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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Denetlenen kuruluşun; 

Unvanı             : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 

Merkezi            : Ankara 

Bağlı olduğu kuruluş : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Esas Sermaye            :  2.500.000.000 TL 

Ödenmiş Sermaye : 2.500.000.000 TL 

Tablo 1: Karar Organı Tablosu 

Karar 

Organındaki 

Unvanı Adı ve Soyadı 
Temsil Ettiği Bakanlık veya 

Kuruluş 

Görevli Bulunduğu Süre 

(Yönetim 

Kurulu) 
Başlama Tarihi Ayrılış tarihi 

1-Başkan Mustafa TAŞKIN Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 16.10.2018 Devam ediyor 

1-Başkan Ergin İÇENLİ “             “                  “ 23.09.2016 14.10.2018 

Üye Ergün YILDIZ “             “                  “ 16.10.2018 30.04.2019 

“ Dr. Mustafa ÇOLAK “             “                  “ 24.04.2018 Devam ediyor 

“ Sevda MERSİN “             “                  “ 13.11.2018 Devam ediyor 

“ Özer KONTOĞLU “             “                  “ 15.08.2012 14.08.2018 

“ Halit ÖCAL “             “                  “ 15.07.2017 14.07.2018 

“ Ahmet AKSU “             “                  “ 15.07.2016 14.07.2018 

“ 
Dr. Cengiz 

YAVİLİOĞLU 
“             “                  “ 17.04.2017 24.04.2018 

“ Ertan TOSUN “             “                  “ 05.03.2018 14.03.2018 

“ Prof. Dr. Derya ÖRS “             “                  “ 14.04.2016 14.02.2018 
 

1.2 Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, Bakanlar Kurulunun 18.06.1935 gün ve 2850 

sayılı Kararıyla; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası ile Sümerbank’ın eşit sermaye katılımı 

ve o tarihte faaliyette bulunan Uşak, Alpullu, Eskişehir, Turhal şeker fabrikaları devir alınarak 

22 milyon TL sermaye ile kurulmuştur.  
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233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 

iktisadi devlet teşekkülü statüsü alan Kuruluş, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20.12.2000 

tarih ve 2000/92 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsamına alınmış olup, faaliyetlerini 4046 sayılı 

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4634 sayılı 

Şeker Kanunu, ana sözleşme hükümleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları kapsamında 

sürdürmekte ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca denetlenmektedir. 

Kuruluşun amaç ve faaliyet konularını ayrıntılı olarak düzenleyen ana sözleşmenin 3 

üncü maddesinde amaçlar; “Türkşeker’in amacı, belirtilen faaliyet konularında kârlılık ve 

verimlilik ilkesi çerçevesinde, iç ve dış pazar isteklerini karşılayabilecek nicelik ve nitelikte, 

ticari, ekonomik ve sosyal gereklere uygun biçimde yürütmek ve şirketin bağlı bulunduğu 

sanayinin gelişmesi için çalışmalarda bulunmak” ve 2012 yılında eklenen düzenlemeye göre 

“araştırma müesseseleri ile laboratuvarlar kurmak, araştırma ve analizler yapmak” olarak 

tanımlanmıştır. 

1.3 Teşkilat 

Kuruluşun teşkilat yapısı; genel kurul, yönetim kurulu, genel müdürlük ve genel 

müdürlüğe bağlı birimlerden oluşmaktadır. Kuruluşun merkez yapısı; genel müdür, genel 

müdür yardımcıları ile bunlara bağlı birimler, teftiş kurulu ve hukuk müşavirliğinden, taşra 

yapısı; 15 şeker fabrikası, 5 makine fabrikası, 1 elektromekanik aygıtlar fabrikası, 1 alkol 

fabrikası ve şeker enstitüsünden oluşmaktadır. 

Genel kurul ile ilgili işlemler, 4046 sayılı Yasa’nın 20 nci maddesinin (c) fıkrası 

gereğince yürütülmektedir. Buna göre; “Özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin 

tamamı devlete ait olan anonim şirket statüsündeki kuruluşlarda Türk Ticaret Kanunu’nun 

genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanmaz.” 

Karar organı olan yönetim kurulu, 4046 sayılı Yasa’nın 4/i maddesi uyarınca atanan, 

biri yönetim kurulu başkanı olmak üzere 7 üyeden oluşmaktadır.  

Yürütme organı işlevini yürüten şirket genel müdürlüğü; genel müdür, dört genel müdür 

yardımcısı ve bunlara bağlı daire başkanlıkları ile diğer birimlerden oluşmaktadır. 

Kuruluşta denetim kurulu bulunmamaktadır. 

Kuruluşun teşkilat tablosu, Ek:2.1’de yer almaktadır. 
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1.4 Toplu Bilgiler 

Kuruluşun son üç yılına ilişkin başlıca bireysel bilgiler Toplu Bilgiler Tablosunda 

gösterilmiştir. 

 Tablo 2: Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu bilgiler Ölçü 2016 2017 2018 Son iki yıl 

farkı 

Artış 

veya  

Azalış                    

% 

Sermaye Bin TL 2.500.000 2.500.000 2.500.000 - - 

Ödenmiş sermaye “ 2.367.841 2.367.841 2.500.000 132.159 5,6 

Öz kaynaklar “ 1.864.662 1.606.526 384.610 (1.221.916) (76,1) 

Yabancı kaynaklar " 1.995.903 4.905.092 4.365.626 (539.466) (11) 

Toplam Aktifler “ 3.860.565 6.511.618 4.750.236 (1.761.382) (27) 

Yatırımlar için yapılan nakdi öd. Bin TL 40.421 128.145 45.812 (82.333) (64,2) 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 87 88 38 (50) (50) 

Tüm alım tutarı Bin TL 3.278.726 3.931.828 2.538.873 (1.392.955) (35,4) 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL 3.562.084 4.067.495 2.302.210 505.411 14,2 

Net satış tutarı Bin TL 3.633.628 3.875.740 3.787.961 242.473 6,7 

Stoklar: Bin TL 2.739.714 3.614.558 2.829.229 (785.329) (21,7) 

Memur Kişi 235 241 201 (40) 2,6 

Sözleşmeli  Kişi 1.495 1.345 979 (366) (10) 

İşçi  Kişi 7.906 7.173 4.660 (2.513) (9,3) 

Personele yapılan harcamalar Bin TL 644.861 686.395 698.065 13.104 7 

Faaliyet karlılığı (öz kaynaklar yön.) % 4,9 (4) 3,4 7,4 7,4 

Mali karlılık (öz kaynaklar yön.) % (4,1) (16,1) (352,1) (336) (336) 

Faaliyet kârı veya zararı Bin TL 91.122 (64.977) 13.248 78.225 (120,4) 

Dönem kârı veya zararı Bin TL (76.495) (258.136) (1.354.075) (1.095.939) 424,6 

Dön. kar. iliş. vergi ve diğ. yas. yük. Bin TL - - - - - 

Dönem net kârı veya zararı Bin TL (76.495) (258.136) (1.354.075) (1.095.939) 424,6 

 

Genel olarak dünya şeker üretiminin yaklaşık %80’i şeker kamışından, %20’si de şeker 

pancarından oluşmaktadır. 

Son 3 yılın dünya şeker üretimi kamış ve pancar şekeri olarak aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir. 
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Tablo 3: Dünya şeker üretimi                                             

Yıllar 

Pancar kökenli Kamış kökenli Toplam 

Üretim 
Milyon ton 

Değişim 
% 

Üretim 
Milyon ton 

Değişim 
% 

Üretim 
Milyon ton 

Değişim 
% 

2016/2017 37,6 8,48 131,9 0,23 169,5 1,89 

2017/2018 41,1 9,31 141,6 7,35 182,7 7,17 

2018/2019 39,1 (4,87) 141,4 (0,14) 180,5 (1,20) 

Kaynak: ISO Quarterly Market Outlook, Kasım 2018 

Şeker üretiminde bir diğer alternatif hammadde nişastadır. Nişasta büyük ölçüde 

mısırdan elde edilmektedir. Nişastadan üretilen şeker, sıvı ve ucuz olması nedeniyle piyasada 

yer bulmaktadır. AB ülkelerinde nişasta bazlı şeker üretimine %5 kota ayrılmaktadır. 

Türkiye’de ise 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2002 yılından itibaren 

ülkemizin yıllık şeker ihtiyacının %10’u Nişasta Bazlı Şeker ile karşılanırken, bu oran 

27/03/2018 tarih ve 30373 (2. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7103 sayılı “Vergi 

Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun’’ ile %5’e, daha sonrada 05.02.2019 tarih ve 30677 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 702 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de nişasta bazlı şeker üretim kotası %2,5’e 

düşürülmüştür. 

Son üç pazarlama yılı verilerine göre dünya şeker dengesi, beyaz şeker olarak aşağıdaki 

çizelgede gösterilmektedir. 

 

Tablo 3: Dünya şeker dengesi                                                      

  2016/2017 2017/18 2018/19 

Üretim        (Bin ton)   169.594 182.703 180.488 

Tüketim      (Bin ton) 172.441 175.423 178.316 

Üretim-Tüketim Farkı -2.847 7.280 2.172 

İthalat 65.324 58.694 59.356 

İhracat 65.317 59.686 60.410 

Devre sonu stok 85.957 92.245 93.363 

Stok/tüketim oranı % 49,85 52,58 52,36 

Kaynak: ISO Quarterly Market Outlook, Kasım 2018 
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 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve bağlı ortaklıkları Özelleştirme Yüksek Kurulunun 

20.12.2000 tarih, 2000/92 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınmış, ancak Özelleştirme 

Yüksek Kurulunun değişik tarihli kararlarıyla bu süre sürekli uzatılmış ve son olarak 

17.01.2018 tarih ve 2018/07 sayılı ÖYK kararı ile Kuruluşun özelleştirme işlemlerinin 

31.12.2023 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.  

Özelleştirme sürecinde gelinen son aşamada, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 

14 fabrikanın (Afyon, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, 

Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat Şeker Fabrikaları) özelleştirilmesi için ihale 

süreci başlatılmış; ihale ilanı 21.02.2018 tarih ve 30339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

 Bu fabrikalardan 10 adedi (Afyon, Alpullu, Bor, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, 

Kırşehir, Muş, Turhal) 2018 yılı içerisinde özelleştirilmiştir.  

 Türkiye’de pancar şekeri üretimi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait 15 şeker 

fabrikası, özel sektöre ait  (Amasya, Kayseri, Adapazarı, Konya, Çumra, Kütahya, Aksaray, 

Boğazlıyan, Afyon, Alpullu, Bor, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Kırşehir, Muş, Turhal) 

şeker fabrikası ile birlikte 33 fabrikada yapılmaktadır.  

 Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018/2019 pazarlama yılı için ülke toplam A şekeri 

kotasını 2.700 bin ton olarak tespit etmiş olup, bunun %95’ine tekabül eden 2.565 bin tonunu 

pancar şekeri üreticilerine, %5’ine tekabül eden 135 bin tonunu da nişasta bazlı şeker 

üreticilerine tahsis etmiştir. Ayrıca A şekeri kotasının %5’i oranında B şekeri üretilmesi 

yönünde karar almıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı öngördüğü kotayı halen şeker üreten, 

Kuruluşa ait 15 şeker fabrikası ile 18 özel sektör fabrikasına dağıtmıştır. Bu Kapsamda Türkiye 

Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye 1.512.600 ton A şekeri kotası tahsis edilmiştir. 2018/19 PY için şeker 

kotaları, 4 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmiş, aynı kararın 7 nci maddesi ile satışı 

yapılan fabrikaların kotalarının Türkşeker tarafından verileceği belirtilmiştir. Satışı yapılarak 

devir işlemleri tamamlanan 9 şeker fabrikası için Varlık Satış Sözleşmelerinde belirtilen satışa 

esas kota miktarı olan toplam 611.250 ton A kotası, Türkşeker’in toplam A kotası olan 

1.512.600 ton’dan tefrik edilerek verilmiştir. Böylece Türkşeker’e kalan A kotası 876.350 ton 

olmuştur. 

 Türkiye’nin pancar şekeri üretim kapasitesi 3.141 bin ton/yıl’dır. Bunun %65’ine 

sahip olan Kuruluşun pazar payı özelleştirmeden sonra %28’e düşmüştür.  
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1.5 Cari Yıl Bilgileri 

20.12.2000 tarihinden itibaren özelleştirme kapsamında bulunan ve 2018 yılında 10 adet 

fabrikası özelleştirilen Kuruluşun yatırım olanakları kısıtlı olup, üretim sürecinde kullandığı 

teknolojiyi yenileme konusunda yaşanan güçlükler nedeniyle, üretim maliyetleri özel sektör 

firmaları ile karşılaştırıldığında yüksek gerçekleşmekte, verimlilik ve karlılık gibi çağdaş 

işletmecilik esaslarını uygulamakta zorluklar yaşamaktadır. 

1.5.1 İşletme Bütçesi 

Kuruluşun 2018 yılı işletme bütçesi, Yönetim Kurulunun 28.12.2017 tarih ve 2821/30-

2 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve yıl içinde 10 şeker fabrikasının satışının gerçekleşmesi vb. 

gelişmeler doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun 22.01.2019 tarih ve 2849/1-4 sayılı kararı ile 

4.590,8 bin TL tutarındaki ödeneğin iptali ve 2.655,6 bin TL ödeneğin de ilavesi suretiyle revize 

edilmiştir. 

İşletme bütçesi Maliye ve Hazine Bakanlığı’nın tespit ettiği temel ekonomik göstergeler 

dikkate alınarak hazırlanmıştır. 
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Tablo 4: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

Bütçeye İlişkin Başlıca 

Bilgiler 
Ölçü 

2017 2018 

Gerçekleşen 

Bütçeye 

göre 

sapma  
B ü t ç e   

Gerçekleşen 

Bütçeye 

göre 

sapma  

(İlk 

durum)   

% 
İlk durum Son durum 

(İlk 

durum)  

% 

A-Personel Sayısı               

1-Genel Müdürlük      Kişi 293 (33,4) 439 439 283 (35,5) 

2-Fabrikalar      Kişi 8.466 (18,0) 10.119 10.119 5.557 (45,1) 

Toplam:   8.759 (18,6) 10.558 10.558 5.840 (44,7) 

B-Personel giderleri                

1-Genel Müdürlük Bin TL 28.212 (23,8) 37.339 35.652 31.084 (16,8) 

2-Fabrikalar Bin TL 658.183 (6,7) 728.553 697.079 666.981 (8,5) 

Toplam:   686.395 (7,5) 765.892 732.731 698.065 (8,9) 

C-Tüm Alım Tutarı               

1-Genel Müdürlük Bin TL 5.914 (87,5) 66.323 17.306 2.887 (95,6) 

2-Fabrikalar Bin TL 3.811.755 8,5 4.272.431 2.473.977 2.299.323 (46,2) 

Toplam:   3.817.669 7,2 4.338.754 2.491.283 2.302.210 (46,9) 

D-Başlıca Alımlar               

1-Genel Müdürlük Bin TL             

2-Fabrikalar   (Pancar) Bin TL 3.097.081 11,4 3.248.323 1.791.936 1.727.852 (46,8) 

Toplam:   3.097.081 11,4 3.248.323 1.791.936 1.727.852 (46,8) 

E-Tüm Üretim Maliyeti               

1-Genel Müdürlük Bin TL 34.255 (24,7) 47.550 47.550 40.458 (14,9) 

2-Fabrikalar Bin TL 4.973.485 10,1 5.461.796 3.412.865 3.167.451 (42,0) 

Toplam:   5.007.740 9,7 5.509.346 3.460.415 3.207.909 (41,8) 

F-Başlıca Üretimler               

1-Genel Müdürlük Bin TL             

2-Fabrikalar    (Şeker) Bin TL 4.069.498 8,1 4.454.630 4.454.630 2.849.139 (36,0) 

Toplam:   4.069.498 8,1 4.454.630 4.454.630 2.849.139 (36,0) 

G-Net Satış Tutarı               

1-Genel Müdürlük Bin TL             

2-Fabrikalar     Bin TL 3.876.101 (10,6) 4.828.117 4.828.117 3.791.245 (21,5) 

Toplam:   3.876.101 (10,6) 4.828.117 4.828.117 3.791.245 (21,5) 

H-Başlıca Satışlar               

1-Genel Müdürlük Bin TL             

2-Fabrikalar (Şeker) Bin TL 3.410.172 (2,3) 4.764.134 4.764.134 2.573.198 (46,0) 

Toplam:   3.410.172 (2,3) 4.764.134 4.764.134 2.573.198 (46,0) 

I-Yatırımlar (Nakdi Har.)               

1-Genel Müdürlük Bin TL 1.788 (39,8) 2.990 3.340 959 (67,9) 

2-Fabrikalar Bin TL 90.364 12,9 117.110 116.660 44.853 (61,7) 

Toplam:   92.152 11,0 120.100 120.000 45.812 (61,9) 

J-Dönem Kârı veya Zar.               

1-Genel Müdürlük Bin TL (10.088) (93) (37.314) (37.314) (482.510) 1.193 

2-Fabrikalar Bin TL (248.048) 144 35.590 35.590 (871.565) (2.549) 

Toplam:   (258.136) 6 (1.724) (1.724) (1.354.075) 78.443  
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1.5.2 İnsan Kaynakları 

Kuruluşta, 2018 yılında istihdam edilen memur, sözleşmeli personel ve işçi statüsündeki 

personelin program ve yılsonundaki durumu ve yapılan harcamalar geçen yıl rakamları ile 

birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 Tablo 5: Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu 

  Personel Sayısı Personel Harcamaları 

Personel Sayı ve Harcamaları 2017 2018 2017 2018 

 
Personel 

Program 

Kadro  
Personel 

Toplam 

Harcama 
Ödenek 

Toplam 

Harcama 

  Sayısı Sayısı Sayısı Bin TL Bin TL Bin TL 

I-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 

(Kuruluş Dışı) 
      356 550 421 

II-Memurlar 241 277 201 18.016 22.847 19.443 

    1-Genel Müdürlük 79 106 73 7.200 8.808 7.882 

    2-Fabrikalar  162 171 128 10.816 14.039 11.561 

III-Sözleşmeliler 1.345 2.777 979 90.890 106.841 94.414 

 A-399 sayılı KHK'ya göre çalışanlar 1.345 2.777 979 90.890 106.841 94.414 

    1-Genel Müdürlük 167 284 155 14.263 17.215 15.100 

    2-Fabrikalar 1.178 2.493 824 76.627 89.626 79.314 

IV-İşçiler 7.173 13.513 4.660 577.133 602.493 583.787 

 A-Sürekli İşçiler 5.267 11.971 3.572 517.001 495.419 475.951 

    1-Genel Müdürlük 47 48 55 6.393 9.079 7.681 

    2-Fabrikalar 5.220 11.923 3.517 510.608 486.340 468.270 

 B-Geçici İşçiler 1.906 1.542 1.088 60.132 107.074 107.836 

    1-Genel Müdürlük             

    2-Fabrikalar 1.906 1.542 1.088 60.132 107.074 107.836 

Genel Müdürlük Toplamı 293 1.626 283 28.212 35.102 31.084 

Fabrikalar Toplamı 8.466 16.129 5.557 658.183 697.079 666.981 

Konsolide Toplam 8.759 17.755 5.840 686.395 732.181 698.065 

Yüklenici İşçiler 9.575  7.469 162.931  150.950 

    1-Genel Müdürlük 52   58 1.696   2.083 

    2-Fabrikalar 9.523   7411 161.235   148.867 

Diğer Giderler 3.273    3.273 5.760 4.707 

Kuruluşta, özelleştirme programına alındığı 20.12.2000 tarihinde memur, sözleşmeli ve 

işçiler olmak üzere toplam 30.612 personel çalışmakta iken, 2018 yılı sonu itibarıyla toplam 

personel sayısı 5.840’a düşmüştür.  

Söz konusu personele 2018 yılında 698.065 bin TL tutarında harcama yapılmıştır.  

