olan 

ve tehlike arzeden bir kısım taşınmazların yıkımına izin verilmesi konusunda, değişik tarihlerde 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yazılan yazılara da yine cavap alınamamıştır. 

2018 yılı içinde sadece Bursa İli Osmangazi İlçesi Demirtaş mahallesinde bulunan 3 

adet tütün deposu ile ilgili olarak Osmangazi Belediye Başkanlığından alınan 25.09.2018 tarih 

ve 122995 sayılı yazı ile; korunaklı ve halen kullanıma uygun durumda olması nedeniyle, 

şahıslarca küçük baş hayvan barınıdırıldığı ve Suriyeli vatadaşların konakladığı, tinerci-balici 

ve uyuşturucu müptelalarıının uğrak yeri haline geldiği, güvenlik zaafiyeti oluşturduğu, sık sık 

küçük çaplı yangınlar çıktığı ve can güvenliği tehditi oluşturduğu belirtilerek, Holding 

tarafından  yıkımı veya satış, kiralama, bedelli/bedelsiz devir vb. özelleştirme yöntemleri 

dahilinde işlem tesis edilmesi talebi ile Diyarbakır ili Kayapınar ilçesi, Kayapınar mahallesinde 

eski tekel fabrikası ve müştemiletının daha önceki yıllarda satışının yapılmasına rağmen, satışı 

yapılmayan bazı parsellerdeki binaların yarısının satılan parsel ile yol olarak ayrılmış olan 

kısmın üzerinde olması nedeniyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca yıkımına izin verildiği 

görülmektedir. 

Bu gelişmelerden de görüleceği üzere; Holding’in Ankara dışında teşkilatı 

bulunmadığından, söz konusu taşınmazların takibi, bakımı ve korunması bakımından personeli 

ve maddi imkanı olmadığı gibi taşınmazlar hakkında, Özelleştirme İdaresi Başkanlığından onay 

istenmesi dışında, tasarrufta bulunma yetkisi de bulunmadığından, kullanılır durumda olan 

taşınmazlar gelir getirecek şekilde değerlendirilememekte ve özelleştirme süreçlerinin de çok 

uzun yıllar sürmesi, taşınmazların harap duruma gelmesine neden olmaktadır. 
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Öneri: 

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

birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliği sona erdirilen kuruluşlardan devralınanlar ile daha sonraki 

yıllarda ÖYK ve ÖİB kararları ile bedelsiz olarak devredilenler olmak üzere 2018 yılsonu 

itibariye toplam 1.382 parça halinde 10.135.904 m2 taşınmazı bulunmakta olup, bir kısmının 

devredildikleri tarihte kullanılır durumda olmasına rağmen, aradan geçen süre içinde işgal ve 

talan edildiği, bir kısmının da kullanılmaması nedeniyle harap duruma geldiği dikkate alınarak; 

-Kamu yararı ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını teminen, Holding 

tarafından düzenlenen Taşınmaz Tespit Komisyonu tarafından yapılan tesbitler çerçevesinde, 

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

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

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

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

olarak devredilmesi,  

-Göcek’teki iskelede olduğu gibi konumu itibariyle değerli veya kullanılma imkanı 

bulunan taşınmazların harap duruma gelmemesi için bir an önce satışının yapılması, 

konusunda başlatılan girişimlerin bir an önce sonuçlandırılması için Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması önerilir. 

BULGU 8.1.5: 8.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

8.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

BULGU 8.2.1: Holding Yönetim Kuruluna Yeni Üye Atanmaması 

Sümer Holding Ana statüsünün 27 nci maddesinde, “ Holding Yönetim Kurulu 5 (beş) 

üyeden oluşmaktadır. Üyeler, aralarından Yönetim Kurulu’na Başkan ve Başkan Vekili 

seçmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 1 yıldır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu 

üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Yönetim Kurulu, Şirketin temsil ve 

idaresinden sorumludur. Yönetim Kurulu Holding’in işlerini tedvirde, Kanun ve Ana 

Sözleşme’nin Genel Kurul (ÖİB)’a verdiği yetkilerin dışındaki tüm yetkilere tam olarak 

sahiptir.” Hükmü yer almasına rağmen, özelleştirme programında olan Holding’in ve pay 

sahipliği hakkının ÖİB tarafından yürütülmesi nedeniyle, Holding Yönetim Kurulu Başkan ve 

Üyeliklerine ÖİB’yi temsilen 1 yıllık süre için 4046 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (i) 
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bendi uyarınca ÖİB’nin teklifi ve ilgili Bakan Oluru ile atama yapılmaktadır. 

2018 yılı denetim raporu çerçevesinde yapılan incelemelerde: 2018 yılı içinde aynı 

zamanda yönetim kurulu başkanlığına da atanan Holding Genel Müdürü ile bir üyenin görev 

süresinin 14.07.2018 tarihinde, diğer bir üyenin görev süresinin 14.06.2018 tarihinde sona 

ermesi üzerine 2018 yılsonuna kadar toplantı yapılamamıştır. 

 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca 28.12.2018 tarihinde yeni bir üye atanması üzerine, 

yönetim kurulu denetim tarihine kadar (Nisan 2019) 4 toplantı yaparak çeşitli konularda 31 

karar almıştır. 

Ancak Ana Statüde yönetim kurulu üye sayısının 5 olarak belirlenmesine rağmen, 3 üye 

ile toplantı yapılmakta iken, bir üyenin daha görev süresinin 14.04.2019 tarihinde sona ermesi 

üzerine, yönetim kurulu toplantı yeter sayısının yine olmaması nedeniyle, yönetim kurulunun 

toplantı yapamadığı görülmektedir. 

Öneri: 

En üst karar organı olarak Holding’in yönetim ve idaresinden sorumlu olan yönetim 

kurulunun, üye sayısının yeterli olmaması nedeniyle toplantı yapamaması, Ana Sözleşme ve 

ilgili mevzuat gereği süresi içinde alınması gereken kararların alınamamasına ve telafisi 

mümkün olmayacak muhtemel idari ve mali ceza ve zararlara neden olacağı dikkate alınarak; 

boş olan yönetim kurulu üyeliklerine bir an önce atama yapılması önerilir. 

