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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Kuruluşun unvanı         :  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Merkezi                        :  Ankara 

İlgili Bakanlık               : Tarım ve Orman Bakanlığı 

Esas sermayesi              :  2.575.000.000,00 TL 

Ödenmiş sermayesi       :  2.320.746.647,93 TL 

Ödenmemiş sermayesi  :  254.253.352,07 TL 

 

 

Tablo 1: Karar Organı Tablosu 

  (Yönetim Kurulu) 

Karar 

Organındaki 

Unvanı 

  
Temsil ettiği  

Bakanlık veya 

Kuruluş 

Görevli Bulunduğu Süre 

Adı ve Soyadı Başlama Ayrılma 

  Tarihi Tarihi 

1. Başkan İsmail ŞANLI 
TİGEM, Genel Müdür V. 

(Görevlendirme) 
 08.12.2017 02.05.2018 

        " İsmail ŞANLI TİGEM, Genel Müdür  03.05.2018 18.08.2018 

        " Ayşe Ayşin IŞIKGECE  TİGEM, Genel Müdür 27.08.2018 Devam ediyor 

        
 

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

        " Ali Osman KIYAK TİGEM, Genel Md. Yrd. 28.12.2018  Devam ediyor 

     3. Üye Salih BAŞPARMAK TİGEM, Genel Md. Yrd. 19.09.2016 09.02.2018 

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

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

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

        
 

5. Üye Faruk ÇAKMAK İlgili Bakanlık, Müşavir  02.09.2016 12.02.2018 

       " Ahmet GÜLDAL İlgili Bakanlık, Müsteşar Yrd.   06.04.2018 27.08.2018 

     
6. Üye Mehmet KAYA 

Hazine Müsteşarlığı,  

Kamu Ser. Kur. ve İşl. Gn. Md. V.   
19.07.2017 10.01.2018 

       " Bekir KARACABEY 

Tarım ve Orman Bakanlığı, 

Genel Müdür 

 

04.01.2019 Devam ediyor 
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1.2 Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), hara ve inekhaneler ile devlet üretme 

çiftliklerine ait varlıkların bir çatı altında toplanmasıyla 1984 yılında, 08.06.1984 tarih ve 233 

sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki KHK hükümlerine tabi bir Kamu İktisadi 

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

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

kazanmıştır. 

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

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

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

İşletmeleri Kurumunun birleştirilmesi suretiyle, 01.03.1950 tarihinde yürürlüğe giren 

07.06.1949 tarih ve 5433 sayılı Kanun’la kurulmuştur.  

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

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

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

arazi üzerinde Çiftlikat-ı Hümayunlar kurulmuştur. Bunların en önemlileri Karacabey ve 

Çifteler haralarıdır. İmparatorluğun sınırları küçüldükçe, sınır dışı kalan yerlerden göç etmek 

durumunda kalan halkın bu araziler üzerinde iskân edilmeleri nedeniyle bu kuruluşların arazi 

varlığı 450 bin dekara kadar gerilemiştir. 

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

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

kanunlar ile hayvanların ıslahı görevinin Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesi ile 

damızlık yetiştirip seleksiyonlarını yaparak yetiştiricilere intikalini sağlamak ve her türlü 

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

öngörülmüştür.  

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

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

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

kurulmuştur.   

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

Gazete’de yayımlanan ana statüsünde ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 

Kuruluşun faaliyet konuları ve amacı özetle; bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak, 

çeşitlendirmek, ürün kalitesini iyileştirmek maksadıyla yetiştirmiş olduğu damızlık hayvan, 
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tohumluk fidan, fide gibi girdileri yetiştiricilere intikal ettirmek, tarım teknolojisi, girdi 

kullanımı ve ıslah konularında öncülük ve öğreticilik yapmaktır.   

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

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

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

olup, genel müdürlük merkezi Ankara’dadır. 

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

Kurulu’nun idari, mali, hukuki ve teknik yönlerden sürekli denetimine tabi tutulmuş, bu 

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

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

denetlenmektedir. 

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

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

kendi yönetmelik ve yönergeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmüştür. 

1.3 Teşkilat 

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

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

yürütme birimlerinden oluşmuştur. TİGEM Genel Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulunun 

da başkanıdır.  

Merkez teşkilatında;  Genel Müdür, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, 

Koruma Güvenlik Müdürlüğü ile 11 Daire Başkanlığı ve 37 şube müdürlüğü bulunmaktadır.  

Taşra teşkilatı ise işletme müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

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

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

faaliyet göstermemesi, çiftlik turizmi gibi doğrudan kuruluş amacı dışındaki faaliyetlerden 

kaçınılması ve ayni sermaye olarak konulmaması koşullarıyla, Yüksek Planlama Kurulu 

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

kiralanması hususunda Yönetim Kurulunu yetkilendirmiştir. 

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

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

Statüsünde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılması şartı ile ekte yer alan şartname ve 
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kira sözleşmesi çerçevesinde, işletme hakkının devredilmesi veya kiralanması hususunda 

TİGEM Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir.  

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

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

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

işletmesi doğrudan TİGEM tarafından işletilmektedir. 

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

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

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

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

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

genel müdür yardımcıları arasından olmak üzere ilgili bakanın teklifi üzerine 

Cumhurbaşkanlığı kararı ile atanmaktadır. 

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

çerçevesinde Kurumun gelişmesini sağlayacak kararlar almak ve Kurum çalışmalarının 

verimli ve kârlı olarak yürütülmesi şartlarını oluşturacak esas ve işletme politikalarını 

belirlemek başta olmak üzere sahip olduğu görevler 233 sayılı KHK’da sayılmıştır. 

Yönetim Kurulu kendi görev ve yetki alanına giren konulara ilişkin olarak, 2018 yılı 

faaliyet döneminde yaptığı 7 oturum neticesinde, toplam 286 karar almıştır.   

TİGEM’in yürütme organı genel müdür ile 3 genel müdür yardımcısı ve bağlı alt 

birimlerden oluşmaktadır. Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Kalem Şube 

Müdürlüğü, Koruma Güvenlik Müdürlüğü ile Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 

doğrudan genel müdüre bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. 

1.4 Toplu Bilgiler 

Teşekkülün son üç yılına ilişkin başlıca bireysel bilgiler Toplu Bilgiler Tablosunda 

gösterilmiştir. 
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Tablo 2:Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu Bilgiler Ölçü 2016 2017 2018 

Son iki 

yıl farkı 

Artış 

veya 

Azalış 

(%) 

Sermaye Milyon TL 2.080 2.080 2.575 495 23,8 

Ödenmiş sermaye Milyon TL 1.741 2.071 2.321 250 12,1 

Öz kaynaklar 

Yabancı kaynaklar 

Milyon TL 

Milyon TL 

1.332 

721 

1.603 

729 

1.843 240 15,0 

474 (255) (35,0) 

Toplam Aktifler Milyon TL 2.193 2.332 2.317 (15) (0,6) 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) 

Milyon TL 

% 

92 

69 

145 

81 

28 (117) (80,7) 

11 (70) (86,4) 

İştiraklere ödenen sermaye Bin TL 10.769 12.769 15.769 3.000 23,5 

İştirakler temettü geliri Bin TL 0 114 0 (114) (100) 

Tüm alım tutarı Milyon TL 516 828 941 113 14 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Milyon TL 1.211 1.304 1464 160 12 

Net satış tutarı Milyon TL 711 1.155 1.389 234 20,3 

Stoklar Milyon TL 544 637 633 (4) (0,6) 

Memur Kişi 158 155 152 (3) (1,9) 

Sözleşmeli Kişi 1.015 965 971 6 0,6 

İşçi Kişi 1.788 1.530 1.400 (130) (8,5) 

Personele yapılan harcamalar Milyon TL 231 255 270 15 5,9 

Faaliyet karı veya zararı Milyon TL (56) (5) 27 32 640,0 

Dönem karı veya zararı Milyon TL (91) (59) (9) 50 85,0 

Bilanço zararı Milyon TL 424 484 493 9 1,9 

 

2018 yılında toplam kaynak ve varlıklar %0,6 oranında 15 milyon TL azalırken, öz 

kaynaklar %15 oranında 240 milyon TL artmıştır. 

Öz kaynaklardaki artış, dönem içinde ödenmiş sermayenin 250 milyon TL 

artırılmasından kaynaklanmış olup artırılan sermayenin ve öz kaynakların yaklaşık 10 milyon 

lirası yine dönem zararı ile yitirilmiştir.  

Uzun yıllardan beri personel sayısındaki azalma trendi, 2018 yılında, memur ve işçi 

personel sayısındaki azalma ile devam etmekle birlikte; sözleşmeli personelde önceki yıla 

göre %0,6 oranında bir artış olmuştur. Azalma özellikle işçilerde önemli boyutlardadır.           
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1.5 Cari Yıl Bilgileri 

1.5.1 İşletme Bütçesi 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı İş Programı ve Bütçesi, 2018 yılı 

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

işletme faaliyetlerine ilişkin hedef ve politikalar esas alınarak hazırlanmış ve Yönetim 

Kurulu’nun 04.05.2018 tarih ve 1 sayılı kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulmuştur. 

Teşekkülün 2018 yılı bütçesinde yer alan başlıca hedefler ve gerçekleşmeleri, geçen 

yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 3: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Ölçü 

2017 2018 

Gerçekleşen 

Bütçeye  

göre sapma 

(ilk durum) 

 % 

Bütçe 

Gerçekleşen 

Bütçeye  

göre sapma  

(ilk durum) 

% 

  
İlk 

durum 

Son 

durum 

A-Personel sayısı Adet  2.650 (28) 3.177 2.831 2.523 (21) 

B-Personel giderleri Milyon TL 225 (10) 245 245 244 0 

C-Tüm alım tutarı Milyon TL 828 (9) 1.030 1.056 941 (8,6) 

D-Başlıca Alımlar               

   -İlk madde malzeme Milyon TL 271 (10) 403 403 337 (17) 

   -Ticari mallar Milyon TL 370  (7) 400 400 384 (4) 

   -Hizmet  Milyon TL  188 (12) 226 253 220 (3) 

E-Tüm üretim maliyeti Milyon TL 1.304 (10) 1.727 1.727 1.464 (15) 

F-Başlıca üretimler               

    -Buğday Ton 324.335 (10) 
338.03

6 

338.03

6 
252.905 (25) 

    -Yemlik dane mısır Ton 98.111 (4) 
106.65

7 

106.65

7 
56.770 (47) 

    -Kuzu Baş 93.031 (5) 
100.54

0 

100.54

0 
99.954 (1) 

    -Süt Ton 80.635 (1) 81.195 81.195 81.541 0 

G-Net satış tutarı Milyon TL 1.155 (7) 1.122 1.402 1.389 24 

H-Başlıca satışlar               

    -Buğday(Tohumluk) Ton 101.561 (39) 
153.94

8 

120.22

0 
97.424 (37) 

    -Yemlik dane mısır Ton 70.815 (14) 80.800 98.569 71.698 (11) 

    -Damızlık hayvan Baş 21.440 (18) 27.690 27.863 3.564 (87) 

I-Yatırımlar(Nakdi harcama) Milyon TL 145 (9) 245 245 28 (89) 

J-Dönem karı veya zararı Milyon TL (59) (501) (87) (54) (7) (92) 

TİGEM’in 2018 yılsonu itibarıyla personel sayısı önceki yıla göre %4,8 oranında 

azalarak 2.523 kişi olarak gerçekleşmiştir. İstihdam edilen personel sayısı bütçeye göre %21 

oranında daha az gerçekleşmiştir. Personel giderleri önceki yıla göre %8 oranında artmıştır.  

Teşekkülün ilk madde ve malzeme alımları tutarı, geçen yıla göre %24 artışla 336 

milyon TL olarak gerçekleşirken, program ödeneğinin %16,6 altında kalmıştır. Başlıca 
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alımlar, yardımcı ilk madde malzemeler teşkil etmekte olup kimyevi gübre, zirai ilaç, yakacak 

ve çeşitli malzeme alımlarıdır. Teşekkül kendi ürettiği tohum ve damızlıkları esas üretimde 

kullandığından esas üretim ilk madde alımları toplam alımlar içerisinde önemli bir yer işgal 

etmemektedir. 

Tüm üretim maliyetleri, 2017 yılına göre %12 artışla 1,5 milyar TL olurken, program 

değerlerinin %15 altında gerçekleşmiştir. Üretim miktarları genellikle geçen yıl değerlerinin 

üzerinde gerçekleşirken program öngörülerinin altında kalmıştır.  

Net satışlar bir önceki döneme göre %20 yükselmiştir.  

Teşekkülün yatırım harcamaları da cari dönemde artış göstermiştir. 2017 yılına göre 

projeli yatırım harcamaları %92 oranında azalarak 10,6 milyon TL olmuştur. 2018 yılındaki 

yatırım gerçekleşmelerinin %42’sini mekanizasyon ve bilgi sistemleri projesi oluşturmaktadır. 

1.5.2 İnsan Kaynakları 

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

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

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

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

giderler tablosunda yer verilen personel giderlerinden farklılık göstermektedir. 

Tablo 4: Personel sayı ve harcamaları 

Personel Sayı ve Harcamaları 

Personel Sayısı  Personel Harcamaları 

2017 2018 2017 2018 

  Program    Toplam    Toplam  

Personel Kadro Personel Harcama Ödenek Harcama 

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

I-Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler  

(kuruluş dışı)  
240 450 212 

II-Memurlar 155 155 152 18.495 19.653 20.863 

III-Sözleşmeliler             

   -399 sayılı KHK'ya göre çalışanlar 965 971 971 73.886 99.322 81.690 

IV-İşçiler             

  -Sürekli işçiler  1.530 1.400 1.400 162.348 160.487 167.371 

  -Geçici işçiler             

Genel Toplam 2.650 2.526 2.523 254.969 279.462 270.136 

Yüklenici İşçiler 3.912   3.970 134.282   158.576 

Diğer Giderler      
 

TİGEM’deki memur ve sözleşmeli personel, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
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hükümleri uyarınca istihdam edilmektedir. Memur ve sözleşmeli personelin kadroları, 399 

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

kararı ile belirlenmekte ve işletme bütçesinde yer almaktadır.  

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

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

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

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

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

müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile ekli 

1 sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen diğer personel eliyle gördürüleceği, bunlar 

hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Devlet 

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

sözleşmeli personelin, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri 

hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde 

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

belirtilmiştir.  

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

Kanununa tabi olarak istihdam edilecek personelin kadro, unvan derece ve sayılarının ekli 1 

sayılı cetvelde gösterildiği, sözleşmeli statüde istihdam edilecek personele ait pozisyonların 

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

ihdası ile ihdas edilmiş kadro ve pozisyonların iptal ve değişikliklerinin Cumhurbaşkanı 

Kararı ile yapılacağı belirtilmiştir.    

 2018 yılında 01.11.2018 tarih ve 299 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 

TİGEM’in merkez teşkilatında  I sayılı cetvele tabi 3.derece 1 Hukuk Müşaviri, 3. ve 5. 

Derecede olmak üzere 2 Müfettiş;  (II) sayılı cetvele tabi 1 tercüman, 10  Şef, 5  Teknik Şef  

ve 2  İstatistikçi olmak üzere 21 pozisyon ihdas edilmiştir.   

 399 sayılı KHK’nın eki I ve II sayılı cetveller ile 2018 yılı işletme bütçesinde yer alan 

TİGEM’in 2018 yılı program kadrosu; 155 memur, 971 sözleşmeli personel, 1400 işçi olmak 

üzere toplam 2.526 adettir. 

 TİGEM’in merkez ve taşra teşkilatında 2018 yılsonu itibarıyla; 152’si memur, 971’i 

sözleşmeli personel ve 1.400 da işçi olmak üzere toplam 2.523 personel istihdam edilmiştir.  

 Ayrıca Devlet Personel Başkanlığı tarafından Teşekkül için 9 ay 29 prim gün süresini 
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aşmamak ve sadece mevsimlik işlerde çalıştırılmak üzere 10.000 adam/ay geçici işçi 

pozisyonu vize edilmiştir. Bu kapsamda yıl içinde ortalama 54 geçici işçi istihdam edilmiştir.  

 Teşekkülde çalışan personel sayısında, geçen yıla göre %4.79 oranında 127 kişi azalma 

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

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

karşılamaktadır. Kurumun istihdam ettiği işçi personel sayısı 2017 yılı sonunda 1.530 kişi 

iken yıl içinde 53 geçici işçinin açıktan işe alınmasına karşılık 182 kişinin işten ayrılması ile 

2018 yılsonunda 1.400 kişiye düşmüştür. 

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

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

Sendikası (Öz Orman-İş) arasında 01.01.2017-31.12.2019 tarihlerini kapsayan 3. Dönem 

İşletme Toplu İş Sözleşmesi, 16.11.2017 tarihinde bağıtlanmıştır. 

1.5.3 Tedarik 

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

kamu iktisadi teşebbüsleri gibi bu Kanun kapsamına alınmıştır.  

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

düzenlenmiştir.  

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

veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan 

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

sayılı Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden 

yapılacak hizmet alımları, (g) bendi ile de; 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) 

bentlerinde sayılan kuruluşların, ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve 

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

garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse 

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

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

Kanunu kapsamı dışında bırakılmıştır. 

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

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

tarafından belirlenmesi gerekmektedir. 
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Ayrıca, Kanunun 67 nci maddesi gereği, 3 üncü maddenin (g) bendinde yer alan 

parasal tutar her yıl güncellenmektedir. 2018 yılı için istisna kapsamındaki mal ve hizmet 

alımlarının parasal sınırı, 19.01.2018 tarihli ve 30306 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

2018/1 numaralı Kamu İhale Tebliği’nde 10.369.344 TL olarak tespit edilmiştir.  

TİGEM’de, getirilen istisnadan yararlanılabilmesi için Kamu İhale Kurumuna 

başvuruda bulunmuş ve istisna kapsamında alım yapabileceği ilk madde ve malzemeler 

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

onaylanan liste dâhilinde anılan Kanuna tabi olmadan yapabilme imkânına kavuşmuştur. 

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

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

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

ve 26171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

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

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

limitleri dikkate alınarak, Genel Müdürlükten onay alınmak suretiyle işletmelerce 

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

mahallinden yapılması için işletme müdürlüklerine, 4734 sayılı Kanun esaslarında ihale 

yapma ve kesin alım yetkisi de verilmektedir.  

1.5.3.1 Mal Alımları 

TİGEM’in 2018 yılında gerçekleştirdiği ilk madde, malzeme ve ticari mal alımları, 

program ödeneği ve önceki yıl verileri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir. 
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Tablo 5: Mal alımları 

Alımlar 

2017 2018 

Gerçekleşen 
Program Gerçekleşen Ödeneğe 

göre 

sapma 

(%) 

 

 

Miktar 
Tutar     

(Bin TL) Miktar 
Ödenek 

(Bin TL) 
Miktar 

Tutar 

(Bin TL) 

1-İlk madde ve yardımcı mad.   
      

-Yurtiçi   155.138 
 

251.255 
 

195.567 (22) 

-Yurtdışı   
  

100 

 
 

97 (3) 

2-İşletme malzemesi, yedekler 

ve diğer malzemeler 

  
    

 
 

-Yurtiçi   116.159 
 

151.879 
 

140.883 (7) 

-Yurtdışı   - 
 

- 
 

 
 

3-Ticari Mallar   
    

 
 

-Yurtiçi   280.135 
 

360.000 
 

345.911 (4) 

-Yurtdışı   89.422 
 

40.000 
 

37.676 (6) 

Yurtiçi alımlar toplamı   551.432 
 

763.143 
 

682.264 (11) 

Yurtdışı alımlar toplamı   89.422 
 

40.100 
 

37.733 (6) 

Genel toplam   640.854 
 

803.234 
 

720.037 (10) 

Teşekkülün ilk madde malzeme ve ticari mal alımları toplamı önceki yıla göre %12 

oranında artarak 2018 yılı sonunda 720 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu tutarın, %95 oranında 

682 milyon TL’si yurtiçi, %5 oranında 38 milyon TL’si de yurtdışı alımlara aittir.  

Toplam alımların %47 oranında 336 milyon TL’si ilk madde ve malzeme 

alımlarından, %53 oranında 384 milyon TL’si de ticari mal alımlarından meydana gelmiştir. 

İlk madde ve malzeme alımları önceki yıla göre %24 oranında artış göstermiştir. 

İlk madde ve malzeme alımlarının; %31,6’sı gübre, bitki ve hayvan ilaçları ile 

kimyevi maddelerden oluşan yardımcı ilk maddelere, %19,4’ü yem ilk maddelerinden oluşan 

yardımcı işletme ilk maddelerine, %16,9’u yakacak maddeleri, yakıtlar ve madeni yağlara, 

%9,9'u yedek parça ve aletlere,  %7,1’i esas üretim ilk maddelerine, %15,1’i de çeşitli 

malzemelerden oluşan diğer alımlara aittir. Esas üretim ve yardımcı ilk madde alımlarının 

düşük oranda kalması, teşekkülün kendi üretimi olan tohumluk ve damızlık gibi ilk maddeleri 

piyasadan alım yapmadan üretimde kullanmasından ileri gelmektedir. 