Geçen yıla göre personel sayısını %34 oranında azalmasına rağmen personel 

harcamalarının %1 oranında artış göstermesinde satılan fabrikalarda çalışan ve nakil hakkı olan 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 9 
 

personelinin özellikle memur ve sözleşmeli personelin Devlet Personel Başkanlığına 

bildirilmesine rağmen diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil işlemlerinin satılan fabrikaların 

devir işlemlerinin tamamlanması veya atması yapılan kuruluş tarafından güvenlik soruşturması 

yapılması vb. nedenlerden 4-5 ay gibi sürelerde yapılmasından ileri geldiği görülmektedir. 

1.5.3 Tedarik 

Kuruluşta, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olarak yürütülmektedir. 

Mal alımı ihale süreci, yaklaşık maliyetin hazırlanması gibi hususlar açısından ise 

Kuruluşun ikincil mevzuatı olan Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılmakladır. 

Kuruluşun doğrudan temin limitinin üstündeki bütün mal alımı ihaleleri, İhale Kanunun 

açık ihale usulüne göre yapılmaktadır.  

Kuruluşta tüm fabrikalarda kullanılan tohum, kok kömürü, ambalaj torbası ve kimyasal 

malzemelerin alımı, Genel Müdürlük Satınalma Daire Başkanlığı tarafından, diğer mal alımları 

da ilgili fabrika müdürlükleri tarafından temin edilmektedir. 

1.5.3.1 Mal Alımları 

Kuruluşun 2018 yılında gerçekleştirmiş olduğu mal alımları, program ve bir önceki yıl 

verileriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 6: Mal Alımları Tablosu 

Alımlar 

2017 2018 Ödeneğe 

Gerçekleşen Program   Gerçekleşen göre 

Miktar 
Tutar 

Miktar 
Ödenek 

Miktar 
Tutar sapma 

Bin TL Bin TL Bin TL % 

1-İlk Madde ve yardımcı mad.   3.097.081 0 1.842.436  1.766.996 (4,1) 

 - Yurtiçi   3.097.081 0 1.842.436  1.766.996 (4,1) 

   - Genel Müdürlük              

   - Fabrikalar (Pancar tohumu- 

pancar bedel ve masrafları) 
  3.097.081   1.842.436  1.766.996 (4,1) 

2-İşletme mal. yed. ve diğer malz.   670.471 0 601.567  511.053 (15,0) 

 - Yurtiçi   670.471 0 601.567  511.053 (15,0) 

 -Genel Müdürlük   1.549   2.011  1.928 (4,1) 

   - Fabrikalar   668.922   599.556  509.125 (15,1) 

3-Ticari Mallar   51 0 7013  6959 (,8) 

  - Yurtiçi   51 0 7013  6959 (,8) 

    - Genel Müdürlük               

    - Fabrikalar (Suni Gübre)   51   7013   6959 (,8) 

Genel Toplam   3.767.603 0 2.451.016 0 2.285.008 (6,8) 

Verilen Sipariş Avansları   -    -    -    

         2018 yılında yapılan mal alımları, geçen yıla göre %39 oranında azalarak 2,3 milyar TL 

olmuştur. 

           Mal alımlarının geçen yıla göre azalmasında, Kuruluşun 10 fabrikasının özelleştirilmesi 

ve bu fabrikalardan 9’unun kampanya döneminden önce devir tesliminin yapılması etkili 

olmuştur. 

        2018 yılında gerçekleştirilen mal alımlarının %77 oranında 1,8 milyar TL tutarındaki en 

önemli bölümünü daha önceki yıllarda olduğu gibi pancar tohumu, pancar bedeli ve 

masraflarından oluşan ilk madde ve malzeme alımları oluşturmuş, bunu %22 oranında 511,1 

milyon TL’lik kısmını da işletme malzemesi yedekler ve diğer malzeme alımları takip etmiştir. 

      Kuruluşun, 2018 yılındaki ilk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 
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Tablo 7: İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu 

  2017 Yılından 

Devreden Stok 

2018 Yılında 2019 Yılına 

Devreden Stok İlk Madde ve Malzemeler Giren Çıkan 

  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

1-İlk Madde ve Yardımcı Maddeler 1.022 39.144 14.777 25.389 

    - Genel Müdürlük      0 

    - Fabrikalar 1.022 39.144 14.777 25.389 

2-İşletme malzemesi, yedekler ve 

diğer malz. 
254.476 2.436.799 2.505.085 186.190 

    - Genel Müdürlük 99 3.824 3.666 257 

    - Fabrikalar 254.377 2.432.975 2.501.419 185.933 

Toplam 255.498 2.475.943 2.519.862 211.579 

    - Genel Müdürlük 99 3824 3666 257 

    - Fabrikalar 255.399 2.472.119 2.516.196 211.322 

           Kuruluşun, 2017 yılından devreden 255.399 bin TL ilk madde ve malzeme stoklarına, 

yıl içinde 2.472.119 bin TL tutarında giriş olmasına rağmen, yıl içinde 10 fabrikanın satılması 

sonucu, şeker stokları hariç olmak üzere fabrikaların envanterinde olan tüm yedek parça ve 

malzemelerin satış sözleşmesi gereğince alıcılara devredilmesi nedeniyle 2.516.196 bin TL 

tutarında çıkış olmuş ve geçen yıla göre %17 oranında azalarak 2019 yılına 211.579 bin TL 

tutarında ilk madde ve malzeme stoku devretmiştir. 

1.5.3.2 Hizmet Alımları 

Hizmet alımı ihalelerinin, ihalenin başlangıcından sonuçlanmasına kadar olan süreç 

Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğine ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan 

hükümlere göre yapılmaktadır.  

Kuruluşun, 2018 yılı hizmet alımları program ödeneği ve gerçekleşmeleri, geçen yıl 

verileri ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 8: Hizmet Alımları Tablosu 

  2017 2018 
 Ödeneğ

e 
 Gerçekleşen Program   Gerçekleşen Göre 

Alımlar  Tutar   Ödenek   Tutar Sapma 

  Miktar Bin TL Miktar Bin TL 
Mikta

r 
Bin TL % 

1-Üretim 3999 228.928 3.999 100.000 3.999 98.399 (1,6) 

    - Genel Müdürlük            

    - Fabrikalar 3.999 228.928 3.999 100.000 3.999 98.399 (1,6) 

2-Temizlik 569 15.757 569 17.000 590 16.186 (4,8) 

    - Genel Müdürlük 45 1.277 45 2.000 45 1.590 (20,5) 

    - Fabrikalar 524 14.480 524 15.000 545 14.596 (2,7) 

3-Koruma ve Güvenlik 950 36.963 950 35.000 942 34.597 (1,2) 

    - Genel Müdürlük            

    - Fabrikalar 950 36.963 950 35.000 942 34.597 (1,2) 

4-Taşıt ve Araç Kiralama 18 9.796 18 5.500 18 5.407 (1,7) 

    - Genel Müdürlük 5 894 5 4.000 5 3.959 (1,0) 

    - Fabrikalar 13 8.902 13 1.500 13 1.448 (3,5) 

5-Yemek 522 18.206 522 21.500 366 20.979 (2,4) 

    - Genel Müdürlük  104  500 7 413   

    - Fabrikalar 522 18.102 522 21.000 359 20.566 (2,1) 

6-Diğer 3765 83.726 3.765 121.000 1.554 78.297 (35,3) 

    - Genel Müdürlük 1 5.758 1 5.000 1 4.501 (10,0) 

    - Fabrikalar 3764 77.968 3.764 116.000 1.553 73.796 (36,38) 

Genel Toplam 9.823 393.376 9.823 300.000 7.469 253.865 (15,4) 

Kuruluşun 2018 yılı hizmet alımları; temizlik, koruma güvenlik, taşıt araç ve kiralama, 

yemek ve diğer hizmet alımlarından oluşmaktadır. 

Hizmet alımları gruplar itibariyle incelendiğinde, 10 fabrikanın yıl içinde satışının 

yapılması nedeniyle, geçen yıla göre temizlik ve yemek giderleri dışında kalan tüm alımların 

azaldığı görülmektedir. 

253.865 bin TL tutarındaki hizmet alımlarının %64 oranında 150.950 bin TL’sini 

taşeron işçi alımlarının oluşturduğu görülmektedir. 

1.5.4 Giderler 

Kuruluşun 2018 yılı giderleri, gruplar itibariyle ve geçen yıl gerçekleşmeleri ile birlikte 

aşağıda gösterilmiştir.  
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Tablo 9: Gider Grupları Tablosu 

  2017 2018 

        
Ödeneğin     

Son  
Ödeneğe 

Giderler Gerçekleşen Ödenek Gerçekleşen  Durumuna Göre 

        Göre Fark Sapma 

  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 

0-İlk Madde ve Malzeme Giderleri 3.927.307 2.565.686 2.379.519 (186.167) (107,8) 

1-Genel Müdürlük 720 1.387 784 (603) (176,9) 

2- Fabrikalar 3.926.587 2.564.299 2.378.735 (185.564) (107,8) 

1-İşçi Ücret ve Giderleri 577.133 602.493 583.787 (18.706) (103,2) 

1-Genel Müdürlük 6.393 8.079 7.681 (398) (105,2) 

2- Fabrikalar 570.740 594.414 576.106 (18.308) (103,2) 

2-Memur ve Sözleşmeli Personel Ücret ve 

Giderleri 
109.262 130.238 114.278 (15.960) (114,0) 

1-Genel Müdürlük 21.819 26.573 23.403 (3.170) (113,5) 

2- Fabrikalar 87.443 103.665 90.875 (12.790) (114,1) 

3-Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 270.555 240.661 226.578 (14.083) (106,2) 

1-Genel Müdürlük 2.734 6.395 5.399 (996) (118,4) 

2- Fabrikalar 267.821 234.266 221.179 (13.087) (105,9) 

4-Çeşitli Giderler 90.696 115.277 87.128 (28.149) (132,3) 

1-Genel Müdürlük 1.927 3.444 2.487 (957) (138,5) 

2- Fabrikalar 88.769 111.833 84.641 (27.192) (132,1) 

5-Vergi, Resim ve Harçlar 18.877 19.620 18.798 (822) (104,4) 

1-Genel Müdürlük 107 212 161 (51) (131,7) 

2- Fabrikalar 18.770 19.408 18.637 (771) (104,1) 

6-Amortismanlar ve Tükenme Payları 39.157 30.718 31.936 1.218 (96,2) 

1-Genel Müdürlük 555 680 543 (137) (125,2) 

2- Fabrikalar 38.602 30.038 31.393 1.355 (95,7) 

7-Finansman Giderleri 201.091 566.636 577.563 10.927 (98,1) 

1-Genel Müdürlük 201.091 566.636 577.563 10.927 (98,1) 

2- Fabrikalar          

Toplam 5.234.078 4.271.329 4.019.587 251.742 (93,7) 

Kuruluşun 2018 yılı giderleri geçen yıla göre %23 oranında azalarak 4.019.587 bin TL 

olarak gerçekleşmiştir. 

2018 yılında gerçekleştirilen 4.019.587 bin TL tutarındaki giderler içinde en büyük payı 

%59 oranı ile ilk madde ve malzeme giderleri oluşturmuş, bunu sırası ile %14,5 oranı ile işçi 

ücret ve giderleri, %14,4 oranı ile finansman giderleri, %5,6 oranı ile dışarıdan sağlanan fayda 

ve hizmetler, %2,8 oranı ile memur ve sözleşmeli personel ücret ve giderleri, %2,2 oranı ile 

çeşitli giderler ve daha küçük oranlarda amortisman ve tükenme payları vergi, resim ve harçlar 

izlemiştir. 
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Yıl içinde 10 fabrikanın özelleştirilmesi nedeniyle, ilk madde ve malzeme giderlerinin 

toplam giderler içindeki payı 2017 yılında %75 iken 2018 yılında %59,2’ye gerilemesine 

rağmen, diğer tüm gidenlerin toplam giderler içindeki paylarında artış olduğu görülmektedir. 

10 fabrikanın satışının yapılmasına paralel olarak, fabrikalardaki memur ve sözleşmeli 

personel ücret ve giderleri dışında kalan giderlerin tamamında azalma olmasına rağmen, Genel 

Müdürlük merkezinin taşra teşkilatındaki daralmaya paralel olarak organizasyon şemasında 

reorganizasyon yapılmadığından giderlerinin tümünde artış olduğu görülmektedir. 

1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

Kuruluş, 2018 yılı kampanya döneminde 16 şeker fabrikasından 15’inde şeker üretimini 

gerçekleştirmiştir. Ayrıca bünyesinde 2 alkol fabrikası bulunmakta olup, bunlardan sadece 

Eskişehir’deki fabrika üretim faaliyetlerine devam etmektedir. Diğer taraftan Kuruluşa ait 5 

makine fabrikasından Turhal, Afyon ve Erzincan’da bulunan fabrikalar İşletme Müdürlüğü 

haline dönüştürülmüştür. Ankara ve Eskişehir’deki fabrikalar ise bağımsız olarak üretimlerini 

sürdürmektedirler. Kuruluşa bağlı üniteler arasında bunlardan başka Elektromekanik Aygıtlar 

Fabrikası (EMAF) ve Şeker Enstitüsü de bulunmaktadır.  

2018 yılı üretim programı ve gerçekleşme durumu, geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı 

olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 10: Üretim Türü Tablosu 

 

ÜretimTürü 

 

Nominal 
kapasite 
ton/yıl 

 
2017* 

ton 

2018** Gerçekleşme 

Program 
ton 

Gerçekleşen 
ton 

Programa 
Göre 

% 

Şeker pancarı (işlenen) 9.000.000 11.610.000 5.860.000 5.525.000 94 

Şeker (kristal+küp) 1.176.000 1.525.050 722.000 685.700 95 

Melas - 490.000 253.700 247.300 97 

Alkol (litre) 29.100.000 4.665.000 6.770.000 6.410.000 94 

Makine üret.(ton/yıl) 14.600 3,297 2.880 2.496 85 

Not : Normal kapasite; özelleştirme sonrasında Kuruluşta kalan 15 şeker fabrikası içindir. 

(*)   : 25 Şeker Fabrikası 

(**) :16 Şeker Fabrikası (Satış yapılan Alpullu Şeker Fabrikasının 2018/19 kampanyası Kuruluş 

tarafından yapılmıştır.) 

2018 yılındaki gerçekleşmelere göre; Kuruluş için bedeli ödenen pancar miktarı 5.781 

bin ton, işlenen pancar 5.525 bin ton olmuş, 685.700 ton şeker, 247 bin ton melas, 6.410 bin 
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litre alkol üretilmiş, makine fabrikalarında 2.496 ton imalat yapılmıştır. 

Üretilen 685.700 ton şekerin tamamı A kotası şeker olup kampanya döneminde küp 

şeker üretimi yapılmadığı görülmüştür. 

İşlenen pancar miktarının %30-35’i kadar yaş pancar posası da değerlendirilebilir yan 

ürün olarak elde edilmektedir. 2018 yılında 1.675.682 ton olan yaş pancar posasının 1.131.635 

tonu sözleşme gereği teslim ettiği pancarın %20’si karşılığında bedelsiz olarak üreticilere 

dağıtılmış, 424.785 tonu ise bedeli karşılığında satılmıştır. 

Gerçekleşmelerin bütün mamullerde program hedeflerinin gerisinde kaldığı 

görülmektedir. 

2018 yılında Kuruluşun üretimini belirleyen başlıca etkenler aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

   Tablo 11: Üretimi Belirleyen Etkenler Tablosu 

Üretimi Belirleyen 

Başlıca Etkenler 

 

Ölçü 

 

Kapasite 

2017 
Gerçekleşen 

2018 Gerçekleşme 
% 

Program Gerçekleşen Programa 
göre 

Geçen 
yıla göre 

Üretim miktarı:             

    -Şeker Ton/gün 111.200 1.525.050 722.000 685.700 41,71 44,96 

    -Alkol Lt/gün 65.000 4.665.000 6.002.000 6.410.000 107 137 

Yıllık çalışma süresi:            

    -Şeker Gün  109  90  94 

    -Alkol Gün  109  218  79,5 

Makine Saat   56.457   26.886   107,7 

İşçi Saat   4.046.151   2.406.675   97,8 

Verimlilik:          

Üretim     27   26   96 

İşgücü     0,4   0,3  75 

Randıman (%)   13,1    12,4   (0,7) 

Kapasiteden 

yararlanma 
(%)   97   93   (4) 

2018 yılında özelleştirme sonucunda Kuruluşa ait fabrikalardan 10 tanesi özel sektöre 

devredilmiştir. Alpullu Şeker Fabrikasının devri ise kampanya sonunda gerçekleşmiştir. Bu 

sebeple üretim, verim ve iş gücü verimliliği gibi değerleri bir önceki yıla göre önemli 

farklılıklar göstermektedir. 

Şeker fabrikaları 2018 yılı kampanya döneminde rafineri dahil toplam 28.584 saat 

çalışmıştır. Kampanya esnasında meydana gelen 1.698 saat duruş düşüldüğünde net çalışma 

süresi 26.886 saat olmuştur. Buna göre üretim verimliliği: 
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Üretim verimliliği  = Şeker üretim miktarı / çalışma süresi 

   = 685.700 ton / 26.886 saat = 25,5 ton/saat 

olarak gerçekleşmiş olup, üretim verimliliği önceki yıla göre 1,5 puan gerilemiştir. 

Şeker fabrikalarında kampanya süresinde 24 saatte toplam 3.781 işçi bir günde toplam 

28.358 saat, 90 günlük rafineri dahil kampanya süresince toplam 2.406.675 saat çalışmıştır. 

Buna göre işgücü verimliliği: 

İşgücü verimliliği  = Şeker üretim miktarı / çalışma süresi 

              = 685.700 ton / 2.406.675 saat = 0,285 ton/saat hesaplanmıştır. 

Üretici işgücü olarak birim zamanda üretilen şeker miktarı 285 kg olarak 

gerçekleşmiştir.  

2018 yılı üretim maliyetleri geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir. 

Tablo 12: Üretim Maliyetleri Tablosu 

 

Üretim Maliyetleri 

2017 2018 Gerçekleşme 

Oranı 

Program (%) 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

Bin TL % Bin TL % Bin TL % 

1-Üretimle doğrudan ilgili gd.        

   - İlk madde ve malzeme  3.238.662 80 1.767.400 73 1.767.444 75 100 

   - Direkt işçilik  80.155 2 53.945 2 53.300 2 99 

   - Genel üretim giderleri         

 Toplam (1)  3.318.817 82 1.821.345 75 1.820.744 77  

 2-Üretim dolaylı ilgili 

giderler         

    Genel imal giderleri  1.403.019 34 1.124.354 46 1.040.883 44 93 

 Toplam (2)  1.403.019 34 1.124.354 46 1.040.884 44 93 

 Toplam (1+2)  4.721.836 116 2.945.699 121 2.861.628 121 97 

3- Yarı mamul değişmeleri (-)         

4- Üretim gider. indirimler (-)         

     - Ara ve yan ürün giderleri  652.338 16 520.280 21 499.060 21 96 

 Toplam (4)  652.338 16 520.280 21 499.060 21 96 

5- Maliyet giderleri toplamı  4.069.498 100 2.425.419 100 2.362.567 100 97 

6-Üretim miktarları(Kg) 1.525.050    685.700   

7- Birim maliyeti  (Kg/TL) 2,668    3,445   

2018 yılında, toplam üretim giderleri 2.362.567 bin TL, programa göre gerçekleşme ise 

%97 oranında olmuştur. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 17 
 

Toplam üretim giderlerinin %75’i olan 1.767.444 bin TL ilk madde ve malzeme 

giderlerine aittir. 

2018 yılında şekerin sınaî maliyeti 2,363 milyon TL, birim maliyeti 3,45 TL/kg, satış 

maliyeti toplamı 2,917 milyon TL, birim satış maliyeti 4,255 TL/kg olarak gerçekleşmiştir. 