BULGU 8.2.2: Holding Dışında Geçici Olarak Görevlendirilen Personelin 

Kurum'a Önemli Bir Mali Yük Getirmesi 

2017 denetim raporu ile ilgili olarak yapılan incelemelerde; Holding personelinden 1’i 

05.02.2004, 1’i 11.01.2000, 1’i de 21.07.2016 tarihinden itibaren olmak üzere 3 personelin 

Başbakanlıkta, 1’inin 02.08.2017 tarihinden Maliye Bakanlığında, 1’i, 20.02.2012 tarihinden, 

1’i de 29.12.2016 tarihinden itibaren olmak üzere 2 personelin TBMM’de, 36 personelin de 

bazılarının 2004-2005-2006 yıllarından başlamak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığında 

olmak üzere 42 personelin ücret ve özlük hakları Holding tarafından karşılanmak kaydıyla, 

uzun süredir geçici görevli olarak istihdam edildiği, 

Holding personelinden, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında istihdam edilen 36 

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

kapsam dışı personelden oluştuğu,  
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2017 yılsonu itibariyle Holding’de çalışan 176 personelinin %23’üne tekabül eden ve 

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

ve özlük haklarının, Holding bütçesinden karşılanması, harcamaların yükselmesine neden 

olduğu,  

Görülerek Holding’in gelir getirici önemli bir faaliyetinin kalmadığı ve gelecek yıllar 

için mali tablonun daha da ağırlaşacağı dikkate alınarak; yıllardır kuruluş dışında geçici görevli 

olarak görev yapan ve masrafları Holding tarafından karşılanan personelin durumunun yeniden 

değerlendirilmesi ve gerekirse çalıştıkları yere naklinin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşlar 

nezdinde sürdürülen girişimlerde bulunulması,  

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

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

sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 6’ncı maddesi hükümleri çerçevesinde 

geçici görevlendirilmişlerdir.” denilmiştir. 

2018 yılı denetim raporu çerçevesinde yapılan incelemelerde; 2018 yılsonu itibariyle 

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

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

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

görülmektedir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında 2018 yılsonu itibariyle görevlendirilen 35 

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

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

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

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

yılından, 4’ünün de 2017 yılından itibaren olmak üzere görevli olduğu ve 2018 yılsonu 

itibariyle 3.545 bin TL tutarında harcama yapıldığı tespit edilmiştir.  

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

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda şoför olarak görevlendirildiği görülmektedir.  

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

ortaklıkları ile özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan personelden idarece 

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

kaydıyla idarenin re'sen vereceği karar ile bu idarede görevlendirilebilir. Bu personel İdarede 
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görevli oldukları süre içinde kendi kuruluşlarında ücretli izinli sayılır.” hükmü yer almakta ise 

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

görevli olan 35 personele yapılan harcamaların, özelleştirmenin maliyeti olarak Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı hesaplarında olması gerekirken haksız bir şekilde Holding hesaplarına zarar 

olarak kaydedilmesi, kamu harcamalarının gerçek durumunun yansıtılmasını da 

engellemektedir. 

Öneri: 

Holding’in özelleştirme programında olmasının doğal sonucu olarak tasfiye sürecinde 

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

durumunun daha da ağırlaşacağı dikkate alınarak; Holding kadrolarında yer almasına rağmen, 

yıllardır Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda görevli olan 35 personele yapılan harcamaların, 

özelleştirme maliyeti olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hesaplarında yer alması gerekirken 

haksız bir şekilde, Holding hesaplarına zarar olarak kaydedilmesi, kamu harcamalarının gerçek 

durumunun yansıtılmasını da engellediğinden, söz konusu personelin durumunun yeniden 

değerlendirilmesi ve gerekirse çalıştıkları yere naklinin sağlanmasını teminen Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması önerilir. 

BULGU 8.2.3: Holding'in Bağlı Ortaklığı Olan Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi 

Limited Şirketi’nin, Holding Teftiş Kurulu Tarafından Periyodik Olarak 

Denetlenmemesi 

Holding’in bağlı ortaklığı olan, Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limitet Şirketi'nin 2005 

yılında 365 ton satış ile %33 olan pazar payının, 2006 yılından itibaren hızla düşmeye 

başlayarak %11’seviyelerine kadar inmişken, daha sonraki yıllarda yeni ürünlerin üretime 

alınması sonucunda, son üç yılda artış göstermeye başlayarak 2013 yılında %14,2’e, 2014 

yılında %15’e, 2015 yılında %21’e, 2016 yılında %23’e, 2018 yılsonu itibariyle de pazar 

payının %26 düzeyine yükseldiği görülmektedir. 

Şirketin 01.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim ve 

denetim kurulunun ibrası ile 13.933.008,55 TL tutarındaki dönem karının %10 oranındaki 

kısmının personele dağıtımından sonra kalan karın ortaklara hissesi oranında dağıtılmasına 

karar verilmiş ve Holding’e de 2017 yılı karından 2,3 milyon TL temettü ödemesi yapılmıştır.  

Holding’in bağlı ortaklığı olan Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limitet Şirketi'nin merkezi 

yurt dışında olması nedeniyle, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu 4’üncü maddesi uyarınca; Merkezi 
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yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, 

sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak %50’den fazla olan özel kanunlar ile 

kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerinin (kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları hariç), Kamu payı %50’den az olmamak kaydıyla bağlı veya bu idarelerin 

kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, 

müessese, birlik, işletme ve şirketlerinin Sayıştay tarafından denetlenmesi öngörülmüş olup, bu 

konuda 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 sermayesinin sağlayan kamu iktisadi teşebbüslerince yapılan 

denetimleri sonucu hazırladıkları raporlar üzerinden Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 

(Sayıştay) tarafından incelenmesi, denetim sonuçlarının, yıllık denetim raporlarına dahil 

edilmesine dair verilen karar çerçevesinde Kuruluş Teftiş kurulu tarafından hazırlanan raporlar 

üzerinden yapılmaktadır. 

Ancak, 2018 yılı Sayıştay denetim raporu çerçevesinde yapılan incelemelerde; Holding 

Yönetim Kurulunun 09.07.2018 tarih ve 8/27 sayılı kararı ile Teftiş Kurulu Başkanının şirketin 

denetimini yapmak üzere görevlendirilmiş olmasına rağmen Özelleştirme Başkanlığına onay 

alınmasını teminen 23.07.2018 tarih ve 17895 sayılı yazı yazılmasına rağmen olumlu veya 

olumsuz bir cevap alınamadığından Şirketin 2017 yılına ilişkin iş ve işlemlerine ilişkin, Holding 

Teftiş Kurulunca hazırlanmış teftiş raporları bulunmadığından söz konusu iştirak ile ilgili 

olarak yeterli inceleme yapılamamıştır. 