2018 yılında motorin, kimyevi gübre, zirai ilaç, tohumluk, gibi tüm işletmelerde 

kullanılan malzemeler geçmiş yıllarda olduğu gibi toplu şekilde Genel Müdürlükçe alınarak 

işletmelere gönderilmiştir. Diğer alımlar ise TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği’nde 

belirlenen limitler dâhilinde ve Genel Müdürlükçe verilen yetkiler çerçevesinde işletmelerce 

ihale edilmek suretiyle yapılmaktadır. 
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İlk madde ve malzeme stoklarının önceki yıldan devreden tutarı, yıl içi hareketi ve 

2018 yılına devreden tutarları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.  

Tablo 6: İlk madde ve malzeme stokları 

İlk madde ve malzemeler 

2017 yılından 

devreden stok 

(Bin TL) 

2018 yılında 2019 yılına devreden 

stok 

(Bin TL) 

Giren 

 (Bin TL) 

Çıkan 

(Bin TL) 

1-İlk madde ve yardımcı maddeler 55.678 801.550 797.638 59.590 

2- İşletme malzemesi, yedekler ve diğer  29.382 207.718 198.133 38.967 

Toplam  85.060 1.009.268 995.771 98.557 

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

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

çıkışları yüksek görünmektedir.  

1.5.3.2 Hizmet Alımları 

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

sağlanan faydanın artırılması amacıyla, bazı hizmetleri ihale yolu ile temin etmektedirler. 

11.10.2017 tarihli ve 2017/10925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman 

Programının 12-14 üncü maddelerinde hizmet alımları düzenlenmiş olup, buna göre kamu 

teşebbüsleri; kamu ihale mevzuatında tanımı yapılan hizmetleri, 4734 sayılı KİK, 4857 sayılı 

İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ihale yolu ile temin edebilecekler ve 2018 yılı 

hizmet alım ihale sürecini bu kararın yayımı tarihinden itibaren başlatabileceklerdir. Program 

hedefleri ve işletme bütçesi kısıtları dahilinde, 2018 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin 

tutarı, 21 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca Hazine Müsteşarlığınca bildirilecek olan tavan 

tutarını aşamayacaktır. Hizmet alımlarına ilişkin işlerin ve ihalelerin 4857 ve 4734 sayılı 

Kanunlar ile ilgili diğer mevzuata uygunluğundan ve ihalenin teşebbüse en az mali yük 

getirecek şekilde sonuçlandırılmasından kamu teşebbüsü yönetim kurulları sorumlu olacaktır.  

TİGEM’in 2018 yılında gerçekleştirdiği hizmet alımları, program ödeneği ve geçen yıl 

verileri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 7: Hizmet alımları 

Alımlar 

2017 2018 

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen Ödeneğe 

Göre 

Sapma Miktar 
Tutar      

(Bin TL) 
Miktar 

Ödenek  

(Bin TL) 
Miktar 

Tutar     

(Bin TL) 

1-Üretim     119.276   161.597 

 

  141.840  (12) 

2-Temizlik    3.779   5.266   4.305  (18) 

3-Koruma ve Güvenlik    15.447   22.647   21.448  (5) 

4-Taşıt ve Araç Kiralama             

5-Yemek    11.227   14.536   12.431  (14) 

6-Diğer    37.870   49.182   40.450  (18) 

Genel Toplam    187.599   253.228   220.474  (13) 

2018 yılında gerçekleştirilen hizmet alımları, Hazine Müsteşarlığınca bildirilen tavan, 

Kuruluş Yönetim Kuruluna tanınan yetki dahilinde ve 2018 yılı KİT Genel Yatırım ve 

Finansman Kararnamesi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

Teşekkülün hizmet alımları toplamı, geçen yıla göre %18 oranında artışla 220 milyon 

TL’ye yükselmiştir. Söz konusu alımların %64 oranında 142 milyon TL’si tarımsal üretim 

işçiliği, %18 oranında 40 milyon TL’si taşıma hizmet alımına aittir. Kalan %18’lik kısmı da 

yardımcı hizmetlere aittir. %39 oranında artış gösteren koruma ve güvenlikle ilgili alımlar ve 

%19 oranında artış gösteren tarımsal üretimle ilgili alımlar, 2018 yılında en fazla artış 

gösteren hizmet alımları olmuştur. 

1.5.4 Giderler 

TİGEM'in 2018 yılı giderleri, gider grupları itibarıyla ve karşılaştırmalı olarak 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 8: Gider Grupları Tablosu 

Giderler 

2017 2018 

      Ödeneğin son Ödeneğe  

Gerçekleşen Ödenek  Gerçekleşen  
durumuna 

göre fark 
göre sapma 

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

0- İlk madde ve malzeme giderleri 711.895 950.785 850.396 (100.389) (10,6) 

1-lşçi ücret ve giderleri 140.950 160.487 148.611 (11.876) (7,4) 

2-Memur ve sözl. personel ücret ve giderleri 84.527 119.425 94.931 (24.494) (20,5) 

3-Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 319.133 408.196 346.975 (61.221) (15,0) 

4-Çeşitli giderler 37.255 64.702 45.893 (18.809) (29,1) 

5-Vergi resim ve harçlar 8.095 16.539 14.423 (2.116) (12,8) 

6-Amortismanlar ve tükenme payları 179.233 208.234 192.833 (15.401) (7,4) 

7-Finansman giderleri 44.084 60.750 59.426 (1.324) (2,2) 

Toplam 1.525.172 1.989.118 1.753.488 (235.630) (11,8) 

2018 yılı İşletme Bütçesinde 2 milyar TL gider yapılması programlanmış, yıl içinde 

gider ödeneklerinin fasılları ve maddeleri arasında aktarmalar yapılmış ise de İşletme 

Bütçesi’nin giderler toplamında bir değişiklik olmamıştır.   

Giderler toplamı önceki döneme göre % 15 oranında 228,3 milyon TL artış göstererek 

1,7 milyar TL'ye yükselmiş olup ödeneğin son durumuna göre de % 11,8 oranında 235,6 

milyon TL noksan gerçekleşmiştir. 

1,7 milyar TL tutarındaki giderlerin; %48,5’i ilk madde ve malzeme giderlerine, 

%19,8’i dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderlerine, %11’i amortisman ve tükenme 

paylarına, % 8,5’i işçi ücret giderlerine, % 5,4’ü memur ve sözleşmeli personel giderlerine,  

%3,4’ü finansman giderlerine, %2,6’sı çeşitli giderlere ve %0,8’i de vergi, resim ve harç 

giderlerine aittir. 

1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

TİGEM tarafından üretimi gerçekleştirilen başlıca ürünler ve üretim türlerine 

aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 
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Tablo 9: Üretim Türü Tablosu 

Üretim Türü Ölçü 

2017 2018 Gerçekleşme (%) 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa 

Göre 

Geçen Yıla 

Göre 

Buğday  Ton 324.333 338.036 252.905 74,8 78,0 

Arpa Ton 26.738 33.448 27.002 80,7 101,0 

Ayçiçeği Ton 15.657 20.745 2.874 13,9 18,4 

Dane mısır Ton 98.680 106.657 56.770 53,2 57,5 

Mercimek Ton 6.251 7.680 7.378 96,1 118,0 

Çayır, mera ve yem bitkileri (slajlık 

mısır, yonca vb.) 
Ton 306.425 313.908 325.624 103,7 106,3 

Bahçe kültürleri ür. (Antep fıstığı, 

narenciye vb.) 
Ton 16.703 14.751 19.362 131,3 115,9 

Süt Ton 84.407 85.515 85.101 99,5 100,8 

Buzağı Adet 11.750 14.017 12.233 87,3 104,1 

Kuzu Adet 93.031 102.540 99.954 97,5 107,4 

Tay Adet 331 348 325 93,4 98,2 

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

hayvan hastalıklarından önemli ölçüde etkilenebilmektedir. 

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

etkilemektedir.  

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

tespitinde güçlükler bulunduğundan, sağlıklı bir işgücü verimlilik incelemesi 

yapılamamaktadır.  

Üretim maliyetlerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.  
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Tablo 10: 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 711.895 55 1.022.683 59 850.396 58 83,2 

- İşçilik 140.950 11 149.531 9 148.611 10 99,4 

-Genel üretim giderleri 672.327 51 816.904 47 754.481 52 92,4 

Toplam (1) 1.525.172  117 1.989.118 115 1.753.488 120 88,2 

2-Üretimle dolaylı ilgili giderler 459.211  35 527.069 31 506.495 35 96,1 

Toplam (1+2) 1.984.383  152 2.516.187 146 2.259.983 155 89,8 

3- Yarı mamul değişmeleri (+) 146.666  11 129.270 7 135.878 9 105,1 

4- Üretim giderlerinden indirimler (-)               

-Ara ve yan ürün giderleri 38.106 3 49.661 3 42.916 3 86,4 

-Diğer Giderler 788.459 60 898.360 50 888.813 60 98,9 

Toplam (4) 826.565  63 948.021 53 931.729 63 98,3 

5- Maliyet giderleri toplamı 1.304.484  100 1.697.436 100 1.464.132 101 86,3 

Maliyet giderleri genellikle program hedeflerinin altında olmakla birlikte, geçen yıla 

göre %12,2 oranında artış göstermiştir. Birim maliyetlerde ise verimlilik artışlarına bağlı 

olarak, bazı ürünlerin birim maliyetlerinde düşme olurken, bazı ürünlerin birim maliyetlerinde 

önemli oranda artışlar meydana gelmiştir. 

1.5.6 Pazarlama 

1.5.6.1 Satışlar 

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

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

Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.  

Pazarlama konusunda görevli olan şube müdürlüklerinin görevleri, Yönetim 

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

Görev Yetki ve Sorumluluk Yönergesinde detaylı olarak sayılmıştır. 

TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği’nin 17 ve 20 nci maddelerinde de 
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TİGEM’in Ana Statüsü gereği üretmek ve satarak dağıtmak zorunda olduğu tohumluk ve 

damızlık haricindeki bitkisel ve hayvansal ürünlerin satışlarına ilişkin düzenlemeler yer 

almıştır. 

TİGEM’in 2018 yılı satış programı ve gerçekleşme rakamları önceki yıl gerçekleşme 

değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 11: Satışlar Tablosu 

Satışlar 

2017 2018 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

Tutar Tutar Tutar 

Bin TL Bin TL Bin TL 

1-Esas ürünler 
 

    

a-Yurt içi satışlar 
 

    

  aa) Bitkisel ürünler toplamı: 477.976 504.951 500.483 

           Mahsuller toplamı 289.161 233.053 325.566 

           Tohumluklar toplamı 167.665 260.468 165.034 

            Diğer 21.150 11.430 9.883 

  ab) Hayvancılık ürünleri toplamı: 246.738 268.500 292.486 

           Sığırcılık üretim toplamı 147.094 164.633 173.148 

           Koyunculuk üretim toplamı 61.617 64.820 75.508 

           Atçılık üretim toplamı 31.525 31.920 36.289 

           Diğer 6.502 7.127 7.541 

    Toplam (a) 724.714 773.451 792.969 

b-Yurt dışı satışlar(Buğday tohumu) 1.988 
 

42.317 

    Toplam (1) 726.702 773.451 835.286 

2-Tali ürün satışları 322 25.092 5.861 

3-Ticari mal satışları 416.416 321.725 532.171 

Genel Toplam (1+2+3) 1.143.440 1.120.268 1.373.318 

          Yurtiçi satış toplamı 1.141.452 1.120.268 1.331.001 

           Yurtdışı satış toplamı 1.988   42.317 

4- Arızi satışlar  11.493 1.816 15.919 

Teşekkülün net satışları, cari dönemde 1,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı 

satışları, önceki yıla göre %20,4 ve programa göre de %23,8 oranında artış göstermiştir. 

Önceki döneme göre esas ürün satışları %15, ticari mal satışları %28, arızi satışlar 

%39 ve tali ürün satışları ise %1820 oranında artış göstermiştir. 

1,4 milyar TL tutarındaki toplam satışların %36’sını bitkisel ürün satışları, %21’ini 

hayvansal ürün satışları, %38’ini Genç Çiftçi Projesi kapsamında yapılan damızlık hayvan 

satışları, %5’ini de arızi ürün satışları ile tali ürün satışları teşkil etmiştir.  
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Ticari mal satışları, tali ürün satışları ve ilk madde malzeme ve hizmet satışlarının 

tamamı ile esas ürün satışlarının %97’si yurtiçine yapılmıştır. Satışların %3’üne tekabül eden 

42.317 bin TL’lik buğday tohumu ise ihraç edilmiştir. 

TİGEM, Türkiye için stratejik öneme haiz tohumluk ve damızlık üretiminde öncü 

olmayı kendine vizyon ve misyon edinmiş bir kamu teşebbüsüdür. 

Ancak, son dönemlerde tohumluk ve damızlık satışlarının bitkisel ve hayvansal ürün 

satışları içindeki payına bakıldığında, TİGEM’in edindiği vizyon ve misyonu gerçekleştirme 

konusunda yeterince başarılı olmadığını söylemek gerekmektedir. 

Bu durum 2018 yılında da azalarak devam etmiştir. Cari dönemde bitkisel ürün 

satışlarının sadece %12 oranında 165 milyon TL’si tohumluk satışından sağlanırken, 

hayvansal ürün satışlarının da sadece %3 oranında 40 milyon TL’si damızlık sığır ve koyun 

satışından sağlanabilmiştir. Genç Çiftçi Projesi kapsamında yapılan satışlar da damızlık satışı 

ise de bu satışların bedeli, kırsal tarımın desteklenmesi kapsamında Genel Bütçeden 

sağlanmış olup, TİGEM’in esas faaliyetlerinden değildir. 

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

ve yıl içi hareketleri ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 12: Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stokları 

Stoklar 

2017 

yılından 

devir stok 

2018 yılında 
2019 yılına 

devreden 

stok 
Giren Çıkan 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

1- Esas ürünler   
 

    

  -Ambardaki mamul ve mahsuller 284.389 1.065.580 1.085.599 264.370 

  -Canlı stoklar 15.814 135.765 118.127 33.452 

  -Üretim artığı ve tali ürün 14.798 55.661 46.524 23.935 

Toplam (1) 315.001 1.257.006 1.250.250 321.757 

2- Yan ve ara ürün:         

  -Hazırlık ve ekim giderleri 135.878 1.504.095 1.480.101 159.872 

Toplam (2) 135.878 1.504.095 1.480.101 159.872 

3-Ticari mallar:         

  -Ambarlarda 100.831 453.340 501.289 52.882 

Toplam (3) 100.831 453.340 501.289 52.882 

Genel toplam (1+2+3) 551.710 3.214.441 3.231.640 534.511 

Teşekkülün 2018 yılı faaliyetleri sonucunda mamul, yarı mamul ve ticari mal 

stoklarının 554 milyon TL tutarında gerçekleşmesi öngörülmüş olup gerçekleşme %3,6 
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oranında düşük olmak üzere 534,5 milyon TL tutarında olmuştur.  

Mamul, yarı mamul ve ticari mal stokuna 2017 yılından 551,7 milyon TL’lik stok 

devri olmuş, 2018 yılı içerisindeki giriş ve çıkışlardan sonra 2019 yılına 534,5 milyon TL’lik 

mamul, yarı mamul ve ticari mal stoku devretmiştir. 

1.5.6.2 Satış Sonuçları 

TİGEM’in 2018 yılı satış sonuçları, program ve gerçekleşen değerleriyle beraber 

aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 13: 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 ürünler               

a-Yurt içi satışlar   
 

  
 

  
 

  

  aa) Bitkisel ürün    
 

  
 

  
 

  

        Mahsuller toplamı  325.565 236.022 55.602 291.624 33.941 10,4 11,6 

        Tohumluklar toplamı 165.034 107.832 46.171 154.003 11.031 6,7 7,2 

        Diğer 9.883 14.047 1.636 15.683 (5.800) (58,7) (37,0) 

  Toplam(aa) 500.482 357.901 103.409 461.310 39.172 7,8 8,5 

  ab) Hayvancılık ürünleri   
 

  
 

  
 

  

        Sığırcılık üretim toplamı  173.148 176681 35128 211.809 (38.661) (22,3) (18,3) 

        Koyunculuk üretim toplamı 75.507 59.785 17.699 77.484 (1.977) (2,6) (2,6) 

        Atçılık üretim toplamı 36.289 13.591 8.900 22.491 13.798 38,0 61,3 

        Diğer 7.543 7.855 2.094 9.949 (2.406) (31,9) (24,2)  

  Toplam(ab) 292.487 257.912 63.821 321.733 (29.246) (10,0) (9,1) 

    Toplam (a) 792.969 615.813 167.230 783.043 9.926 1,3 1,3 

b-Yurt dışı satış.(Buğday tohumu) 42.317 24.952   24.952 17.365 41,0 69,6 

Toplam (1) 835.286 640.765 167.230 807.995 27.291 42 71 

2-Tali ürün satışları 5.861 3.196   3.196 2.665 4,6 4,9  

3-Ticari mal satışları 532.171 469.773 66.023 535.796 (3.625) (0,7) (0,7) 

4-Arızi satışlar  15.919 15.182   15.182 737 4,6 4,9 

  Genel toplam (1+2+3+4) 1.389.237 1.128.916 233.253 1.362.169 27.068 1,9 2,0 

         Yurtiçi satış toplamı 1.346.920 1.103.964 233.253 1.337.217 9.703 0,7 0,7 

          Yurtdışı satış toplamı 42.317 24.952   24.952 17.365 41,0 69,6 

    Satış programı 1.122.084 954.151 238.538 1.192.689 (70.605) (6,3) (5,9) 

    Geçen dönem satış sonuçları 1.154.933 957.246 202.768 1.160.014 (5.081) (0,4) (0,4) 

    Programa göre fark 267.153 174.765 (5.285) 169.480 97.673 36,6 57,6 

Teşekkül 2018 yılı işletme bütçesinde, 1,1 milyar TL tutarında satış hasılatı elde 
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edileceği, satışların maliyeti ve faaliyet giderleri toplamının 1,2 milyar TL olacağı ve 70,6 

milyon TL tutarında faaliyet zararı oluşacağını programlamıştır. Ancak, cari dönemde 1.389 

milyon TL tutarında net satış hasılatı gerçekleştirilmiş, 1.362 milyon TL satış maliyetleri 

toplamı oluşmuş ve satış maliyetleri toplamının %2’si oranında 27 milyon TL faaliyet karı 

elde etmiştir.  

2018 yılında; bitkisel ürün satışlarından toplamda 39 milyon TL faaliyet kârı elde 

edilmiştir. Hayvancılık ürünleri satışlarında atçılık faaliyetlerinden %61 oranında 14 milyon 

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

satışlarında oluşan faaliyet zararı nedeni ile hayvancılık ürünleri satışlarında %9 oranında 29 

milyon TL faaliyet zararı oluşmuştur.  

2018 yılında, ticari mal (genç çiftçi projesi kapsamında canlı hayvan) satışlarından %1 

oranında 3,6 milyon TL faaliyet zararı, arızi satışlardan %4,9 oranında 0,7 milyon TL, tali 

ürün satışlarından ise %4,9 oranında 2,6 milyon TL faaliyet kârı elde edilmiştir. Sonuç olarak 

toplamda 27,1 milyon TL faaliyet karı elde edilmiştir. 

1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler 

TİGEM’in bağlı ortaklık ve iştiraklerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 14: Bağlı Ortaklık ve İştirakler Tablosu 

Bağlı ortaklıklar ve 

İştirakler 

    Ana kuruluş tarafından 

Toplam kamu payı 

iştirakin 

    2018 yılı sonunda Gerçekleşen 
Ana 

kuruluşa 
Temettünün 

İştirakin İştirakin Taahhüt     Taahhüt     dönem isabet eden ödenmiş 

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

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

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

I- Bağlı ortaklıklar                             

 1-Türk Sudan Uluslararası 

Tarım ve Hayvancılık A.Ş 
66.500 13.300 57.590 13.300 23 57.590 13.300 23  - 

(432)

  
        

II - İştirakler                             

1.Bala Tarım ve 

Hayvancılık San. Tic. AŞ 
70.000 70.000 14.000 14.000 100 14.000 14.000 100 (2.141) 747         

2.Kazova Vasfi Diren Tarım 

İşl. San. ve Tic. AŞ 
7.081 7.081 1.769 1.769 100 1.769 1.769 100 101 1.845         

Toplam II 77.081 77.081 15.769 15.769 200 15.769 15.769 100 (2.040) 2.592         

Genel toplam  62.081 62.081 12.769 12.769 100 12.769 12.769 100 (2.040) 2.592         

Bakanlar Kurulunun 17.01.2018 tarihli 2018/11226 Sayılı Kararnamesi ile “Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve 
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Ortaklığına İlişkin Anlaşma” da yer alan amaçlan yerine getirmek üzere, sermayesinin %80’i 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ve %20’si Sudan tarafını temsile yetkili kuruluşa ait 

olan “Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi” adıyla bağlı ortaklık 

kurulması kararlaştırılmıştır.  

Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık A.Ş.’nin kuruluşu tamamlanarak tescili 

10 Eylül 2018 ve 9656 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. 

  Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık A.Ş. Ortaklık Yapısı 

Ortağın Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı Sahip olduğu hisse tutarı 

(USD) 

Ortaklık hisse oranı 

TİGEM 8.000.000,00 % 80 

Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanlığı 2.000.000,00 % 20 

Toplam 10.000.000,00      % 100 

Teşekkül, ayrıca iştirak ettiği iki şirkete taahhüt ettiği sermayenin tümünü ödemiş 

bulunmaktadır. Bu iştiraklerden 2017 ve 2018 yıllarında temettü geliri elde edilmemiştir. 

1.5.8 Yatırımlar 

Yatırım projeleri; “etüt proje işleri”, “devam eden projeler” ve “yeni projeler” olarak 

tasnif edilmiştir. Her proje için; proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş 

tarihi, proje tutarı, 2018 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2018 yılı ödeneği ayrı ayrı 

gösterilmiştir. 
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Tablo 15: Yatırım Tablosu 

Projeler 

  Başlangıçtan   

2018 yılında Gerçekleşme (%)  Projenin 2018 yılı 2018 yılı 

  sonuna  kadar ödeneğinin 

Başlama Son Nakdi Fiziki son tutarı Nakdi Fiziki 
Nakdi Fiziki 

bitiş  tutarı ödeme yatırım   ödeme yatırım 

yılı Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Tümünde 2018 Tümünde 2018 

A- Etüd-Proje işleri                       

    2018 A 020180- Muhtelif Fizibilite Projesi 2018-2018 850 54 54 850 54 54 6,4 6,4 6,4 6,4 

Toplam (A)   850 54 54 850 54 54 6,4 6,4 6,4 6,4 

B- Devam Eden Projeler                       

    2018 A 020120  Muhtelif İşler Projesi 2018-2018 1.650 1.646 1.646 1.650 1.646 1.646 99,8 99,8 99,8 99,8 

    2018 A 020340 Hayvansal Üretimi Geliştirme Projesi 2018-2018 25.000 2.143 2.143 25.000 2.143 2.143 8,6 8,6 8,6 8,6 

    2018 A 020360 Tarımsal Yapılar ve Tesisler Projesi 2018-2018 55.000 1.995 1.995 55.000 1.995 1.995 3,6 3,6 3,6 3,6 

    2018 A 020380 Tarımsal Sulama Projesi 2018-2018 44.250 330 330 44.250 330 330 0,7 0,7 0,7 0,7 

    2018 A 020400 Mekanizasyon ve Bilgi Sistemleri Projesi 2018-2018 13.250 4.482 4.482 13.250 4.482 4.482 33,8 33,8 33,8 33,8 

Toplam (B)   139.150 10.596 10.596 139.150 10.596 10.596 7,6 7,6 7,6 7,6 

C- Yeni Projeler                       

Toplam  (C)                       

Toplam (A+B+C)    140.000 10.650 10.650 140.000 10.650 10.650 7,6 7,6 7,6 7,6 

D-Yatırım programında yer almayan harcamalar:                       

-Bitkisel Tesis Yatırımları 2018-2018 10.500 10.450 10.450 10.500 10.450 10.450 99,5 99,5 99,5 99,5 

-Demirbaş mefruşat 2018-2018 16.739 3.434 3.434 16.739 3.434 3.434 20,5 20,5 20,5 20,5 

-İrad hayvanları-Sperma 2018-2018 77.394 3.595 3.595 77.394 3.595 3.595 4,6 4,6 4,6 4,6 

Toplam (D)   104.633 17.479 17.479 104.633 17.479 17.479 16,7 16,7 16,7 16,7 

E-Özel tükenmeye tabi varlık Yatırımları 2018-2018 15.000 14.760 14.760 15.000 14.760 14.760 98,4 98,4 98,4 98,4 

Toplamı (E)   15.000 14.760 14.760 15.000 14.760 14.760 98,4 98,4 98,4 98,4 

Genel Toplam (A+B+C+D+E)   259.633 42.889 42.889 259.633 42.889 42.889 32,9 16,5 32,9 16,5 
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Kuruluşların 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sermaye transferi 

ödeneklerinden sadece kamu yatırımı niteliğini taşıyanlar kuruluş ve sektör yatırım ödeneği 

toplamına dâhil edilerek, kamu yatırımı niteliğinde olmayıp kamu sektörü dışına transfer 

niteliğinde olan ödeneklerin bir kısmı ise kuruluş ve sektör yatırım toplamına dâhil edilmeden 

2018 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmiştir. Genel ve Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu 

İdarelerinin yatırım ödeneklerine yatırımlarla ilgili personel giderleri ile gayrimenkul alımı ve 

kamulaştırma ödenekleri dâhil değildir. 

1.6 Bilanço 

Kamu işletmeleri ve TİGEM Genel Müdürlüğü, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 

üncü maddesi ile 233 sayılı KHK ve bazı kuruluşların kuruluş kanunlarına göre Sayıştay 

tarafından denetlenmektedir. Bu denetimlerle ilgili olarak Sayıştay tarafından hazırlanan 

denetim raporları, Anayasanın 165 inci maddesi gereği, 3346 sayılı Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun hükümlerine göre TBMM’ce yapılacak denetimlere de esas teşkil 

etmektedir. Sayıştay tarafından yürütülen mali denetim kapsamında, denetlenen kuruluşların 

mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin olarak görüş verilmektedir. 

Kamu işletmeleri, 1.1.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu kapsamına giren ve çoğunlukla anonim şirket statüsü taşıyan kuruluşlar olup, bu 

kuruluşlar, 6102 Sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 5 inci fıkrası hükmüne göre; ticari 

defterlerini ve yıl içi muhasebe kayıtlarını 213 sayılı VUK'un ilgili hükümlerini dikkate alarak 

tutmakla yükümlü iseler de aynı Kanunun 68 inci maddesine göre, açılış ve yıllık bilanço ile 

gelir tablosundan oluşan finansal tablolarını, 69 uncu maddenin a) bendinde belirtilen Türkiye 

Muhasebe Standartlarına ve diğer bentlerdeki ilkelere göre düzenlemeleri gerekmektedir. 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetkisini düzenleyen 

88 inci maddenin 1 inci fıkrasında da; “ 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tabi gerçek ve tüzel 

kişiler münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, 

kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan 

yorumlara uymak ve bunları uygulamak zorundadır.” hükmü yer almaktadır.  

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde kamu işletmelerinin, 1.1.2013 tarihinden itibaren 

ticari defterlerini 213 sayılı VUK hükümleri ve bu kanunun verdiği yetkiye istinaden Maliye 

Bakanlığınca çıkarılmış 1 nolu Muhasebe Uygulama Genel Tebliği ile bu tebliğ eki Tek 
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Düzen Hesap Planına göre tutması, yılsonu finansal tablolarını ise Türkiye Muhasebe 

Standartlarına uygun olarak düzenlemesi gerekmektedir. 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2018 yılına ilişkin olarak hem 213 sayılı VUK 

hükümleri ve Maliye Bakanlığı 1Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği 

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

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

gelir tablosu ve diğer finansal raporları yönetim kurulu onayına sunmuş, her iki tür finansal 

tablolar  Yönetim Kurulunun 28.03.2019 tarih ve 9/319 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Teşebbüsün ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel bilanço üzerinden yapılmıştır. 

31.12.2018 tarihli bireysel bilanço ve dipnotlarına Ek 1.1'de yer verilmiştir. 

1.6.1 Aktif (Varlıklar) 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2018 yılına ilişkin olarak hem 213 sayılı VUK 

hükümleri ile Maliye Bakanlığı 1 Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği 

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

hükümleri ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'ye göre düzeltilmiş bilanço, 

gelir tablosu ve diğer finansal tablolarını yönetim kurulu onayına sunmuş, her iki tür finansal 

tablolar  Yönetim Kurulunun 28.03.2019 tarih ve 9/319 sayılı kararı ile onaylanmıştır.   

Maliye Bakanlığı 1 Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği hükümlerine 

göre hazırlanmış bilançonun Varlıklar bölümünü oluşturan değerlerin ayrıntısı önceki dönem 

ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 16: Aktif Tablosu 

Aktif 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I – Dönen varlıklar:           

  A - Hazır değerler 55.370 2,4 67.259 2,9 11.889 

  B - Menkul kıymetler 3.620 0,2 8.488 0,4 4.868 

  C - Ticari alacaklar 58.954 2,5 83.926 3,6 24.972 

  D - Diğer alacaklar 38.284 1,6 10.840 0,5 (27.444) 

  E - Stoklar 637.342 27,3 633.448 27,3 (3.894) 

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

  G - Gelecek aylara ait gid.ve gel.tah. 3.587 0,2 5.133 0,3 1.546 

  H - Diğer dönen varlıklar 79.524 3,4 63.464 2,7 (16.060) 

Toplam  ( I ) 876.682 37,6 872.558 37,7 (4.124) 

II - Duran varlıklar:      

  A - Ticari alacaklar 5.642 0,3 5.836 0,2 194 

  B - Diğer alacaklar 12.597 0,5 10.323 0,4 (2.274) 

  C - Malî duran varlıklar 12.769 0,5 29.069 1,3 16.300 

  D - Maddi duran varlıklar 895.453 38,4 812.514 35,1 (82.939) 

  E - Maddi olmayan d.v. 4.904 0,3 5.404 0,2 500 

  F - Özel tükenmeye tabi varlıklar 12.492 0,5 19.166 0,8 6.674 

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

  H - Diğer duran varlıklar 511.381 21,9 562.346 24,3 50.965 

Toplam  ( II ) 1.455.238 62,4 1.444.658 62,3 (10.580) 

Genel toplam  ( I+II ) 2.331.920 100,0 2.317.216 100,0 (14.704) 

Nazım hesaplar 320.686  375.428  54.742 

2018 yılı aktif toplamı, 2017 yılına göre %0,6 oranında 14.704 bin TL azalarak 

2.317.216 bin TL’ye düşmüştür.  

Aktif toplamının %37,7 oranında 872.558 bin TL’si dönen varlıklardan, %62,3 

oranında 1.444.658 bin TL’si duran varlıklardan oluşmuştur. Önceki yıla göre, 2018 yılında 

hem dönen varlıklarda hem de duran varlıklarda azalma meydana gelmiş ve dönen varlıkların 

ve duran varlıkların toplam aktif içindeki payında önemli bir değişiklik olmamıştır. 

Ancak, 2018 yılında bazı dönen ve duran varlık kalemlerinin toplam aktif içindeki 

payında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Örneğin; hazır değerlerin, menkul 

kıymetlerin, ticari alacakların payı artarken, diğer alacaklar ve diğer dönen varlıkların payı 

azalmış, stokların payı ise aynı kalmıştır. Duran varlıklardan ise; mali duran varlıklar ile diğer 

duran varlıkların payında önemli artış olurken, maddi duran varlıkların payı önemli ölçüde 

azalmıştır.   

Kuruluşun toplam 3 milyon 272 bin dekar olan arazi varlığı; Devlet Üretme Çiftlikleri 
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ve Haralardan devralınırken, ilk kayıt değerlerinin tamamına yakını iz bedelli olması 

nedeniyle bu günkü değeriyle bilançoda gösterilmesi mümkün olamamıştır. Arazilerin 5024 

Sayılı Kanun gereğince enflasyon düzeltmesine tabi tutulma imkanı getirilmesine rağmen, ilk 

kayıt değerinin bir çok işletmede “iz bedel” olması nedeniyle yapılan düzeltme işlemi 

arazilerimizin gerçek değerini yansıtamamıştır. Varlıkların analizinde, bu durumun göz 

önünde tutulması gerekmektedir. 

1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

Bilançonun pasifini oluşturan değerlerin ayrıntısı, önceki dönem değerleri ile 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 17: Pasif Tablosu 

Pasif Önceki Dönem Cari Dönem Fark 

2017 2018 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar           

A-Mali Borçlar 342.500 14,7 257.500 11,1 (85.000) 

B-Ticari Borçlar 57.806 2,5 103.628 4,5 45.822 

C-Diğer Borçlar 1.056 0,0  2.742 0,1 1.686 

D-Alınan Avanslar 162.609 7,0 77.395 3,3 (85.214) 

E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 49.389 2,1 11.847 0,5 (37.542) 

G-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider. 

Tahakkukları 

115.819 5,0 20.289 0,9 (95.530) 

I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 15  0,0 410 0,0 395 

Toplam (I) 729.194 31,3 473.813 20,4 (255.381) 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar           

A-Mali Borçlar          

B-Ticari Borçlar          

C-Diğer Borçlar          

D-Alınan Avanslar          

Toplam (II) 0   0   0 

Toplam (I + II) 729.194 31,3 473.813 20,4 (255.381) 

III-Öz kaynaklar           

A-Ödenmiş Sermaye 2.070.747  88,8 2.320.747 100,2  250.000 

C-Kâr Yedekleri 15.711 0,7  15.711 0,7  0 

D-Geçmiş Yıl Kârları           

E-Geçmiş Yıl Zararları (424.385) (18,2) (483.732) (20,9) (59.347) 

F-Dönem Net Kârı veya Zararı (59.347) (2,5)  (9.323) (0,3) 50.024 

Toplam (III) 1.602.726 68,7 1.843.403 79,6 240.677 

Genel Toplam 2.331.920 100,0 2.317.216 100,0 (14.704) 

Nazım Hesaplar 320.686   375.428   54.742 
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Pasif toplamı, 2017 yılına göre % 0,6 oranında azalarak 2.317.215.739,21 TL’ye 

düşmüştür. Pasif toplamının % 20 oranında 473.812.886,84 TL’lik kısmı kısa vadeli yabancı 

kaynaklardan;   % 80 oranında 1.843.402.852,37 TL’lik kısmı öz kaynaklardan oluşmuştur. 

2017 yılına göre % 35 oranında azalan kısa süreli yabancı kaynakların toplam 

kaynaklar içindeki payı %31’den %20’ye düşerken, 2017 yılına göre %15 oranında artan öz 

kaynakların payı %69’dan %80’e yükselmiştir. 

1.7 Gelir Tablosu 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı gelir tablosu, önceki yıl değerleri ile 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

Tablo 18: Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler   2017 

Bin TL 

2018 

Bin TL 

Fark 

A-Brüt satışlar 1.154.933 1.389.237 234.304 

B-Satıi indirimleri ( - ) 0 0 0 

C-Net satışlar (A-B) 1.154.933 1.389.237 234.304 

D-Satışların maliyeti (-) 957.246 1.128.916 171.670 

            Brüt satış karı/zararı (C-D) 197.687 260.322 62.635 

E-Faaliyet giderleri (-) 202.768 233.253 30.485 

            Faaliyet karı/zararı (5.081) 27.069 32.150 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gel.ve karlar 70.762 97.830 27.068 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gid.ve zar.(-) 56.003 59.440 3.436 

H-Finansman giderleri 44.084 59.426 15.342 

            Olağan kar/zarar  (34.407) 6.033 40.440 

I-Olağandışı gelir ve karlar 17.657 19.647 1.990 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 42.597 35.003 (-7.594) 

             Dönem karı/zararı (-59.347) (-9.323) 50.024 

K-Dönem karı vergi ve yasal yük.       

            Dönem net karı/zararı (-59.347) (-9323) 50.024 

Teşekkülün 2018 yılı çalışmaları sonucunda, yurtiçinde ve dışında gerçekleştirdiği 

bitkisel ve hayvansal ürün satışlarından elde ettiği brüt satış geliri 1.389.287 bin TL olarak 

gerçekleşmiş, brüt satışlardan indirilecek herhangi bir satış indirimi bulunmadığından net 

satışlar, brüt satışların aynısı olmuştur. Net satışlar, bir önceki döneme göre %20 artmıştır.  

Satış hasılatını oluşturan bitkisel ve hayvansal ürünler ile ticari malların giderlerinden 
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oluşan satışların maliyeti toplamı 1.128.916 bin TL olup önceki döneme göre %18 oranında 

artış göstermiştir. Önceki döneme göre satış hasılatı, satış maliyetinden daha yüksek oranda 

arttığından, brüt satış kârı da önceki yıla göre %32 artarak 260.322 bin TL olmuştur. 

Faaliyet giderleri geçen yıla göre %15 oranında artış göstererek 233.253 bin TL olarak 

gerçekleşmiştir. Brüt satış karındaki %32'lik artışa karşılık, faaliyet giderlerindeki artışın 

%15'te kalması, önceki yıl 5,1 milyon TL zararlı olan faaliyet sonucunun cari dönemde 27,1 

milyon TL karla sonuçlanmasını sağlamıştır. Satışların maliyeti ve faaliyet giderlerinden 

oluşan satış maliyetleri toplamına göre faaliyet karlılığı oranı %2 olarak gerçekleşmiştir.  

Gelir tablosunun diğer gelir ve gider unsurlarının ilavesi ve tenzili sonucu, 2018 yılı 

faaliyet dönemi 9.323 bin TL dönem zararı ile kapanmış olup dönem zararı da geçen yıla göre 

%84 oranında azalmıştır.  

Teşekkülün geçmiş yıllar zararı ve dönem zararı nedeniyle Kurumlar vergisi 

doğmadığından dönem zararı aynı zamanda dönem net zararını göstermektedir. 

1.8 Mali Rasyolar 

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

aşağıdadır. 

Tablo 19: Mali Rasyolar ve Devir Hızları Tablosu 

Rasyolar 

2017 2018 Artış/ 

  
azalış 

(%) (%) 
 

1. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 219,8 389,1 169,3 

2. Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 120,2 184,2 64,0 

3. Likidite oranı=(Dönen varlıklar-stoklar)x100/ Kısa süreli yabancı kaynaklar 32,8 50,5 17,7 

4. Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 38,4 35,1 (3,3) 

5.Bağlı değerlerx100/Varlıklar toplamı 61,7 61,6 (0,1) 

6. Zararlılık=Dönem Zararı x100/Öz kaynaklar 3,7 0,6 3,1 

7.Net satışların brüt satış karına dönüşüm oranı=Brüt sat karıx100/Net satışlar 17,1 18,7 1,6 

8.Net satışların faaliyet karına dönüşüm oranı=Faaliyet karıx100/Net satışlar (0,4) 1,9 2,3 

Devir hızları 
2017 

Kere 

2018 

Kere 

Artış/ 

azalış 

9.Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 24,8 19,5 (5,3) 

10.Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 1,3 1,6 0,3 

11.Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 0,7 0,8 0,1 

12.Sermaye devir hızı=Net satışlar/işl.faaliyetlerinde kull.sermaye 0,1 0,1 - 
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Teşekkülün mali yeterlilik göstergesi yüksek seviyede bulunmakla birlikte, faaliyet ve 

dönem zararları nedeni ile öz kaynak yitirilmesi süreci de devam etmektedir. 

Sermaye artışı yapılmaması ve faaliyet ve dönem zararının önlenmemesi halinde, 

Teşekkülün mali yeterlilik oranındaki olumlu seyir kısa süre içinde olumsuz bir seyre 

dönüşebilecektir. 

Teşekkül faaliyet gösterdiği tarım sektörünün özelliği gereği, kaynaklarının önemli bir 

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

varlıklar içindeki payı %61,7 olarak gerçekleşmiştir. Bağlı değerlerin yüksek olması, maddi 

duran varlıklar yanında yatırım amaçlı gayrimenkuller ve canlı hayvan varlığı gibi bazı bağlı 

değerlerden kaynaklanmaktadır. 

Varlıklar içinde duran varlıkların payı yüksek, dönen varlıkların payı düşük ise de kısa 

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

seyretmekte ve Teşekkül önemli bir işletme sermayesi açığı ile karşılaşmamaktadır. 

2018 yılında Teşekkülün net satış hasılatındaki artışa bağlı olarak, alacak devir hızı 

hariç tüm varlıkların devir hızlarında yükselme meydana gelmiştir. Devir hızlarının 

yükselmesi ve net satışların brüt satış ve faaliyet karına dönüşme oranının da yükselmesi, 

teşekkülün zararlılık oranını da olumlu etkilemiştir. Buna bağlı olarak geçen yıl 59,3 milyon 

TL olan dönem zararı 2018 yılında 9,3 milyon TL'ye gerilemiştir.  

Satışların önemli bir kısmını teşkil eden tarımsal ürün satışlarının hasat mevsiminde 

yoğunlaşması ile son dönemde artan yatırımlar ve faaliyet dönemlerinin zararla kapanması 

nedenleriyle yeterli kaynak oluşturamayan Teşekkül, gereken finansman ihtiyacını süresinde 

karşılamak amacıyla kısa vadeli banka kredilerine başvurmaktadır.  

2018 yılında ödenmiş sermaye artışı ve faaliyet zararlılığındaki olumlu gelişme sonucu 

banka kredilerine başvurma gereği azalmış ise de piyasa faiz hadlerindeki gelişme sonucu 

ödenen faiz miktarı ve faiz yükünde artış meydana gelmiştir. Nitekim 2017 yılında yabancı 

kaynaklar için yıllık ortalama %10,5 oranında faiz ödenmişken, 2018 yılında bu oran %19,8'e 

yükselmiştir.  