Hammadde masrafları 1.397 milyon TL olmuştur. 

5.751 bin ton A kotası pancar, 30 bin ton C pancarı olmak üzere toplam 5.781 bin ton 

pancar bedeli ödenmiştir. Pancardan ortalama %15,61 olarak gerçekleşen polar şeker oranına 

göre A kotası ve C pancarı için prim ve tazminatlar dahil fiili alım fiyatı 229,55 TL/ton, baz 

alım fiyatı ise 235,00 TL/ton olmuştur. 

1.5.6 Pazarlama 

Kuruluşun; esas, yan ve ara ürün ile ticari mal satışları ve bu satışlara ilişkin sonuçlar 

aşağıda açıklanmıştır. 

1.5.6.1 Satışlar 

        Kuruluşun, kotalara göre pazar payı 2017-2018 pazarlama yılında %56,87 iken, 10 

fabrikanın özelleştirilmesi sonucunda, 2018-2019 pazarlama yılında %35,14 olarak 

gerçekleşmiştir. 

            2018/2019 pazarlama yılına 257.055 ton A Kotası, 68.320 ton B Kotası ve 16.242 ton 

C şekeri olmak üzere toplam 341.617 ton şeker stoku ile girilmiştir. 2018 yılında 682.086 ton 

A Kotası, 3.604 ton C Şekeri olmak üzere toplam 685.700 ton şeker üretimi gerçekleştirilmiştir. 

           Kuruluş tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen satışlar, program hedefleri ile geçen yıl 

gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
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Tablo 13: Satışlar Tablosu 

    2017 2018 

Satışlar   Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

     Tutar   Tutar   Tutar 
 

Ölçü Miktar Bin TL Miktar Bin TL Miktar Bin TL 

1- Esas Ürünler   1.272.843 3.527.866 1.650.000 4.789.334 1.112.096 3.439.491 

a) Yurtiçi         

   - Şeker Ton 1.266.668 3.410.173 1.644.000 4.764.134 1.106.627 3.318.085 

   - Alkol Bin Lt 6.175 21.713 6.000 25.200 5.469 22.030 

   - Atölye ve makina fab. 

mamulleri 
  

 95.980  127.254  99.376 

2- Yan ve ara ürünler   1.574.310 280.185 510.000 300.429 1.065.797 279.109 

    Melas Ton 582.264 229.475 510.000 207.071 368.816 214.928 

    Yaş küspe Ton 992.046 50.710  93.358 696.981 64.181 

3- Ticari Mal    68.050  294.373  70.481 

 Yurtiçi Satış Toplamı    3.876.101  5.384.136  3.789.081 

Yurtdışı Satış Toplamı    -  -  - 

   Genel toplamı    3.876.101  5.384.136  3.789.081 

2018 yılında, Kuruluş tarafından 5.384.136 bin TL tutarında satış yapılması 

programlanmış olup, gerçekleşme 3.789.081 bin TL olmuştur. 

         Yıl içerisinde muhtemel stoklama sorunlarının çözülmesi, kısa vadeli nakit finansman 

ihtiyacının bir kısmının karşılanması amacıyla tüm fabrikalarda, %1 ile %6 arasında değişen 

indirim oranları, 3 aydan 12 aya kadar uzanan vade süreleri ile çeşitli kampanyalarla indirimli 

peşin veya peşin vadeli satışlar gerçekleştirilmiştir. Bu kampanyalar neticesinde; 

01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında iç piyasaya 1.085.203 tonu A kotası şekeri, 

21.424 tonu da C şekeri olmak üzere toplam 1.106.627 ton şeker satışı gerçekleştirilmiştir. 

2017/2018 pazarlama yılı kapsamında bakıldığında, 1.231.443 tonu A kotası şeker ve 

17.165 tonu da C şekeri olmak üzere toplam 1.248.608 ton şeker satılmıştır. 

2019 yılına 696.475 tonu A Kotası, 68.320 tonu B Kotası ve 12.593 tonu da C Şekeri 

olmak üzere toplam 777.388 ton şeker stoku ile girilmiştir.  

Bununla birlikte, alkol imalatına verilen 30.728 ton melas hariç yurtiçinde maya, yem 

ve kömür firmalarına toplam 368.816 ton melas satışı gerçekleşmiştir. 

5.091 litre alkol satışı yanında, alkol imalatı esnasında ortaya çıkan bir yan ürün 

şlempenin yıl içerisinde toplam satışı 14.302 ton olarak gerçekleşmiştir. 
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2018 yılında gerçekleştirilen satışlar incelendiğinde; toplam satışların %87,6’sını 

oluşturan şeker satışlarında miktar olarak geçen yıla göre %12,6 oranında, tutar olarak da %2,7 

oranında azalma olmuştur. 

50 kg’lık bez torbalarda satılmakta olan şekere ek olarak, 2018 yılında Eskişehir Şeker 

Fabrikasında 1, 2, 3, 5 ve 25 kg’lık paketler halinde kristal şeker satışına başlanmıştır.  

Kuruluşun esas, yan ve ara ürünleri ile ticari mallarına ilişkin 2018 yılı dönem başı ve 

dönem sonu stokları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 14: Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stokları 

  2017 

Yılından 

Devreden 

Stok                 

Bin TL 

2018 yılında 
  

2019 Yılına 

Devreden Stok 

Bin TL 

Stoklar Giren Çıkan 

 Bin TL Bin TL 

1- Esas Ürünler         

    a)Şeker 3.125.094 3.689.043 4.381.236 2.432.901 

    b)Alkol 324 27.636 17.547 10.413 

    c)Atölye ve makina fabrikası mamulleri 26.010 142.073 123.970 44.113 

    d) İşlenmiş ve İlaçlanmış Tohum 50.787 129.735 142.584 37.938 

Toplam (1) 3.202.215 3.988.487 4.665.337 2.525.365 

2- Yan ürün satışları         

    a)Melas 105.036 172.816 214.530 63.322 

    b)Yaş küspe 35.287 117.134 135.430 16.991 

    c)Şlempe 2 142 143 1 

Toplam (2) 140.325 290.092 350.103 80.314 

3- Ticari Mallar 295 327 396 226 

Genel toplamı 3.342.835 4.278.906 5.015.836 2.605.905 

Yıl içerisinde gerçekleştirilen indirimli, peşin indirimli, vadeli indirimli gibi satışlar 

neticesinde stoklar yılsonunda geçen yıla göre %22 azalmıştır. 

1.5.6.2 Satış Sonuçları 

          Kuruluşun 2018 yılına ilişkin satışları ve buna ilişkin maliyetleri ile faaliyetleri 

sonucunda elde edilen zarar durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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  Tablo 15: Satış Sonuçları Tablosu 

Satış Sonuçları 

Net  

satışlar 

 

 

(Bin TL) 

Satışların 

maliyeti 

 

 

(Bin TL) 

Faaliyet 

Giderleri 

 

 

(Bin TL) 

Satış 

maliyetleri 

toplamı 

 

(Bin TL) 

Faaliyet 

kârı/ 

zararı 

 

(Bin TL) 

Net 

satışlara 

göre 

kar/zarar 

% 

Satış 

maliyetine 

göre 

kar/zarar 

% 

1-Esas ürün:             

   a)Yurt içi 3.439.491 3.171.501 234.842 3.406.343 33.148 1 1 

2-Yan ve ara ürün:               

   a)Yurt içi 279.109 273.256 - 273.256 5.853 2,1 2,1 

3-Ticari mal:               

   a)Yurt içi 69.361 63.943 31.170 95.113 (25.752) (37,1) (27,1) 

Yurt içi satış toplamı 3.787.961 3.508.700 266.012 3.774.712 13.249 - - 

Genel toplam 3.787.961 3.508.700 266.012 3.774.712 13.249 - - 

Satış programı 5.828.117 5.363.526 268.210 5.631.736 196.381 (3,4) (3,5) 

Geçen dönem satış sonuçları 3.875.740 3.681.121 259.596 3.940.717 (64.977) (1,7) (1,6) 

Programa göre fark (2.040.156) (1.854.826)  (2.198) (1.857.024) (183.132) (3) (3) 

        Satışların tamamı yurtiçine olup, toplam satışların %87,6’sını şeker satışları 

oluşturmaktadır. 

        Şeker üretiminin bir önceki pazarlama yılına göre %55 azalarak 685.700 bin tona 

düşmesine rağmen, satışların maliyetinin benzer seviyelerde olması dikkat çekicidir. 

        Net satışlarda %2,3 gerilemeye karşın, üretimdeki azalmaya bağlı olarak satışların 

maliyeti %4,7 gerilemiş, faaliyet giderlerinin aynı seviyelerde seyretmesi neticesinde faaliyet 

13.249 bin TL kar ile neticelenmiştir. 

1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler 

 Kuruluşun bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunmamaktadır. 

1.5.8 Yatırımlar 

5.10.2017 tarih ve 30301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018 Yılı Yatırım 

Programında bütün nakdi yatırım değerleri program yılı fiyatlarıyla ve “Bin TL” bazında 

verilmiştir. 2018 yılı ortalama program kuru; 1 ABD Doları = 3,7335 TL olarak dikkate 

alınmıştır. 

Kuruluşun 2018 Yılı Yatırım Programında yer alan projeleri ve projelerle ilgili olarak 

program, harcama ve gerçekleşmeler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 16: Yatırım Tablosu 

 

Projeler 

Projenin 
Başlangıçtan 

2018  yılı sonuna 
kadar 2018 yılı  

ödeneğinin 
son tutarı 

 
Bin TL 

          2018  yılında Gerçekleşme 
(%) 

Başlama 

Bitiş 

Yılı 

Son  

tutarı 

Bin TL 

Nakdi  

ödeme 

Bin TL 

Fiziki 

yatırım 

Bin TL 

Nakdi 

ödeme 

Bin TL 

Fiziki 

yatırım 

Bin TL 

Nakdi Fiziki 

Tümünde 

2018 

yılında 

  

Tümünde 

2018 

yılında 

A-Etüt proje işleri:                      
Toplam (A):                       

B-Devam eden projeler                       
  b)2018 yılından sonraya kalanlar                       
2013 C 01 00 80 Çevre Koruma Amaçlı 
Projeler 2013 - 2020 376.450 75.659 70.026 44.649 13.519 16.053 20 30 19 36 

Toplam(B) :  376.450 75.659 70.026 44.649 13.519 16.053 20 30 19 36 
C-Yeni projeler            
  - İnşaat                    2018 - 2018 2.995 1.298 1.298 2.995 1.298 1.298 43 43 43 43 
  - Makine-Teçhizat  2018 - 2018 505 140 140 505 140 140 28 28 28 28 

Toplam(1) :   3.500 1.438 1.438 3.500 1.438 1.438 41 41 41 41 
         ll-İmalat Sanayii                       
  a)2018 yılında bitenler                               
2018 C 01 00 20   Muhtelif İşler   55.027 27.860 26.548 55.027 27.860 26.548 51 51 48 48 
  - İnşaat                    2018 - 2018 9.800 784 784 9.800 784 784 8 8 8 8 
  - Makine-Teçhizat  2018 - 2018 43.377 26.117 24.805 43.377 26.117 24.805 60 60 57 57 
  - Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2018 - 2018 1.500 959 959 1.500 959 959 64 64 64 64 
  - İş Makinası Alımı   2018 - 2018 350 - - 350 - - - - - - 
  b)2018 yılından sonraya kalanlar                       
2018 C 01 01 60 Melastan Şeker Alımı 2018 - 2020 99.000 - - 10.500 - - - - -  
  a)2018 yılında bitenler                               
2018 C 01 00 20   Muhtelif İşler   4.794 2.754 2.465 4.794 2.754 2.465 57 57 51 51 
   - Makine-Teçhizat  2018 - 2018 4.204 2.164 2.164 4.204 2.164 2.164 51 51 51 51 
  - İş Makinası Alımı   2018 - 2018 590 590 301 590 590 301 100 100 51 51 
     a)2018 yılında bitenler                               
2018 C 01 00 20   Muhtelif İşler   1.150 - - 1.150 - - - - - - 
   - Makine-Teçhizat  2018 - 2018 1.150 - - 1.150 - - - - - - 
  - Meslek Bilim Ölçü Kontrol Optik 
Donanım Sanayii                       
   a)2018 yılında bitenler                               
2018 C 01 00 20   Muhtelif İşler   380 241 241 380 241 241 63 63 63 63 
  - Makine-Teçhizat  2018 - 2018 300 181 181 300 181 181 60 60 60 60 
  - İş Makinası Alımı   2018 - 2018 80 60 60 80 60 60 75 75 75 75 

Toplam(2) :  160.351 30.855 29.254 71.851 30.855 29.254 19 43 18 41 
Toplam(C) :  163.851 32.293 30.692 75.351 32.293 30.692 20 43 19 41 

Toplam A+B+C:  540.301 107.952 100.718 120.000 45.812 46.745 20 38 19 39 
Genel Toplam:  540.301 107.952 100.718 120.000 45.812 46.745 20 38 19 39 
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2018 Yılı Yatırım Programında Kuruluşa 120.000 bin TL yatırım ödeneği tahsis 

edilmiştir. Kuruluşun yatırımlarına yıl içinde 45.812 bin TL nakdi harcama yapılarak %38 

oranında nakdi gerçekleşmenin, 46.745 bin TL tutarında fiziki yatırım ile de %39 oranında 

fiziki gerçekleşmenin sağlandığı görülmüştür. 

1.6 Bilanço 

Kuruluş, finansal tablolarını 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği-

Tek Düzen Hesap Planı çerçevesine uygun olarak düzenlemektedirler. 

Kuruluşun 31.12.2018 tarihli bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait 

gelir tablosu ve diğer mali tabloları, yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenmiş muhasebe 

ilke ve esaslarına göre hazırlanıp, Yönetim Kurulunun 26.04.2019 tarih ve 2856/8 sayılı 

kararıyla kabul edilmiştir. 

Kuruluşun 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) 

Kuruluşun 31.12.2018 tarihli Bilançosunun aktifini oluşturan hesaplar, geçen yıl 

gerçekleşmeleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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 Tablo 17: Aktif Tablosu 

 Aktif (Varlıklar) 
2017 2018 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I - Dönen varlıklar :          

     A - Hazır değerler 7.779 0,1 203.707 4,3 195.928 

     B - Menkul kıymetler - - - - - 

     C - Ticari alacaklar 2.099.009 32,2 1.114.721 23,5 (984.288) 

     D - Diğer alacaklar 9.900 0,2 8.357 0,2 (1.543) 

     E - Stoklar 3.614.949 55,5 2.829.502 59,6 (785.447) 

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

     G - Gelecek aylara ait gid. ve gel. tah. 14.493 0,2 12.220 0,3 (2.273) 

     H - Diğer dönen varlıklar 34.986 0,5 22.761 0,5 (12.225) 

Toplam  ( I ) 5.781.116 88,8 4.191.268 88,2 -1.589.848 

II - Duran Varlıklar :         

     A - Ticari alacaklar 48.078 0,7 106.723 2,2 58.645 

     B - Diğer alacaklar 2.676 0,0 2.648 0,1 (28) 

     C - Malî duran varlıklar 289 0,0 289 0,0 - 

     D - Maddi duran varlıklar 679.022 10,4 448.368 9,4 (230.654) 

     E - Maddi olmayan duran varlıklar 5 0,0 3 0,0 (2) 

     F - Özel tükenmeye tabi varlıklar 3 0,0 - 0,0 (3) 

     G – Gelecek yıllara ait gid.ve gelir  134 0,0 695 0,0 561 

     H - Diğer duran varlıklar 295 0,0 242 0,0 (53) 

Toplam  ( II ) 730.502 11,2 558.968 11,8 (171.534) 

                    Genel toplam  ( I+II ) 6.511.618 100,0 4.750.236 100,0 (1.761.382) 

 Nazım hesaplar 2.833.048   2.294.160    (538.888) 

Kuruluş’un aktif toplamı 2017 yılına kıyasla %27 oranında azalarak 4.750.236 bin TL 

seviyesine gerilemiştir. 

Kısa vadeli ticari alacaklardaki %46,9’luk ve stoklardaki %21,7’lik azalışa paralel 

olarak, dönen varlıklar toplamı geçen yıla göre %27,5 oranında azalarak 4.191.268 bin TL’ye, 

toplam aktif içindeki payı ise %88,2’ye gerilemiştir. 

Hazır değerler toplamı 2017’ye göre %2.518,7 oranında artarak 203.707 bin TL 

seviyesine yükselmiştir. Bu artış; 28.12.2018 tarihinde Özelleştirme Fonu’ndan sağlanan 

150.000 bin TL tutarındaki kaynağın, bir sonraki yılda gerçekleştirilecek ödemelere kadar 

vadeli hesapta tutulmasından kaynaklanmıştır. 

Kuruluş, önceki dönemde gerçekleştirdiği vadeli satışlarından kaynaklanan 

alacaklarının önemli bir kısmını tahsil ettiğinden, kısa vadeli ticari alacakları azalmıştır. 

  1.114.721 bin TL tutarındaki ticari alacakların; 
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- 960.770 bin TL’si, gerçek ve tüzel kişi şeker müşterilerine, 

- 149.675 bin TL’si, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile özelleştirilen fabrika alıcıları 

arasında imzalanan Varlık Satış Sözleşmelerinin ilgili maddeleri uyarınca, Kuruluş tarafından 

yapılan masraf ve giderler karşılığında, fabrikaların devir ve teslimini müteakip 30 gün içinde 

ödenmeleri için alıcılara gönderilen fatura bedellerinin ödenmeyen kısımlarına, 

           - 4.276 bin TL’si ise, verilen depozito ve teminatlar ile diğer ticari alacaklara ilişkindir.   

            Uzun vadeli ticari alacakların artmasında ise, yıl içinde gerçekleşen ve vadesi 12 aya 

kadar uzayan satışlar etkili olmuştur. 

            Stoklardaki azalışın temel sebebi mamul stoklarının azalmasıdır. Bir önceki yıla göre 

%17,2 azalarak 2.605.679 bin TL seviyesine gerileyen mamul stokları açısından temel kalem 

olan şeker stokları 31.12.2018 itibariyle 777.388 ton olup, tutarı 2.432.901 bin TL’dir. 

Özelleştirilen fabrikalar nedeniyle azalan üretimin yanısıra yıl içinde gerçekleştirilen vadeli 

satışlar da şeker stoklarının azalmasını sağlamıştır. 

Varlıklar toplamının %11,8’ini oluşturan duran varlıklar, geçen yıla göre %23,5 

oranında azalmış olup, bu azalışta; 2018 yılında 10 adet fabrikanın özelleştirilmesi neticesinde  

maddi duran varlıklarda meydana gelen %34’lük azalış etkili olmuştur. Bununla birlikte, vadeli 

satışlar neticesinde ertesi yıla sarkan ticari alacaklar %122 artarak 106.723 bin TL’ye 

yükselmiştir. 