Öneri: 

Merkezi yurt dışında olmasına rağmen sermayesinin %50 oranındaki hissesi Holding’e 

ait olan, Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketinin faaliyetlerinin denetlenmesini 

teminen, Kuruluş Teftiş Kurulu tarafından periyodik denetimlerinin yapılması önerilir. 

BULGU 8.2.4: Holding’in Şüpheli Alacaklarının Tahsil Edilememesi 

Holding’in 2017 yılından devralınan 10.870 bin TL tutarındaki şüpheli ticari 

alacaklarına yıl içinde, Holding’in mülkiyetinde olan Karakuz demir madeni sahasını işleten 

Hekimhan Madencilik İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.’nin hukuki takibata intikal eden 3.713 

bin TL tutarındaki rödövans bedelinden doğan alacak nedeniyle giriş olmuş, yine aynı firmanın 
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teminat mektubunun nakde çevrilmesi sonucu yapılan 1.136,5 milyon TL tutarındaki tahsilat 

ile kaybedilen davalar ile acizlik vesikası alınan alacakların kapatılmasından ileri gelen toplam 

355 bin TL tutarındaki diğer çıkışlar sonucu 2019 yılına 13.087 bin TL tutarında şüpheli ticari 

alacak devretmiştir.  

Diğer alacaklarda da durumun aynı olduğu, 2017 yılından devreden 24.944 bin TL 

tutarındaki alacaklara yıl içinde yapılan 5.197 bin TL tutarındaki girişin, 2.577 bin TL’sinin 

yine Hekimhan Madencilik İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.’den rödövans bedelinden alacağa, 

3.168 bin TL’sinin de tta Gayrimenkul AŞ döneminde ödenerek gider kaydedilen Kartal 

Belediyesine ödenen emlak vergisi alacağına ait olduğu, Holding tarafından yapılan 

incelemelerde, söz konusu taşınmaz üzerinde emlak vergisi muafiyetinin bulunduğunun tespit 

edilmesi üzerine gider kaydedilen 2016 yılı emlak vergisi 1. taksidinin yeniden alacaklar 

alınmasından ileri geldiği, 1.834 bin TL’sinin de yine tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan 

taşınmazlardan bir kısmının işgal edilerek kullanıldığının tesbit edilmesi üzerine, işgaliye 

bedeli tahakkuk ettirilmesi ile hukuki takibata alınmasından kaynaklandığı, yıl içinde yapılan 

830 bin TL tutarındaki tahsilatın da 643 bin TL’sinin işgaliye bedelinden olan alacaklardan 

yapıldığı, ayrıca yıl içinde kaybedilen davalar nedeniyle 290 bin TL tutarındaki alacağın 

kayıtlardan çıkarıldığı ve 2019 yılına 29.006 bin TL tutarında şüpheli diğer alacağın devrettiği 

görülmektedir. 

Açıklamalardan da görüleceği üzere Holding ile birleştirilerek tüzel kişilikleri sona 

erdirilen kuruluşlardan devralınan şüpheli alacakların büyük bir bölümünün, 1990 ve 2000’li 

yıllara ait olduğu, kimi alacakların ilgili olduğu yıllarda takibi ve tahsili mümkün iken, gerek 

ilgili olduğu yıllarda, gerekse özelleştirilerek tüzel kişiliğinin Holding ile birleştirilmesinden 

sonraki dönemde, takibi ile görevli sözleşmeli avukatlar tarafından davaların yeterince takip 

edilmemesi veya tüzel kişiliği sona erdirilen kuruluşların personelinin tamamının 4046 sayılı 

Kanun uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanması nedeniyle, alacakların 

geçmişi hakkında bilgi sahibi personelin kalmaması sonucu, dava sürecinde istenen belgelerin 

temininde yardımcı olabilecek personelin olmaması nedeniyle davaların kaybedildiği, bazı 

davaların kazanılmasına rağmen aradan geçen süre içinde borçluların adres bilgilerine 

ulaşılmasının imkansız hale geldiği, icrai takibata intikal eden alacaklar ile ilgili olarak da 

borçlunun malvarlığının kalmadığı, özellikle şirketlerin adres bilgilerine ulaşılamadığı veya 

icrai takibatın yıllarca sürdüğü, geçmiş yıllarda davayı takip eden bazı avukatların icrai takibat 

sonucu yapmış olduğu tahsilatın bir kısmını Kuruluşa intikal ettirmediği, bazı avukatların dava 

duruşmalarına katılmaması nedeniyle davaların düştüğü ve bu avukatlar hakkında da alacak 
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davalarının açıldığı tespit edilmiştir. 

2018 yılsonu itibariyle daha önceki yıllarda olduğu gibi devralınan kuruluşlara ait eski 

davalardan herhangi bir tahsilatın yapılmadığı ve alacakların donmuş hale geldiği açıkça 

görülmektedir. 

Gelinen bu noktada, Holding’in 31.12.2018 tarihli bilançosunda kayıtlı büyük bir 

bölümü devralınan şirketlere ait 13.086 bin TL tutarında şüpheli ticari alacak ile 29.006 bin 

TL’de şüpheli diğer alacaklar olmak üzere toplam 42.093 bin TL tutarında yasal takipte şüpheli 

alacak bulunmakta olup, halihazırda Holding’in en önemli risk faktörü ve iş yükünü; özellikle 

eski sorunlardan kaynaklı hukuki uyuşmazlıklar ile bu konularla ilgili dava 

dokümantasyonlarının tekrar ihya edilmesi ve konuları bilen personelin kalmaması yanında, 

devralınan kuruluşların çok eski yıllara ait alacak davalarının kazanılmasına rağmen, aradan 

çok uzun süre geçmesi nedeniyle borçlu kişi ve kuruluşların adreslerinin veya malvarlıklarının 

bulunmaması sonucu büyük bir bölümünün tahsil edilme imkanının kalmaması 

oluşturmaktadır.  

Diğer yandan Holding’te, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan 

davaları takip etmek üzere toplam 41 vekâlet akitli sözleşmeli avukatın istihdam edildiği ve söz 

konusu avukatlara aylık brüt 2.141 TL ödeme ile vekalet sözleşmesi uyarınca ayrıca takip 

ettikleri davalardan tahsil edilen vekalet ücretinin %50’sinin ödenmekte olduğu, söz konusu 

avukatlara yıl sonu itibariyle toplam 857 bin TL vekalet ücreti ile kazanılan davalardan tahsil 

edilen vakalet ücretlerinden de %50’si oranında 463,4 bin TL pay ödendiği tespit edilmiştir. 