Sonuçta, her 100 TL'lik satış hasılatının 2017 yılında 3,8 TL'si finansman giderlerinin 

karşılanmasına giderken, 2018 yılında 4,3 TL'si bu amaçla kullanılmıştır. Finansman 

giderlerinin satış hasılatı içindeki payının artması mali sonucu olumsuz etkilemiş ve 

finansman giderleri dışında oluşmuş olan 53 milyon TL tutarındaki kar, faiz giderlerinden 

sonra 9.323 Bin TL dönem zararına dönüşmüştür.   
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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 

 Özkaynak değişim tablosu 

 Nakit akış tablosu 

 Gelir tablosu 

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

tablosu esas alınmıştır.  

2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN 

SORUMLULUĞU 

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

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

bilgi içerecek şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine ve denetim yetkililerine zamanında 

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

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

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

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

gerekler dahilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinden; kuruluş 

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

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

bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere 

uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak 

oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını 
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oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından 

sorumludur. 

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

Sayıştay, ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda 

yönetilip yönetilmediği hususunu da göz önünde bulundurarak denetimi kapsamındaki kamu 

idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemleri ile faaliyetlerinin kanunlar, 

diğer hukuki düzenlemeler, uzun vadeli kalkınma planları ve bunların uygulama 

programlarına uygunluğu bakımından denetlemek; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 

kullanılmasını sağlamak için kurulup işletilmesi gereken mali yönetim ve iç kontrol 

sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolardan yararlanacak olanlara makul güvence 

vermek amacıyla mali rapor ve tabloların geçerli raporlama çerçevesine göre güvenilirliği ve 

doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek ve denetim sonuçlarını içeren raporunu Türkiye Büyük 

Millet Meclisine sunmakla sorumludur. 

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

Denetimlerin dayanağı; Anayasa’nın 165’inci maddesi, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 

3346 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 

Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 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 
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kontrol sistemlerini değerlendirmek ve ilgili idarenin bilanço ve netice hesaplarının Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna sunulmasına esas denetim 

raporunu üretmek amacıyla yürütülmüştür. 

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

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

uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün 

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

sistemleri de değerlendirilmiştir. 

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

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

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

oluşturmaktadır. 

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde edilmiştir. 

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

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

Genel Yatırım ve Finansman Programı’nın iç kontrol sisteminin oluşturulmasına ilişkin 24 

üncü maddesi hükmüne istinaden; TİGEM İç Kontrol Sistemi Eylem Planı hazırlanmış, 

17.07.2014 tarihinde Hazine Müsteşarlığına gönderilmiş, ancak iç kontrol sisteminin kuruluş 

ve işleyişinin yönetim kurulları ile görev ve yetkileri çerçevesinde her düzeydeki yönetici 

tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesini temin için İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme 

Kurulu kapsamında herhangi bir yetkilendirme yapılmamıştır. 

Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmiştir, 

ancak uygulamalar etkin değildir. Diğer taraftan, yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça 

belirlenmiş ve yazılı olarak bildirilmiştir. 

İç kontrol sistemine ilişkin olarak Kurumsal Risk Yönetim çalışmaları yapılmamış, 

Risk Strateji Belgesi hazırlanmamıştır. Aynı şekilde TİGEM'de iç kontrol sistemi öz 

değerlendirmesi yapılmamaktadır.  

İç denetim birimi ile ilgili olarak, 01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 29.12.2014 tarih ve  2014/7143  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TİGEM’e 3 

adet iç denetçi kadrosu ihdası yapılmış ve sınavlarda başarılı olan iç denetçilerin, eski 
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görevleri uhdelerinde kalmak şartıyla 09/11/2017 tarih ve E.2017.51.88512 sayılı Olur ile  

görevlendirmeleri yapılmıştır. Mevzuatta iç denetçilerin özlük haklarıyla ilgili bir düzenleme 

mevcut olmadığından dolayı iç denetçilerin atamalarının yapılmasıyla ilgili süreç 

tamamlanamamıştır. 

Dolayısıyla, iç denetim birimi tarafından kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol 

süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirilmesine yönelik öneriler getirmek suretiyle 

idarenin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacak şekilde bir iç denetim faaliyeti henüz 

yürütülmemiştir. 

6. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

7. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 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: TİGEM'in Daimi ve/veya Mevsimlik İşçi İhtiyacı 

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

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

2018 yılında, tohum hazırlama, bitkisel ve hayvancılık, sığır bakım besleme, yemleme, sağım, 

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

ortalama olarak 4.124 yüklenici işçisi istihdam edilmiş olup, bu hizmetler için toplam 159 

milyon TL ödemede bulunulmuştur. 2018 yılsonundaki yüklenici işçi sayısı aynı tarihteki 

daimi işçi sayısının iki katını geçmiştir.  

2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde “asıl işveren, 

alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt 

işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile 

birlikte sorumludur.” hükmü getirilmiştir. 

  Nitekim Teşebbüsün muhtelif işletmelerinde yüklenici işçi olarak görev yapan bir 

kısım işçiler, sözleşmelerinin yüklenici firma tarafından feshedilmesi ve diğer bazı 
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nedenlerden dolayı işten ayrıldıklarında, TİGEM aleyhine işe iade, kıdem tazminatı, ihbar 

tazminatı ve diğer özlük hakları ile ilgili olarak çok sayıda dava açmışlar ve bu davaların 

büyük bir kısmı Teşebbüs aleyhine sonuçlanmıştır. Bir kısım davalar ise hala devam 

etmektedir. 

Öte yandan, TİGEM’de iş yoğunluğunun arttığı dönemlerde ihtiyaç duyulan ilave 

personel ihtiyacı, mevcut işçi ve sözleşmeli personele fazla çalışma yaptırılarak giderilmeye 

çalışılmakla birlikte, TİGEM’de son yıllarda, sulama yatırımları başta olmak üzere önemli 

yatırımlar yapılmakta ve buna bağlı olarak da nitelikli personel ihtiyacı artmaktadır. Ancak, 

kurumun faaliyetleriyle doğrudan ilgili ve yapılan yatırımlardan sonuç alınmasını sağlayacak 

alanlarda, yeterli personel sayısına ulaşılamadığı görülmektedir. Çünkü emeklilik yoluyla her 

yıl önemli sayıda işçi ayrılmaktadır. 2018 yılında emekli olanların sayısı 129 kişidir.  

TİGEM’in mevsimsel olarak değişkenlik gösteren faaliyetleri ve çalışma kapasitesiyle 

uyumlu olacak şekilde ve tarımsal teknolojinin gerektirdiği niteliklere sahip daimi işçi 

ve/veya mevsimlik işçi sayısının yeterli düzeye yükseltilmesi için ilgili merciler nezdinde 

girişimde bulunulması gerekmektedir.  

Öneri: 

TİGEM’in mevsimsel olarak değişkenlik gösteren faaliyetleri ve çalışma kapasitesiyle 

uyumlu olacak şekilde ve tarımsal teknolojinin gerektirdiği niteliklere sahip daimi işçi 

ve/veya mevsimlik işçi sayısının yeterli düzeye yükseltilmesi için ilgili merciler nezdinde 

girişimde bulunulması önerilir. 

BULGU 8.1.2: Ceylanpınar Tarım İşletmesi Arazisinde Yerleşmiş Olan 

Göçerlerin 6486 Sayılı Kanuna Aykırı Olarak İşletme Arazisinde Kalmaya Devam 

Etmesi 

Mülkiyeti TİGEM’e ait olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinin arazileri üzerinde 25 ayrı 

yerde “göçer” olarak tanımlanan gruplar yerleşik düzene geçmek suretiyle işletme arazilerini 

işgal etmiş bulunmaktadırlar. 

1980 öncesi yıllarda Ceylanpınar Tarım İşletmesinin civarlarında göçebe olarak 

çadırlarda yaşayan ve yaz aylarını hayvan otlatmak amacıyla Karacadağ'da, kış aylarını İse 

Ceylanpınar Tarım İşletmesinde veya Hazine arazilerinde geçiren göçer gruplar, 1980-1990 

döneminde, kerpiç ve taştan evler veya barınaklar İnşa ederek İşletme arazisi içinde mezra ve 

köyler oluşturarak yerleşik düzen içinde yaşamaya başlamışlardır. 

Giderek artan nüfus ve yerleşim yeri sayısı nedeniyle bu insanların ihtiyaçları da 

artmış, dolayısıyla daha fazla hayvan beslemeye başlamışlar, yaz aylarında dışarıdan getirilen 
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hayvanlarla birlikte yaklaşık 100.000 baş koyunu İşletmenin tapulu arazisi içerisinde 

barındırmaları ve hastalık taşıyan hayvanların hastalığı aynı merayı paylaşan İşletmenin 

damızlık sürülerine de bulaştırmaları nedeniyle TİGEM'in damızlık hayvan yetiştiriciliği 

olumsuz yönde etkilenmiş, TİGEM kendi koyunlarını tapulu arazisine çıkaramaz hale 

gelmiştir. 

Göçer grupların İşletme arazileri üzerine yerleşmesinin yasal bir dayanağı 

bulunmadığından, geçmiş yıllardan beri haksız kullanım ve iktisaplardan dolayı çok sayıda 

men-i müdahale ve kal davaları açılmış, fiili durumun yasal olmayan yönü yanında sosyal 

boyutu da dikkate alınmak suretiyle soruna çözüm aranmış, TBMM Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri Komisyonunun da etkin girişimleri sonucunda, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı 

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5608 sayılı Kanunla 5543 sayılı İskân 

Kanunu'na geçici 4 üncü madde eklenmiştir. 

İskân Kanunu'na eklenen söz konusu geçici madde ile mahallinde göçer olarak 

adlandırılan ve 31.12.2003 tarihi itibarıyla arazi içinde yaşadıkları tespit edilenlerin, 

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait arazi dışında Bakanlar Kurulu kararıyla 

belirlenecek uygun alanda, bu Kanun hükümlerine göre iskân edilmeleri öngörülmüştür. Hak 

sahibi ailelere, hayvanlarını otlatmaları için mera vasıflı arazi tahsis edilmesi ve isterlerse yeni 

yerleşim yerinde konut yapmalarını desteklemek amacıyla, kendi evini yapana yardım 

metoduyla bu Kanun hükümlerine göre kredi kullandırılabilmesi hükümlerine de yer 

verilmiştir. 

Ancak, yaklaşık 30 yıllık geçmişi bulunan ve önceleri çadırlarda yaşamakta iken 

İşletme arazisi üzerine konutlar yaparak yerleşik düzene geçmiş olan göçerlerin TİGEM 

arazisini işgalinin önlenmesi konusunda ilgili merciler nezdinde yapılan girişimler sonuçsuz 

kalmış; bu girişimlere ve 5543 sayılı İskan Kanunu’nun geçici 4 üncü maddesi hükmüne 

rağmen bazı kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasal olmayan şekilde göçer yerleşim 

birimlerine çeşitli altyapı hizmetleri götürülmüş, kaçak elektrik kullananlar ilgili kuruluşlara 

yazılı olarak bildirildiği halde enerji kullanımı devam etmiş, İşletmenin tapulu arazisine 

tecavüz etmek suretiyle tesis edilen enerji nakil hattının iptal edilmesi İçin Ceylanpınar 

Kaymakamlığınca verilen men'i müdahale kararı uygulamaya konulamamıştır. 

Öte yandan, söz konusu geçici madde hükmünün uygulanması için Şanlıurfa 

Valiliğince yer belirlenmesi amacıyla oluşturulan komisyon tarafından yapılan çalışmada 

iskân için gerekli arazi büyüklüğünün temin edilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmış 

ve TİGEM'e yazılan bir yazıda “…göçer ailelerinin İl genelinde başka bir yerde 

yerleştirilmesinin mümkün olmadığı, 5543 sayılı İskân Kanunu’nun geçici 4 üncü maddesinin 
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bu yönden yeniden düzenlenmesinin gerektiği” hususu bildirilmiştir. 

Göçerlerin İşletmeye verdiği zararlar ile TİGEM'in gerçekleştirdiği sertifikalı 

tohumluk ve damızlık yetiştiriciliği faaliyetlerinin ülke ekonomisi açısından önemi dikkate 

alınarak, uzun bir zaman ve emeğin sonucunda kabul edilmiş olan 5608 sayılı Kanun'un ve bu 

kanun ile 5543 sayılı İskan Kanunu'na eklenmiş olan geçici 4 üncü madde hükmünün 

uygulanması ve göçerlerin iskân edileceği arazinin mutlaka Ceylanpınar Tarım İşletmesi 

dışında bulunarak bundan sonra meydana gelecek işgallerin önlenmesi gerektiği açık 

olduğundan; 27.05.2010 tarihinde yapılan KİT Komisyonunda ve 07.03.2012 tarihinde 

yapılan KİT Alt Komisyonunda söz konusu geçici 4 üncü madde hükmünün uygulanması ve 

göçer grupların işletme arazisi dışında iskan edilmesi yönünde tavsiye kararları alınmıştır. 

TBMM KİT Komisyonunda konu sürekli gündemde tutulmasına rağmen, 5543 sayılı 

İskan Kanunu'nun 5608 sayılı Kanunla eklenmiş olan geçici 4 üncü maddesi hükmünün 

uygulanması ve göçer ailelerinin işletme arazisi dışında yerleştirilmesi konusunda başarı 

sağlanamamıştır. 

Ancak, 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6486 sayılı 

Kanunun 9 uncu maddesi ile 19.09.2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununun geçici 4 üncü 

maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları değiştirilmiştir. Buna göre;  

Mülkiyeti Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait olan ve Şanlıurfa İli, Ceylanpınar 

İlçesi, Merkez ve Gümüşsu mevkilerinde bulunan, ada ve parsel numaraları ile yüzölçümleri 

Kanuna ekli listede belirtilen toplam 141.793.751 m2 yüzölçümlü taşınmazlardan, hak 

sahipliği Şanlıurfa Valiliğince geçici 4 üncü maddenin birinci fıkrasına göre 2007 yılında 

tespit edilmiş göçer ailelerinin iskânı için gerekli olan kısımları ayrılarak bedelsiz olarak 

tapuda Hazine adına tescil edilecek ve bu taşınmazlar bu madde kapsamında değerlendirilmek 

üzere Maliye Bakanlığınca, Bakanlığa tahsis edilecektir. Hak sahibi ailelere iskânen verilecek 

taşınmazların teslimini takiben üç ay içinde, göçer ailelerin bulundukları eski arazilerin 

üzerinde bulunan ev, baraka, ahır ve benzeri yapı ve müştemilatı valilikçe yıktırılarak bu 

araziler Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecektir. 

Kanun hükmüne istinaden 141.793.751 m2 yüzölçümlü arazi TİGEM tarafından 

05.02.2014 tarihinde Maliye Bakanlığına devredilmiştir. Devir işlemlerini müteakiben 

Şanlıurfa Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) nezdinde yapılan yazışmalar 

neticesinde; 2015 yılı Ocak ayı sonları itibarıyla hak sahiplerine dağıtılmak üzere. 100'er 

dekarlık 676 adet tarla vasıflı parsel ve 5 adet yerleşim bölgesinde 1067 adet imar parselinin 

oluşturulduğu, Valilik tarafından belirlenen hak sahiplerine parsel yerlerini belirtir kura 

çekimlerinin yapılmış olduğu bilgisi edinilmiştir. 
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TİGEM'ce Şanlıurfa Valiliğine defaatle yazılan yazılarda; İskan Kanununun geçici 4 

üncü maddesinin dördüncü fıkrasının gereği tapuları teslim edilen göçer ailelerinin İşletme 

arazileri üzerindeki ev, baraka, ahır ve benzeri müştemilatın Valiliklerince ivedilikle 

yıktırılarak Ceylanpınar İşletmesine teslimi talep edilmiştir. 

Son olarak Şanlıurfa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 24/07/2017 tarihli 

ve 5133 sayılı yazısında; Ceylanpınar Kaymakamlığı ve Ceylanpınar İlçe Jandarma 

Komutanlığına, söz konusu arazilerin boşaltılması, üzerinde bulunan ev, baraka, ahır ve 

benzeri yapı ve müştemilatın yıktırılarak Ceylanpınar İşletmesine teslim edilmesi konusunda 

yazı yazıldığı bildirilmiştir. Ayrıca bahse konu yazıda; göçer olarak adlandırılan ailelerden, 

5543 sayılı İskan Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında hak sahibi olmuşlara konut 

arsaları ile tarım arazilerinin tapularının dağıtıldığı belirtilmiştir. Ancak göçer ailelerinin 

tahliye işlemi henüz gerçekleşmemiştir. 

Ceylanpınar Tarım İşletmesi sınırları içinde kalan göçer yerleşim yerlerinden Sufra, 

Göle, Gellegöç, Sirte yerleşim yerleri halen göçerlere verilmiş olan araziler içinde 

bulunduğundan bu yerleşim yerleri için yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Ancak, geri 

kalan Civeym, Bayat, Keserulesvet, Cishe, Sıblıy, Mangalan, Hemitaş, Cleyl, Ofa, Sukna, 

Seyhani, Aşağı Arbit, Yukarı Arbit, Berhi, Miksap, Kartal, İvesi ve Hızeyl yerleşimlerinin 

6486 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince Şanlıurfa Valiliği tarafından boşaltılması 

gerekmektedir. Ancak yapılan denetim ve incelemelerde her hangi bir gelişmenin olmadığı 

tespit edilmiştir. 

Ceylanpınar Tarım İşletmesi arazileri üzerindeki işgallerin önlenmesi amacıyla 

çıkarılan ve 5543 sayılı İskân Kanunu’nun geçici 4 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü 

fıkralarını değiştiren, 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6486 

sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükümlerinin uygulanması ile ilgili sürecin titizlikle takip 

edilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Ceylanpınar Tarım İşletmesi arazileri üzerindeki işgallerin önlenmesi amacıyla 

çıkarılan ve 5543 sayılı İskân Kanunu’nun geçici 4 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü 

fıkralarını değiştiren, 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6486 

sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükümlerinin uygulanması ile ilgili sürecin titizlikle takip 

edilmesi önerilir. 
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BULGU 8.1.3: Ceylanpınar Sulama Projesi ile İlgili Olarak Yapılması Gerekli 

Olan Hususlar 

2018 yılı itibarıyla, merkez eksenli sulama sistemi ile 342.030 dekar, yarı sabit sulama 

sistemi ile 310.825 dekar, damla sulama sistemi ile 43.713 dekar alanın sulandığı 

görülmüştür. Ayrıca GAP çerçevesinde inşa edilen ve Ceylanpınar İşletmesinin kuzey sınırı 

boyunca uzanarak Kızıltepe Ovasına giden sulama kanalından da su temin edilerek 310.000 

dekar alanın sulanması planlanmıştır. Halen DSİ tarafından primer kanalların yapımının 

devam ettiği tespit edilmiştir. Kanaldan temin edilecek suyun, yer altından temin edilen sudan 

daha ekonomik olduğu dikkate alınarak imkanlar ölçüsünde proje alanı içinde kalan merkez 

eksenli sulama sistemlerinin dönüşümü sağlanmalıdır. 

Sulama sistemi tercih edilirken, yüksek çatılı sulama sistemlerinden merkez eksenli 

(center pivot) sulama sisteminin tercih edilmesi, her bir sulama dairesinin köşelerinde 26-68 

dekar büyüklüğünde üçgen şeklinde alanların kalmasına neden olmuştur. Sulanamayan bu 

alanların kuru ziraat alanı olarak kalması kaçınılmazdır. Söz konusu sistemin sulama 

dairelerinin yerleştirilme biçimine göre sulanamayan alanın büyüklüğü %14- 21 arasında 

değişmektedir. 

Bu durumda sulu ziraat alanı ile kuru ziraat alanı iç içe geçmiş pozisyondadır. Hâlbuki 

kuru ziraat alanları ile sulu ziraat alanlarının sürülmesi, ekilmesi, hastalık ve haşereleri, 

mücadelesi, kullanılacak tohumluğu başta olmak üzere hemen hemen her şeyi farklıdır. 

Sistemin dezavantajı olan bu sorundan kurtulmak için ya bu alanlar göz ardı edilerek 

ekilmeyecek, ya da açılacak ilave kuyularla sistemin sulama alanı dışında kalan alanlar yarı 

sabit sulama sistemleri ile sulanmaya çalışılarak parsellerdeki sulama bütünlüğü 

sağlanacaktır. Her iki halde de uygulamanın içindeki teknik personelin ciddi sorunlarla 

karşılaşması kaçınılmaz olarak görünmektedir. 

Şayet yüksek çatılı sulama sistemleri arasında tercih yapılırken topoğrafik konumu 

müsait olan bazı parseller için doğrusal hareket eden lineer sulama sistemi tercih edilmiş 

olsaydı, işçilik yönüyle işletilmesi daha masraflı olsa bile parsellerin tümden sulanması 

bakımından daha avantajlı olabileceği düşünülmektedir. Bütün sulamanın yalnızca merkez 

eksenli sulama sistemi üzerine kurulması yerine, arazinin durumuna ve diğer şartlara göre iki 

sistemin birden uygulamaya konulması da mümkündür. 