1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

Kuruluş’un 31.12.2018 tarihli Bilançosunun pasifini oluşturan hesaplar, geçen yıl 

gerçekleşmeleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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    Tablo 18: Pasif Tablosu  

 Pasif (Kaynaklar) 
2017 2018 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I - Kısa vadeli yabancı kaynaklar          

     A - Mali borçlar 2.765.180 42,5 2.919.900 61,5 154.720 

     B - Ticari borçlar 1.832.987 28,1 1.115.594 23,5 (717.393) 

     C - Diğer borçlar 5.007 0,1 18.466 0,4 13.459 

     D - Alınan avanslar 7.022 0,1 9.872 0,2 2.850 

     E - Yıllara yaygın inş. ve onar.hak. -  0,0 - 0,0 - 

     F - Ödenecek vergi ve diğer yük. 50.322 0,8 39.895 0,8 (10.427) 

     G - Borç ve gider karşılıkları 204.805 3,1 218.242 4,6 13.437 

     H - Gelecek aylara ait gel.ve gid.tah.. 1.171 0,0 2.478 0,1 1.307 

     I - Diğer kısa vadeli yabancı kay. -  0,0 - 0,0 - 

                  Toplam  ( I ) 4.866.494 74,7 4.324.447 91,0 (542.047) 

II - Uzun vadeli yabancı kaynaklar           

     A - Mali borçlar -  0,00 - 0,0 - 

     B - Ticari borçlar 1.830 0,03 2.101 0,0 271 

     C - Diğer borçlar 54 0,00 27 0,0 (27) 

     D - Alınan avanslar -  0,00 - 0,0 - 

     E - Borç ve gider karşılıkları 36.704 0,6 39.040 0,8 2.336 

     F - Gelecek yıllara ait gel. ve gid. tah.. 10 0,0 11 0,0 1 

     G - Diğer uzun vadeli yabancı kay. - 0,0 - 0,0 - 

                 Toplam  ( II ) 38.598 0,6 41.179 0,9 2.581 

                 Toplam  ( I+II ) 4.905.092 75,3 4.365.626 91,9 (539.466) 

III - Öz kaynaklar            

     A - Ödenmiş sermaye 2.367.841 36,4 2.500.000 53 132.159 

     B - Sermaye yedekleri   0,0  0,0   

     C - Kâr yedekleri 583.075 9,0 583.075 12   

     D - Geçmiş yıllar kârları   0,0  0,0   

     E - Geçmiş yıllar zararları  ( - ) (1.086.254) (17) (1.344.390) (28) (258.136) 

     F - Dönem net kârı veya zararı  (258.136) (4) (1.354.075) (28,5) (1.095.939) 

                  Toplam  ( III ) 1.606.526 24,7 384.610 8,1 (1.221.916) 

                  Genel Toplam  ( I+II+III ) 6.511.618 100,0 4.750.236 100,0 (1.761.382) 

                  Nazım hesaplar 2.833.048   2.294.160    (538.888) 

Bilançonun pasif toplamı, geçen yıla göre %27,1 oranında azalarak 4.750.236 bin TL’ye 

gerilemiştir. Kuruluş’un 2018 yılı faaliyet dönemi 1.354.075 bin TL zararla sonuçlanmıştır. 

Pasifteki azalış temel olarak, kısa vadeli ticari borçların bir önceki yıla göre %39,1 

oranında 717.393 TL azalmasından ve dönem net zararının %424,6 oranında 1.095.939 bin TL 

artmasından kaynaklanmıştır. Dönem içinde kullanılan banka kredilerindeki artış neticesinde 

kısa vadeli mali borçlar önceki yıla göre %5,6 oranında artarak 2.919.900 bin TL’ye 

yükselmiştir.  

Böylelikle, Kuruluş’un yabancı kaynaklarının toplam kaynaklar içindeki payı %91,9’a 
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yükselirken, dönem net zararındaki artış, öz kaynakların pasif toplamı içindeki payının %8,1’e 

gerilemesine neden olmuştur. 

132.159 bin TL tutarındaki ödenmemiş sermaye ise dönem içinde ödenmiş olup, taahhüt 

edilen sermayenin tamamı ödenmiştir. 

Yılsonu itibariyle 2.919.900 bin TL olan mali borçların 2.769.900 bin TL’si 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının uygun görüşüne istinaden kullanılan kısa vadeli banka 

kredilerine, 150.000 bin TL’si ise Özelleştirme Fonu’ndan sağlanan kaynağa, ilişkindir.  

Kuruluşun önceki yıllardan itibaren devam etmekte olan finansman ihtiyacı 2018 

yılında, ağırlıklı ortalama faiz oranı ve vadeye göre hesaplandığında 3.171.090 bin TL 

seviyesine yükselmiş olup, yıl içinde tahakkuk eden faiz tutarı 577.054 bin TL olmuştur. Düşük 

maliyetle üretim yapan özel sektör fabrikalarının şeker üretim kampanyalarının başladığı eylül 

ayının ikinci yarısından itibaren piyasaya şeker arz etmeye başlamaları nedeniyle Kuruluş, 

mayıs ayı sonuna kadar düşük seviyelerde şeker satışı gerçekleştirebilmektedir. Bu nedenle, 

kampanya dönemi işletme ihtiyaçları (yakıt, nakliye, işletme malzemesi vb.) ile personel 

istihkakları, vergi, SGK primleri, pancar bedel ve avans ödemeleri ile bakiye kredi borcunun 

vadeli dönüşlerinin günlük satış hasılatı ile karşılanması mümkün olmamakta ve Kuruluş, ticari 

bankalardan kısa vadeli kredi kullanmak durumunda kalmaktadır. 

Kuruluşun son 3 yıllık kredi kullanım durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

           Tablo 19 : Ticari Kredi Kullanımları 

Yıllar 

Ticari Bankalardan 
Kullanılan ve Ağırlıklı Ort. 

Faiz Oranı ve Vadeye 
İsabet Eden Kredi Tutarı 

Bin TL 

Tahakkuk Eden 
Faiz Gideri 

Bin TL 

Ağırlıklı 
Ortalama Faiz 

Oranı 
% 

ÖİB Fon 
Faiz Oranı 

% 

2016 178.945 22.409 12,52 9,00 

2017 1.456.290 201.092 13,81 8,75 

2018 3.171.090 577.054 

16,25(I.yarıyıl) 

20,96(II.yarıyıl) 

8,75(I.yarıyıl) 

18,50(II.yarıyıl) 

Ağırlıklı ortalama faiz oranı ve vade açısından hesaplandığında, Kuruluş son 3 yılda 

4.806.325 bin TL ticari kredi kullanmış olup, 800.555 bin TL faiz giderine katlanmıştır. 

Ticari borçların %97,4’ünü, Kuruluş’un mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan ve 

gerçek ve tüzel kişilere ödenecek borcu oluşturmakta ve bunun da en önemli bölümü pancar 

bedel ve tazminatlarına ilişkin olup, özelleştirilen fabrikalar nedeniyle bedeli ödenen pancar 

miktarının 5.751.058 tona düşmesi, ticari borçların azalmasına sebep olmuştur. 
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Kuruluş, satıcılara olan borçlarını kampanya bitişini takip eden 60 gün içinde 

ödemektedir ve dolayısıyla borç ödemeleri ertesi yıla sarkmaktadır. 

Uzun vadeli yabancı kaynakların toplam yabancı kaynaklar içindeki payı %0,9’dur. Kuruluş, 

vadeli satışlarının büyük bir kısmını yıl içerisinde tahsil edebildiğinden, uzun vadeli kredilere 

yönelmemektedir. 

 Yılsonu itibariyle; Kuruluş’un zarar toplamının sermaye ile kanuni yedek akçeler 

toplamına oranı; geçen yıla göre %100 artarak (2.698.465/3.043.448) 0,89 seviyesine 

yükselmiştir. 

1.7 Gelir Tablosu 

Kuruluşun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır.  

2018 yılı bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 1.2’de yer verilmiştir. 

Gelir tablosunu oluşturan hesaplar, önceki yıl gerçekleşmeleri ile karşılaştırmalı olarak 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

  Tablo 20: Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
2017 2018 Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 

A- Brüt satışlar 3.875.776 3.791.245 (84.531) 

B- Satış indirimleri (-) 36 3.283 3.247 

C- Net satışlar 3.875.740 3.787.962 (87.778) 

D- Satışların maliyeti (-) 3.681.121 3.508.701 (172.420) 

Brüt satış karı veya zararı 194.619 279.261 84.642 

E- Faaliyet giderleri  (-) 259.596 266.012 6.416 

                  Faaliyet karı veya zararı (64.977) 13.249 78.226 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gel. ve kar. 21.722 35.835 14.113 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gid.ve zar.(-) 4.408 5.512 1.104 

H- Finansman giderleri  (-) 159.670 390.268 230.598 

                  Olağan kar veya zarar (207.333) (346.696) (139.363) 

I- Olağan dışı gelir ve karlar 52.652 37.699 (14.953) 

J- Olağan dışı gider ve zararlar  (-) 103.455 1.045.078 941.623 

                  Dönem karı veya zararı (258.136) (1.354.075) (1.095.939) 

K- Dönem karı vergı ve diğer yas. yük. karş.(-) - - - 

 Dönem net karı veya zararı (258.136) (1.354.075) (1.095.939) 

A kotası şeker satışlarından 2.538.671 bin TL, C şekeri satışlarından 34.527 bin TL, yan 
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ürün satışlarından 241.911 bin TL, alkol ve makine fabrikaları mamullerinin satışlarından 

120.202 bin TL, yardımcı üretim maddeleri, hassas pancar tohumu ve diğer satışlarından 60.949 

bin TL ile özelleştirilen fabrikalarda devir tarihinden önce gerçekleştirilen bu mahiyetteki 

satışlardan 794.985 bin TL olmak üzere toplam 3.791.245 bin TL brüt satış hasılatı elde 

edilmiştir. 

Satışların maliyeti bir önceki yıla göre %4,6 oranında azalmış, buna karşın finansman 

giderleri %144,4 oranında artmıştır.  

Dönemin 1.354.075 bin TL zararla sonuçlanmasında; özelleştirilen 10 fabrika nedeniyle 

Kuruluş tarafından katlanılmak durumunda kalınan 911.693 bin TL tutarındaki zarar ile 

390.268 bin TL finansman gideri, 136.537 bin TL önceki dönem gider ve zararları, 38.490 bin 

TL geçmiş yıllarda üretilen ve dönem içinde satılan şekerlerden cari yılda yapılan indirim ile 

2018 yılında üretim yapmayan Çarşamba Şeker Fabrikasına ait 14.539 bin TL çalışmayan 

fabrika giderleri, etkili olmuştur. 

Özelleştirilen 10 fabrikadan kaynaklanan ve Kuruluşun gelir tablosuna yansıyan 

911.693 bin TL zararın; 

-243.407 bin TL’si, devir tarihine kadar oluşan ve “151.Yarı Mamuller-Üretim 

Hesabı”nda takip edilen malzeme, işçi ücret ve giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet, 

vergi, resim ve harçlar, amortisman ve tükenme payları vb. gider ve masraflar toplamına, 

-237.092 bin TL’si, devredilen sabit kıymetlerin kayıtlı değeri ile birikmiş amortismanı 

arasındaki farka, 

-205.298 bin TL’si iş sözleşmeleri feshedilen işçilere ödenen kıdem ve ihbar 

tazminatları ile diğer haklarına, 

-155.868 bin TL’si faiz giderlerine, 

        - 70.028 bin TL’si, bedelsiz devredilen, makine ve teçhizat, cihazlar, alet edevat ve 

bunların yedek parçalarının devri nedeniyle “150.İlk Madde ve Malzeme Hesabı”na ait zarar 

tutarına, ilişkindir. 
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1.8 Mali Rasyolar 

    Tablo 21: Mali Rasyolar Tablosu 

Rasyolar 
2017                      

(%) 

2018                      

(%) 

Artış-

Azalış 
(%) 

1-Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı 75,3 91,9 16,6 

2-Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 32,8 8,8 (24) 

3-Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 118,8 96,9 (21,9) 

4-Likidite oranı=(Dönen varlıklar-stoklar)x100/ Kısa süreli yab. kay. 44,5 31,5 (13) 

5-Zararlılık=Dönem zararı x 100/Öz kaynaklar 16,1 352,1 336 

7-Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 10,4 9,4 (1) 

8-Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 3,1 0,4 (2,7) 

9-Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 0,7 0,9 0,2 

10-Net işletme sermayesi devir hızı=Net satışlar/Net işl. sermayesi 4,2 (28,4) (32,6) 

11-Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 2,4 9,8 7,4 

12-Maliyet giderleri göstergesi=Satışların maliyeti x100/Net 

satışlar 
95 92,6 (2,4) 

13-Faaliyet sonucu göstergesi=Faaliyet giderleri x100/Net satışlar 6,7 7 0,3 

Toplam varlıkların %91,9’u yabancı kaynaklarla finanse edilmektedir. Rasyonun geçen 

yıla göre %16,6 artmasında; kısa vadeli ticari borçların bir önceki yıla göre %39,1 oranında 

717.393 TL azalmasına rağmen, özellikle yıl içinde Kuruluş’un kullandığı banka kredilerinin 

bir önceki yıla göre %5,6 oranında 154.750 bin TL artması ile ticari alacaklarını tahsil etmesi 

ve stoklarını azaltmasının yanı sıra 10 fabrikanın özelleştirilmesi neticesinde maddi duran 

varlıklarındaki azalma etkili olmuştur. Yabancı kaynaklara aşırı bağlılığın, öz sermaye 

karlılığının artmasına etkisi olmadığı görülmekte ve Kuruluşun ilerleyen yıllarda ödeme riski 

ile karşı karşıya kalabileceği anlaşılmaktadır. 

2018 yılı faaliyet döneminin 1.354.075 bin TL zararla sonuçlanmış olması, öz 

kaynakların pasif toplamı içindeki payını %8,1’e, mali yeterlilik oranını %8,8’e geriletmiştir. 

Bir önceki yıla göre %24 oranında azalan mali yeterlilik, Kuruluş’un giderek daha fazla 

finansman yüküne maruz kaldığını göstermektedir.  

Kuruluş, özelliği gereği üretimini 3-4 ay gibi bir sürede tamamlamakta, satışlarını ise 

12 aya kadar vadeye yaymaktadır. Dolayısıyla, stok devir hızının düşük olması, hammadde ve 

malzeme alımları vb. ödemelerin yoğunlaştığı dönemlerde doğan finansman ihtiyacı, ticari 

banka kredileri ile karşılanmakta, kredi geri ödemeleri ise pazarlama yılı sonuna kadar elde 

edilen satış hasılatı ile kapatılmaktadır. Bu durumda, Kuruluş faaliyetlerinin sürdürülmesi için 
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kısa vadeli kredi kullanılması kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kuruluş’ta, yabancı kaynak kullanımındaki artışın devam etmesine bağlı olarak 

finansman oranlarındaki gerileme de sürmektedir. 

Kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ve net işletme sermayesinin yeterli olup 

olmadığını ortaya koyan cari rasyoya göre; Kuruluş kısa süreli borçlarını karşılayabilecek 

durumda olmasına karşın, dönen varlıklardaki azalmayla birlikte, yıl içerisinde kullanılan kısa 

vadeli banka kredilerinin tutarındaki artış, rasyonun bir önceki yıla göre %21,9 azalmasına 

sebep olmuştur.  

Hemen nakde dönüştürülmesi zor olan mamul stokları mahsup edilerek hesaplanan 

likidite rasyosu %13 oranında azalması, vadeli satışlar neticesinde oluşan ticari alacakların 

tahsil edilerek bir önceki yıla göre %47 oranında azalmasından ve stokların dönen varlıklar 

içerisindeki göreceli ağırlığının %63’ten %67,5’e yükselmesinden kaynaklanmıştır. 

Alacak devir hızı 2017 yılına kıyasla 2,7 puan gerilemiş olup, vadeli alacakların toplam 

alacaklar içerisindeki payının yıllar itibariyle artmakta olduğunu göstermesi bakımından 

olumsuzdur. 

2018 yılı sonu itibariyle, kısa vadeli yabancı kaynaklar tutarı, dönen varlıklar tutarını 

aşmış ve böylece Kuruluş negatif net işletme sermayesi ile karşı karşıya kalmıştır. Oranın 

negatife dönmesi, Kuruluş’un faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan nakit girişini sağlama 

ve borçlarını ödeme konusunda sıkıntı yaşadığını ortaya koymaktadır. 

Kuruluş, 2018 yılı faaliyet dönemini 1.354.075 bin TL dönem net zararı ile kapatmış 

olup, dönem içerisinde öz kaynaklarının %76,1’ini yitirmiştir.  

Satışların maliyetindeki düşüşle birlikte maliyet giderleri göstergesi azalırken, faaliyet 

giderlerindeki artış, faaliyet sonucu göstergesinde yükselmeye neden olmuştur.   

Kuruluşun; finansman ve faaliyet giderlerindeki artışa karşılık, satışlarının istenilen 

seviyelerde olmaması, indirimli ve uzun vadeli satışlara yönelmesi, buna müteakip finansman 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere yüksek tutarda kısa vadeli banka kredilerine başvurmuş olması, 

10 fabrikanın özelleştirilmesi neticesinde maddi duran varlıklarının azalmasının yanı sıra 

buradan katlanılan zararın öz kaynakları ciddi oranda eritmesi, yabancı kaynaklara aşırı 

bağlılığın öz sermaye karlılığının artmasına etkisinin olmaması, rasyolarda süregelen 

bozulmanın artarak devam etmesine neden olmuştur. 
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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 

 Öz kaynak değişim tablosu 

 Nakit akış tablosu 

 Gelir tablosu 

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

gelir tablosu esas alınmıştır. 

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 
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işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin 

denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. 

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

Sayıştay, ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda 

yönetilip yönetilmediği hususunu da göz önünde bulundurarak denetimi kapsamındaki kamu 

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

hukuki düzenlemeler, uzun vadeli kalkınma planları ve bunların uygulama programlarına 

uygunluğu bakımından denetlemek; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını 

sağlamak için kurulup işletilmesi gereken mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini 

değerlendirmek, mali rapor ve tablolardan yararlanacak olanlara makul güvence vermek 

amacıyla mali rapor ve tabloların geçerli raporlama çerçevesine göre güvenilirliği ve 

doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek ve denetim sonuçlarını içeren raporunu Türkiye Büyük 

Millet Meclisine sunmakla sorumludur. 

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

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

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun,  genel kabul görmüş uluslararası 

denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleri ile kurum ve kuruluşların 

tabi olduğu diğer mevzuattır. 

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

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

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

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; kamu idaresinin hesap 

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

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

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

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

verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediğini, kuruluş amaçlarına 

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

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

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

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul 

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

kontrol sistemi oluşturma yükümlülükleri olmadığından, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'de iç 

kontrol sistemi kurulmasıyla ilgili olarak herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

6. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

7. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin 2018 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan 

mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine 

varılmıştır. 

8. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 

8.1 Bulgu ve Öneriler 

BULGU 8.1.1: Şirketin Yapısal Sorunlarının Çözülememesi 

Uygulanan tarım politikaları ve bazı alternatif ürünlere uygulanan destekleme 

ödemeleri, kota ve son yıllarda verilen pancar fiyatlarının beklentileri karşılamaması sonucu 

üreticilerin pancar ekimine olan ilgileri özellikle Doğu Anadolu Fabrikaları ve Trakya 
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bölgesinde azalmış bulunmaktadır. Ancak 2018 yılında pancar baz alım fiyatının 235 TL/ton 

olarak belirlenmesi üreticileri yeniden pancar üretimine yönlendirmiştir. 

Daha çok sosyal amaçlı olarak kurulduğu ifade edilen Doğu Anadolu fabrikalarının 

bulunduğu bölgelerde sosyal yardımların başka kanallardan yapıldığı görülmekte olup, bu 

uygulamanın pancar üretimini olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu bölgede bulunan 

şeker fabrikaları üretimlerini sürdüreceklerse pancar tarımına dönük bir dizi önlemlerin 

alınması ve pancar ekiminin daha da azalmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Söz konusu 

önlemlerin alınmaması durumunda şeker şirketinin yükselen şeker maliyetleri nedeniyle serbest 

piyasa koşullarında özel firmalarla rekabet edebilmesi mümkün görülmemektedir. İklim 

özellikleri sebebiyle yeterli miktarda ve kaliteli pancar üretilemeyen bölgelerdeki pancar 

üreticilerinin, daha ekonomik olan alternatif ürünlere yönlendirilmesi faydalı görülmektedir. 

Tarlaların miras yoluyla veya farklı nedenlerle bölünmesi suretiyle pay alan aile 

bireyleri de kotaya hak kazandığından ekim yapılan tarla alanları küçülmektedir. Modern tarım 

yapılabilmesi, mekanizasyonun uygulanabilmesi ve verimin artırılabilmesi tarım arazilerinin 

büyüklüğüne bağlı bulunmaktadır. Bu nedenle ilgili kuruluşlarca tarım arazilerinin belli bir 

büyüklüğün altında bölünmesinin önüne geçilecek düzenlemelerin getirilmesi ve uygulamaya 

konulması önemli görülmektedir.  