Öneri: 

Holding’in şüpheli alacaklarının büyük bir bölümünün, Holding bünyesinde 

özelleştirilen birimler ile Holding ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen kuruluşların 

1990 ve 2000‘li yıllarının başlarına ait alacaklardan oluştuğu görülmekte olup, aradan geçen 

zamanın, alacağın tahsilini daha da güç hale getirdiği dikkate alınarak; bir an önce tahsilini 

teminen; Hukuk Müşavirliği’nden alınacak görüş doğrultusunda, kendilerinden beklenen 

performansı göstermediği tespit edilen sözleşmeli avukatların vekâlet akitlerinin feshedilmesi 

konusu da değerlendirilmek suretiyle gerekli önlemlerin alınması önerilir. 
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9. SONUÇ 

Sümer Holding AŞ’nin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 01.04.2019 tarih ve 

2019/ÖİB-K-02 sayılı kararı ile kabul edilen 2018 yılı bilançosu ve 10.356.173,79 Türk Lirası 

dönem zararı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. 
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T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

06520 Balgat / ANKARA 

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00 

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr 

http://www.sayistay.gov.tr 
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10. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları: 

Ek 1.1 Sümer Holding AŞ 31.12.2018 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları (Bilanço Dışı 

Yükümlülükler dâhil 

Ek 1.2:Sümer Holding AŞ 31.12.2018 Tarihli Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek 1.3:Sümer Holding AŞ 2018 Yılı Nakit Akış Tablosu 

Ek 1.4:Sümer Holding AŞ 2018 Yılı Öz kaynak 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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Ek 1.1 Sümer Holding AŞ 31.12.2018 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları (Bilanço Dışı Yükümlülükler dâhil 

Aktif ( Varlıklar) 

2017 2018 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 
I-Dönen varlıklar      

 A-Hazır değerler   1.288.590,12   1.206.858,58 

  1-Kasa         

  2-Alınan çekler         

  3-Bankalar 1.288.450,17   1.206.718,63   

  4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)         

  5-Diğer hazır değerler 139,95   139,95   

 B-Menkul kıymetler   538.601,18   2.177.601,18 

  1-Hisse senetleri 3.601,18     3.601,18     

  2-Özel kesim tahvil senet ve bonolar         

  3-Kamu kesim tahvil, senet ve bonolar         

  4-Diğer menkul kıymetler 535.000,00   2.174.000,00   

  5-Menkul kıymetler değer düşk.karş (-)         

 C-Ticari alacaklar   4.814.023,24   5.361.334,78 

  1-Alıcılar 4.689.570,76   5.191.634,70   

  2-Alacak senetleri         

  3-Alacak senetleri reeskontu (-)         

  4-Kazanılmamış finansal kir. faiz gel. (-)         

  5-Verilen depozito ve teminatlar 22.525,11    97.700,09   

  6-Diğer ticari alacaklar         

  7-Şüpheli ticari alacaklar 10.869.729,59    13.086.857,70   

  8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (10.767.802,22)   (13.014.857,71)   

D-Diğer Alacaklar   615.354,27   3.407.905,97 

  1-Ortaklardan alacaklar        

  2-İştiraklerden alacaklar         

  3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar         

  4-Personelden alacaklar 5.226,40    5.747,76   

  5-Diğer çeşitli alacaklar 610.127,87    233.860,01   

  6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)         

  7-Şüpheli diğer alacaklar 24.943.946,02    29.006.214,28   

  8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (24.943.946,02)   (25.837.916,08)   

 E-Stoklar   3.301.655,64   3.301.655,64 

  1-İlk madde ve malzeme         

  2-Yarı mamuller          

  3-Mamuller 17.673,16    17.673,16    

  4-Ticari mallar         

  5-Diğer stoklar  3.283.982,48    3.283.982,48   

  6-Ödünç ve imalata verilen malzeme         

  7-Verilen sipariş avansları         

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

  1-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.         

  2-Yıllara yaygın inşaat enf düz hesabı         

  3-Taşeronlara verilen avanslar         

G-Gelecek aylara ait gid. ve gelir tah.   394.862,89   391.844,37 

  1-Gelecek aylara ait giderler 374.566,61    391.844,37   

  2-Gelir tahakkukları 20.296,28        

 H-Diğer dönen varlıklar   4.849.545,52   4.012.316,76 

  1-Devreden KDV 4.807.897   3.969.277,31   

  2-İndirilecek KDV         

  3-Diğer KDV         

  4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar 41.648,20   43.039,45   

  5-İş avansları         

  6-Personel avansları         

  7-Sayım ve tesellüm noksanları         

  8-Diğer çeşitli dönen varlıklar         

  9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karş.  (-)         

    Dönen varlıklar toplamı   15.802.632,86   19.859.517,28 
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Aktif ( Varlıklar) 

2017 2018 
TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 
II-Duran varlıklar         

 A-Ticari alacaklar   400.015,40   313.287,59 

  1-Alıcılar 400.015,40    313.287,59    
  2-Alacak senetleri          
  3-Alacak senetleri reeskontu  (-)         
  4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gel. (-)        
  5-Verilen depozito ve teminatlar         
  6-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)         
  7-Şüpheli alacaklar karşılığı  (-)         

 B-Diğer alacaklar   0,00   0,00 

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

 C-Mali duran varlıklar   10.635.634,90   10.978.634,90 

  1-Bağlı menkul kıymetler 8.447.499,29    10.978.634,90    
  2-Bağlı menkul kıymetler değer düş. karş. (-) 2.188.135,61        
  3-İştirakler         
  4-İştiraklere sermaye taahhütleri  (-)         
  5-İştirakler sermaye payları düş. karş. (-)         
  6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)         
  7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri  (-)          
  8-Bağlı ortak. serm. pay. değer düş. karş. (-)         

 D-Maddi duran varlıklar   21.030.581,94   20.654.070,43 

  1-Arazi ve arsalar 15.089.765,54    15.022.171,65    
  2-Yeraltı ve yerüstü düzenleri 750.764,03    750.764,03    
  3-Binalar 10.404.236,34    10.404.236,34    
  4-Tesis, makine ve cihazlar 7.059.220,47    516.968,80    
  5-Taşıtlar 146.562,60    146.560,86    
  6-Demirbaşlar 1.087.910,36    784.815,23    
  7-Diğer maddi duran varlıklar         
  8-Birikmiş amortismanlar  (-) (13.507.877,40)   (6.971.446,48)   
  9-Yapılmakta olan yatırımlar         
 10-Verilen avanslar         