Ceylanpınar sulama projesinin karşılaşabileceği en olumsuz durum, yer altı su 

seviyesinin düşmesidir. Bölgede bulunan barajların yer altı suyunu beslediği bilinmekle 

birlikte yine de ek tedbirlerin alınması faydalı görülmektedir. İşletme arazisi içinde uzanan ve 
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cırcıp adı verilen doğal derelerin üzerine bentler kurularak göletler oluşturulması, bu 

göletlerde kış mevsiminde birikecek suların yer altı suyunu desteklemesi sağlanmalıdır. DSİ 

Bölge Müdürlüğünün bu konuda yapmayı planladığı çalışmaların takip edilmesi gerekli 

görülmektedir. 

Proje uygulamaları ile ilgili olarak tespit edilen diğer önemli bir sorun da yetişmiş 

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

tayinler sebebiyle yenilendiği, yetişmiş personelin başka işletmelere gönderildiği, yeni 

personelin de eğitim seviyelerinin projenin teknik bilgi ihtiyacı bakımından yeterli olmadığı 

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

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

takdirde yerlerinin sık değiştirilmemesi işin sahiplenilmesi bakımından gerekli görülmektedir. 

Ceylanpınar Tarım İşletmesi sulama projesi ile ilgili olarak; 

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

sisteme bağlı kalınmaması, seçilecek sulama sistemlerinin avantaj ve dezavantajlarının iyi 

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

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

değerlendirebilen sistemin seçilmesi, 

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

olduğu dikkate alınarak imkanlar ölçüsünde mevcut sistemde dönüşümlerin sağlanması, 

-Ceylanpınar Sulama Projesi için su temin edilen yer altı su rezervuarında su 

seviyesinin belli bir seviyenin altına düşmesini önlemek amacıyla, işletme arazileri içinde 

uzanan doğal derelere göletler kurularak kış mevsiminde suların biriktirilmesi, 

-Yüksek prestijli projeler kapsamında değerlendirilecek kadar önemli olan bu projenin 

uygulamalarında, deneyimli ve eğitimli teknik kadroların çalıştırılması, proje personelinin 

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

desteklenmesi, 

gerekmektedir. 

Öneri: 

Ceylanpınar Tarım İşletmesi sulama projesi ile ilgili olarak; 

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

sisteme bağlı kalınmaması, seçilecek sulama sistemlerinin avantaj ve dezavantajlarının iyi 

irdelenmesi, arazinin konumu ve yapısı da dikkate alınarak sulama verimliliği ve sulama 
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randımanında daha üstün olan,  işletmecilik ve sulanacak araziyi boşluk bırakmadan daha iyi 

değerlendirebilen sistemin seçilmesi, 

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

olduğu dikkate alınarak imkanlar ölçüsünde mevcut sistemde dönüşümlerin sağlanması, 

-Ceylanpınar Sulama Projesi için su temin edilen yer altı su rezervuarında su 

seviyesinin belli bir seviyenin altına düşmesini önlemek amacıyla, işletme arazileri içinde 

uzanan doğal derelere göletler kurularak kış mevsiminde suların biriktirilmesi, 

-Yüksek prestijli projeler kapsamında değerlendirilecek kadar önemli olan bu projenin 

uygulamalarında, deneyimli ve eğitimli teknik kadroların çalıştırılması, proje personelinin 

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

desteklenmesi,  

önerilir. 

BULGU 8.1.4: TİGEM İşletmelerinde Yürütülmekte Olan Safkan Arap 

Atçılığının Geliştirilmesi ile İlgili Hususlar 

At yetiştiriciliğinde başarılı olmanın en önemli kriteri, bakım ve beslemenin yanında 

yüksek kaliteli baba aygır kadrosuna sahip olmaktır. Kariyerinde yarış kazanma başarıları 

olmayan sıradan aygırlarla safkan arap atçılığının ileriye götürülmesi mümkün 

görülmemektedir. Yapılan incelemelerde dar bir baba aygır kadrosu ile çalışıldığı ve sıra dışı 

baba aygırların yeterli olmadığı gözlenmiştir. Bu sebeple yarış pistlerinin başarılı atlarının 

damızlık olarak TİGEM’e kazandırılması önemli görülmektedir. 

Safkan Arap atçılığında diğer önemli bir husus da al rengin muhafaza edilmesidir. 

Ancak işletmelerdeki atların renklerine bakıldığında son yıllarda kır rengin alabildiğine arttığı 

görülmektedir. Bu durum sıfat programlarında yeterince hassas davranılmadığını 

göstermektedir. Sıfat programlarının çok yönlü ve uzman bir ekip tarafından hazırlanması 

zorunlu görülmektedir. 

Atların en önemli özeliklerinden bir diğeri de ciğerlerinin sağlıklı olması gerektiğidir. 

Önemli olan atın hasta olmamasıdır. Tedavi ile sağlığına kavuşturulan atların verimli 

olmadıkları gözlenmiştir. Bu sebeple atçılıkta tedaviden daha çok koruyucu veterinerlik 

hizmetlerine önem verilmelidir. 
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Atçılıkta deneyim sahibi olan uzmanların yaygın kanaati, yaşlı aygırların taylarının 

koşu performanslarının düşük olduğu yönündedir. Bu sebeple genetik özelliği iyi diye sıfat 

programlarında yaşlı aygır kullanmakta ısrar edilmemelidir. 

TİGEM’de yürütülmekte olan safkan arap atçılığının geliştirilmesi ile ilgili olarak; 

-İşletmelerde dar bir aygır kadrosu ile çalışıldığı dikkate alınarak, baba aygır 

kadrosunun yarış pistlerinde başarı gösteren aygırlarla takviye edilmesi, 

-Yaşlı aygırların taylarının koşu performansının düşük olması sebebiyle, sıfat 

programlarında yaşlı aygır kullanmaktan kaçınılması, 

-Yürütülmekte olan safkan Arap atçılığında kır rengin yayılmasının önlenmesi ve al 

rengin muhafazası için sıfat programlarının çok yönlü ve uzman bir kadro tarafından 

hazırlanması, 

gerekmektedir. 

Öneri: 

TİGEM’de yürütülmekte olan safkan arap atçılığının geliştirilmesi ile ilgili olarak; 

-İşletmelerde dar bir aygır kadrosu ile çalışıldığı dikkate alınarak, baba aygır 

kadrosunun yarış pistlerinde başarı gösteren aygırlarla takviye edilmesi, 

-Yaşlı aygırların taylarının koşu performansının düşük olması sebebiyle, sıfat 

programlarında yaşlı aygır kullanmaktan kaçınılması, 

-Yürütülmekte olan safkan Arap atçılığında kır rengin yayılmasının önlenmesi ve al 

rengin muhafazası için sıfat programlarının çok yönlü ve uzman bir kadro tarafından 

hazırlanması,  

önerilir. 

BULGU 8.1.5: İşletmelerde Yürütülmekte Olan Hayvancılık Maliyetlerinin 

Yüksek Olması 

Hayvancılık faaliyetlerinde maliyetlerin yükselmesine neden olan işçilik giderlerinin 

normal değerler seviyesine çekilebilmesi için; işletmelerdeki hayvancılık tesislerinde 

teknolojik yenilikler yapılarak, işletmelerdeki işçi sayılarının düşürülmesi, kapasitelerin 

doldurularak kapasite kullanım oranlarının yükseltilmesi zorunlu görülmektedir.  

Üretim maliyetlerinin düşürülebilmesi için alınması gereken tedbirlerin başında birim 

hayvandan alınacak verimin artırılması gelmektedir. Bu sebeple gerek et, gerekse süt 

işletmeciliğinde yüksek verimli kültür hayvanlarının tercih edilmesi zorunludur. 
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İşletmelerdeki sürü büyüklüklerinin en uygun seviyede olması, sürü kompozisyonunun 

hayvancılık teknik yönergesindeki belirtilen teknik değerlere uygun olması, ekonomik 

işletmecilik için uyulması gereken hususlardır.  

Diğer yandan hayvan yetiştiriciliğinde bakım ve beslemenin büyük önemi 

bulunmaktadır. Yemlemenin teknik hesaplamalar çerçevesinde yapılması israfın önlenmesi 

bakımından gerekli görülmektedir. Ayrıca kaba yemin muhafazasında zayiatın önlenmesi ve 

hijyenin sağlanması için yemlerin sundurma altında saklanması büyük önem taşımaktadır. Bu 

sebeple işletmelerdeki sundurma eksikliklerinin tamamlanması zorunludur. 

Teşekkülün yürütmekte olduğu hayvancılık faaliyetleri ile ilgili maliyetlerin 

düşürülebilmesi için; 

-İşletmelerdeki hayvancılık tesislerinde teknolojik iyileştirmeler yapılarak, çalışan işçi 

sayısından tasarruf sağlanması, 

- Hayvan ve hayvan ürünlerinde verimliliğin sağlanabilmesi için, yüksek verimli 

kültür ırkları ile çalışılması, 

- İşletmelerdeki kapasitelerin tam olarak kullanılması, sürü kompozisyonlarının ve 

teknik değerlerin, Hayvancılık Teknik Yönergesindeki kriterlere uygun olması için gerekli 

hassasiyetin gösterilmesi, 

- Hayvancılığın en önemli girdisi olan kaba yemin muhafazası için sundurma 

eksikliklerinin tamamlanarak zayiatın önlenmesine çalışılması, 

gerekmektedir. 

Öneri: 

Teşekkülün yürütmekte olduğu hayvancılık faaliyetleri ile ilgili maliyetlerin 

düşürülebilmesi için; 

-İşletmelerdeki hayvancılık tesislerinde teknolojik iyileştirmeler yapılarak, çalışan işçi 

sayısından tasarruf sağlanması, 

- Hayvan ve hayvan ürünlerinde verimliliğin sağlanabilmesi için, yüksek verimli 

kültür ırkları ile çalışılması, 

- İşletmelerdeki kapasitelerin tam olarak kullanılması, sürü kompozisyonlarının ve 

teknik değerlerin, Hayvancılık Teknik Yönergesindeki kriterlere uygun olması için gerekli 

hassasiyetin gösterilmesi, 

- Hayvancılığın en önemli girdisi olan kaba yemin muhafazası için sundurma 

eksikliklerinin tamamlanarak zayiatın önlenmesine çalışılması,  

önerilir. 
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BULGU 8.1.6: TİGEM'in Tarımsal Desteklerden Yararlandırılmaması 

Ülke tarım sektörü ve kırsal alanın geliştirilmesi ve desteklenmesi amacı ile 

18.04.2006 tarih ve 5488 sayılı Tarım Kanunu çıkarılmış ve bazı tarım politikaları 

belirlenmiştir. 

Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde tarım politikalarının ilkeleri ve öncelikleri 

düzenlenmiştir. Buna göre; tarımsal üretimde verimlilik, ürün çeşitliliği, kalite ve rekabet 

gücünün yükseltilmesi, piyasa mekanizmalarını bozmayacak destekleme araçlarının 

kullanılması, örgütlülük ve kurumsallaşmanın artırılması, tarımsal işletmelerin altyapılarının 

geliştirilmesi, tarımsal faaliyetlerde bilgi ve uygun teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması 

gibi ilke ve öncelikler, tarım politikalarının ilke ve önceliklerindendir. 

Kanunun 18 inci maddesinde de tarımsal desteklemenin amacı ve ilkeleri 

düzenlenmiştir. Buna göre; tarımsal desteklemenin amacı, tarım sektörünün öncelikli 

problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, uygulanan politikaların etkinliğini artırmak ve 

sektörün bu politikalara uyumunu kolaylaştırmaktır. Bu amaçla, üreticilerin piyasa 

koşullarında faaliyetlerini yürütmesi ve kullanılacak kaynağın adil ve etkin bir şekilde 

üreticilere yansımasının sağlanması, destekleme programlarının belirlenmesinde temel ilke ve 

stratejiyi oluşturmaktadır. 

Kanunun 19 uncu maddesinde, tarımsal destekleme araçları; doğrudan gelir desteği, 

fark ödemesi, telafi edici ödemeler, hayvancılık destekleri, tarım sigortası ödemeleri, kırsal 

kalkınma destekleri, çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programı destekleri, diğer 

destekleme ödemeleri olarak sayılmıştır. 

19 uncu maddede sayılan destekleme araçlarının miktar ve ödeme esasları gibi 

hususlar, Bakanlar Kurulu kararları ekinde yürürlüğe konulan kararnameler ile 

düzenlenmektedir. 

Ancak, bu kararnamelerde yer alan, kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerden 

yararlanamayacağına ilişkin hüküm nedeni ile TİGEM tarımsal desteklemelerden 

faydalanamamaktadır. 

Son olarak, 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2018 

Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar’ın 8 inci maddesinde de aynı hüküm 

yer almış ve TİGEM toprak analiz ve AR-GE proje desteği dışında diğer desteklerden 

yararlandırılmamıştır. 

TİGEM, kamu sermayeli bir kuruluş olmakla birlikte aynı zamanda, 233 sayılı 

KHK’ya göre iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere ve ekonomik 
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gereklere uygun olarak verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda çalışarak daha fazla 

yatırım kaynağı yaratmak amacı ile kurulmuş bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, bu KHK’da 

yer alan hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. 

TİGEM verimlik ve karlılık amaçları yanında, 5488 sayılı Tarım Kanununda da 

öngörüldüğü gibi, kurumsal bir yapı içinde tarımsal teknoloji ve mekanizasyonu kullanarak 

modern tarım işletmeciliği yapmak ve ülke tarım sektöründe öncü bir rol oynamak görevini 

üstlenmiştir. Bu amaçla son yıllarda büyük sulama ve hayvancılık tesisleri yatırımları yapmış; 

sperma bankacılığı, embriyo transferi gibi modern işletmecilik tekniklerini kullanma 

konusunda önemli çabalar göstermiştir. 

Öte yandan TİGEM, Tarım Kanununda öngörülen ilke ve önceliklere uygun 

uygulamalar içinde tarımsal faaliyet gösteren bir İDT olarak, Kanunda öngörülen desteklerden 

faydalanmayı hak etmektedir. Aksi durum, sektörde TİGEM aleyhine haksız rekabet 

oluşmasına yol açmaktadır. 

Teşekkül, son dönemde mevsim şartlarının olumsuz geçmesi sonucu üretimde 

karşılaşılan düşüşler ve artan yatırımlar nedeniyle ilave finansman ihtiyacını, satış hasılatını 

arttırarak karşılayamadığından banka kredileri ile karşılamaktadır. Bu durum Teşekkül 

açısından önemli bir finansman yükü oluşturmaktadır. Ayrıca ilave kaynak ihtiyacının bir 

kısmı hazine müsteşarlığı tarafından karşılandığından sürekli olarak sermaye artışına 

gidilmektedir. Tarımsal desteklerden yararlanılması durumunda hem banka kredisine ihtiyaç 

kalmayacağından finansman gideri oluşmayacak hem de piyasa şartlarına uyumlu bir 

fiyatlandırmaya gidileceğinden satış hasılatında da artışlar sağlanabilecektir. Bu sayede 

oluşan bilanço zararının da önüne geçilecektir. 

Teşekkülün zarardan kurtulması ve piyasa şartlarında rekabet edebilmesi bakımından 

5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereği her yıl uygulamaya konulan tarımsal 

destekleme ödemelerinden faydalandırılması için ilgili merciler nezdinde başlatılan 

girişimlerin sürdürülmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Teşekkülün zarardan kurtulması ve piyasa şartlarında rekabet edebilmesi bakımından 

5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereği her yıl uygulamaya konulan tarımsal 

destekleme ödemelerinden faydalandırılması için ilgili merciler nezdinde başlatılan 

girişimlerin sürdürülmesi önerilir. 
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BULGU 8.1.7: Hayvan Ölüm ve Mecburi Kesim Oranlarının, Hayvancılık 

Teknik Yönergesinde Öngörülen Oranlardan Yüksek Olması 

Diğer faaliyetle ilgili diğer olağan gider ve zararlar hesabının ayrıntısı aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

 

Tutarı  TL.  Mahiyeti 

790.013,96   Emekli Personel Makam, Temsil, Görev Tazminatı 

6.159.653,31   Mahsul Ekim Terkinleri 

1.147,84   Maddi Duran Varlık Terkinleri 

21.853,48   Bitkisel tesis ve Özel Tükenmeye Tabi Varlık Terkinleri 

15.413,10   İmha Edilecek Malzeme Terkinleri 

8.660.788,97   Hayvan Ölümlerinden Doğan Zararlar 

39.073.880,74   Hayvan Kesimlerinden Doğan Zararlar 

4.533.507,12  Şubesi Olmayan Hayvancılık Giderleri 

59.256.258,52    TOPLAM 

59.256.259 TL tutarındaki diğer faaliyetlerle ilgili diğer olağan gider ve zararların; 

8.660.789 TL'sini hayvan ölümlerinden doğan zararlar, 39.073.881 TL'sini mecburi hayvan 

kesimlerinden doğan zararlar oluşturmaktadır. 

2018 yılında;  

-Dönem başı mevcudunun %2,8'i oranında 844 baş sığır, 

-        "                   "           %2,8'i oranında 5.095 baş koyun, 

-        "                   "           %5,3'ü oranında    156 baş keçi, 

-        "                   "           %3,6'sı oranında     37 baş at, 

-         "                   "           %17,6'sı oranında  178 baş ceylan  ölmüştür. 

 

Yine 2018 yılında; 

-Dönem başı mevcudunun %8,7'si oranında 2.675 baş sığır, 

-       "                  "             %10,6'sı oranında   19.072  baş koyun, 

-       "                  "             %15,0'i oranında  442 baş keçi, 

-       "            "          %1,8'i   0ranında   18  baş ceylan mecburi kesime tabi 

tutulmuştur. 

Başka bir ifade ile, 2018 yılında ölüm ve mecburi kesime tabi tutma sonucu toplam 
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olarak;  

-Dönem başı sığır varlığının %11,5'i oranında 3.519 baş sığır, 

-Dönem başı koyun varlığının %13,4'ü oranında 24.167 baş koyun, 

-Dönem başı keçi varlığının %20,3'ü oranında 598 baş keçi,  

-Dönem başı ceylan varlığının %19,4'ü oranında 196 baş ceylan, 

kaybedilmiştir. 

Hayvan kayıplarının işletmeler bazında dağılımı aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

 

İşletme adı Hayvan türü 

Mecburi kesim 

(Dön. başı 

mevcuda göre 

%) 

Ölüm (Dön. 

başı mevcuda 

göre %) 

Toplam hayvan 

kaybı(%) 

Altınova 
Büyükbaş 5,6 1,7 7,3 

Küçükbaş(Koyun) 10,2 6 16,2 

Anadolu 

Büyükbaş 12,8 1,7 14,5 

Küçükbaş(Keçi) 7,4 4,3 11,7 

At   4,8 4,8 

Ceylanpınar 

Büyükbaş 7,4 4,9 12,3 

Küçükbaş(Koyun) 8,3 2,4 10,7 

Küçükbaş(Keçi) 19,9 5,9 25,8 

Ceylan 1,9 18,4   

Çukurova Büyükbaş 14,8 0,2 15 

Dalaman Büyükbaş 8,6 0,3 8,9 

Gökhöyük 
Büyükbaş 9,3 5,2 14,5 

Küçükbaş(Koyun) 10,5 4,6 15,1 

Gözlü 
Büyükbaş 8,8 2,2 11 

Küçükbaş(Koyun) 13,8 1,2 15 

Karacabey 

Büyükbaş 9,3 2,1 11,4 

Küçükbaş(Koyun) 15,6 5,3 20,9 

At   2,6 2,6 

Köpek   9,2 9,2 

Kazımkarabekir 
Büyükbaş 4,1 5,2 9,3 

Küçükbaş(Koyun) 8,8 3,7 12,5 

Koçaş Büyükbaş 8,4 1,9 10,3 

Konuklar Büyükbaş 8 1,1 9,1 

Malya Küçükbaş(Koyun) 21,2 1,7 22,9 

Polatlı 
Büyükbaş 8,3 1,3 9,6 

Küçükbaş(Koyun) 12,1 2,6 14,7 

Sultansuyu 
Büyükbaş 8,4 2,5 10,9 

At   3,9 3,9 

Türkgeldi Büyükbaş 7,7 2,9 10,6 

Ulaş 

Büyükbaş   4,7 4,7 

Küçükbaş(Koyun) 9,9 2,5 12,4 

Köpek   28,6 28,6 

İşletmeler bazında bakıldığında; 
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-Büyükbaş(sığır) kaybında, sadece Ulaş ve Altınova işletmelerinin TİGEM 

ortalamasının altında olduğu, sığır yetiştiriciliği yapan diğer tüm işletmelerin TİGEM 

ortalamasının üzerinde kayıp oranlarına sahip olduğu, Anadolu ve Gökhöyük işletmelerinde 

kayıp oranının %14,5 ve Çukurova İşletmesinde kayıp oranının %15 oranında 

gerçekleşmesinin dikkat çekici olduğu, 

-Koyun kaybında, Ceylanpınar, Ulaş ve Kazımkarabekir işletmelerinin TİGEM 

ortalamasından düşük kayıp oranlarına sahip olduğu, koyun yetiştiriciliği yapan diğer tüm 

işletmelerin kayıp oranlarının TİGEM ortalamasından yüksek olduğu, kayıp oranının 

Karacabey İşletmesinde %20,9 ve Malya İşletmesinde %22,9' a ulaşmış olmasının dikkat 

çekici olduğu, 

-Keçi kaybının keçi işletmeciliği yapan Anadolu ve Ceylanpınar işletmelerinden 

kaynaklandığı, kayıp oranının Anadolu İşletmesinde %11,7 ve Ceylanpınar İşletmesinde 

%25,8 olarak gerçekleştiği, 

-Ceylan kaybının da esas itibarıyla Ceylanpınar işletmesinden kaynaklandığı, 

Görülmektedir. 