Bu açıdan bakıldığında emek yoğun bir tarım şekli olan pancar tarımının da ekonomik 

büyüklüğün altındaki tarlalarda yapılmaması, tarlaların birleştirilerek ekilmesi ekonomik 

bakımdan faydalı görülmektedir. Pancar ekiminde toprak bütünlüğünün korunması, tarlaların 

ekonomik büyüklükler ölçüsünde ekilebilmesi ve tesellüm edilebilmesi için küçük üreticilerin 

kotalarını birleştirmesi sağlanmalıdır. Yaklaşık 10-15 ton gibi, belli miktarın altındaki ürün için 

taahhüt alınmamasına dikkat edilmesi ekonomik işletmecilik bakımından gerekli 

görülmektedir. 

Bilindiği gibi şeker pancarı hem bir münavebe bitkisi hem de yayla bitkisidir. 

Pancardaki polar şeker varlığının yüksek olabilmesi için diğer ekolojik koşulların yanı sıra, 

gece ve gündüz sıcaklık aralığının yüksek olması gereklidir. Bu sebeple, polar şeker varlığı 

%16’nın altına düşen bölgelerde pancar üretimi yapılmasının ekonomik olmadığı ve 

maliyetlerin yüksek olduğu görülmektedir. Şeker üretiminde verimliliğin artırılabilmesi için, 

pancar üretim kotalarının yüksek verim ve kalitede pancar üretilebilen bölgelere kaydırılması 

gerekmektedir. 
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Diğer yandan, iş gücü, enerji ve zamandan tasarruf sağlamak amacıyla, yakıt sisteminin 

rehabilite edilmeli, kömür alımlarında kaliteden ödün verilmemelidir. 

Öneri: 

T. Şeker Fabrikaları A.Ş.’de devam eden yapısal sorunların çözülebilmesini teminen; 

-İklim özellikleri sebebiyle yeterli miktarda ve kaliteli pancar üretilemeyen bölgelerdeki 

pancar üreticilerinin, daha ekonomik olan alternatif ürünlere yönlendirilmesi, 

-Şeker üretiminde verimliliğin artırılabilmesi için, pancar üretim kotalarının yüksek 

verim ve kalitede pancar üretilebilen bölgelere kaydırılması, 

-İş gücü, enerji ve zamandan tasarruf sağlamak amacıyla, yakıt sisteminin rehabilite 

edilmesi, kömür alımlarında kaliteden ödün verilmemesi, büyük fabrikalarda maliyetleri 

düşürmek, kampanya sürelerini kısaltarak verimliliği artırmak için kapasite artırımına 

gidilmesi, önerilir. 

BULGU 8.1.2: Şeker Üretim Maliyetinin Düşürülememesi 

Şeker şirketi maliyetlerini düşürebilmek için, maliyet unsurlarını azaltacak tedbirleri 

almak zorundadır. Maliyetler içinde taşıma giderinin payı geçen yıllara göre özelleştirmeden 

dolayı fabrika sayısının azalması ve merkezde tesellümün artmasına bağlı azalma göstermekle 

beraber fabrikalar arası pancar taşınmasındaki artışa bağlı olarak önemini korumuştur. Taşıma 

giderinin ve nakliye esnasında ortaya çıkan firelerin azaltılmasına yönelik olarak pancar alım 

merkezlerinin toplulaştırılmasına, birbirine yakın olanların birleştirilmesine, fabrika merkezine 

yakın kantarların merkeze yönlendirilmesine devam edilmelidir. 

Melasta kalan şeker oranının aşağı çekilmesi için pancarın gübrelenmesinden başlamak 

üzere, çalışanların bilgi ve becerilerini artıracak eğitim programlarının düzenlenmesi gereklidir. 

Dekara 16 kg’dan fazla verilen saf azot pancarda zararlı azot oluşturarak imalat sürecinde 

şekerin alınmasını engellemektedir. 

Pancarı yetersiz ve şeker oranı düşük, ancak alternatif ürün ve sanayi olanağına sahip 

bölgelerde bulunan fabrikalarının faaliyetlerini öncelikle değerlendirerek radikal kararlar 

almalı, bu fabrikaların pancar kotaları kaliteli pancar yetişen bölgelere ve atıl kapasitesi bulunan 

fabrikalara kaydırılmalıdır.  

Yüksek işgücü maliyetleri nedeniyle doğrudan şeker maliyetine olumsuz etki yapan 

makine fabrikaları imalatlarının piyasa ile rekabet edemez durumda olmaları dikkate alınarak 

durumları hakkında bir an önce karar verilmelidir. 
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Öncelikle pancar kayıpları, toprak firesi ve bedeli ödenen ile işlenen pancar arasındaki 

fark kontrol altına alınmalıdır. Bedele esas polar şeker oranı sağlıklı tespit edilmelidir. 

Yakıtlar şeker maliyetinin yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır. Buhar kazanlarında 

uygun kömür seçiminin yapılamaması, yüksek kalorili kömür kullanma eğilimi kazanlarda 

yanmadan atılan kömür oranının fazlalığı, doğalgaz fiyatı, fabrikalarda izolasyon eksiklikleri, 

buhar kaçakları vb. nedenler yakıt tüketimini artırmaktadır. Ayrıca ölçü cihazlarının sağlıklı 

çalışmasının sağlanamaması da yakıt, buhar, su, elektrik gibi enerji girdi miktarlarının sağlıklı 

tespit edilememesine neden olmaktadır. 

Şeker üretim maliyetinin düşürülmesi açısından taşınan pancar miktarının iyi bir 

planlama ile azaltılması konusuna özen gösterilmesi gerekli görülmektedir. Ancak, fabrikaların 

kapasitelerinin düşük olması, diğer yandan kotalarda meydana gelen artışlar sebebiyle 

kampanyaların bazı fabrikalarda 140 güne kadar çıktığı görülmektedir. Yapılan incelemelerde 

110 günü aşan kampanyalarda pancarda meydana gelen bozulmalar sebebiyle kayıpların arttığı 

tespit edilmiştir. Bu sebeple kampanya sürelerinin 110 günün altına çekilmesi hususunda 

çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu durumda, fabrikalar arası yapılan aktarmaların maliyetleri 

olumsuz yönde etkileyeceğini söylemek mümkündür. 

Bazı fabrikaların kapasiteleri düşük olduğundan her türlü önlem alınsa bile, kapasiteleri 

artırılmadan maliyetlerinin iyileştirilmesi mümkün görülmemektedir. Düşük kapasite ile 

çalışan fabrikalardan fiziki mekânları uygun olan bazı fabrikalarda kapasiteyi artıracak 

yatırımların yapılması önemli görülmektedir. 

Öneri: 

Şeker Şirketinin ürettiği şekerin üretim maliyetinin düşürülmesi konusunda; 

-Ekonomik olmayan kantarların kapatılması, bazı kantarların birleştirilmesi, üretici 

pancarlarının fabrika merkezlerine tesliminin teşvik edilmesi, fabrikalar arası taşımanın 

azaltılması, 

-Enerji ve yakıttan tasarruf sağlamak amacıyla verimsiz çalışan kazan sistemlerinin 

değiştirilmesi, buhar kullanımında tasarruf sağlayıcı önlemlerin alınması ve kömür alımlarında 

kaliteye önem verilmesi, 

-Pancardaki şekerin alınmasında kıyım kalitesinin çok önemli olması sebebiyle 

fabrikalardaki kullanılan bıçakların kaliteli olmasına özen gösterilmesi, 

-Melasta kalan şeker oranının aşağı çekilmesi için pancarın gübrelenmesinden başlamak 

üzere, çalışanların bilgi ve becerilerini artıracak eğitim programlarının düzenlenmesi, 

kullanılan teknolojinin iyileştirilmesi, 
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-Kampanya süresi uzun olan fabrikalarda, kampanya süresinin sonuna doğru şeker 

verimi ve kalitesi bozulduğundan, kampanya sürelerinin 110 günün altına çekilmesi için gerekli 

tedbirlerin alınması, 

-Düşük kapasite ile çalışan fabrikalarda maliyetin aşağı çekilmesi imkânları sınırlı 

olduğundan, fiziki mekânları uygun olan bazı fabrikalarda kapasiteyi artıracak yatırımların 

yapılması, önerilir. 

BULGU 8.1.3: Arazilerin GPS İle Ölçülmesinde Mükerrerlik Bulunması 

Şirkete bağlı fabrikaların pancar ekim sahalarında bulunan tarlalar 2016 yılından 

itibaren GPS ile ölçülmeye başlanmıştır. Yapılan denetim ve incelemeler sırasında Şirket 

personeli tarafında ölçülen sahaların, yine bu bölgede pancar ekimi yapan özel sektör fabrikaları 

personeli tarafından da ölçüldüğü görülmüştür. Bu durumun gelecek yıllarda münavebenin 

uygulanmasında ciddi sıkıntılara sebep olacağı anlaşılmaktadır. Pancar ekilecek alanların kayıt 

altına alınması aşamasında mükerrer yazılımların önlenmesi için uygulanmakta olan bilgisayar 

programında kontrol ve uyarı mekanizmasının geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu tespit 

edilmiştir. 

Diğer yandan GPS ile alan ölçülmesi temel olarak coğrafya ve harita bilgisi 

gerektirdiğinden, Bölge şefliklerinde birer adet harita teknikeri istihdam edilmesi için çalışma 

yapılması gerekli görülmektedir. 

Öneri: 

Şirkete bağlı fabrikalarda 2016 kampanya döneminde başlatılan pancar ekim sahalarının 

GPS ile ölçülmesi uygulamalarının sonuçları üzerinde yapılan değerlendirmede, şirket 

personeli tarafından ölçülen sahaların o bölgede bulunan özel sektör fabrikaları elemanlarınca 

da mükerrer olarak ölçüldüğü tespit edilmiş olup, bu uygulamanın ileriki yıllarda münavebeye 

olumsuz etki yapmasını önlemek amacıyla, uygulanmakta olan bilgisayar programına kontrol 

ve uyarı mekanizması eklenmesi önerilir. 

BULGU 8.1.4: Fabrikalardaki Pancar Analiz Ünitelerinde Barkot Sisteminin 

Bulunmaması 

Üreticiler tarafından doğrudan fabrika merkezlerine getirilen pancarların fire ve polar 

şeker analizleri pancar analiz ünitelerinde yapılmaktadır. Çiftçiler nakliyecilere taşınan net 

pancar üzerinden ödeme yaptıkları için, nakliyeciler yükledikleri pancarda tonaj aşımında 

bulunmakta ve analiz ünitesindeki personele fireyi düşük vermeleri için baskı yaptıkları 
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görülmektedir. Bu hususta Genel Müdürlük teftişine intikal eden olayların yaşandığı 

görülmüştür. 

Pancar analiz ünitesinde taşeron elemanları çalışmaktadır. Söz konusu elemanların yerel 

olmaları çiftçilerle diyalog kurmalarına neden olmakta ve bazı usulsüzlüklerin yaşanmasına 

sebep olmaktadır. Çiftçilerin analize verdikleri pusulalarda çiftçinin ismi, aracının plaka 

numarası gibi açık kimliğini belirten bilgilerin yer alması sistemin güvenilir olmadığını 

göstermektedir. 

 Özel sektör fabrikalarındaki uygulamalarda benzeri sorunların çözülmesi için, pancarın 

tartıldığı kantardan başlamak üzere pancar analiz ünitesi çıkışına kadar olan hat üzerindeki 

işlemler için barkot sistemi uygulandığı görülmektedir. Böylece çalışan personel üzerinde işlem 

yaptığı pancarın kime ait olduğunu bilemediğinden herhangi bir usulsüzlük yapılması söz 

konusu olmamaktadır.  

Öneri: 

Pancar analiz ünitesinde insan unsurunun etkisini ortadan kaldırmak için, fabrika 

girişinde pancarın tartıldığı yerden başlamak üzere polarimetreden analiz sonuçlarının alındığı 

noktaya kadar olan hattı kapsayan bölümde barkot sistemine geçilmesi önerilir. 

BULGU 8.1.5: Pancar Alımlarında Uygulanan Randevulu Sistemde Aksaklıkların 

Bulunması 

Şirkete bağlı bazı fabrikalarda pancar tesellümünde randevulu sisteme geçilmiştir. 

Önceki yıllarda pancar teslimi için günlerce bekleyen üreticiler en fazla birkaç saat içinde 

pancarını teslim edebilmektedir. Kampanya süresince fabrikada meydana gelen plansız 

duruşlar dışında sistemin gayet iyi işlediği, meydana gelen öngörülemeyen sorunların ise zaman 

içinde düzeltilmesinin mümkün olduğu görülmüştür. 

2018 yılı kampanya döneminde yapılan incelemelerde randevulu sistem için hazırlanan 

bilgisayar programının görülen en önemli eksikliği, fabrikaya başka fabrikaların sahalarından 

yönlendirilen pancara randevu verilememesidir. Ayrıca yapılan incelemelerde pancar naklinde 

kullanılan kamyon ve traktörlerin aynı peronlarda sıraya girmelerinin de sıkıntı yarattığı 

görülmüştür. Bu eksikliklerin giderilmesi halinde sistemin sorunsuz işlemesinin mümkün 

olabileceği görülmüştür. 
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Öneri: 

Şeker pancarı tesellümü konusunda, çiftçiler arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi, 

pancar taşıyan araçların günlerce sıra beklemesinin önlenmesi, fabrikaların silolarının verimli 

bir şekilde kullanılmasına imkân sağlanması ve mümkün olduğu kadar taze pancar işlenerek 

şeker üretiminde verimliliğin artırılması amacıyla alt yapısı uygun olan fabrikalarda 

uygulanmasına başlanılan randevulu pancar teslim sistemi için hazırlanan bilgisayar 

programına, bir fabrikaya başka fabrikaların sahalarından yönlendirilen pancara da randevu 

verilebilmesi, kamyon ve traktör peronlarının birbirinden ayrılması hususlarının eklenmesi 

önerilir. 

BULGU 8.1.6: Pancar Yükleme Makinelerinin Etkin Ve Verimli Kullanılmaması 

Şirketin sözleşmeli olarak pancar ektirdiği üreticiler hasat ettikleri pancarları tarlalarının 

yola yakın bir yerine tarla silosu yapmaktadırlar. Daha önceki yıllarda bu pancarlar nakil 

araçlarına yüklenirken oldukça topraklı yüklendiği için taşıma masrafları yüksek olduğu gibi, 

toprak nakilleri sebebiyle hastalıkların tarlalar arasında bulaşması söz konusu oluyordu. 

2018 yılında sahada yapılan incelemelerde şahıs malı pancar yükleme makinelerinin 

tarla silolarındaki pancarların yüklenmesinde meydana gelen sorunların çözümünde beklenen 

faydayı sağladığı görülmüştür. 

Şeker pancarı üretiminin yoğun olduğu büyük fabrikaların sahalarında hasat için altı 

sıralı hasat makineleri kullanılmaktadır. Bu makineler büyük kolaylık ve iş gücü tasarrufu 

sağlamasına rağmen, pancarı hasat ederken taşları da birlikte toplamaktadır. Toplanan taşlar 

tarla silolarında pancar ile birlikte yığınlara karışmaktadır. 

Pancar yükleme makinelerinin en önemli mahsuru taşlı tarlalarda yapılan pancar 

silolarındaki pancar büyüklüğündeki taşlar ile pancarı birbirinden ayıramamasıdır. Bu nedenle 

çok miktardaki taş fabrika silolarına geldiği gibi çiftçi firelerinin de yüksek çıkmasına sebep 

olmaktadır. Fabrikadaki işleme sırasında taş tutucular tarafından tutulamayan taşların kıyım 

aşamasında bıçaklara zarar verdiği görülmüştür. Şirketin ziraat servisinin pancar üreticileri ile 

temasa geçerek tarlalardaki taşların temizlenmesi yolunda çalışma yapması gerekli 

görülmektedir. 

Diğer yandan yapılan teknik değerlendirmelerde modern tarım makinelerinin bir biri ile 

senkronize olarak uygulamaya konulmasının zorunlu olduğu değerlendirilmiştir. Bu alet 

makine kombinasyonunu şöyle sıralamak mümkündür. Ekim pünomatik mibzer ile yapılmalı 
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ki tohum aynı derinliğe ekilebilsin. Aynı derinliğe ekilmediği takdirde, söküm altı sıralı söküm 

makinesi ile yapılırken pancarın bir kısmında baş kesimi yapılırken diğer bir kısmı daha 

derinden kesilerek yaralanmaktadır. Yaralanmış olan pancarların enfeksiyon kaparak çürümesi 

sebebiyle muhafazası zorlaşmaktadır. Pancar yükleme makinelerinin tam anlamıyla başarılı 

olabilmesi için öncelikle ekimin tohumu aynı derinliğe eken pünomatik mibzerlerle ekilmesi, 

altı sıralı söküm makineleri ile hasat edilmesi gerekli görülmektedir. 

Öneri: 

Şirkete bağlı şeker fabrikalarında en önemli kayıplardan birisi olan bedeli ödenen ile 

işlenen pancar arasındaki farkın en aza indirilmesi, nakliye masraflarından tasarruf sağlanması, 

kaliteli bitki toprağı zayiatının önlenmesi, tarlalar arasında toprak değişimi sebebi ile meydana 

gelebilecek hastalık yayılmasının önlenmesi, tarlaların erken boşaltılarak bir sonraki ürün için 

zaman avantajı sağlanması, maliyetlerin azaltılması gibi amaçlarla, hizmete konulan pancar 

temizleme ve yükleme makinelerinin daha verimli olabilmesi için, tohumun pünomatik mibzer 

ile aynı derinliğe ekilmesi, hasadın altı sıralı söküm makinesi ile yapılması, çiftçi arazilerinde 

ekimden önce taş toplama işlemi yapılmasının sağlanması önerilir. 

BULGU 8.1.7: Ereğli Şeker Fabrikasında Merkezi Kantar Uygulamasının 

Bulunmaması 

Şirketin en büyük fabrikalarından birisi olan Ereğli Şeker Fabrikasının, merkez 

bölgesinin dışında Karaman ve Karapınar bölgeleri bulunmaktadır. Bu iki bölgede 500’er bin 

ton pancar üretilmektedir. Karaman bölgesinde Demiryurt, Karaman, Kılbasan, Kızık, Su 

durağı olmak üzere beş adet, Karapınar bölgesinde ise Karapınar merkez kantarı ve Hotamış 

kantarı olmak üzere 2 adet kantar bulunmaktadır. Her iki bölgede sayılan kantarlardan Kılbasan 

kantarı ile Hotamış kantarının merkez kantarı yapılarak kantar alanlarının ihata altına alınması 

ve girişlerine pancar analiz ünitesi konulması gerekli görülmektedir. 

Halen bu kantarlarda fireler göz firesi olarak verilmekte olup, digesyon analizleri ise 10 

ar günlük periyotlarda alınan numuneler üzerinden tespit edilmektedir. En düşük ve en yüksek 

digesyonu olan üreticiler bu ortalama digesyon üzerinden paralarını almaktadırlar. Bu durum 

çiftçiler arasında gelir adaletsizliğine yol açmaktadır. Analiz ünitesi kurulması halinde çiftçi 

bazında digesyon analizi yapılacağından, her çiftçi kendi pancarının gerçek digesyonu ne ise 

onu alma imkânına kavuşacaklardır. Böylece digesyonu düşük olanların ödüllendirilmesi, 

yüksek olanların ise cezalandırılması anlamına gelen uygulamadan vaz geçilmesi mümkün 

olabilecektir. 
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Kantarların merkezileştirilmesi ve merkezi kantar girişlerine pancar analiz üniteleri 

kurulması uygulamalarına Ereğli Şeker Fabrikasında elde edilecek sonuçlara göre karar 

verilmesi gerekli görülmektedir. 