 E-Maddi olmayan duran varlıklar   51.955,73   33.072,41 

  1-Haklar 133,00    135,00    
  2-Şerefiye         
  3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri         
  4-Araştırma ve geliştirme giderleri         
  5-Özel maliyetler         
  6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar 208.220,33    208.220,33    
  7-Birikmiş amortismanlar  (-) (156.397,60)   (175.282,92)   
  8-Verilen avanslar         

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

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

 G-Gelecek yıllara ait gider ve gel. tahk.   0,00  19.978,64 

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

 H-Diğer duran varlıklar   0,00   0,00 

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

    Duran varlıklar toplamı   32.118.187,97   31.999.043,97 

    Aktif ( Varlıklar toplamı)   47.920.820,83   51.858.561,25 
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Pasif ( Kaynaklar) 
2017 2018  

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar      

  A-Mali borçlar  0,00  0,00 

   1-Banka kredileri     

   2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar     

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

   4-Uzun vadeli yab. kred. anapara taks. ve faizleri     

   5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri     

   6-Çıkarılmış bonolar ve senetler     

   7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler     

   8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)     

   9-Diğer mali borçlar     

 B-Ticari borçlar   1.897.250,40   1.770.836,92 

   1-Satıcılar 418.834   496.553,09   

   2-Borç senetleri        

   3-Borç senetleri reeskontu (-)        

   4-Alınan depozito ve teminatlar 1.478.417   1.274.283,83   

   5-Diğer ticari borçlar        

  C-Diğer borçlar   4.414.370,36  3.558.812,63 

   1-Ortaklara borçlar        

   2-İştiraklere borçlar        

   3-Bağlı ortaklıklara borçlar        

   4-Personele borçlar 1.341   574,80   

   5-Diğer çeşitli borçlar 4.413.030   3.558.237,83   

   6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)        

  D-Alınan avanslar   2.292.587,26  2.695.789,81 

   1-Alınan sipariş avansları 2.292.587,26    2.695.789,81   

   2-Alınan diğer avanslar        

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

   1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri        

   2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı        

  F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler   515.533,74  820.532,30 

   1-Ödenecek vergi ve fonlar 292.445,83    312.533,41   

   2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 128.110,26   181.512,11   

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

   4-Diğer yükümlülükler 94.977,65   326.486,78   

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

   1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karşılıkları        

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

   3-Kıdem tazminatı karşılığı        

   4-Maliyet gider karşılıkları        

   5-Diğer borç ve gider karşılıkları      

 H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tah.   235.177,33  245.154,05 

   1-Gelecek aylara ait gelirler      

   2-Gider tahakkukları 235.177,33    245.154,05  

  I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar   0,00  0,00 

   1-Hesaplanan KDV        

   2-Diğer KDV        

   3-Sayım ve tesellüm fazlaları       

   4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar      

  Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   9.354.919,09   9.091.125,71   
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Pasif ( Kaynaklar) 
2017 2018  
TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar        

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

   2-Finansal kiralama işl. borçlar     

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

   4-Çıkarılmış tahviller      

   5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler      

   6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)      

   7-Diğer mali borçlar      

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

   2-Borç senetleri      

   3-Borç senetleri reeskontu (-)      

   4-Alınan depozito ve teminatlar      

   5-Diğer ticari borçlar      

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

   2-İştiraklere borçlar      

   3-Bağlı ortaklıklara borçlar      

   4-Diğer çeşitli borçlar        

   5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)        

   6-Kamuya olan ert. ve taks. borçlar        

  D-Alınan avanslar  0,00   0,00 
  E-Borç ve gider karşılıkları   446.755,57   436.469,79 
   1-Kıdem tazminatı karşılıkları         
   2-Diğer borç ve gider karşılıkları 446.755,57   436.469,79   
 F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gid. tah.   0,00   0,00 
   1-Gelecek yıllara ait gelirler         
   2-Gider tahakkukları         
   3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi         
  G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar   0,00   0,00 
   1-Gelecek yıll. ert. veya terk edil. KDV         
   2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar         

    Uzun vadeli yabancı kay. toplamı   446.755,57   436.469,79 
          Yabancı kaynaklar toplamı   9.801.674,66   9.527.595,50 
III-Öz kaynaklar         
  A-Ödenmiş sermaye   6.443.443.597,85   6.458.773.000,00 
   1-Sermaye 11.299.080.000,00   11.299.080.000,00   

   2-Ödenmemiş sermaye (-) (4.855.636.402,15)   (4.840.307.000,00)   

   3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları         

   4-Sermaye düzeltmesi olumsuz fark. (-)         
  B-Sermaye yedekleri   1.650.787,58   0,00 
   1-Hisse senedi ihraç primleri         
   2-Hisse senedi ihraç iptal kârları         
   3-Diğer sermaye yedekleri         
   4-İştirak değer artışları 1.650.787,58       
  C-Kâr yedekleri   546.381.361,95   546.381.361,95 
   1-Yasal yedekler 454.630.649,06    454.630.649,06    
   2-Statü yedekleri 381,38    381,38    
   3-Olağanüstü yedekler 91.371.081,94   91.371.081,94   
   4-Diğer kâr yedekler 379.249,57   379.249,57   
   5-Özel fonlar         
  D-Geçmiş yıllar kârları  5.539.396,85   5.539.395,85 
  E-Geçmiş yıllar zararları (-)   (6.945.193.424,53)   (6.958.006.618,26) 

  F-Dönem net kârı (zararı)   (13.702.572,53)   (10.356.173,79) 
   1-Teşebbüsün net kârı (zararı) (13.702.572,53)   (10.356.173,79)   
   2-Azınlık payları net kârı (zararı)         

  Öz kaynaklar toplamı   38.119.147,17   42.330.965,75 
IV-Azınlık payları         

  Pasif (Kaynaklar) toplamı   47.920.821,83   51.858.561,25 
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BİLANÇO DİPNOTLARI 

1-Holding kayıtlı sermaye sistemini kabul etmemiştir. 

2-Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür 

Yardımcıları ve Genel Sekreter gibi üst yöneticilere; cari dönemde verilen her çeşit 

avans ve borç tutarı:  

Yoktur. 