TİGEM Yönetim Kurulunun 12.06.2007 tarih ve 146 sayılı kararı ile yürürlüğe 

konulmuş olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesinin 

37 nci maddesinde ölüm ve mecburi kesim toplamının buzağı ve danalarda %6'yı, düve, genç 

boğa ve ergin sığırlarda ise %5'i geçmemesi öngörülmektedir. 

Aynı Yönergenin 47 nci maddesinde de ölüm ve mecburi kesim toplamının kuzu ve 

oğlakta %5'i, toklu, çebiç, yetişkin koyun ve keçilerde %2'yi geçmemesi öngörülmektedir. 

Görüldüğü gibi, 2018 yılında meydana gelen büyükbaş (sığır) kayıpları, Hayvancılık 

Teknik Yönergesinde öngörülen kayıpların yaklaşık iki katı, meydana gelen koyun kayıpları 

Yönergede öngörülen kayıpların yaklaşık dört katı ve meydana gelen keçi kayıpları da 

Yönergede öngörülen kayıpların yaklaşık altı katı miktarındadır. İşletmeler bazında 

bakıldığında bu farklılığın bazı işletmelerde çok daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

İşletmeler ve TİGEM genelinde hayvan kayıp oranlarının yüksek gerçekleşmesinde, 

reformeye ayırma ve reforme hayvanların ölüm ve kesim oranları da önemli rol oynamakta 

dır. Nitekim, mecburi kesime tabi tutulan sığırların yaklaşık %50'si ile koyun ve keçilerin 

%99,6'sı reformeye ayrılan hayvanlardan oluşmaktadır.  

 Ancak, söz konusu Yönergeye göre hem reformeye ayırma işlemlerinin ve reformeye 
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ayrılacak hayvan sayısının bir sınırı vardır, hemde reformeye ayrılan hayvanların mecburi 

kesime tabi tutulması değil, TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliğine göre satılması 

esastır.      

Oysa, TİGEM'de reformeye ayrılan hayvanlarda dahil olmak üzere, ölen hayvanların 

net değerleri (canlı maliyeti) ile mecburi kesime tabi tutulan hayvanların, elde edilen 

yenilebilir etin rayiç bedeli düşüldükten sonra kalan net değerleri, "659-Diğer faaliyetlerden 

gider ve zararlar hesabına" zarar kaydedilmektedir.  

Ancak, dönem içinde her bir işletmede ve günlük yapılan bu zarar kaydı işleminin 

yetki limitleri çerçevesinde, çoğunlukla işletme müdürlerinin oluru ile yapıldığı tespit 

edilmiştir.  

Söz konusu zarar kaydına yönelik olarak, hayvanların ölüm veya mecburi kesimine 

ilişkin tutanak düzenlenmesi vb. prosedür ve işlemler yerine getirilmekle birlikte, reformeye 

ayırma ve mecburi kesime tabi tutma işlemlerinin Hayvancılık Teknik Yönergesi esaslarına 

ve işin gereğine uygunluk ile çalışanların sorumluluğunu gerektirip gerektirmediği açısından 

özel bir değerlendirme yapılmadığı ve bir komisyon veya müfettiş raporu düzenlenmesi 

yoluna gidilmediği görülmektedir. 

Oysa, oldukça yüksek boyutlara ulaşmış olan hayvan kayıpları ve bu kayıplardan 

kaynaklanan zararların, TİGEM Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan 

Hayvancılık Teknik Yönergesinde öngörülen değerlerin oldukça üzerinde gerçekleştiği 

dikkate alındığında, bir ekip tarafından konunun incelenmesi ve objektif incelemeler 

sonucunda hazırlanmış rapor ve değerlendirmelere dayalı olarak Yönetim Kurulu kararı ile 

zarar kaydının yapılmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. En azından 

Hayvancılık Teknik Yönergesinde öngörülen oran veya limitin üzerindeki hayvan 

kayıplarından kaynaklanan zararların Yönetim Kuruluna sunulması, çalışanların ve sorumlu 

personelin daha dikkatli çalışmasını ve hayvan kayıplarının azalmasının sağlayabilecektir.        

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hayvancılık Teknik Yönergesinde öngörülen 

oranın üzerindeki hayvan kayıplarından kaynaklanan zararların, oluşturulacak bir uzman ekip 

raporuna dayalı olarak, TİGEM Yönetim Kurulu kararı ile zarar kaydedilebilmesini 

sağlayacak düzenlemelerin yapılması ve hayvan hastalıkları ile daha etkin mücadele edilmesi 

suretiyle, hayvan ölüm ve mecburi kesim zararlarının azaltılması gerekmektedir.     

Öneri: 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde hayvan ölüm ve mecburi kesim zararlarının 
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azaltılması için; gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılarak, Hayvancılık Teknik Yönergesinde 

öngörülen oranın üzerindeki hayvan kayıplarından kaynaklanan zararların, oluşturulacak bir 

uzman ekip raporuna dayalı olarak, TİGEM Yönetim Kurulu kararı ile zarar kaydedilebilmesi 

yoluna gidilmesinin değerlendirilmesi önerilir. 

BULGU 8.1.8: 8.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

8.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

BULGU 8.2.1: Yönetim Kurulunda Boş Bulunan Üyeliklere Atama Yapılmaması 

233 sayılı KHK’nın 10 uncu maddesine göre yönetim kurulunun; genel müdürün 

daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 

toplanması ve kararlarını üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alması gerekmektedir. 

Buna göre, Yönetim Kurulu’nun en az 4 üye ile toplanması, en az dört üyenin oyu ile 

karar alması ve yılda en az 24 toplantı yapmış olması gerekmektedir.   

Oysa Kurum Yönetim Kurulu 2018 yılında, ayrılmalar ve atamalarda ortaya çıkan 

gecikmeler nedeniyle toplanamama durumu ile karşılaşmıştır.  

Kurum Yönetim Kurulu 2018 yılı faaliyet döneminde toplam 200 gün, Başkan dahil 2 

veya 3 üye ile çalışmış; yılın büyük bir bölümünde toplanma ve karar yeter sayısına 

ulaşılamadığı için 2018 yılı içinde yalnızca 7 kez toplanabilmiştir.  

Ayrıca incelemelerde, Kurumun 2018 yılı işletme bütçesinin dahi Yönetim Kurulunun 

ilk toplanma tarihi olan 04.05.2018'de kabul edildiği görülmüştür. Yönetim Kurulu 

toplanamadığı için bütçenin sene ortasında Yönetim Kurulunun onayından geçmesi 

faaliyetlerin yürütülmesinin hukuki sonuçları açısından da mahsur yaratabilecektir.  

Yönetim kurulu teşebbüsün gelişmesini sağlayacak kararları almak ve  çalışmalarının 

verimli ve karlı olarak yürütülmesi şartlarını oluşturacak esasları ve işletme politikalarını 

belirlemek konularında yetkili kılındığından, kuruluş faaliyetlerinin yönlendirilmesinde 

önemli rol oynamaktadır.  

TİGEM tüzel kişiliğinin özerk bir tarzda ve ekonominin kurallarına uygun olarak 

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

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

teminen, boş bulunan üyeliklere gecikme olmaksızın atama yapılması için ilgili merciler 

nezdinde girişimde bulunulması gerekli görülmektedir. 

Öneri: 
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TİGEM tüzel kişiliğinin özerk bir tarzda ve ekonominin kurallarına uygun olarak 

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

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

teminen, boş bulunan üyeliklere gecikme olmaksızın atama yapılması için ilgili merciler 

nezdinde girişimde bulunulması önerilir. 

BULGU 8.2.2: İç Kontrol Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Çalışmaların 

Etkin Şekilde Yerine Getirilmemesi 

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

ait Genel Yatırım ve Finansman Programında, kamu iktisadi teşebbüslerinde iç kontrol 

sisteminin oluşturulmasına ilişkin ilk adımlar atılmış, adı geçen Programın 24 üncü 

maddesinde “Kamu iktisadi teşebbüsleri, 2014 yılı Haziran ayı sonuna kadar bu maddede 

belirtilen şekilde bir iç kontrol sisteminin iki yıl içinde kurulmasını taahhüt eden ayrıntılı bir 

eylem planı hazırlar. Söz konusu eylem planı, yönetim kurulunun onayı ile ilgili Kamu 

İktisadi Teşebbüsü tarafından 2014 yılı Temmuz ayı sonuna kadar Müsteşarlığa gönderilir. 

Ayrıca, kamu iktisadi teşebbüsleri bu madde çerçevesinde verilen görevlerin 

gerçekleşmelerine ilişkin hazırlayacakları raporları yönetim kurulunun da 

onaylamasını müteakip 2014 yılı Aralık ayı sonuna kadar Müsteşarlığa gönderir.” hükmü 

yer almıştır.  

Bu kapsamda genel müdürlük iç kontrol sisteminin 2 yıl içerisinde oluşturulması 

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

ve 189 sayılı kararıyla kabul edilmiş;  17.07.2014 tarihinde Hazine Müsteşarlığına 

gönderilmiştir. 

11/10/2017 tarihli ve 2017/10925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman 

Programı Hakkında Kararın "İç kontrol sisteminin oluşturulması" başlıklı 20'nci maddesinin  

8 ve 9'uncu fıkralarında ise: 

"..... 

(8) Kamu iktisadi teşebbüsleri,  iç kontrol sisteminin geliştirilmesine ilişkin olarak bu 

maddede belirtilen eylemleri yerine getirir. Eylem planlarının sürekli iyileştirme anlayışıyla 

hayata geçirilmesi esastır.  

(9) Kamu iktisadi teşebbüsleri, bu madde çerçevesinde verilen görevler ile eylem 

planında belirtilen konulara ilişkin gelinen aşamanın yer aldığı raporları, yönetim kurulunun 
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da onaylamasını müteakip ilgili yılın Haziran ve Aralık ayı sonuna kadar Müsteşarlığa 

gönderir. Eylem planında belirtilen konuların hayata geçirilememesi durumunda, söz konusu 

raporda bunlarla ilgili geçerli sebepler ve alınacak önlemlere yer verilir." 

 denilmektedir. 

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

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

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

Hazine ve Maliye Bakanlığına göndermesi gerekmektedir. 

Kurum tarafından eylem planında gerekli iyileştirmeler yapılmamış ve eylem planında 

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

ve Aralık ayı sonuna kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmemiştir.   

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve kurumda iç kontrol sistemin oluşturulmasına 

ilişkin yapılan çalışmalar birlikte ele alındığında; iç kontrol sisteminin oluşturulmasına 

yönelik çalışmaların etkin şekilde yerine getirilmediği ve sonuçlarının takip edilmediği 

görülmektedir.  

 Kurumsal olarak büyük öneme sahip iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik 

çalışmaların etkin şekilde yerine getirilmesi ve sonuçlarının takip edilmesi gerekmektedir.   

Öneri: 

Kurumda iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmaların etkin şekilde 

yerine getirilmesi ve sonuçlarının takip edilmesi önerilir. 

BULGU 8.2.3: İç Denetim Başkanlığı Bünyesinde Görev Yapacak İç Denetçilerin 

Atanmalarına İlişkin Sürecin Tamamlanmaması 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 yılına ait Genel Yatırım ve 

Finansman Programı Kararnamesinin 24 üncü maddesinde; kamu iktisadi teşebbüslerinde 

2014 yılı sonuna kadar genel müdüre bağlı bir iç denetim biriminin kurulması ve yeterli 

sayıda iç denetçi istihdam edilmesi hükme bağlanarak, KİT’lerde konu ile ilgili mevzuatta 

gerekli düzenlemelerin yapılması yükümlülüğü getirilmiştir. 

2015 yılı KİT’ler ve bağlı ortaklıkları iç denetçi aday belirleme sınavında başarılı olan 

ve TİGEM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde belirtilen şartları 

taşıyan 5 personelin Türk Kamu İşletmeleri Birliği tarafından organize edilen eğitim 

programına katılımının sağlandığı ve eğitim sonunda yapılan sınav sonucunda 4 TİGEM 

personelinin belirlenmiş olan sınav barajını geçerek başarılı olduğu tespit edilmiştir. 

İç denetim birimi ile ilgili olarak, 01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede 
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yayımlanan 29.12.2014 tarih ve  2014/7143  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TİGEM’e 3 

adet iç denetçi kadrosu ihdası yapılmış ve sınavlarda başarılı olan iç denetçilerin, asli 

görevleri uhdelerinde kalmak şartıyla 09/11/2017 tarih ve E.2017.51.88512 sayılı Olur ile  

görevlendirmeleri yapılmıştır.  

İç denetim biriminde görevlendirilen İç Denetçilerin Uluslararası Denetim 

standartlarında yer alan Etik ilkelerden “Bağımsızlık ve Objektiflik İlkesine” uygun olarak 

çalışabilmesi için uhdelerinde bulunan iç denetim dışındaki görevlerin sonlandırılması gerekli 

görülmektedir. 

Diğer taraftan, mevzuatta KİT'lerde iç denetçilerin özlük haklarıyla ilgili bir 

düzenleme mevcut olmadığından dolayı iç denetçilerin atamalarının yapılmasıyla ilgili süreç 

tamamlanamamıştır. 

Dolayısıyla, iç denetim birimi tarafından kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol 

süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirilmesine yönelik öneriler getirmek suretiyle 

idarenin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacak şekilde bir iç denetim faaliyeti henüz 

yürütülmemiştir. 

İç denetçilerin atamalarının tamamlanabilmesi ve Kurumda iç denetim faaliyetine 

başlanabilmesi için söz konusu personelin uhdelerinde bulunan iç denetim dışındaki 

görevlerin sonlandırılması ve özlük haklarına ilişkin konunun çözüme kavuşturulması 

noktasında ilgili Makamlar nezdinde gerekli girişimlerin yapılması gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

İç denetçilerin atamalarının tamamlanabilmesi ve Kurumda iç denetim faaliyetine 

başlanabilmesi için söz konusu personelin uhdelerinde bulunan iç denetim dışındaki 

görevlerin sonlandırılması ve özlük haklarına ilişkin konunun çözüme kavuşturulması 

noktasında ilgili Makamlar nezdinde gerekli girişimlerin yapılması önerilir. 

BULGU 8.2.4: Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğünden Olan Alacağın 

Doğru Alt Hesapta İzlenmemesi 

Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü, KİT veya kamu işletmesi sayılmadığı 

halde, bu müdürlükten olan 159.719,04 TL tutarındaki alacak, Kamu İşletmelerinden 

Alacaklar alt hesabında izlenmektedir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü, KİT veya kamu işletmesi 

sayılmadığından, bu müdürlükten olan 159.719,04 TL tutarındaki alacağın, ilgili olduğu 

Genel Bütçeli Kuruluşlardan Alacaklar alt hesabında izlenmesi gerekmektedir. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 53 
 

Öneri: 

Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü, KİT veya kamu işletmesi 

sayılmadığından, bu müdürlükten olan 159.719,04 TL tutarındaki alacağın, ilgili olduğu 

Genel Bütçeli Kuruluşlardan Alacaklar alt hesabında izlenmesi önerilir.  

BULGU 8.2.5: Tohumluk, Damızlık ve Diğer Ürün Satışlarından Kaynaklanan 

Gerçek ve Tüzel Kişilerden Alacakların Tahsili 

Teşekkül, finansman sıkıntısı nedeni ile ticari banka kredilerine başvurmak zorunda 

kaldığı halde, yurtiçi özel kişilerden alacakların önceki yıla göre %106 oranında artarak 6,4 

milyon TL’ye, yurtiçi tüzel kişilerden alacakların ise %34 oranında artarak 57,0 milyon TL’ye 

ulaştığı görülmektedir. 

Teşekkülün finansman sıkıntısı nedeni ile ticari banka kredisi kullanmak zorunda 

kaldığı hususu da dikkate alınarak, tohumluk, damızlık ve diğer ürün satışlarından 

kaynaklanan, gerçek ve tüzel kişilerden alacakların zamanında tahsili konusunda gereken 

çabanın gösterilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Teşekkülün finansman sıkıntısı nedeni ile ticari banka kredisi kullanmak zorunda 

kaldığı hususu da dikkate alınarak, tohumluk, damızlık ve diğer ürün satışlarından 

kaynaklanan, gerçek ve tüzel kişilerden alacakların zamanında tahsili konusunda gereken 

çabanın gösterilmesi önerilir. 

BULGU 8.2.6: Tarım Satış Kooperatif Birliklerine Ödenmiş Olan Ortaklık 

Paylarının Tasfiye ve Tahsil Edilmemesi 

Yapılan incelemelerde; Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin mevzuatına ilişkin 

4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereği, 

birliklere ortak olan üreticilerden satın alınan ürünlerin bedelleri üzerinden sermaye katılım 

payı adı altında, satılan ürün bedelleri üzerinden %3 - %5’i oranında yapılan kesintilerin, 

geçmiş dönemlerdeki işletme müdürlerinin imzaladıkları ortaklık taahhütnamesi ile TİGEM 

için de uygulanması sonucu, 2017 yılı sonu itibarıyla toplam ödemelerin 705 bin TL olduğu 

ve uzun süredir hesapta beklediği görülmüştür.  

233 sayılı KHK’ye tabi bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan TİGEM’in hangi şartlarda 

iştirak tesis edebileceği 233 sayılı KHK’nin ilgili maddesinde belirlenmiş olup; gerçek bir 

iştirak ilişkisi olarak kabul edilmesi mümkün olmadığından alacaklar hesabında kayda alınan 
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söz konusu sermaye paylarının iadesi ile ilgili olarak, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi 

nezdinde 10.10.2006 tarih 2723 sayılı yazı ile yapılan girişimlere ilgili kooperatifçe verilen, 

26.10.2006 tarih 2006/97 sayılı cevabi yazıda, “4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatifi ve 

Birlikleri Hakkındaki Kanunun” Geçici madde 1 (G) fıkrası Yeniden Yapılandırma sürecinde, 

ortak üreticilerin kooperatif ortaklığından ayrılma talepleri halinde kendilerine sermaye payı 

iadesi işlemi yapılamaz” denildiğinden bahisle, söz konusu talebin karşılanmasının mümkün 

olamayacağı şeklinde cevap verildiği anlaşılmıştır.  

Söz konusu sermaye katılım paylarının iadesi hususunda Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığına muhtelif tarihlerde müracaat edilmiş, ancak kooperatiflerin yeniden yapılanması 

hususunda hazırlanan yasa tasarısının henüz yasalaşmadığı gerekçesi ile iadesinin mümkün 

olmadığı bildirilmiştir. 6455 Sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle 4572 sayılı Kanunun Geçici 

1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış olup, bu kapsamda da Kooperatif ve Birliklerinin 

yeniden yapılandırma programı sona ermiştir. 

11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6455 

sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesiyle 4572 sayılı Kanunun geçici 1'inci maddesi 

yürürlükten kaldırılmış ve bu kapsamda kooperatif ve birliklerinin yeniden yapılandırılması 

programı sona ermiştir. 

Konu ile ilgili olarak TİGEM’in talebi üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 

16.05.2013 tarih ve 1527 sayılı yazısında; “sermaye payı iadesi yapılmayan ortakların 

sermaye payı alacaklarının ödenmesi, ana sözleşmelerin ilgili hükümleri çerçevesinde 

gerçekleştirilebilecektir” denilmiştir. 

TİGEM Genel Müdürlüğü tarafından 04.06.2013 tarihinde işletmelere gönderilen yazı 

ile sermaye katılım payı adı altında yapılan kesinti tutarlarının, ortaklıktan ayrılarak talep 

edilmesi hususu bildirilmiştir. Teşekkül işletme müdürlükleri, konuyla ilgili olarak talep 

yazılarını muhtelif tarihlerde kooperatiflere iletmiştir. 

Ancak, Karadeniz Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi, 19.12.2013 tarihli yazısında 

genel kurul kararı gereği sermaye payı ödemesinin 3 yıl yapılamayacağını bildirmiştir. 

Karacabey Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi ise 19.12.2014 tarihli yazısında, 22.11.2014 

tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar sonucu ana sözleşmede yapılan 

değişiklikle, ortaklıktan çıkma durumunda iade ve ödemelerin beş yılı aşmamak üzere 

ertelenebileceği, faiz uygulanmayacağı hükümlerine istinaden 5 yıl ertelendiği belirtilmiştir. 
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İncelemeler sırasında (Mayıs/2018) söz konusu kesintilerin tahsilinde henüz bir gelişme 

kaydedilmediği anlaşılmıştır. 