Öneri: 

Şirketin en büyük fabrikalarından birisi olan Ereğli Şeker Fabrikasının Karman 

Bölgesinde bulunan Kılbasan, Karapınar Bölgesinde bulunan Hotamış kantarlarının merkezi 

kantar yapılarak, kantar sahalarının ihata altına alınması, kantar girişlerine pancar analiz 

numune alma ünitesi kurulması, diğer çiftçi pancarlarının doğrudan fabrikaya getirilmesinin 

sağlanması, fiyatlandırmaların bizzat çiftçi digesyonu üzerinden yapılması, Ereğli Şeker 

Fabrikasında alınacak sonuca göre bu uygulamanın altyapısı uygun olan diğer fabrikalara da 

yaygınlaştırılması önerilir. 

BULGU 8.1.8: Fabrikaların Yer Silolarında Havalandırma Sisteminin 

Bulunmaması 

Şirkete bağlı fabrikaların yer silolarında yapılan incelemelerde silonun doldurulmasının 

ilk girenin ilk çıkacağı şekilde yapılmadığı, doldurmanın rastgele yapıldığı, bu durumun da 

silonun bazı kesimlerinde pancarın bozulma riskinin bulunduğu görülmüştür. Silo 

yüklemelerinin teknik usullere göre yapılması gerekli görülmektedir. Ayrıca yüzdürme 

silolarında müsait yer varken yer silolarına pancar alınması doğru değildir. 

Avrupa ülkelerinde yer silolarında işlenmek üzere stoklanan pancarın bozulmasını 

geciktirmek için, silo tabanlarına havalandırma boruları döşendiği bilinmektedir. Şirkete bağlı 

fabrikalarda da bu uygulamanın yapılması için araştırma yapılması önemli görülmektedir. 

Öncelikle yer silosu uygun olan bir fabrikada denendikten sonra olumlu sonuç alındığı takdirde, 

diğer fabrikalara yaygınlaştırılmasına çalışılmalıdır. 

Öneri: 

Şirkete bağlı şeker fabrikalardan yüksek miktarda pancar işleyen fabrikalarda, pancarın 

uzun süre yer silolarında beklemesi ve olumsuz hava şartları sebebiyle bozulmasını geciktirmek 

için Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, silo tabanlarına havalandırma boruları döşenerek 

sonuçlarının izlenmesi, olumlu sonuç alındığı takdirde diğer fabrikalarda da uygulanması, silo 

yığınlarının ilk giren ilk çıkacak şekilde yapılması, yüzdürme silolarında müsait yer bulunduğu 

sürece yer silolarına pancar alınmaması hususlarına dikkat edilmesi önerilir. 
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BULGU 8.1.9: Kampanyası Yüz Günü Aşan Fabrikalarda Başlangıç Tarihini Öne 

Alabilmek İçin Erken Söküm Primi Verme İmkânlarının Araştırılması 

Şirkete bağlı fabrikalarda yıllardan bu yana kotalar değişirken, fabrikaların kapasiteleri 

sabit kalmıştır. Bu sebeple kampanyaların daha uzun sürede bitirilmesi zorunlu hale gelmiştir. 

Dünya genelinde şeker fabrikalarının kampanyaları 70-90 gün arasında değiştiği bilinmektedir. 

Türkiye’de ise büyük fabrikalarda kampanya süreleri 100 günü aşmaktadır. Uzun süreli 

kampanyalarda pancar bozulmaya uğradığından şeker kayıpları meydana gelmektedir. 

Halen uygulanmakta olan fabrikalar arası pancar nakillerinin de çözüm olmadığı, tam 

aksine çiftçiden başlamak üzere fabrikalara kadar birçok sorunu da beraberinde getirdiği 

görülmektedir. 2018 kampanya döneminde Susurluk Şeker Fabrikası Ilgın ve Eskişehir 

fabrikalarından gelen pancar ile takviye edilerek çalıştırılmış, ancak sürekli duruş kalkışlar 

sebebi ile hedeflenen netice alınamamıştır. Ayrıca nakledilen pancar için ödenmiş olan nakliye 

ücreti de maliyetleri olumsuz yönde etkilemektedir. Susurluk Şeker fabrikasında elde 

edilemeyen şeker melasa gittiğinden bu fabrikanın melasa giden şeker oranı %2,4 ile oldukça 

yüksek bir değere ulaşmıştır. Bu sebeple kampanyası 100 günü aşan fabrikalarda kampanya 

başlangıç tarihinin Eylül ayı başlarına çekilebilmesi için çiftçilere erken söküm pirimi ödenmesi 

imkânlarının değerlendirilmesi önemli görülmektedir. 

Öneri: 

Şirkete bağlı fabrikalardan kampanya süresi 100 günü aşan fabrikalarda silolarda 

bekleyen pancar bozulmaya uğradığından işleme sırasında şeker kayıpları meydana gelmekte 

olup, kampanya başlangıç tarihinin Eylül ayı başına çekilerek sürenin kısaltılması için, 

pancarını Eylül ayında teslim eden üreticilere erken söküm pirimi ödenmesi imkânlarının 

değerlendirmeye alınması önerilir. 

BULGU 8.1.10: Optimal Seviyede Formalin Kullanılmaması 

2018/2019 kampanya döneminde fabrikalardaki formalin tüketimi aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir.
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Fabrikal

ar 

Pancar miktarı     

(Ton) 

Formalin tüketimi (Kg) 

Tahsis edilen Tüketilen 
100 ton pancar için 

tüketilen formalin 

  Ağrı 140.000 25.000 25.440 18,17 

Alpullu 16.100 3.200 3.200 19,88 

Ankara 461.000 90.000 41.240 8,95 

Burdur 405.000 26.025 26.025 6,43 

Çarşamba -   - -   - 

Elazığ 143.500 30.000 41.180 28,70 

Erciş 153.500 15.000 10.020 6,53 

Ereğli 1.126.600 150.000 115.420 10,24 

Eskişehir 888.000 100.000 50.520 5,69 

Ilgın 810.000 99.880 99.880 12,33 

Kars 34.600 10.000 9.000 26,01 

Kastamonu 228.200 55.000 56.200 24,63 

Malatya 295.500 70.000 55.920 18,92 

Susurluk 326.000 80.000 35.440 10,87 

Uşak 164.000 30.000 30.440 18,56 

Yozgat 333.000 39.315 39.315 11,81 

Toplam 5.525.000 823.420 639.240 11,57 

Yapılan denetim ve incelemeler sonucunda pancarda bozulma, silolama şartları, iklim 

ve pancarın bitkisel özelliğine bağlı olarak kampanyanın 110 günü aştığı dönemlerde iyice 

kendisini göstermektedir. Formalin kullanımının en uygun miktarı 100 ton pancara 20 kg olarak 

tespit edilmiş olup, Şirket yetkilileri tarafından fabrikalara her yıl duyurulmaktadır. Ancak 

yukarıdaki çizelge incelendiğinde Ankara, Elazığ ve Kastamonu Şeker Fabrikalarında bu 

değerin aşıldığı görülmektedir. Şirkete bağlı fabrikalarda sterilizasyon maddesi olarak sadece 

formalin kullanıldığı görülmektedir. Halbuki dünyada ve Türkiye’deki özel fabrikalarda farklı 

biyositlerin kullanıldığı öğrenilmiştir.  

Fabrikalarda formalin kullanımının azaltılması için, öncelikle pancarın bozulmasını 

önleyici tedbirlerin alınması zorunludur. Ayrıca formalin uygulamasının belirli zaman 

aralıklarına göre değil, alınacak numunelerin analizi sonucu ph düşmesi tespit edilen yerlere 

verilmesi gerekli görülmektedir. Dünya ve özel sektör uygulamaları incelenerek farklı 

biyositlerin kullanılmasına çalışılmalıdır. 
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Öneri: 

Şirkete bağlı fabrikaların silolarında çeşitli sebeplerle bozulan pancarın işlenmesi 

sırasında meydana gelen enfeksiyonun giderilmesi için, sterilizasyon malzemesi olarak 

kullanılan formalin miktarının optimal seviyeye çekilebilmesi amacıyla, Dünyadaki ve özel 

sektördeki uygulamalar incelenerek farklı biyosit kullanımına gidilmesi, formalinin, alınan 

numunelerdeki ph düşüklüğü görülen yerlere verilmesi, pancarın bozulmasını önleyecek 

tedbirlerin alınması, kampanya sürelerinin 110 günü aşmaması için gerekli önlemlerin alınması 

önerilir. 

BULGU 8.1.11: Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatının Sınırlandırılması 

Türkiye’de üretimi yapılan pancar şekeri ile nişasta bazlı şeker, ikame ürünler 

olduğundan beyaz şeker eşdeğeri fiyatları birbirine yakın ve ithalat durumunda %135 oranında 

vergiye tabi olup, dolayısıyla bu şekerlere ilişkin Türkiye arz talep dengesi, kotalar ve 

ithalattaki yüksek vergi oranı ile korunmakla birlikte, Türkiye’de üretimi bulunmayan ve sadece 

ithal edilmek suretiyle ürünler içerisinde ya da sofralık olarak kullanılan Yüksek Yoğunluklu 

Tatlandırıcı (YYT)’ların ithalat vergi oranlarının oldukça düşük belirlenmesi nedeniyle fazla 

miktarda ithal edilmesi, arz talep dengesini bozucu bir etkiye sebep olabilmektedir. 

Türkiye piyasasında içecek, tatlı ve birçok gıda ürününde YYT kullanılmakta olup ve 

bu ürünler, genelde, pancar şekeri kullanılan gıdalara göre daha ucuza satılmaktadır. YYT’ler 

diyabetik hastalar ve kilo kontrolüne yönelik ürünlerde daha çok kullanılmakta olup, diyabetik 

hastalar dışında, beyaz şekerin kullanıldığı hemen her tür üründe YYT kullanımı mümkündür. 

Bu da şeker piyasası açısından önemli bir risk oluşturmaktadır.  

4634 sayılı Şeker Kanunu’nun ‘Tanımlar’ başlıklı 2 nci maddesinin ‘e’ bendinde şeker; 

“Şeker: Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham 

şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen 

kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglikoz, likid ya da kurutulmuş halde glikoz 

şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana 

gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu,” olarak ifade edilmiş olup, şeker 

pancarı, şeker kamışı ve nişastadan elde edilen şeker tanımı içinde sayılmış, şeker ve şeker 

türevlerinin ikamesi olan şeker alternatifi tatlandırıcılar şeker olarak sayılmamıştır. 

Öneri: 

İnsan sağlığı açısından olumsuz etkileri olduğu bilinen yüksek yoğunluklu 

tatlandırıcıların kullanımının giderek yaygınlaştığı ve şeker sektörü açısından haksız rekabete 
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yol açtığı dikkate alınarak; ilaç sektöründe kullanımı dışında yüksek yoğunluklu tatlandırıcı 

ithalatına sınırlama getirilmesi için alınan önlemlerin dikkatle izlenmesi ve yüksek yoğunluklu 

tatlandırıcıların ithaline sınırlama getirilmesi konusunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde 

bulunulması önerilir. 

BULGU 8.1.12: Şeker Üretimi Sırasında Melasa Geçen Şeker Oranının 

Azaltılamaması 

2018 yılı üretim döneminde melasta kalan şeker oranı ortalama %2,24 olmuştur. 

Melasta kalan şeker oranı en düşük olan fabrika %1,72 oranı ile Erciş Şeker Fabrikası, en 

yüksek olanı ise %2,44 oranı ile Susurluk Şeker Fabrikasıdır. Melasta kalan şeker oranının 

yüksek olması şeker kaybını artırdığı için bu fabrikalarda gerekli önlemlerin alınmasının uygun 

olacağı düşünülmektedir. 

Diğer taraftan, bazı fabrikalarda stok fazlası melasın ortaya çıktığı görülmektedir. Bu 

durumda çizelgelerde yer alan melasta kalan şeker oranının doğru olduğunu söylemek mümkün 

değildir. Söz konusu yanlış hesaplamaların önlenmesi için rafineriden melas tanklarına giden 

boru hattı üzerinde bulunan melas debimetresinin kampanya başında kalibrasyon ayarlarının 

EMAF tarafından yapılması, debimetreden geçen melasın otomatik olarak bilgisayar 

kayıtlarına geçmesini sağlayacak altyapının kurulması ve insan unsurunun bu kayıtların 

okunmasında devre dışında bırakılması önemli görülmektedir. Diğer yandan hemen hemen 

bütün fabrikalarda melas debimetresinin olduğu kısıma üretim sırasında yoğun melas gelişi 

olduğu takdirde aksamaya meydan verilmemesi için by-pas boru hattının konulduğu 

görülmüştür. Melas tankına giden melas miktarının hacim olarak düşük bir hata payı ile 

ölçülebilmesi için, söz konusu by-pas hattına da debimetre konulması gerekli görülmektedir. 

Rafineride kademeler halinde yapılan pişirimler ve diğer işlemler sonucu içinde kalan 

şekerin pratik olarak kristallendirilemediği şuruba melas denir. Melasta kalan şeker kaybı 

fabrikaların en önemli kayıplarından birisi olduğundan bu kaybın azaltılması için gerekli 

gayretin gösterilmesi önemli görülmektedir. Melas şekeri miktarını üç temel faktörün 

belirlediği bilinmektedir. Bunların başında pancarın teknolojik özelliği gelmektedir. Pancarda 

şekerin kristalleşmesini ve beyaz şeker verimini etkileyen faktörlerin toplamına pancarın 

teknolojik özelliği denir. Pancardaki polar şeker varlığı yanında sadece üç şeker dışı madde 

sodyum, potasyum ve zararlı azot değerleri kullanılarak hesaplama yapılmaktadır. Bu 

hesaplamalar pancar çeşitlerinin seçiminde ve bazı Avrupa ülkelerinde pancar kalitesi priminin 

ödenmesinde esas alınmaktadır. 
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İkinci temel faktör olarak da fabrikasyon koşullarının olduğunu söylemek mümkündür. 

Kıyım kalitesi, sıcaklık, arıtımda kullanılan kireç miktarı ile kalitesi ve sayısız birçok işlem 

melasa geçen şeker oranını etkileyebilmektedir. Fabrikaya gelen pancarın teknolojik özelliğini 

değiştirmek mümkün değildir. Bunun tedbirlerini daha tohumdan başlamak üzere çeşit 

seçiminde isabetli karar vermek ve gübrelemeyi usulüne uygun olarak yapmak suretiyle 

hammaddenin iyileştirilmesini sağlayarak almak mümkündür. 

Bu faktörlere ek olarak çalışan personelin eğitim seviyesi ve deneyim sahibi olmasını 

eklemek mümkündür. Bütün koşullar optimal olsa bile bazen üretim koşullarında değişiklikler 

yapılarak standart uygulamaların dışına çıkılması gerekebilir. Böyle bir uygulamanın da ancak 

işinin ehli usta personel ile yapılması mümkün görülmektedir. 

2018 kampanya döneminde 5.525 bin ton pancar işlenerek 685.700 ton kristal şeker, 

490 bin ton melas elde edilmiştir. Kampanya sonucunun değerlendirilmesinden melasta kalan 

şeker oranının %2,44 olduğu görülmektedir.  

Bazı fabrikalardaki melas debimetrelerinin fabrika kapasitesine uyumlu olmadığı, bu 

sebeple zaman zaman bay-pas vanasının çalıştırıldığı gözlenmektedir. Bu durum melas tankına 

giden melas miktarının hesaplanmasında zorluklara sebep olmaktadır. Fabrikaların kapasite 

durumları ile debimetrelerin uyumlu hale getirilmesi zorunlu görülmektedir. 

Diğer taraftan kıyım kalitesinde silin sayısı, İsveç sayısı, kırıntı ve tarak değerleri bir 

gösterge olmaktadır. İyi bir kıyımda, kırıntı ve tarak oranının %5’i geçmemesi gerekirken 

Ereğli Şeker Fabrikasında %52,30, Elazığ Fabrikasında %52, Kastamonu Şeker Fabrikasında 

%42,80, değerlerine kadar çıkabilmektedir. Pancarın yapısına önemli oranda bağlı olan kıyım 

kalitesinin kötü olması difüzyonun verimini etkilediğinden bu fabrikalarda kıyım kalitesini 

iyileştirmek için gerekli tedbirler alınmalıdır.  

Öneri: 

Şirkete bağlı fabrikalarda şeker üretimi sırasında melasa geçen şeker oranını aşağıya 

çekerek çuvala giren şeker miktarının artırılması ve üretilen melas miktarının doğru 

hesaplanması için; 

- Tohumdan başlayarak pancar çeşit seçiminin isabetli yapılması, gübrelemenin usulüne 

uygun yapılarak pancarın özelliklerinin iyileştirilmesi konusunda ziraat teşkilatının gerekli 

hassasiyeti göstermesi, 

- Bilimsel çalışmalar doğrultusunda meydana gelen yeni teknolojik gelişmeler takip 
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edilerek fabrikaların bu teknolojilere uyumunun sağlanması için ihtiyaç duyulan yatırımların 

yapılması, 

- Şeker üretiminin her safhasında birbiri ile senkronize çalışabilecek, değişen koşullara 

göre standart uygulamaların dışına çıkabilecek kalitede eğitimli ve usta personel ihtiyacının 

karşılanması, 

- Üretilen melas miktarının doğru hesaplanması için rafineriden melas tanklarına giden 

boru hattındaki debimetreye ilave olarak by-pas boru hattına da debimetre konulması ve bu 

debimetrelerin kampanya başlangıcından önce kalibrasyon ayarlarının EMAF tarafından 

yapılması ve kayıtların otomatik olarak bilgisayar ortamında tutulmasını sağlayacak altyapının 

kurulması, melas tankındaki doluluk yüksekliğinin ve çeşitli yüksekliklerdeki yoğunluk 

ölçümlerinin yapılarak üçlü kontrolün sağlanması, önerilir. 

BULGU 8.1.13: İmalatçı-İhracatçı Firmaların İhtiyaç Duyduğu C Şekeri 

Tedarikinin Sektörde Yer Alan Bütün Firmalara Hakkaniyet Ölçüsünde 

Paylaştırılmaması 

Türkşeker tarafından Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan şeker satışlarının, yurt 

dışından ithal edilecek ucuz şekerin iç piyasayı olumsuz etkilemesi, pazarın daralarak şeker 

sanayinin zarar görmesi ve kota kaybının önlenmesi gibi faydaları sağladığı düşünülmektedir. 

Ancak bu satışlardan oluşan ticaretin kârını imalatçı-ihracatçı firmalar yaparken, meydana 

gelen zararında Türkşeker'in üstünde kaldığı görülmektedir. Şirketin bilançosu üzerinde yapılan 

incelemelerden meydana gelen zararın son yıllarda iyice arttığı ve taşınmasının zor olduğu 

düşünülmektedir. 

Bu sebeple, 4634 sayılı Şeker Kanunu’nda ve buna bağlı olarak yapılacak ikincil 

mevzuat düzenlemelerinde imalatçı-ihracatçı firmaların ihtiyaç duyduğu C şekeri tedarikinin 

sektörde yer alan bütün firmalara hakkaniyet ölçüsünde paylaştırılması gerekli görülmektedir. 

Söz konusu düzenlemelerin yapılabilmesi için, 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 4 üncü 

maddesi yeniden düzenlenerek, Avrupa Birliği Şeker Rejiminde olduğu gibi bir sonraki 

pazarlama yılına devreden A kotası şekerin, şirketlerin talebi halinde o pazarlama yılının 

üretiminden sayılması hüküm altına alınarak bundan dolayı kota düşmesinin önlenmesi 

sağlanmalıdır. 

Ayrıca, aynı Kanunun 2/A maddesinde yapılacak düzenleme ile imalatçı-ihracatçı 

firmaların ihtiyaç duydukları şekerin yurt içinden temini için, sektörde yer alan şirketlerin 
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kotaları dikkate alınarak C şekeri tedarikinin hakkaniyet ölçüsünde paylaştırılması gerekli 

görülmektedir. 