3-Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı   15.292.000,00TL 

4-Alacaklar ve diğer işlemler için alınmış teminatların toplam tutarı. 49.814.200,63TL 

    - Mektup  :   48.539.916,80 TL 

    - Nakit      :     1.274.283,83 TL 

5-Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı  4.310.781,25 TL 

    - Mektup  :     3.899.793,57 TL 

    - Nakit     :       410.987,68  TL 

6-Pasifte yer almayan (işçi kıd.taz.) taahhütlerin toplam tutarı  6.119.215,00 TL 

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

8-Yurt dışından alacaklar:  Yoktur. 

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

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

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

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

13-Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: 

 Türü  Hisse adedi(Bin TL) Tutarı 

Hamiline                                        11.299.080                           11.299,080    

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

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

 Adı                                                     Pay oranı(Bin ¨)                    Pay tutarı       

Özelleştirme İdaresi Bşk.                           100                               11.299.080   

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

Adı 
Pay Oranı 

% 

Toplam Sermaye 

Bin TL 

Tahsil edilen 

temettü 

Bin TL 

Kıbrıs Türk Tütün  51,00 3.173.55,000 2.260.942,22 

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

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

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

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

Tümaş Türk Müh.Müşavirli3.173.55kMüteah.AŞ 49,00 6,500.000,00 343.000,00 

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

SecurıtyPapers Ltd. (Pakistan’da yerleşik) 10,00 13.677.187.60 1.565.460,53 

17- Stok değerleme yöntemi: 
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   a)Cari dönemde uygulanan yöntem : ortalama maliyet 

   b)Önceki dönemde uygulanan yöntem : ortalama maliyet 
 

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

azalış (-)tutarı:  
Yoktur. 

18-Cari dönemdeki duran varlık hareketi :  

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

maliyetleri :       
12.268,41 TL 

    b)Sair sabit varlıklar girişleri   : 
 

    c)Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıklar :    6.925.214,84 TL 

    d)Cari dönemde enflasyon düzeltme artışları :       - 

        -Varlık maliyetlerinde (+)               :        - 

        -Birikmiş amortismanlarda (-)        :         - 
 

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

20-Cari dönemdeki ortalama personel sayısı :   164 

      Ortalama işçi sayısı         :    27 

      Ortalama KPD sayısı       :    46 

      Ortalama memur sayısı   :    91 
 

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

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

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

sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanacaktır.) :  

Yoktur. 

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

tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri :  
Yoktur. 

24-Bankadaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar; Yoktur. 

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

iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve 

bunları çıkaran ortaklıklar :  

Yoktur. 

26-İştirakler ve bağlı ortaklıklarda dışsal kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle 

elde edilen bedelli hisse senetleri :  
Yoktur. 

27-Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul 

kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle 

tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz tutarı borçları:  

Yoktur. 

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

gibi yükümlülüklerin tutarı: :  
Yoktur. 

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

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

30-Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih : 25/02/2019  tarih 23  sayılı Yönetim Kurulu Kararı. 
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Ek 1.2 Sümer Holding AŞ 31.12.2018 Tarihli Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Gelir ve giderler  
Önceki dönem Cari dönem 

Bin TL Bin TL 

A - Brüt satışlar   10.435   2.335 
     1- Yurtiçi satışlar 9.083  1.227  
     2- Yurtdışı satışlar 1.352  459  
     3- Diğer gelirler    650  
B - Satış indirimleri  ( - )   247   37 
     1- Satıştan iadeler ( - ) 11     
     2- Satış ıskontoları ( - )       
     3- Diğer indirimler ( - ) 236  37  
C - Net satışlar   10.188   2.297 

D - Satışların maliyeti  ( - )   9.260   1.413 
     1- Satılan mamuller maliyeti ( - ) 1.003     
     2- Satılan ticari mallar maliyeti ( - ) 2     
     3- Satılan hizmet maliyeti ( - ) 5.055  672  
     4- Diğer satışların maliyeti ( - ) 3.200  742  

Bürüt satış kârı veya zararı   928   884 

E - Faaliyet giderleri  ( - )   19.332   25.352 
     1- Araştırma ve geliştirme giderleri ( - )         
     2- Pazarlama, satış ve dağıtım gid. ( - ) 621       
     3- Genel yönetim giderleri ( - ) 18.711   25.352   

Faaliyet kârı veya zararı   (18.404)   (24.468) 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar   63.138   50.279 
     1- İştiraklerden temettü gelirleri 2.334  5.821  
     2- Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri       
     3- Faiz gelirleri 433  330  
     4- Komisyon gelirleri       
     5- Konusu kalmayan karşılıklar 104  346  
     6- Menkul kıymet satış kârları       
     7- Kambiyo karları       
     8- Reeskont faiz gelirleri       
     9- Enflasyon düzeltme karları       
    10- Faaliyetle ilgili diğer olağan gelir ve kârlar 60.267  43.783  
G - Diğer faaliyetlerden olağan gid. ve zar. ( - )   3.890   2.037 
     1- Komisyon giderleri ( - ) 25   17   
     2- Karşılık giderleri ( - ) 3.848   1.969   
     3- Menkul kıymet satış zararları ( - )         
     4- Kambiyo zararları ( - )        
     5- Reeskont faiz giderleri ( - )         
     6- Enflasyon düzeltme zararları ( - )         
     7- Diğer olağan gider ve zararlar ( - ) 17   52   
H - Finansman giderleri  ( - )     3 

     1- Kısa vadeli borçlanma giderleri ( - )    3  
     2- Uzun vadeli borçlanma giderleri ( - )       

Olağan kâr veya zarar   40.844   23.771 

I - Olağandışı gelir ve kârlar   1.998   13.892 
     1- Önceki dönem gelir ve kârlar 228  1.083  
     2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 1.769  12.808  
J - Olağandışı gider ve zararlar  ( - )   42.468   51.365 
     1- Çalışmayan kısım gider ve zararları ( - )       
     2- Önceki dönem gider ve zararları ( - ) 6.904  22.871  
     3- Diğer olağandışı gider ve zararlar ( - ) 35.565  28.494  

Dönem kârı   374   (13.703) 

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

     Dönem net kârı   374   (13.703)   
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GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 

1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları  : 376.425,00 

    a) Amortisman giderleri : 

        a)Normal amortisman giderleri : 336.149,89 

        b)Enflasyon düzeltmelerinden doğan amortisman gideri : Yoktur 

        b) İtfa ve tükenme payları :  40.275,11 TL 

2- Dönemin karşılık gideri : 1.968.778,92 

3- Dönemin tüm finansman gideri               : 2.846,01 

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

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

    c) Doğrudan zarar yazılanlar                   : 2.846,01 

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

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

gösterilecektir.) :  

Yoktur. 