Yukarıda da bahsedildiği üzere, bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olan TİGEM’in 233 

sayılı KHK’ya göre söz konusu kooperatiflerle bir ortaklık yapısı kurulamayacağından 

ortaklık payı adı altında kesilen tutarlar haksız bir şekilde kesilmiştir. Dolayısıyla Teşekkülün, 

haksız bir şekilde kesilmiş olan bu tutarların iadesi için Kooperatiflerin genel kurul kararlarını 

beklemeden talep etmesi, gerekirse hukuki yollara başvurması gerekmektedir.  

Söz konusu sermaye katılım paylarının tahsili için konu 2016 yılı içerisinde TİGEM 

Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilmiştir. Söz konusu kooperatiflere dava 

açılmış olup, süreç devam etmektedir. 

TİGEM’in sattığı yağlık mahsul bedellerinden, Yağlı Tohumlar Tarım Satış 

Kooperatif Birliklerinin, 1999-2014 yılları arasında sermaye katılım payı adı altında yaptığı 

%3 oranındaki kesintilerden kaynaklanan, 705.140 TL tutarındaki ortaklık payının, usulüne 

uygun gerçekleşmiş bir ortaklık yapısının bulunmaması nedeniyle sonlandırılarak tahsil 

edilmesine yönelik girişimlerin sürdürülmesi gerekmektedir.   

Öneri: 

TİGEM’in sattığı yağlık mahsul bedellerinden, Yağlı Tohumlar Tarım Satış 

Kooperatif Birliklerinin, 1999-2014 yılları arasında sermaye katılım payı adı altında yaptığı 

%3 oranındaki kesintilerden kaynaklanan, 705.140 TL tutarındaki ortaklık payının, usulüne 

uygun gerçekleşmiş bir ortaklık yapısının bulunmaması nedeniyle sonlandırılarak tahsil 

edilmesine yönelik girişimlerin sürdürülmesi önerilir.   

BULGU 8.2.7: Finansman Giderlerinin Dönem Sonucuna Olan Olumsuz Etkisi 

 Toplam gider içerisindeki payı %3,92 olan 59.426.236,42 TL tutarındaki finansman 

giderlerinin tamamı Kuruluşun finansman ihtiyacı için bankalardan kullanılan kredilerin  

2018 yılına isabet eden faiz ve komisyonuna ilişkindir.  

2018 yılında oluşan faaliyet karı  27.068.694,25 TL’ye diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 97.830.233,08 TL eklendikten  ve  59.439.543,25 TL diğer faaliyetlerden 

olağan gider ve zararlar ile 59.426.236,42 TL tutarındaki finansman giderleri düşüldükten 

sonra,  hesaplanan olağan  kar 6.033.147,66 TL olmuştur. 

Görüldüğü gibi, 2018 yılında esas faaliyetlerden 27.069 Bin TL kar elde edilmişken, 

olağan diğer faaliyetlerde 21.036 Bin TL tutarında olumsuz gelir gider farkı oluşması 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 56 
 

sonucunda olağan kar 6.033 Bin TL'ye düşmüştür. 

Olağan diğer faaliyetlerin sonucunun olumsuz çıkmasında en önemli etkenin 59.440 

bin TL tutarındaki finansman giderleri olduğu görülmektedir.  

Olağan diğer faaliyetlerin ve dönem sonucunun da karla sonuçlanması için banka 

kredilerine başvurma gereğinin giderilmesi ve ödenen faiz miktarının düşürülmesi 

gerekmektedir. 

Öneri: 

Dönem sonucunun kar ile kapatılabilmesi için, banka kredisi kullanımının azaltılması 

suretiyle finansman giderlerinin düşürülmesi önerilir.  

9. SONUÇ 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2018 yılı bilançosu ve 9.323.110,24 Türk 

Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

06520 Balgat / ANKARA 

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00 

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr 

http://www.sayistay.gov.tr 
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10. EKLER 

Ek 1: Mali Tablolar 

Ek 1.1 Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü (TİGEM)'in 31.12.2018 Tarihli Bilançosu ve 

Dipnotları (Bilanço dışı yükümlülükler dahil) 

Ek 1.2 Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü (TİGEM)'in 2018 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek 1.3 Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü (TİGEM)'in 2018 Yılı Nakit Akış Tablosu 

Ek 1.4 Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü (TİGEM)'in 2018 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu 

Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 2.1 Teşkilat Şeması 

Ek 3: Öneriler Listesi 

Ek 3.1 Öneriler Listesi 

Ek 3.2 Diğer Öneriler Listesi 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

                               2018 yılı bilançosu (Ek 1.1/a) 

Aktif (Varlıklar) Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 
I-Dönen varlıklar:        

A. Hazır Değerler  55.370.252,52  67.259.375,75 

   1-Kasa 156.555,73  167.476,57  

   2-Alınan Çekler      

   3-Bankalar 55.074.511,77  66.261.265,62  

   4-Verilen Çek.ve Ödeme Emri     

   5-Diğer Hazır Değerler 139.185,02  830.633,56  

B. Menkul Değerler  3.619.616,60  8.487.768,83 

   1-Hisse Senetleri     

   2-Özel Kesim Tahvil,Sen.ve Bono     

   3-Kamu Kesimi Tahvil Sen.ve Bono 3.619.616,60  8.487.768,83  

   4-Diğer Menkul Kıymetler     

   5-Menkul Kıymet.Değer Düşük Karş.(-)     

C. Ticari Alacaklar  58.954.112,11  83.925.510,95 

   1-Alıcılar 58.954.112,11  83.925.510,95  

   2-Alacak Senetleri     

   3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)     

   4-Kazanılmış Fin.Kir.Faiz.Gelirleri (-)     

   5-Verilen Depozit ve Teminat     

   6-Şüpheli Ticari Alacaklar     

   7-Şüpheli Ticari Alacak.Karş.     

D. Diğer Alacaklar  38.284.410,20  10.839.667,84 

   1-Ortaklardan Alacaklar     

   2-İştiraklerden Alacaklar 2.978.756,63  4.329.472,88  

   3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar     

   4-Personelden Alacaklar 787.244,27  919.596,18  

   5-Diğer Çeşitli Alacaklar 34.518.409,30  5.590.598,78  

   6-Diğer Alacak Senet.Reeskontu (-)     
   7-Şüpheli Diğer Alacaklar     
   8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)     
E. Stoklar  637.342.225,69  633.447.884,53 

   1-İlk Madde ve Malzeme 84.826.038,37  98.431.392,46  

   2-Yarı Mamuller 135.878.465,89  159.872.278,01  

   3-Mamüller 284.389.416,62  264.370.507,41  

   4-Ticari Mallar 100.831.204,63  52.882.288,92  

   5-Diğer Stoklar 30.845.735,85  57.511.635,37  

   6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)     

   7-Verilen Sipariş Avansları 571.364,33  379.782,36  

F. Gelecek ayl.ait gider ve gelir tahakkukları  3.586.918,63  5.133.313,49 

   1-Gelecek Aylara Ait Giderler 3.575.089,36  5.113.655,52  

   2-Gelir Tahakkukları 11.829,27  19.657,97  

G. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri     

   1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri     

   2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düz.Hes.     

   3-Taşeronlara Verilen Avanslar     

H. Diğer Dönen Varlıklar  79.524.323,04  63.463.939,85 

   1-Devreden KDV. 79.295.449,34  62.328.606,34  

   2-İndirilecek KDV.     

   3-Diğer KDV. 15.002,95  861.983,29  

   4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fon. 211.857,33  273.350,22  

   5-İş Avansları 2.000,00    

   6-Personel Avansları 13,42    

   7-Sayım ve Tesellüm Noksanları     

   8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar     

   9-Diğer Çeşitli Dönen Var.Karş.(-)     

Dönen varlıklar toplamı  876.681.858,79  872.557.461,24 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
                               2018 yılı bilançosu (Ek 1.1/b) 

  
Aktif (Varlıklar) Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II. Duran varlıklar        

  A. Ticari Alacaklar  5.642.445,44  5.836.377,11 

       1-Alıcılar     
       2-Alacak Senetleri     
       3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)     
       4-Kazanılmamış fins. kiralama faiz gel.(-)     
       5-Verilen Depozito ve Teminat 4.746.109,27  4.940.040,94  

       6-Şüpheli Alacaklar  3.857.230,56  3.856.317,06  

       7-Şüpheli Alacaklar Karş.(-) (2.960.894,39)  (2.959.980,89)  

   B. Diğer Alacaklar  12.596.658,81  10.322.899,82 

       1-Ortaklardan Alacaklar     

       2-İştiraklerden Alacaklar     

       3-Bağlı Ortaklıklardan Alacak     

       4-Personelden Alacaklar     

       5-Diğer Çeşitli Alacaklar 12.596.658,81  10.322.899,82  

       6-Diğer Alacak Sen.Reeskont (-)     

       7-Diğer Şüpheli Alacaklar 199.548,94  262.508,92  

       8-Diğer Şüpheli Alacak Karşılığı (-) (199.548,94)  (262.508,92)  

   C. Mali Duran Varlıklar  12.769.187,67  29.069.187,67 

       1-Bağlı Menkul Kıymetler     

       2-Bağlı Men.Kıy.Değer Düş.Karş.(-)     

       3-İştirakler 12.769.187,67  15.769.187,67  

       4-İştiraklere Sermaye Taah.(-)     

       5-İştirakler Ser.Pay.Değer Düş.Kar.(-)     

       6-Bağlı Ortaklıklar   57.590.000,00  

       7-Bağlı Ortak.Sermaye Taah.(-)   (44.290.000,00)  

       8-Bağlı Ortak.Ser.Pay.Değ.Düş.Krş.(-)     

   D. Maddi Duran Varlıklar  895.453.230,09  812.514.035,14 

       1-Arazi ve Arsalar 15.120.724,08  15.120.723,67  

       2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 210.218.133,98  218.548.789,34  

       3-Binalar 252.502.540,69  262.244.099,24  

       4-Tesis Makina ve Cihazlar 741.648.584,39  836.046.387,88  

       5-Taşıtlar 5.692.770,99  7.300.327,85  

       6-Demirbaşlar 21.630.193,86  23.733.860,58  

       7-Diğer Maddi Duran Varlıklar 8.295,82  8.295,82  

       8-Birikmiş Amortismanlar (-) (535.722.415,27)  (634.037.494,34)  

       9-Yapılmakta Olan Yatırımlar 177.406.340,69  83.549.045,10  

     10-Verilen Avanslar 6.948.060,86    

   E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar  4.904.300,80  5.404.413,63 

       1-Haklar 4.927.311,93  6.367.995,71  

       2-Şerefiye     
       3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri     
       4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri     
       5-Özel Maliyetler 3.249.219,68  3.249.219,68  

       6-Diğer Maddi Olmayan Duran Var.     

       7-Birikmiş Amortismanlar (-) (3.272.230,81)  (4.212.801,76)  

       8-Verilen Avanslar     

   F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar  12.492.031,49  19.165.580,71 

       1-Arama Giderleri     
       2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri     
       3-Özel Tük.Tabi Varlık Yatırımları     

       4-Diğer Özel Tüken.Tabi Varlıklar 30.057.168,63  41.663.287,26  

       5-Birikmiş Tükenme Payları (-) (17.565.137,14)  (22.497.706,55)  

       6-Verilen Avanslar     

   G. Gelecek yıl. ait giderler ve gelir tahakkuk.     

       1-Gelecek Aylara Ait Giderler     

       2-Gelir Tahakkukları     

   H. Diğer Duran Varlıklar  511.380.533,33  562.345.783,89 

       1-Gelecek Yıllar İnd.KDV.     

       2-Diğer KDV.     

       3-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar     

       4-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 686.992.349,73  746.611.496,30  

       5-Birikmiş Amortismanlar (-) (175.611.815,73)  (202.265.712,41)  

Duran varlıklar toplam  1.455.238.387,63  1.444.658.277,97 

Aktif (varlıklar ) toplamı  2.331.920.246,42  2.317.215.739,21 

Nazım hesaplar  320.686.115,77  375.427.510,21 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

                              2018 yılı bilançosu    (Ek 1.1/c) 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I. Kısa vadeli yabancı kaynaklar        

   A. Mali Borçlar  342.500.000,00  257.500.000,00 

       1-Banka Kredileri 342.500.000,00  257.500.000,00  

       2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar     

       3-Ertelenmiş Fins.Kiralama Borç.Maly.(-)     

       4-Uzun Vade.Kredi.Anapara Tak.ve Faiz     

       5-Tahvil,Anapara ve Borç Tak.ve Faizleri     

       6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler     

       7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kiymetler     

       8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)     

       9-Diğer Mali Borçlar     

   B. Ticari Borçlar  57.805.973,53  103.628.446,17 

       1-Satıcılar 48.579.587,26  94.166.514,19  

       2-Borç Senetleri     

       3-Borç Senetleri Reeskontu (-)     

       4-Alınan Depozito ve Teminatlar 9.226.386,27  9.461.931,98  

       5-Diğer Ticari Borçlar (Yurt Dışı)     

   C. Diğer Borçlar  1.055.940,36  2.742.302,88 

       1-Ortaklar Borçlar     

       2-İştiraklere Borçlar     

       3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar     

       4-Personele Borçlar 480.758,74  606.938,43  

       5-Diğer Çeşitli Borçlar 575.181,62  2.135.364,45  

       6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)     

   D. Alınan Avanslar  162.609.028,13  77.395.099,55 

   E. Yıllara Yaygın İnş.ve Onr.Hakediş Bedelleri     

       1-Yıllara Yay.İnş.ve Onr.Hakediş Bedelleri     

       1-Yıllara Yay.İnş.Enflasyon Düz.Hesabı     

   F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler  49.388.778,53  11.847.163,15 

       1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 10.360.415,64  8.014.701,66  

       2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 7.486.231,52  3.412.984,29  

       3-Vadesi Geç.Ert.veyaTak.Vergi ve Diğ.Yük. 31.441.122,24  390.733,63  

       4-Diğer Yükümlülükler 101.009,13  28.743,57  

   G. Borç ve Gider Karşılıkları     

       1-Dönem Kârı Vergi ve Diğ.Yas.Yüküm.Karş.     

       2-Dönem Kârı.Peş.Öden.Vergi ve Diğ.Yük.(-)     

       3-Kıdem Tazminatı Karşılığı     

       4-Diğer Borç ve Gider Karşılığı     

   H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve     

       Gider Tahakkukları  115.819.560,31  20.289.361,65 

       1-Gelecek Aylara Ait Gelirler 5.042.972,90  8.993.590,34  

       2-Gider Tahakkukları 110.776.587,41  11.295.771,31  

   I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  15.002,95  410.513,44 

       1-Hesaplanan KDV     

       2-Diğer KDV 15.002,95  410.513,44  

       3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları     

       4-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar     

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı  729.194.283,81  473.812.886,84 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

                                   2018 yılı bilançosu (Ek 1.1/d) 

  

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II. Uzun vadeli yabancı kaynaklar        

   A. Mali Borçlar       

       1-Banka Kredileri        

       2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar        

       3-Ertelenmiş Fins.Kiralama Borç.Maly.(-)        

       4-Çıkarılmış Tahviller        

       5-Çıkarılmış Diğer Menk.Kıymet.        

       6-Menkul Kıymet.İhraç Farkı (-)        

       7-Diğer Mali Borçlar        

   B. Ticari Borçlar         

       1-Satıcılar        
       2-Borç Senetleri        
       3-Borç Senetleri Reeskontu (-)        
       4-Alınan Depozito ve Teminatlar        
       5-Diğer Ticari Borçlar        
   C. Diğer Borçlar         
       1-Ortaklara Borçlar        
       2-İştiraklere Borçlar        
       3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar        
       4-Diğer Çeşitli Borçlar        
       5-Diğer Borç Senet.Reeskontu (-)        
       6-Kamuya Olan Ert.ve Taksit.Borçlar        
   D. Alınan Avanslar         

   E. Borç ve Gider Karşılıkları         

       1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları        
       2-Diğer Borç.ve Gider Karşılık        
    F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler         

      ve Giderler Tahakkukları        

       1-Gelecek Yıllara ait Gelirler        
       2-Gider Tahakkukları        
       3-Negatif Konsolidasyon Şerefiyesi        
   G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynak.         

       1-Gelecek Yıl. Ert.veya Terkin Ed.KDV        
       2-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynak.        

Uzun vadeli yabancı kaynak top.       

III. Öz kaynaklar        

   A. Ödenmiş Sermaye  2.070.746.647,93  2.320.746.647,93 

       1-Sermaye 2.080.000.000,00  2.575.000.000,00  

       2-Ödenmemiş Sermaye (-) (9.253.352,07)  (254.253.352,07)  

       3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları     

       4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)     

   B. Sermaye Yedekleri     

       1-Hisse Senedi İhraç Primleri     

       2-Hisse Senedi İhraç İptal Kârları     

       3-İştirakler Yeniden Değerleme Artış.     

       4-Diğer Sermaye Yedekleri     

   C. Kâr Yedekleri  15.711.405,01  15.711.405,01 

       1-Yasal Yedekler 15.711.405,01  15.711.405,01  

       2-Statü Yedekleri     

       3-Olağanüstü Yedekler     

       4-Diğer Kâr Yedekleri     

       5-Özel Fonlar     

   D. Geçmiş Yıllar Kârları     

   E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)  (424.385.383,38)  (483.732.090,33) 

   F. Dönem Net Kârı (Zararı)  (59.346.706,95)  (9.323.110,24) 

Öz kaynaklar toplamı  1.602.725.962,61  1.843.402.852,37 

Pasif(kaynaklar)toplamı  2.331.920.246,42  2.317.215.739,21 

Nazım hesaplar  320.686.115,77  375.427.510,21 
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Bilanço Dipnotları                              (Ek 1.1/e) 

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı 2.575.000.000,00 

2. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Koordinatör Genel Müdür 

Yardımcıları ve Genel Sekreter gibi üst yöneticilere ödenen 

 

    a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı  

    b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi  

3. Aktif  değerlerin toplam sigorta tutarı  

4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 375.427.510,21 

6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı   

7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları  3.263.617,20 

    Döviz Cinsi                Miktarı               TL. Kuru         Toplam Tutar        

    USD                               362.232,75               3.7719              1.366.305,70   

    EURO                           420.177,50                4,5155             1.897.311,50   

8. Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil):  

    Döviz Cinsi               Miktarı               TL. Kuru         Toplam Tutar   

         ---                           ---                       ---                  ---  

 9. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil)  

    Döviz Cinsi               Miktarı              TL. Kuru         Toplam Tutar    

10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı  

11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı  

12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı  

13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü  

      Türü           Tertibi      Adedi         Üsleri        Toplam Tutar       

      Hazine                            1                              2.575.000.000,00  

14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı  

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

       Adı                        Pay Oranı                            Pay Tutarı   

 Hazine Müsteşarlığı        100                                2.575.000.000,00   

16. Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı 

ortaklıkların: 

  

       Adı                                         Pay Oranı  Top. Sermayesi  Son Dönem Kar/Zar 

Kazova Vasfi  Diren Tar.İşl.A.Ş.           %25            1.769.000,00           100.592,04 

Bala  Tar.Hayv. San. ve Tic.A.Ş.           %20          14.000.000,00       (2.140.804,75) 

  

17. Stok değerleme yöntemi   

      a) Cari dönemde uygulanan yöntem Fifo 

      b) Önceki dönemde uygulanan yöntem Fifo 

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

veya azalış tutarı (-) 

 

18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri   

    a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyetleri 120.199.548,13 

    b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyetleri 1.639.883,52 

    c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları   

         - Varlık maliyetlerinde (+)   

         - Birikmiş amortismanlarda (-)   

19. Ana kuruluş bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve borçlar içindeki payları:   

                                             Ticari alacak                     Ticari borç           

     1- Ana Kuruluş                64.596.557,55                  57.805.973,53   

     2- Bağlı Ortaklık                        --                                      --   
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     3- İştirakler                                 --                                      --   

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı    2.587 

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

22. Belli bir döneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile 

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

sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır) 

 

23. İşletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe 

tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri 

 

25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, 

iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve 

bunları çıkaran ortaklıklar 

 

26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle 

elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları  

 

27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul 

kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibarıyla faiz 

borçları tutarları 

13.801.757,75 

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

gibi yükümlülüklerin tutarı 

  

29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık yorum lanabilir ve  

anlaşılabilir olması ve açıklanması gerekli olan diğer hususlar                                      

  

       a)Bilançonun aktifindeki; 38.284.410,20 TL tutarındaki diğer alacakların ayrıntısı:   

             

          - İştiraklerden Alacaklar                   :       2.978.756,63TL   

          - Personelden Alacaklar                    :           787.244,27 TL   

          - Diğer Çeşitli Alacaklar                    :      34.518.409,30 TL   

       b)Bilançonun pasifindeki; 1.055.940,36 TL tutarındaki diğer borçların ayrıntısı:   

   

          -Personele Borçlar                              :              480.758,74  TL   

         -Diğer Çeşitli Borçlar                         :              575.181,62  TL   

30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih   
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

                                   2018 yılı gelir tablosu (Ek 1.2) 