Öneri: 

Türkşekerin stoklarında kalan A kotası şekerin bir sonraki pazarlama döneminin 

stoklarından düşülmesi ya da C şekeri olarak satılması zorunda kalınması sebebiyle uğradığı 

mağduriyetin giderilmesi amacıyla; 

- 4634 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yapılacak düzenleme ile Avrupa Birliği Şeker 

Rejiminde olduğu gibi, bir sonraki pazarlama yılına devreden A kotası şekerin, şirketlerin talebi 

halinde o pazarlama yılının üretiminden sayılmasının hüküm altına alınması ve bundan dolayı 

meydana gelecek kota kaybının önlenmesi, 

- Aynı Kanunun 2/A maddesinde yapılacak düzenleme ile de imalatçı-ihracatçı 

firmaların ihtiyaç duydukları şekerin yurt içinden temini için, sektörde yer alan şirketlerin 

kotaları dikkate alınarak C şekeri tedarikinin hakkaniyet ölçüsünde paylaştırılması, 

hususlarında yetkili ve ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulması, önerilir. 

BULGU 8.1.14: Melastan Şekerin Geri Alınması Projesinin Gözden Geçirilmesi 

Şirkette her kampanya döneminde yan ürün olarak meydana gelen yaklaşık 490 bin ton 

melestan şekerin geri kazanılması düşünülmektedir. Şirket bu konuda çalışmalar yapmış olup, 

hazırlanan proje Kalkınma Bakanlığına bildirilmiştir. Bakanlığın uygun görüşü alındıktan sonra 

proje, 2017 yılı yatırım programına alınmıştır. 

 Afyon Şeker Fabrikasında yapılan incelemelerde, Almanya’dan gelen mühendisler ve 

Şirket elamanlarının birlikte yaptığı çalışmalar neticesinde tesisin kurulacağı yerin tespitinin 

yapıldığı görülmüştür. Ancak Afyon Şeker Fabrikasının özel sektöre devredilmesi ile proje 

uygulaması için alternatif yer arayışı başlamıştır. 

Projenin uygulanmasında ithal reçine kullanılacağı ve bu reçinenin proses sonucunda 

bertaraf edilmesi gereken atıklar kapsamında olması da dikkate alınarak tercihlerde ayrıntılı 

düşünülmesi gerekli görülmektedir. 

Yapılan incelemelerde, dünyada bu tür bir uygulamanın bulunmadığı, esasen şekerin 

melasa gitmemesi için gerekli olan yatırımların öncelikle yapılmasının gerektiği 

değerlendirilmektedir. Diğer yandan söz konusu projenin daha önce bir kooperatif fabrikası 

olan Konya Torku Şeker Fabrikasına da teklif edildiği, konunun adı geçen fabrika yönetimi 

tarafından yabancı uzmanlara incelettirildiği, bu inceleme sonucunda ekonomik olmadığının 
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anlaşıldığı, üretim sonunda meydana gelecek bertaraf edilmesi gereken atıkların sorun 

yaratacağı kanaatine varılarak teklifin kabul edilmediği fabrikanın konu ile ilgili uzmanlarından 

öğrenilmiştir. 

Öneri: 

Şirkete bağlı fabrikalarda kristal şeker üretimi yapılırken, meydana gelen melasta kalan 

şekerin geri kazanılması için, kurulması düşünülen 100.000 ton/yıl kapasiteli Melastan Şeker 

Alımı Ünitesi ile ilgili olarak, diğer şeker üreticisi ülkeler ile Türkiye’deki özel sektör 

fabrikalarındaki uygulamalar da incelenerek çok yönlü bir çalışma yapılması ve bunun 

sonucunda elde edilecek veriler çerçevesinde karar verilmesi önerilir. 

BULGU 8.1.15: Fabrikalarda Yakıt Ve Enerjiden Tasarruf Sağlanamaması 

Özellikle eski fabrikalarda şerbet buharı çıkışlarının doğru vakumlara yönlendirilmediği 

aynı zamanda buhar kapanlarının aktif olmadığı görülmüş olup, buhar çıkışlarının doğru 

vakumlara yönlendirilmesi ve aktif olmayan buhar kapanlarının aktif hale getirilmesi 

gerekmektedir. 

Kampanya döneminde fabrikalarda yapılan denetim ve incelemeler sırasında iç 

mekanların çok sıcak ve buhar yoğunluğunun fazla olduğu görülmektedir. Isı kaybının 

önlenmesi ve çalışma ortamının aşırı derecede ısınmasını önlemek amacıyla kampanya 

döneminde bütün fabrikalardaki ventil gömleklerinin giydirilmiş olmasına özen gösterilmesi 

sağlanmalıdır. 

Fabrikaların revizyon dönemlerinde hat kaçakları ve ısı kaybının önlenmesi için kazan 

ve boru izolasyonlarının tekniğine uygun olarak yapılması zorunludur. Yerinde yapılan 

incelemelerde izolasyon işlemlerinin hizmet alımı yolu ile yapıldığı, ihale ile yapılan bu 

alımlarda çoğu zaman konusunda ehil olanların işi alamadıkları, dolayısı ile hat kaçakları ve 

boru izolasyonlarında ısı kayıpları meydana geldiği görülmektedir. 

Şirkete ait fabrikaların toplam günlük kurulu kapasitesi 62.700 ton/gün’dür. Her 

fabrikada yüz p.g.’e göre bir birim buhar az tüketilmesi halinde, 25.120 ton buhar ve önemli 

ölçüde yakıt tasarrufu sağlanması mümkündür. Buhar kullanımı ve tüketimine özen gösterilerek 

enerji ve yakıttan tasarruf sağlanması önemli görülmektedir. Fabrikaların kampanya sonuçları 

teknik raporlarda değerlendirilmektedir. Bu raporlarda enerji tüketimi ile ilgili ayrıntılı bilgiler 

verilmesine rağmen, enerji bilançosu tutulmamaktadır. Bu konuda fayda maliyet analizi 

yapılarak enerji bilançosu tutulabilme imkânlarının araştırılması gerekli görülmektedir. 
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Öneri: 

Şirkete bağlı fabrikalarda enerjiden tasarruf sağlanması amacı ile; 

-Özellikle eski fabrikalarda buhar kullanımında tasarruf sağlamak için şerbet buharı 

çıkışlarını doğru vakumlara yönlendirecek düzenlemenin yapılması, 

-Isı kaybının önlenmesi ve çalışma ortamının aşırı derecede ısınmasını önlemek 

amacıyla kampanya döneminde bütün fabrikalardaki ventil gömleklerinin giydirilmiş olmasına 

özen gösterilmesi, 

-Hat kaçakları ve ısı kaybının önlenmesi için kazan ve boru izolasyonlarının tekniğine 

uygun olarak yapılması, 

- Şirkete bağlı fabrikalarda bir altyapı çalışması yapılarak enerji bilançosu tutulabilme 

imkânlarının araştırılması, önerilir. 

BULGU 8.1.16: Ekonomik Olmayan Bölge Ve Kantarların Kapatılması 

Pancar alım merkezlerinin toplulaştırılmasına devam edilmesinin daha faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Meydan tesisleri alt yapı sorunları çözülen ve silo alanları genişletilen 

fabrikalara yakın mesafelerdeki kantarların merkezlere yönlendirilmesi gerekli görülmektedir. 

Öneri: 

Ekonomik olma özelliğini kaybeden ziraat bölge şeflikleri ile kantarların 

birleştirilmesi veya kapatılması suretiyle pancar alım merkezlerinin toplulaştırılmasına devam 

edilmesi ve pancarın merkezde tesellüm edilebilmesi için ihtiyaç duyulan alt yapı 

yatırımlarının tamamlanması önerilir. 

BULGU 8.1.17: Bazı Fabrikalarda Büyük Ölçekli Ambalajlama Yapılması 

Şirkete bağlı bazı fabrikalarda büyük ölçekli ambalajlama yapılmasına başlandığı 

görülmektedir. Bu ambalajlama ile büyük ölçekli işletmelerin taleplerinin karşılanması 

amaçlanmaktadır. Piyasada Big-Bag olarak adlandırılan bu ambalajlama sisteminin 

uygulanmasında bazı sıkıntıların olduğu gözlenmiştir. Esasen teknolojisi gelişmiş ülkelerdeki 

uygulamalara bakıldığında bu ambalajlama sisteminin bir konsept olarak ele alınmasında fayda 

görülmektedir.  

Öncelikle üretilen şekerin hatasız ve standartlara uygun olarak üretilebilmesi için 

fabrikanın krom-nikel yatırımlarının tamamlanmış olması gerekir. Bir ton ağırlığındaki 

ambalajların nakli için forklift alımının yapılması zorunludur. Şirketin halen ürettiği şekeri 
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depolamada yer sıkıntısı yaşadığı bilinmektedir. Bir tonluk ambalajların yatay zeminde çok yer 

kaplaması, üst üste istif yapılmasının imkânsızlığı zaten var olan depo sıkıntısını daha da 

artırmaktadır. 

Big-Bag ambalaj uygulaması görev olarak verilen fabrikalarda ambalajlama ünitesi 

kampanya döneminde üretim hattından şeker alarak yapabilmektedir. Kampanya 

sonuçlandıktan sonra söz konusu ambalajlamanın yapılabilmesi mümkün değildir. Dünya’da 

ve Türkiye’deki özel sektör fabrikalarında çelik silo uygulaması bulunmaktadır. Bu silolar 

sayesinde kampanya dışında da ambalaj ve satış yapılması mümkün olmaktadır.  

Diğer yandan piyasada büyük ambalajlardan daha çok perakende satışlarda kolaylık 

sağladığı için, 25 Kg’lık ambalajlara talep olduğu görülmektedir. Şirketin bu hususu dikkate 

alması önemli görülmektedir. 

Öneri: 

Şirkete bağlı fabrikalarda üretilen şekerin ambalajlanması ile ilgili olarak; 

 -Big-Bag olarak adlandırılan büyük ölçekli ambalajlamanın sağlıklı bir şekilde 

yapılabilmesi için, uygulamanın yapılacağı fabrikalarda krom-nikel yatırımlarının 

tamamlanması, kampanya dışında da ambalajlama yapılabilmesi için satılması planlanan şeker 

miktarını alacak kadar büyüklükte çelik silo yapılması, ağır ambalajların yüklenmesi ve nakli 

için uygulamanın yapılacağı her fabrikaya fork-lift alınması, 

 - Halen yapılmakta olan 50 Kg ağırlığındaki şeker torbalarının dışında piyasanın ihtiyaç 

duyduğu 25 Kg ağırlığında ambalajlama yapılması konusunun değerlendirmeye alınması, 

önerilir. 

BULGU 8.1.18: Fabrikalardaki Tankların Çevre Koruyucu Duvarlarında 

Eksikliklerin Bulunması 

2018 yılında, bazı fabrikalarda yapılan denetim ve incelemelerde, fuel-oil ve melas 

tanklarının koruyucu duvarlarının teknik talimatlara uygun olmadığı tespit edilmiştir. Koruyucu 

duvarlar betonarme olmalı ve tankta olabilecek patlama karşısında akan maddeyi kontrol 

edebilmelidir. Diğer taraftan bazı fabrikalarda melas tankları çevresinde koruyucu duvarın 

bulunmadığı görülmüştür. Bir program çerçevesinde söz konusu eksikliklerin giderilmesi 

gerekli görülmektedir. 

Türkşeker'in bütün fabrikalarında melas ve fuel-oil gibi tanklar bulunmaktadır. 

Revizyon dönemlerinde tank gövdelerindeki kaynakların ve tank saçlarının kalınlığının, 
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koruyucu duvarların durumunun ve tankların yağlı boya tanıtıcı şeritlerinin mevcut talimatlara 

göre kontrolü yapılmalıdır. 

Öneri: 

Şeker fabrikalarında bulunan tüm tankların ve koruyucu duvarlarının talimatlara uygun 

kontrollerinin, tamir bakım ve yağlı boyalarının yapılması, eksik koruyucu duvarların 

tamamlanması gerekmektedir. 

BULGU 8.1.19: İş Güvenliği Konusunda Risk Analiz Uygulamalarında 

Eksikliklerin Bulunması 

Şirkete bağlı fabrikalarda karşılaşılan önemli sorunlardan birisi de iş güvenliği ile ilgili 

sorunlardır. Şeker Fabrikaları, İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin İşyeri Tehlike Sınıfları 

Tebliğine göre tehlikeli sınıfta yer almakta olup B sınıfı iş güvenliği uzmanı bulundurma 

mecburiyeti vardır. Bu sebeple 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda öngörülen hususların zaman yitirilmeden 

uygulamaya konulması gerekli görülmektedir. 

Diğer yandan Şeker ve Makine fabrikalarının çalışma ortamları kaza olma yönünden 

oldukça riskli alanlardır. Buna karşılık alınan önlemlerin yeterli olduğunu söylemek mümkün 

değildir. Türkşeker'in bazı fabrikalarında iş güvenliği önlemlerinin program olarak iyi 

hazırlandığı ancak uygulamalarda bazı sıkıntıların görüldüğü tespit edilmiştir. 

Öneri: 

Türkşeker AŞ’ye bağlı, Şeker ve Makine Fabrikalarının iş yerlerindeki çalışma 

ortamlarının risk analizleri yaptırılarak, iş güvenliği mevzuatının gerektirdiği tedbirlerin 

alınması ve titizlikle uygulanması önerilir. 

BULGU 8.1.20: Baca Gazı Emisyonlarının Uygun Değerlere Çekilememesi 

Fabrikaların bulunduğu il yetkili organlarının kısıtlamaları kazan cinsi, tesiste baca gazı 

için filtrasyon ve elektro filtre bulunması ile baca yüksekliği, yakılan kömür cinslerini 

etkilemektedir. Bazı durumlarda kömürlerin bir kaçının paçalı yapılarak yakılma yoluna 

gidildiği görülmüştür. 

Linyit kömürü şartnamelerinde fabrikaların geçmiş yıl deneyimleri ile İl Mahalli Çevre 

Kurulu Kararları dikkate alınmaktadır. Bu Kurullar, endüstri tesislerinden kaynaklanan Hava 

Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğini uygulamaktadırlar. Tesisten kaynaklanan kütlesel debi 

Örneğin; kükürt dioksit 60 kg/saat, azot oksit 10 kg/saat esas alınmaktadır. Özellikle 
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kömürlerde bulunan yüksek oranlı kükürt ile yanma sırasında kükürt dioksit emisyonu değerleri 

aşılmaktadır. Baca gazındaki toz ve kükürt dioksit miktarlarının yarattığı problemlerin tam 

anlamı ile kısa sürede ortadan kaldırılamayacağı anlaşılmaktadır. 

Öneri: 

Şeker Şirketine ait fabrikalarda yakıt olarak kullanılan kömürlerin daha iyi yanmasını 

sağlamak için paçal olarak yakılması ve baca gazı emisyon değerlerinin Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığınca çıkartılan yönetmeliklere uygun düzeye çekilmesi konusunda tedbir alınması 

önerilir. 

BULGU 8.1.21: Taşınmazlar Konusunda Amasya Şeker Fabrikası İle Şirket 

Arasındaki Hukuki Sorunların Devam Etmesi 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 15.07.2014 tarih ve 5030 sayılı yazı ile 

mülkiyeti Şirkete ait taşınmazların Amasya Şeker Fabrikaları AŞ tarafından kullanımı bir 

sözleşmeye veya geçerli bir belgeye dayanmıyorsa taşınmazların tahliye ettirilmesinin, 

taşınmazların dayanaksız kullanımından dolayı tespit edilecek kullanım bedellerinin tahsilinin 

gerekeceği, ayrıca Şirkete ait bahsi geçen taşınmazların ihale yapılmaksızın Amasya Şeker 

Fabrikası AŞ’ye satışının 4046 sayılı Kanun çerçevesinde mümkün olamayacağı ve Şirket 

tarafından üçüncü şahıslara ait taşınmazların kullanımının da mevzuat çerçevesinde yapılması 

gerektiği belirtilmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan görüş çerçevesinde T. Şeker Fabrikaları 

tarafından Ankara 6. Noterliği kanalı ile 18.08.2014 tarih ve 14204 işlem numarası ile çekilen 

ihtarname ile Amasya ili Merkez, Göynücek ve Merzifon, Samsun Havza ile Çorum Mecitözü 

mevkiinde olmak üzere 20 parselde toplam 99.717 m2 taşınmazların herhangi bir sözleşme veya 

geçerli bir belgeye dayanmaksızın bu güne kadar fuzuli şagil durumunda bulunan Şirketiniz 

tarafından kullanıldığından ihtarnamenin tebliğinden itibaren bir ay içerisinde taşınmazların 

tahliye edilip, teslimi, aksi takdirde yasal yollara başvurulmak zorunda kalınacağı bildirilmiştir. 

Söz konusu ihtarname üzerine, Amasya Şeker Fabrikası tarafından da Suluova Noterliği 

kanalı ile 20.08.2014 tarih ve 5039 işlem numarası ile gönderilen ihtarname ile Çorum İli 

Sungurlu, Mecitözü ve Osmancık ilçeleri ve Samsun ili Ladik, Bafra ilçelerinde 5 parselde 

toplam 68.720 m2 taşınmazlar ile Ankara ili Çankaya ilçesinde Güven Mahallesinde 4 adet 

apartman dairesinin herhangi bir sözleşme veya geçerli bir belgeye dayanmaksızın bu güne 

kadar fuzuli işgal durumunda bulunan Şirketiniz tarafından kullanıldığından ihtarnamenin 

tebliğinden itibaren bir ay içerisinde taşınmazların tahliye edilip, teslimi, aksi takdirde yasal 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 54 
 

yollara başvurulmak zorunda kalınacağı belirtilmişse de her iki tarafça da aradan geçen süre 

içinde herhangi işlem yapılmadığı tespit edilmiştir. 

Ancak sorunun görüşmeler ile çözümlenememesi üzerine, Amasya Şeker Fabrikası AŞ 

tarafından; Amasya 4. Asliye Hukuk Mahkemesine 2016/857 esas sayısı ile Amasya Şeker 

Fabrikası Yönetim Kurulunun 27.04.1979 tarih ve 1979/4 sayılı 15.04.1982 tarih ve 1981/7 

kararları ile T. Şeker Fabrikaları personelini yönetim kurulu başkan ve başkan vekilliğine tayin 

ettiğini ve 1. Derece imza ile Şirketi temsil ve ilzam etmesine karar vermiş, yönetim kurulu 

kararına dayanarak düzenlenen vekâletname ile de T. Şeker Fabrikaları tarafından Ankara 6. 

Noterliği kanalı ile 18.08.2014 tarih ve 14204 işlem numarası ile çekilen ihtarnamede yer alan 

Çorum İli Mecitözü ilçesinde 4 parselde toplam 48.100 m2 taşınmazın diledikleri bedel ve 

şartlarla, Amasya Şeker Fabrikası adına satın almaya ve satın alma için gererken işlemleri 

yapmaya yetkili kılınmış olmalarına rağmen, söz konusu kişilerin, bahse konu taşınmazları 

Türkiye Şeker Fabrikaları adına tescil ettirdiklerinden hareketle yapılan yolsuz tescil işleminin 

iptali talebiyle dava açıldığı,  

Yine Amasya Şeker Fabrikasınca 02.05.2016 tarihinde Amasya 2. Asliye Hukuk 

Mahkemesine 2016/279 esas sayısı ile Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulunun 

27.03.1986 tarih ve 1986/4 sayılı kararı ile T. Şeker Fabrikalarından 2 personelini yönetim 

kurulu başkanlığı ve başkan vekilliğine tayin ettiğini, yönetim kurulu kararına dayanarak 

düzenlenen vekaletname ile T. Şeker Fabrikaları tarafından Ankara 6. Noterliği kanalı ile 

18.08.2014 tarih ve 14204 işlem numarası ile çekilen ihtarname de yer alan Amasya ili 

Göynücek mevkiinde bulunan 10 parselde toplam 27.750 m2 taşınmazın diledikleri bedel ve 

şartlarla Amasya Şeker Fabrikası adına satın almaya ve satın alma için gererken işlemleri 

yapmaya yetkili kılınmış olmalarına rağmen, söz konusu kişilerin bahse konu taşınmazları T. 