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

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

ödenen faiz, kira ve benzeri  ödemeler:  

Yoktur. 

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

sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı:  
337.585,53 TL 

8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile  bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin 

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

      Normal amortisman yöntemi uygulanmaktadır. 

Yoktur. 

9- Maliyet hesaplama sistemleri: Ortalama maliyet sistemidir. 

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

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

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

ve hizmetlere ilişkin satış tutarları : 

  - Hizmet satışı                                                          : 1.214.045,56 TL’dir 

  -Yurt dışı satışlar (Tütün)                                         :    458.534,58 TL’ dır. 

  -Yurtiçi satışlar (Tütün)                                           :    649.514,53 TL’ dır. 

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

      Önceki döneme ilişkin gelir ve kârlar                   :   1.083.496.68 TL’dir. 

      Önceki döneme ilişkin gider ve zararlar               : 22.870.597,67 TL’dir. 

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

ve kâr payı oranları :  
Yoktur. 
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Ek 1.3 Sümer Holding AŞ 2018 Yılı Nakit Akış Tablosu 

Nakit kaynakları ve kullanım yerleri 
2018 

Bin TL 

A- Dönem başı nakit mevcudu 1.823 

B- Dönem içi nakit girişleri 39.212 

   1- Satışlardan elde edilen nakit: (49) 

       a) Net satışlar 26 

       b) Ticari alacaklardaki azalışlar     

       c) Ticari alacaklardaki artışlar (-) 75 

       d)Yıllara sari inşaat işleri hakedişlerinde artış   

   2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan sağlanan nakit 15.723 

   3- Olağan dışı gelir ve karlardan sağlanan nakit 6.967 

   4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit : 403 

     (Alımlarla ilgili olmayan)   

     a) Menkul kıymet ihraçlarından    

     b) Alınan krediler   

     c) Diğer artışlar 403 

   5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit :  0 

     (Alımlarla ilgili olmayan)   

     a) Menkul kıymet ihraçlarından    

     b) Alınan krediler   

     c) Dİğer artışlar   

   6- Sermaye artışından sağlanan nakit 15.329 

   7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit   

   8- Diğer nakit girişleri 839 

C- Dönem içi nakit çıkışları 37.654 

   1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları : 204 

       a) Satışların Maliyeti   

       b) Stoklardaki artışlar   

       c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) azalışlar 204 

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

       e) Amortisman ve nakit çıkış gerektirmeyen giderler (-)   

        f) Stoklardaki azalışlar (-)   

   2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları : 25.027 

       a) Araştırma ve geliştirme giderleri    

       b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri   

       c) Genel yönetim giderleri 25.339 

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

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

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

   4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları   

   5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı : 4.248 

       a) Olağan dışı gider ve zararlar 4.248 

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

   6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 12 

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

       a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri   

       b) Alınan krediler anapara ödemeleri   

       c) Diğer ödemeler   

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

       a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri   

       b) Alınan krediler anapara ödemeleri   

       c) Diğer ödemeler   

   9- Ödenen vergi ve benzerleri 7.891 

 10- Ödenen temettüler    

 11- Diğer nakit çıkışları 244 

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

E- Nakit artış veya azalış (B-C) 1.558 
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Ek 1.4 Sümer Holding AŞ 2018 Yılı Öz kaynak Değişim Tablosu 

Öz kaynaklar 
2017 2018 Fark 

TL TL TL 

a) Ödenmiş Sermaye:       

    -Sermaye 11.299.080.000,00 11.299.080.000,00 0,00 

    -Ödenmemiş sermaye (4.855.636.402,15) (4.840.307.000,00) (15.329.402,15) 

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

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

Toplam(a) 6.443.443.597,85 6.458.773.000,00 (15.329.402,15) 

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

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

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

    -Diğer sermaye yedekleri 1.650.787,58 0,00 (1.650.787,58) 

Toplam (b) 1.650.787,58 0,00 (1.650.787,58) 

c) Kâr yedekleri:     

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

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

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

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

    -Özel fonlar     0,00 

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

d) Kâr veya zarar:       

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

    -Geçmiş yıl zararı (-) (6.945.193.424,53) (6.958.006.618,26) (13.903.200.042,79) 

    -Dönem net kârı veya (zararı) (13.702.572,53) (10.356.173,79) 3.346.398,74 

Toplam (d) (6.953.356.601,21) (6.962.823.396,20) (9.466.794,99) 

Genel Toplam 38.119.146,17 42.330.965,75 (26.446.984,72) 
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Ek 2.1 Teşkilat Şeması 
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Ek 3: Öneriler Listesi 

   

 

Öneri 

Sıra 

No 

Öneri Metni Bulunduğu 

Sayfa 

Aralığı 

1 Holding'in iştiraklerinden büyük bir bölümünün kârlı ve verimli 

çalışmayan veya gayri faal ve hukuki sorunları olan iştirakler olduğu, 

mevcut iştiraklerin devamında Holding yönünden kayda değer bir yarar 

görülmediği, Sayıştay denetimine tabi olan kuruluşlardaki sermaye 

paylarının da büyük bir kısmının kamu maliyesine ait olan bir yerde 

toplanmasının daha sağlıklı kararların alınmasına imkân sağlayacağı 

dikkate alınarak; 

-Holding'in iştirak portföyünde bulunan şirketlerdeki hisse 

paylarının özelleştirme imkanı yüksek görülenlerinin öncelikle satış 

suretiyle, bu imkanı olmayan hisse paylarının ise görece çoğunluk 

hissesine sahip kamu kurum ve kuruluşlarına devri suretiyle elden 

çıkarılması hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde 

girişimlerde bulunulması,  

-Holding’in %15 oranında iştirakte bulunduğu Türk Suudi 

Yatırım Holding AŞ’nin Tasfiye Kurulu üyesi Suudi yetkilileri ile irtibat 

sağlanarak bir an önce tasfiye işlemlerinin tamamlanması, 

önerilir. 