G e l i r  v e   g i d e r l e r 
Önceki dönem TL Cari dönem TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

A - Brüt satışlar  1.154.932.722,74  1.389.237.381,95 

    1-Yurtiçi satışlar 1.132.761.704,05  1.315.577.447,16  

    2-Yurtdışı satışlar 1.988.095,16  42.317.399,50  

    3-Diğer gelirleri 20.182.923,53  31.342.535,29  

B - Satış indirimleri ( - )  -  - 

    1-Satıştan iadeler (-)     

    2-Satış ıskontoları (-)     

    3-Diğer indirimler (-)     

C - Net satışlar  1.154.932.722,74  1.389.237.381,95 

D - Satışların maliyeti (-)  957.246.079,05  1.128.915.665,46 

    1-Satılan mamuller maliyeti  (-) 596.085.816,11  643.960.382,26  

    2-Satılan ticari mallar maliyeti (-) 350.519.864,18  469.773.146,73  

    3-Satılan hizmet maliyeti     (-)     

    4-Diğer satışların maliyeti       (-) 10.640.398,76  15.182.136,47  

I - Brüt satış kârı   197.686.643,69  260.321.716,49 

E - Faaliyet giderleri  (-)  202.767.667,41  233.253.022,24 

    1-Araşt. ve geliştirme giderleri (-) 1.579.745,86  2.243.272,87  

    2-Pazarlama satış ve dağ. giderleri (-) 13.779.194,75  16.473.634,23  

    3-Genel yönetim giderleri       (-) 187.408.726,80  214.536.115,14  

II - Faaliyet kârı veya zararı  (5.081.023,72)  27.068.694,25 

F - Diğer faal.olağan gelir ve kârlar  70.761.840,26  97.830.233,08 

    1-İştiraklerden temettü gelirleri 114.356,25  -  

    2-Bağlı ortaklıklar temettü gelirleri     

    3-Faiz gelirleri 1.528.626,79  2.479.817,19  

    4-Komisyon gelirleri     

    5-Konusu kalmayan karşılıklar     

    6-Kambiyo kârları 433.387,17  353.038,63  

    7-Faal.ilgili diğer olağan gelir ve kârlar 68.685.470,05  94.997.377,26  

G -Diğer faal. olağan gider ve zararlar (-)  56.003.208,05  59.439.543,25 

    1-Reeskont faiz giderleri     

    2-Komisyon giderleri     

    3-Karşılık giderleri 8.541,52  62.959,98  

    4-Kambiyo zararları 8.780,60  120.324,75  

    5-Enflasyon düzeltmesi zararları     

    6-Faal.ilgili.diğ.olağan gider ve zararlar 55.985.885,93  59.256.258,52  

H - Finansman giderleri (-)  44.084.289,74  59.426.236,42 

    1-Kısa vad. borçlanma giderleri (-) 44.084.289,74  59.426.236,42  

    2-Uzun vade. borçlanma giderleri (-)     

III - Olağan kâr veya zarar  (34.406.681,25)  6.033.147,86 

I - Olağan dışı gelir ve kârlar  17.656.924,87  19.647.028,86 

    1-Önceki dönem gelir ve kârlar 3.510.098,91  1.940.368,84  

    2-Diğer olağan dışı gelir ve kârlar 14.146.825,96  17.706.660,02  

J - Olağan dışı gider ve zararlar (-)  42.596.950,57  35.003.286,76 

    1-Çalışmayan kısım gider ve   zararlar (-) 13.145.027,45  8.524.323,36  

    2-Önceki dönem gider ve zararlar (-) 29.242.898,05  26.438.496,26  

    3-Diğer olağandışı gider ve zararlar (-) 209.025,07  40.467,14  

IV - Dönem kârı veya zararı  (59.346.706,95)  (9.323.110,24) 

K - Dönem kârı vergi ve diğ.yük.karş. (-)  -  - 

V - Dönem net kârı veya zararı  (59.346.706,95)  (9.323.110,24) 
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Gelir Tablosu Dipnotları 

(Ek 1.2/b) 

Gelir tablosunda ek bilgi olarak aşağıdaki açıklamalar yer alır:   

1-) Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları        192.833.000,00 

      a) Amortisman giderleri      

          aa) Normal amortisman gideri 192.833.000,00 

          bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri  

      b) İtfa ve tükenme payları  

2-) Dönemin karşılık giderleri        

3-) Dönemin tüm finansman giderleri 59.426.000,00 

      a) Üretim maliyetine verilenler   

      b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler  

      c) Doğrudan gider yazılanlar  59.426.000,00 

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

iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca 

gösterilecektir)              

  

5-) Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar (Toplam 

tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) 

  

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

faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları  % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) 

  

7-) Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör,     genel müdür 

yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam 

tutarı 

212.000,00 

8-) Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin 

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

  

9-) Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha ve sipariş maliyeti gibi)      ve yöntemleri (ağırlıklı 

ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.) 
 

 

Safha Maliyet-Fifo 

10-)Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri   

11-)Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan oran aşılmamıştır. Ürün, hurda, 

döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt  satışların 

yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları                                                                  

  

12-) Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların 

tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı notlar 

 

 

671- Önceki dönem gelir ve karları 

Tutarı  TL.   Mahiyeti 

23.257,13 Genel Müdürlük Muhtelif Mahkeme harcı tıahsili 

1.115.013,74 Genel Müdürlük 483 Günlük Arazi Kira Gecikme Zammı (Yıldız Bitkisel Ürünler A.Ş.) 

350.694,41 Genel Müdürlük 499 Günlük Arazi Kira Gecikme Zammı (Yıldız Bitkisel Ürünler A.Ş.) 

112.106,96 Genel Müdürlük SGK Fiili Hizmet Zammı Kurum Payı İadesi olup gelir kaydedilen (2004-

2008) 

33.969,00 Genel Müdürlük Mevlüt TANİYİT İcra Bedeli 

17.502,60 Genel Müdürlük İrfan GÜNEL icra bedeli 

55.660,00 Genel Müdürlük Ozan TANYİĞİT At Bakım İcra 

2.703,15 Genel Müdürlük Remzi Sol' dan tahsil edilen 

1.237,19 Ceylanpınar  Taşeron işçisinden tahsil edilen 

913,5 Karacabey  Mevlüt Taniyiğit ten tahsil edilen şüpheli alacak karşılığı 

227.311,16 Konuklar  Geçmiş yıllar ait üçüncü kişilerden tahsil edilen ecrimisil bedeli 

1.940.368,84   TOPLAM 
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681-Önceki dönem gider ve zararları 

Tutarı  TL.   Mahiyeti 

18.511.158,68   İşçi Kıdem Tazminatının Önceki Döneme Ait Tutarları 

2.483.684,43   Memur Emekli İkramiyesinin Önceki Döneme Ait Tutarı 

3.088.282,13   Sözleşmeli Personel Emekli İkramiyesinin Önceki Döneme Ait Tutarı 

100.906,93   Emekli Memur Ölüm Yardımı 

47.276,04   Önceki Döneme İlişkin Memur Maaş Tahakkuku 

248.668,67   Önceki Döneme İlişkin İşçi Ücret Tahakkuku 

1.324.459,14   Önceki Döneme İlişkin Diğer (Taşeron)Personel Giderleri 

77.942,58    Önceki Dönem İlişkin Vergi Gecikme Cezaları 

1.606,00    Önceki Döneme ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ait Gecikme 

Cezaları 

99.023,80    Önceki Döneme Ait Diğer Gecikme Cezaları ve Faizler 

109.648,40 Genel Müdürlük Emlak Vergisi (Karasu Belediye Başkanlığı) 

12.750,00 Genel Müdürlük Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (Yetki Devri Başvuru Ücreti 2015-

2016 Yılları) 

11.472,90 Genel Müdürlük 2017 Yılı Damga Vergisi  

30.933,97 

 

Genel Müdürlük Dava giderleri ve vekalet ücretleri 

713,10 Altınova  Önceki döneme ilişkin vade farkı 

0,41 Ceylanpınar Önceki döneme ilişkin kamulaştırılan arazi bedeli 

289.969,08 Çukurova Yönetim Kurulu kararı ile verilen bedelsiz buğday tohumu bedeli 

26.438.496,26   TOPLAM 

               

3-) Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla,  hisse başına kâr ve kâr payı oranları 
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TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN (TİGEM) 31.12.2018 VE 31.12.2017 TARİHLERİ 

İTİBARİYLE NAKİT AKIŞ TABLOSU 

(Ek 1.3) 

 Dipnot 2018  

TL 

 

2017 

TL 

A. İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit Akışları    

Dönem Karı / Zararı  (7.474.722) (53.488.107) 

Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler  193.524.915 224.810.553 

Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler  178.439.286 250.369.989 

Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler  551.339.870 (56.901.801) 

Ticari alacaklardaki artış (azalış) ile ilgili Düzeltmeler  (24.887.571) (25.324.901) 

Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla ilgili Düzeltmeler  29.524.570 (28.806.352) 

Stoklardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler  (147.989.646) 58.834.524 

Diğer dönen varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler  167.806.452 (161.742.203) 

Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / (azalış)  5.601.077 129.792.307 

Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili Düzeltmeler  44.976.535 7.895.377 

Diğer borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler  (132.309.474) 56.275.034 

Alınan avanslardaki Artış/Azalışla ilgili Düzeltmeler  557.878.344 (96.273.971) 

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 
   

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları  (1.296.357.845) (127.736.993) 

Başka işletmelerin veya fonlarının paylarının veya borçlanma araçlarından gelen 

nakit girişi / (çıkışı) 
 (23.182.667) (2.414.368) 

C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları 
   

Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri  (85.000.000) (152.500.000) 

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Kaynaklanan Nakit Akışları  - 442.672 

 

 

 

 

 

Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit 

Benzerlerindeki Net Artış(Azalış)(A+B+C) 

  
23.231.760 

D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki 

Etkisi 

   

Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış(Azalış)(A+B+C+D) 
 

11.889.124 23.231.760 

E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri  55.370.253 32.138.493 

Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)  67.259.376 55.370.253 
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TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN (TİGEM) 31.12.2018 VE 31.12.2017 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 

(TL) 

 (Ek 1.4) 
 

SERMAYE 

KAR/ZARARDA YENİDEN 

SINIFLANDIRILMAYACAK 

BİRİKMİŞ DİĞER 

KAPSAMLI GELİRLER 

VEYA GİDERLER 

KAR/ZARARDA YENİDEN 

SINIFLANDIRILACAK 

BİRİKMİŞ DİĞER KAPSAMLI 

GELİRLER VEYA GİDERLER 

BİRİKMİŞ KARLAR 

Ana Ortaklığa 

Ait 

Özkaynaklar 

Kontrol 

Gücü 

Olmayan 

Paylar 

Toplam 

Özkaynaklar 

Ödenmiş 

Sermaye 

Sermaye 

Düzeltme 

Farkları 

Geri Alınmış 

Paylar (-) 

Karşılıklı 

İştirak 

Sermaye 

Düzeltmesi 

(-) 

Paylara 

İlişkin 

Primler 

Yeniden 

Değerleme ve 

Ölçüm 

Kazanç/Kayıplar 

Aktüeryal 

Kazanç / 

Kayıp 

Yabancı 

Para 

Çevrim 

Farkla rı 

Finansal 

Riskten 

Korunma 

Fonu 

Finansal 

Değer Artış 

Fonu 

Kardan 

Ayrılan 

Kısıtlanmış 

Yedekler 

Geçmiş 

Yıllar 

Zararları 

Net Dönem 

Karı 

01 Ocak 2017 İtibariyle 

Bakiyeler 
1.740.746.647 

    

20.193.601.897 (46.093.022) 

   

15.711.405 (346.065.917) (84.829.474) 21.473.071.536 

 

21.473.071.536 

Transferler 
     

(70.923.050) 
     

346.065.097 84.829.474 359.972.341 
 

359.972.341 

Sermaye Ödenmesi 330.000.000 
            

330.000.000 
 

330.000.000 

Net Dönem Kan 
            

(53.488.107) (53.488.107) 
 

(53.488.107) 

Geçmiş Yıllar Karı 
           

(430.895,391) 
 

(430.895.391) 
 

(430.895.391) 

Aktüeryal Kazanç/Kayıp 
      

(31.723.154) 
      

(31.723.154) 
 

(31.723.154) 

31 Aralık 2017 İtibariyle 

Bakiyeler 
2.070.746.648 

    
20.122.678.847 (77.816.176) 

   
15.711.405 (430.895.391) (53.488.107) 21.646.937,227 

 21.646.937.227 

01 Ocak 2018 İtibariyle 

Bakiyeler 
2.070.746.648 

    
20.122.678.847 (77.816.176) 

   
15.711.405 (430.895.391) (53.488J.07) 21.646.937.227 

 21.646.937.227 

Transferler 
     

(424.901.103) 
     

430.895.391 53.488.107 59.482.395 
 

59.482.395 

Sermaye Ödemesi 250.000.000 
            

250.000.000 
 

250.000.000 

Net Dönem Karı 
            

(7.474.722) (7.474.722) 
 

(7.474.722) 

Geçmiş Yıllar Zararları 
           

(536.623,394) 
 

(536.623.394) 
 

(536.623.394) 

Aktüeryal Kazanç/Kayıp 
      

9.460.526 
      

9.460.526 
 

9.460.526 

31 Aralık 2018 İtibariyle 

Bakiyeler 
2.320.746.648 

   
 19.697.777,745 (68,355.650) 

   
15.711.405 (536.623.394 (7.474.722) 21.421.782.031 

 
21.421. 782.031 
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           (Ek 2.1) 
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Öneriler Listesi          (Ek 3.1) 

Öneri 

Sıra 

No 

Öneri Metni 
Bulunduğu 

Sayfa Aralığı 

1 TİGEM’in mevsimsel olarak değişkenlik gösteren faaliyetleri ve çalışma 

kapasitesiyle uyumlu olacak şekilde ve tarımsal teknolojinin gerektirdiği 

niteliklere sahip daimi işçi ve/veya mevsimlik işçi sayısının yeterli düzeye 

yükseltilmesi için ilgili merciler nezdinde girişimde bulunulması önerilir. 

33-34 

2 Ceylanpınar Tarım İşletmesi arazileri üzerindeki işgallerin önlenmesi 

amacıyla çıkarılan ve 5543 sayılı İskân Kanunu’nun geçici 4 üncü 

maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarını değiştiren, 29.05.2013 tarih ve 

28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6486 sayılı Kanunun 9 uncu 

maddesi hükümlerinin uygulanması ile ilgili sürecin titizlikle takip 

edilmesi önerilir. 

34-37 

3 Ceylanpınar Tarım İşletmesi sulama projesi ile ilgili olarak; 

-Proje uygulamasında yüksek çatılı sulama sistemleri arasında 

tercih yapılırken tek bir sisteme bağlı kalınmaması, seçilecek sulama 

sistemlerinin avantaj ve dezavantajlarının iyi irdelenmesi, arazinin konumu 

ve yapısı da dikkate alınarak sulama verimliliği ve sulama randımanında 

daha üstün olan,  işletmecilik ve sulanacak araziyi boşluk bırakmadan daha 

iyi değerlendirebilen sistemin seçilmesi, 

- Kanaldan temin edilecek suyun, yer altından temin edilen sudan 

daha ekonomik olduğu dikkate alınarak imkanlar ölçüsünde mevcut 

sistemde dönüşümlerin sağlanması, 

-Ceylanpınar Sulama Projesi için su temin edilen yer altı su 

rezervuarında su seviyesinin belli bir seviyenin altına düşmesini önlemek 

amacıyla, işletme arazileri içinde uzanan doğal derelere göletler kurularak 

kış mevsiminde suların biriktirilmesi, 

-Yüksek prestijli projeler kapsamında değerlendirilecek kadar 

önemli olan bu projenin uygulamalarında, deneyimli ve eğitimli teknik 

kadroların çalıştırılması, proje personelinin bilgi ve tecrübelerinin 

artırılması konusunda yurt içi ve yurt dışı eğitim programları ile 

38-40 
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desteklenmesi,  

önerilir. 

4 
TİGEM’de yürütülmekte olan safkan arap atçılığının geliştirilmesi ile ilgili 

olarak; 

-İşletmelerde dar bir aygır kadrosu ile çalışıldığı dikkate alınarak, 

baba aygır kadrosunun yarış pistlerinde başarı gösteren aygırlarla takviye 

edilmesi, 

-Yaşlı aygırların taylarının koşu performansının düşük olması 

sebebiyle, sıfat programlarında yaşlı aygır kullanmaktan kaçınılması, 

-Yürütülmekte olan safkan Arap atçılığında kır rengin yayılmasının 

önlenmesi ve al rengin muhafazası için sıfat programlarının çok yönlü ve 

uzman bir kadro tarafından hazırlanması,  

önerilir. 

40-41 

5 Teşekkülün yürütmekte olduğu hayvancılık faaliyetleri ile ilgili 

maliyetlerin düşürülebilmesi için; 

-İşletmelerdeki hayvancılık tesislerinde teknolojik iyileştirmeler 

yapılarak, çalışan işçi sayısından tasarruf sağlanması, 

- Hayvan ve hayvan ürünlerinde verimliliğin sağlanabilmesi için, 

yüksek verimli kültür ırkları ile çalışılması, 

- İşletmelerdeki kapasitelerin tam olarak kullanılması, sürü 

kompozisyonlarının ve teknik değerlerin, Hayvancılık Teknik 

Yönergesindeki kriterlere uygun olması için gerekli hassasiyetin 

gösterilmesi, 

- Hayvancılığın en önemli girdisi olan kaba yemin muhafazası için 

sundurma eksikliklerinin tamamlanarak zayiatın önlenmesine çalışılması,  

önerilir. 

41-42 

6 Teşekkülün zarardan kurtulması ve piyasa şartlarında rekabet edebilmesi 

bakımından 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereği her yıl 

uygulamaya konulan tarımsal destekleme ödemelerinden faydalandırılması 

için ilgili merciler nezdinde başlatılan girişimlerin sürdürülmesi önerilir. 

43-44 
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7 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde hayvan ölüm ve mecburi kesim 

zararlarının azaltılması için; gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılarak, 

Hayvancılık Teknik Yönergesinde öngörülen oranın üzerindeki hayvan 

kayıplarından kaynaklanan zararların, oluşturulacak bir uzman ekip 

raporuna dayalı olarak, TİGEM Yönetim Kurulu kararı ile zarar 

kaydedilebilmesi yoluna gidilmesinin değerlendirilmesi önerilir. 

45-49 

8 8.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 49 
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Diğer Öneriler Listesi         (Ek 3.2) 

Öneri 

Sıra 

No 

Öneri Metni 
Bulunduğu 

Sayfa Aralığı 

1 TİGEM tüzel kişiliğinin özerk bir tarzda ve ekonominin kurallarına uygun 

olarak yönetilmesini sağlayacak en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu 

karar organı olan Yönetim Kurulunun; 233 sayılı KHK’nın 9 uncu 

maddesindeki görevlerini yerine getirebilmesini teminen, boş bulunan 

üyeliklere gecikme olmaksızın atama yapılması için ilgili merciler 

nezdinde girişimde bulunulması önerilir. 

49-50 

2 Kurumda iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmaların etkin 

şekilde yerine getirilmesi ve sonuçlarının takip edilmesi önerilir. 

50-51 

3 İç denetçilerin atamalarının tamamlanabilmesi ve Kurumda iç denetim 

faaliyetine başlanabilmesi için söz konusu personelin uhdelerinde bulunan 

iç denetim dışındaki görevlerin sonlandırılması ve özlük haklarına ilişkin 

konunun çözüme kavuşturulması noktasında ilgili Makamlar nezdinde 

gerekli girişimlerin yapılması önerilir. 

51-52 

4 Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü, KİT veya kamu işletmesi 

sayılmadığından, bu müdürlükten olan 159.719,04 TL tutarındaki alacağın, 

ilgili olduğu Genel Bütçeli Kuruluşlardan Alacaklar alt hesabında 

izlenmesi önerilir.  

52-53 

5 Teşekkülün finansman sıkıntısı nedeni ile ticari banka kredisi kullanmak 

zorunda kaldığı hususu da dikkate alınarak, tohumluk, damızlık ve diğer 

ürün satışlarından kaynaklanan, gerçek ve tüzel kişilerden alacakların 

zamanında tahsili konusunda gereken çabanın gösterilmesi önerilir. 

53 

6 
TİGEM’in sattığı yağlık mahsul bedellerinden, Yağlı Tohumlar Tarım 

Satış Kooperatif Birliklerinin, 1999-2014 yılları arasında sermaye katılım 

payı adı altında yaptığı %3 oranındaki kesintilerden kaynaklanan, 705.140 

TL tutarındaki ortaklık payının, usulüne uygun gerçekleşmiş bir ortaklık 

yapısının bulunmaması nedeniyle sonlandırılarak tahsil edilmesine yönelik 

girişimlerin sürdürülmesi önerilir.   

53-55 

7 
Dönem sonucunun kar ile kapatılabilmesi için, banka kredisi kullanımının 

azaltılması suretiyle finansman giderlerinin düşürülmesi önerilir.  

55-56 
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