 

   40-42 

2 Holding ile birleştirilmek suretiyle 2008 yılında tüzel kişiliği 

sona erdirilen T. Demir Çelik İşletmelerinden devralınan, ikisi Adana 

ili, Feke ilçesi hudutlarında bulunan Attepe demir madeni sahası ile biri 

Malatya ili, Hekimhan ilçesi hudutlarında bulunan Karakuz demir 

maden sahalarının işletilmesi ile ilgili olarak; özelleştirme sürecinde 

olan Holding’in, rödövans işletmeciliği ve ruhsat hakları konusunda 

tecrübeye sahip personel yetersizliği sonucu, rödövans sözleşmelerinin 

yürütümünde firma ve yetkili merciler ile yaşanan sorunların idari ve 

mali cezalar ile hukuki süreçlere intikal ederek, Kurum kaynaklarının 

zarara uğratılmasına ve zaman kaybına yol açtığı göz önüne alınarak; 

   42-46 
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ruhsatlı sahalar ile ilgili iş ve işlemlerin Madencilik Faaliyetleri 

Uygulama Yönetmeliğindeki hususlar çerçevesinde katma değer 

yaratılarak Ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından, daha rantabl ve 

karlı olarak işletilmesini teminen, uzun süreli işletme hakkı devri 

şekliyle özelleştirilmesi veya bu konuda tecrübe ve personele sahip 

kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmesi konusunda Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması önerilir. 

 

3 Holding’deki 527 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personel 

pozisyonları ile ilgili olarak; 

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27.09.2005 tarih ve 1433 

sayılı oluruna dayanarak 06.10.2005 tarih ve 13/51 sayılı Yönetim 

Kararı ile kabul edildiği üzere, boş kalan 527 sayılı KHK’ye tabi 

pozisyonların iptal edilmesi, 

-16.11.2016 tarih ve 11/54 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 

yeniden düzenlenen organizasyon şeması çerçevesinde 527 sayılı 

KHK’ye tabi pozisyonlara yapılan atamalar sonucunda, personel 

arasında oluşan ücret, mali ve sosyal haklar ile emekli ikramiyeleri 

konusundaki eşitsizliği gidermek amacıyla, ilgili mercilerden görüş 

alınmak suretiyle, Sümer Holding Sözleşmeli Personel Yönetmeliği’nde 

gerekli düzenlemenin yapılması, 

-Holding’ce ihtiyaç duyulan memur ve sözleşmeli personel 

pozisyonlarının, Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek, her yıl 

Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen kadro İptal ve İhdası suretiyle 

oluşturulması, 

önerilir. 

 

   46-51 

4 Özelleştirme programında olan Holding’in, gerek kendi 

mülkiyetinde olan, gerekse birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliği sona 

erdirilen kuruluşlardan devralınanlar ile daha sonraki yıllarda ÖYK ve 

ÖİB kararları ile bedelsiz olarak devredilenler olmak üzere 2018 yılsonu 

itibariye toplam 1.382 parça halinde 10.135.904 m2 taşınmazı 

bulunmakta olup, bir kısmının devredildikleri tarihte kullanılır durumda 

   51-54 
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olmasına rağmen, aradan geçen süre içinde işgal ve talan edildiği, bir 

kısmının da kullanılmaması nedeniyle harap duruma geldiği dikkate 

alınarak; 

-Kamu yararı ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını 

teminen, Holding tarafından düzenlenen Taşınmaz Tespit Komisyonu 

tarafından yapılan tesbitler çerçevesinde, imar planlarında Yeşil Alan, 

Resmi Kurum Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Mera, Spor Alanı, Yol, 

Meydan, Dini Tesis, Rekreasyon Alanı, Korunması Gerekli Tarım 

Arazisi, Resmi Tesis- Park Alanı olarak yer alan ve satış imkanı 

olmayan taşınmazlardan, fiilen bu amaçla kullanılanlar ile telep 

edilenlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bedelli ve/veya bedelsiz 

olarak devredilmesi,  

-Göcek’teki iskelede olduğu gibi konumu itibariyle değerli veya 

kullanılma imkanı bulunan taşınmazların harap duruma gelmemesi için 

bir an önce satışının yapılması, 

konusunda başlatılan girişimlerin bir an önce sonuçlandırılması 

için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması 

önerilir. 

 

5 8.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 54 
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Ek 3.2: Diğer Öneriler Listesi 

 

 

Öneri 

Sıra 

No 

Öneri Metni Bulunduğu 

Sayfa 

Aralığı 

1 En üst karar organı olarak Holding’in yönetim ve idaresinden 

sorumlu olan yönetim kurulunun, üye sayısının yeterli olmaması 

nedeniyle toplantı yapamaması, Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat gereği 

süresi içinde alınması gereken kararların alınamamasına ve telafisi 

mümkün olmayacak muhtemel idari ve mali ceza ve zararlara neden 

olacağı dikkate alınarak; boş olan yönetim kurulu üyeliklerine bir an 

önce atama yapılması önerilir. 

 

   54-55 

2 Holding’in özelleştirme programında olmasının doğal sonucu 

olarak tasfiye sürecinde olması nedeniyle, gelir getirici önemli bir 

faaliyetinin de kalmadığı ve gelecek yıllar için mali durumunun daha da 

ağırlaşacağı dikkate alınarak; Holding kadrolarında yer almasına 

rağmen, yıllardır Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda görevli olan 35 

personele yapılan harcamaların, özelleştirme maliyeti olarak 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hesaplarında yer alması gerekirken 

haksız bir şekilde, Holding hesaplarına zarar olarak kaydedilmesi, kamu 

harcamalarının gerçek durumunun yansıtılmasını da engellediğinden, 

söz konusu personelin durumunun yeniden değerlendirilmesi ve 

gerekirse çalıştıkları yere naklinin sağlanmasını teminen Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması önerilir. 
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3 Merkezi yurt dışında olmasına rağmen sermayesinin %50 

oranındaki hissesi Holding’e ait olan, Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi 

Limited Şirketinin faaliyetlerinin denetlenmesini teminen, Kuruluş 

Teftiş Kurulu tarafından periyodik denetimlerinin yapılması önerilir. 
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4 Holding’in şüpheli alacaklarının büyük bir bölümünün, Holding 

bünyesinde özelleştirilen birimler ile Holding ile birleştirilerek tüzel 

kişiliği sona erdirilen kuruluşların 1990 ve 2000‘li yıllarının başlarına 
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ait alacaklardan oluştuğu görülmekte olup, aradan geçen zamanın, 

alacağın tahsilini daha da güç hale getirdiği dikkate alınarak; bir an önce 

tahsilini teminen; Hukuk Müşavirliği’nden alınacak görüş 

doğrultusunda, kendilerinden beklenen performansı göstermediği tespit 

edilen sözleşmeli avukatların vekâlet akitlerinin feshedilmesi konusu da 

değerlendirilmek suretiyle gerekli önlemlerin alınması önerilir. 

 

 