Şeker Fabrikaları adına tescil ettirdiklerinden hareketle yapılan yolsuz tescil işleminin iptali 

talebiyle dava açıldığı tespit edilmiştir. 

Ancak Amasya Şeker Fabrikasınca bir kısım taşınmazlar ile ilgili olarak dava açılmakla 

birlikte, komisyon tarafından oluşturulan listede çok sayıda arazi arsa ve müştemilatın 

bulunduğu Şirkete ait arsa üzerine Amasya Şeker Fabrikası tarafından bina yapıldığı veya 

Amasya Şeker Fabrikasına ait arsanın üzerine Şirket tarafından müştemilat yapıldığı, diğer 

yandan binek araçları vb. makine ve teçhizatın da taraflar arasında kullanıldığı bu konularda da 

mutabakata varılmadığı görülmektedir. 

Amasya Şeker Fabrikasına ait olup Türkşeker tarafından kullanılan, Türkşeker'e ait olup 

Amasya Şeker Fabrikası tarafından kullanılan taşınmazlarla ilgili olarak, taraflar arasında  
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konunun çözümüne ilişkin olarak 2018 yılı içerisinde herhangi bir ilerlemenin sağlanamadığı 

anlaşılmıştır. 

Öneri: 

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. adına tapuda kayıtlı olan ancak T. Şeker Fabrikaları A.Ş. 

tarafından kullanılan bir kısım taşınmazlar ile ilgili olarak, Amasya Şeker Fabrikası tarafından 

dava açılmakla birlikte, hala mutabakata varılamamış çok sayıda taşınmazın olduğu dikkate 

alınarak, 4046 sayılı Kanunda ilgili hüküm bulunmaması nedeniyle Şirketler arasında görüşme 

yapılarak mutabakat yapılması halinde dahi Şirket tarafından devir, takas vb. herhangi bir işlem 

yapılması mümkün olmadığından, yıllardan beri süregelen sorunun çözülmesini teminen, 4046 

sayılı Kanunda gerekli düzenlemenin yapılması hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması önerilir.  

BULGU 8.1.22: Mülkiyeti Şirkete Ait Olan Kütahya Şeker Fabrikasındaki Arsa 

İle İlgili Olarak Devam Eden Yargı Sürecinin Takip Edilmesi 

T. Şeker Fabrikaları AŞ’nin Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası AŞ’de bulunan 

420 milyar TL kayıtlı değeri olan hissesi, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 27.06.2003 tarih ve 

2003/40 sayılı Kararı ile bedelsiz olarak 13.08.2003 tarihli tutanakla Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığına devredilmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca yapılan ihale sonucu Baha Esat Tekand Kütahya 

Şeker Fabrikası AŞ’deki %56 oranındaki kamu payı, en yüksek teklifi veren Torunlar Gıda 

Sanayi ve Ticaret AŞ’ye, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30.09.2004 tarih ve 2004/93 sayılı 

Kararıyla satılmıştır. 

Ancak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına tapuda 

kayıtlı olan 112.907 m2 arsayı da %56 hisse kapsamında değerlendirerek ihale dokümanına 

dahil etmiştir. 

İhaleyi kazanan Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, hisse devir işlemlerinin 

tamamlanmasından sonra; 112.907 M2 büyüklüğündeki arsanın tapusunun Kütahya Şeker 

Fabrikası AŞ'ye ait olmadığını görmüş ve Kütahya Tapu Sicil Müdürlüğüne başvuruda 

bulunarak, 112.907 m2 arsayı da 20.05.2005 tarihinde kendi adına tescil ettirmiştir. 

Kütahya Tapu Sicil Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. 

Bölge Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne gönderdiği 18.07.2007 tarihli yazıda, 

yapılan tescil işleminin Türk Medeni Kanunun 1013, 1014 ve 1015 inci maddelerine uygun 
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olmadığı belirtilerek “…T. Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı olan taşınmazın tashih talebinin 

adı geçen tüzel kişilik veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığının talebine istinaden yapılması 

gerektiği, Kütahya Şeker Fabrikası AŞ’nin talebe ilişkin tasarruf yetki belgesinin olmadığı, bu 

nedenle, 20.05.2005 tarih ve 3130 yevmiye numarası ile Kütahya Şeker Fabrikası AŞ adına 

tashihen tescil işleminin yolsuz tescil olduğu düşünülüyor ise de, konunun Makamınızca 

incelenerek, verilecek talimata göre işleme yön verileceği hususunda” genel müdürlük talimatı 

istenmiştir. 

Konuyla ilgilisi bulunan kurumlar arasında, değişik tarihlerde birden fazla yazışma 

yapılmasına karşın bir çözüme varılamamış ve sorun devam etmiştir. Bu kapsamda Tapu 

Kadastro Genel Müdürlüğünce, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye gönderilen 24.08.2007 tarihli 

yazıda; “… 20.05.2005 tarih ve 3130 yevmiye numaralı işleme muvafakat edip etmediğiniz ve 

konu hakkındaki görüşünüzün bildirilmesi” talebinde bulunmuştur. Şirket’çe, Tapu Kadastro 

Genel Müdürlüğüne gönderilen 16.11.2007 tarihli yazı ile özetle, tapu kaydı tashihinin mevzuat 

hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş belirtilmiştir.  

Geçmiş yıl denetim raporlarında (2009 yılından buyana) 112.907 m2 arsanın teşekkül 

varlıkları içine alınması için konunun Özelleştirme İdaresi Başkanlığına iletilmesi yönündeki 

önerilere yer verilmiştir. 

2010 yılı denetim raporunda da, Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye ait olan ve 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun Kütahya Şeker Fabrikası AŞ’deki kamu hisselerinin satışını 

onaylayan kararında yer almayan 112.907 m2 arsanın; malikinin yazılı beyanı veya kesinleşmiş 

mahkeme kararı olmadan, alıcının talebi üzerine ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine 

uyulmadan Kütahya Şeker Fabrikası AŞ adına yapılan tescil işleminin iptali için gerekli yasal 

işlemlerin başlatılması, konunun Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından incelenmesi ve gerekirse 

soruşturulması önerilmiştir. 

Konu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından da incelenmiş, 

10.03.2008 tarih ve 34564/1 sayılı inceleme raporunun sonuç bölümünde incelemeyi yapan 

Başmüfettiş “232 ada 1 parsel no’lu taşınmazın tapu kaydının beyanlarına hatalı tescil yapıldığı 

belirtildikten sonra Medeni Kanunun 1025 inci maddesinin ayni hakkı zedelenen kimse tapu 

sicilinin düzeltilmesini dava edebilir, hükmü gereğince ayni hakkı zedelenen T. Şeker 

Fabrikaları AŞ veya Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına tapu sicilinin 

düzeltilmesinin dava edebilecekleri hususunda bildirimde bulunulması,” sonucuna varmıştır. 

Teftiş Kurulu Başkanı; “… bu nedenle yapılan tashih işleminde usulen bir hata olmakla 
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birlikte, esasta bir hata bulunmamaktadır. Yani taşınmaz usulen hatalı da olsa gerçek maliki 

adına tescil edilmiştir” görüşüyle raporu Başmüfettişe iade etmiştir. Başmüfettişin görüşünü 

değiştirmemesi üzerine, Teftiş Kurulu Başkanı; “yapılan tashih işleminde usulen bir hata 

bulunsa da, hak kaybı olamadığı için Hazine zararı doğuracak bir durumda bulunmadığından 

mali sorumluluk yönünden yapılacak bir işlem bulunmadığı,” görüşü ile raporu Genel Müdüre 

arz etmiş ve 09.04.2008 tarihli olur alınmıştır. 

 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özet olarak yukarıda belirtilen gelişmeler sonucu 

verilen olura dayanarak, taşınmazın T. Şeker Fabrikaları AŞ adına tapuda kayıtlı olmasına ve 

tescil işleminin Medeni Kanun hükümlerine aykırı yapılmasına karşın; Sayıştay denetim 

raporunda yer alan öneriye, arsaları gerçek sahibinin Kütahya Şeker Fabrikası AŞ olduğu 

cevabını vermiştir.  

Kütahya 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2010/246 Esas ve 29.03.2011 tarihli ve 

2011/231 No’lu kararında tapu sicil müdürü suçlu bulunarak 3 ay hapisle cezalandırılmış ve 

ceza ertelenmiştir. Temyiz edilen bu karara ilişkin Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2011/17417 esas 

ve 28.05.2012 tarihli 2012/12747 sayılı kararı ile “Suç tarihinde Tapu sicil müdürü olan sanığın 

görevi kötüye kullandığı iddiasına konu yönteme aykırı tescilin yapıldığı taşınmazın maliki 

bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’nin suçtan zarar görme olasılığı nedeni ile vekiline 

tebligat yapılarak katılma imkânı sağlanmadığı, anlaşıldığından sanık müdafii ve o yer 

Cumhuriyet Savcısı ile müşteki vekilinin temyiz isteği hakkında bir karar vermeye yer 

olmadığına ve atılı suçtan zarar görme olasılığı bulunan  Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel 

Müdürlüğüne hükme karşı yasa yoluna başvuruda bulunma hakkı olduğunu bildirir meşruhatı 

da içerecek biçimde gerekçeli kararın tebliğ edilmesine ve temyiz başvurusunda bulunulduğu 

taktirde dilekçede eklenmek suretiyle dosyanın dairemize yollanmak üzere incelenmeksizin 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi …” kararını vermiştir.  

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanlığının kararı karşısında söz konusu taşınmazın 

Kütahya Şeker AŞ adına tescil edilmesinden dolayı T. Şeker Fabrikaları AŞ’nin herhangi bir 

zararının olup olmadığı, Kütahya 1. Asliye Ceza Mahkemesi kararının suçtan zarar gören 

sıfatıyla temyiz edilip edilmeyeceği hususunda karar verilmek üzere söz konusu karar T. Şeker 

Fabrikaları AŞ tarafından 06.07.2012 tarihinde temyiz edilmiştir.  

Bu defa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2012/30964 esas ve 26.12.2012 tarih ve 2012/32127 

sayılı kararı ile “sanığa yüklenilen görevi kötüye kullanma eylemine ilişkin olarak Eskişehir 

Bölge İdare Mahkemesince verilen 15.04.2008 tarih ve 36/38 sayılı soruşturma izni verilmesine 

yer olmadığına ilişkin karar karşısında, aynı hususta yeniden soruşturma izni verilemeyeceği 
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ve dava şartının oluşmadığı gözetilmeden, yargılamaya devamla yazılı biçimde hüküm 

kurulması, kabule göre, sanığın tek başına yaptığı gerçek hak sahibi olan alıcı şirket yararına 

gayrimenkul tahsis işleminde izlenen yöntem usule aykırı olmakla birlikte, dosya kapsamı ve 

bilirkişi raporuna göre yasaya uygun bulunduğunun ve kurum zararına yol açılmadığının 

anlaşılması karşısında, atılı suçun oluşmayacağı gözetilmeden, yasal olmayan gerekçeyle yazılı 

biçimde karar verilmesi …” gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar vermiş ve dosya 

Mahkemesine geri göndermiştir. 

Kütahya 1. Asliye Ceza Mahkemesinde 2013/197 esas sayısı ile tekrar görülen davanın 

02.05.2013 tarihinde yapılan yargılamasında 2013/347 sayılı kararı ile bozma ilamına 

uyulmasına ve “sanık hakkında her ne kadar atılı suçtan cezalandırılması için kamu davası 

açılmış ise de, kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması sebebiyle CMK 223/8 

inci maddesi uyarınca açılan kamu davasının düşürülmesine” karar vererek, tescil işlemini 

yapan tapu müdürü hakkındaki davayı kaldırmıştır. 

Söz konusu mahkeme kararı, Şeker Fabrikaları AŞ tarafından 17.06.2012 tarihinde “… 

gerek Eskişehir Bölge İdare Mahkemesinin 14.04.208 tarih ve 36/38 sayılı soruşturma izni 

verilmesine yer olmadığına ilişkin kararda, gerekse Eskişehir Bölge İdare Mahkemesinin 

17.01.2010 tarihli İl İdare Kurulunun ikinci kararının kaldırılarak soruşturma izni verilmesine 

ilişkin kararlarında, Şirketin davaya katılmaması nedeniyle, Yargıtay 4. Ceza Dairesi 

2012/30964 esas ve 28.05.2012 tarih ve 2011/17417 esas ve 201/12474 sayılı kararı ile Şirkete 

suçtan zarar görme olasılığı nedeniyle katılma imkânı sağlandığından, her iki Bölge İdare 

Mahkemesi kararında herhangi bir müdahalelerinin bulunmadığı ve suçtan zarar görme 

ihtimalinin söz konusu edilmediğinden verilen kararın usule uygun olmadığı gerekçesi ile 

temyiz edildiği, ancak Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 2015/5433 esas ve 14.04.2016 tarihli 

2015/10354 sayılı Kararı ile temyiz talebinin reddedilerek hükmün onanarak kesinleştiği 

görülmüştür.  

Yukarıda açıklanan yargı kararına karşın; T. Şeker Fabrikaları AŞ’nin 2010 ve 2011 

yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşüldüğü, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Komisyonu’nun 15.05.2013 tarihli toplantısında konuyla ilgili önerinin Sayıştay tarafından 

izlenmesine karar verilmiştir. 

Diğer yandan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından düzenlenen 

10.03.2008 tarih ve 34564/1 sayılı inceleme raporunun sonuç bölümünde; “232 ada 1 parsel 

no’lu taşınmazın tapu kaydının beyanlarına hatalı tescil yapıldığı belirtildikten sonra Medeni 

Kanunun 1025 inci maddesinin ayni hakkı zedelenen kimse tapu sicilinin düzeltilmesini dava 
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edebilir, hükmü gereğince ayni hakkı zedelenen T. Şeker Fabrikaları AŞ veya Başbakanlık 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına tapu sicilinin düzeltilmesinin dava edebilecekleri hususunda 

bildirimde bulunulması,” konusunda görüş bildirilmesine rağmen, Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının 09.04.2008 tarihli Genel Müdürlük olurunda yer alan; 

“yapılan tashihi işleminde usuli bir hata bulunsa da hak kaybı olmadığı için Hazine zararı 

doğuracak bir durum da bulunmadığından mali sorumluluk yönünden yapılacak bir işlem 

bulunmadığı”na ilişkin yazısı üzerine, Kütahya Milletvekili tarafından; “İktisadi Devlet 

Teşekkülü olan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye ait taşınmazın bir özel hukuk kişisine bedelsiz 

olarak devredilmesinin kamu zararına yol açtığından bahis ile hukuka aykırı olduğu ileri 

sürülerek iptali istemi ile Eskişehir 2. İdare Mahkemesine 2015/49 Esas sayısı ile dava açıldığı 

ve Mahkemenin 10.12.2015 tarih ve 2015/1308 sayılı kararı ile özet olarak; Kütahya Şeker 

Fabrikaları AŞ tarafından T. Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Kütahya İli Merkez İlçesi Gaybi 

Efendi Mahallesi 39 pafta 232 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydındaki malik adının 

Kütahya Şeker Fabrikası olarak tashihen tescil edilmesi yönündeki 20.05.2005 tarihli dilekçesi 

üzerine Kütahya Tapu Sicil Müdürlüğünün tescil işleminin yolsuz olduğu… tapu kaydı 

düzeltme işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı ve açıklanan nedenlerle dava konusu 

işlemin iptaline karar verilmiştir.  

Söz konusu mahkeme kararı üzerine Kütahya Tapu Müdürlüğü’nce Şirkete yazılan 

18.02.2016 tarih ve 3331 sayılı yazı ile taşınmaz üzerindeki Kütahya Şeker Fabrikası AŞ’ye ait 

kanuni payına “kesinleşmemiş iptal hükümlü mahkeme kararı vardır.” şerhinin düşüldüğü 

bilgisi verilmiştir.  

Bu arada yine söz konusu mahkeme kararının, Kütahya Şeker Fabrikası tarafından 

yürütmeyi durdurma talebi ile temyiz edildiği ve temyiz talebinin Danıştay 10. Dairesinin 

2017/1885 No'lu kararıyla kabul edilerek Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin E:2015/49, 

K:2015/1308 sayılı kararının bozulduğu, bozma kararına karşın 2017/4014 sayılı dosya ile karar 

düzeltme talebinde bulunulduğu ve sürecin devam ettiği görülmektedir. 

Öneri: 

Mülkiyeti T. Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait olan ve Özelleştirme Yüksek Kurulunun 

Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.’deki kamu hisselerinin satışını onaylayan kararında yer almayan 

112.907 m2 arsanın; malikinin yazılı beyanı veya kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan, alıcının 

talebi üzerine ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uyulmadan Kütahya Şeker Fabrikası AŞ 

adına yapılan tescil işleminin iptali konusunda yürümekte olan yargı sürecinin takip edilmesi 

önerilir. 
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BULGU 8.1.23: Gayrimenkullerin Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmaması Ve 

ÖİB Tarafından Devredilen Gayrimenkullerin Zarar Kaydedilmesi 

1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile yapılan düzenlemelerle “… 

mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik 

niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması” amaçlanmıştır. 

Buna göre; yeniden değerleme uygulaması, tarihi maliyetlerle muhasebe kayıtlarına 

alınmış olan maddi duran varlıkların gerçek değerlerine taşınmasını sağlamakta olup, bu 

konuya ilişkin olarak TMS ve TFRS’de daha detaylı açıklamalar yer almaktadır.  

Maddi duran varlıklara ilişkin muhasebe işlemlerini açıklayan TMS 16’nın 29. ve 42. 

paragrafları arasında “Muhasebeleştirme sonrası ölçüm” düzenlenmiştir. 31. Paragrafa göre; 

“Gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen bir maddi duran varlık kalemi, varlık olarak 

muhasebeleştirildikten sonra, yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden gösterilir. Yeniden 

değerlenmiş tutar, yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden, müteakip birikmiş 

amortisman ve müteakip birikmiş değer düşüklüğü zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan 

değerdir. Yeniden değerlemeler, raporlama dönemi sonu (bilanço) tarihi itibariyle gerçeğe 

uygun değer kullanılarak bulunacak tutarın defter değerinden önemli ölçüde farklı olmasına 

neden olmayacak şekilde düzenli olarak yapılmalıdır.” 

Gerçeğe uygun değer TFRS 13’te açıklandığı üzere; “piyasa katılımcıları arasında 

ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın satışından elde edilecek veya bir borcun 

devrinde ödenecek fiyattır.” 

Paragraf 34’e göre; “Yeniden değerlemelerin sıklığı, yeniden değerleme konusu maddi 

duran varlık kalemlerinin gerçeğe uygun değerlerindeki değişimlere bağlıdır. Yeniden 

değerlenen varlığın gerçeğe uygun değerinin defter değerinden önemli ölçüde farklılaşması 

durumunda, varlığın tekrar yeniden değerlenmesi gerekir. Bazı maddi duran varlık kalemlerinin 

gerçeğe uygun değerleri önemli değişiklikler göstermesi nedeni ile yıllık olarak yeniden 

değerlenmeyi gerektirir. Gerçeğe uygun değerlerinde önemli değişiklikler olmayan maddi 

duran varlık kalemleri için bu sıklıkta yeniden değerleme yapılmasına gerek yoktur. Bu 

kalemler için sadece üç veya beş yılda bir yeniden değerleme yapılması gerekli olabilir.” 

Kuruluş, enflasyon düzeltmesinin sona erdiği 2005 yılından bu yana maddi duran 

varlıklarını, mali tablolarda gerçeğe uygun değerlerini yansıtacak şekilde yeniden 

değerlememiştir.   

Kuruluş’a ait olan ve ÖİB tarafından satılan taşınmazların defter değerleri toplamı, 2018 

yılında özelleştirilen fabrikalar hariç olmak üzere, 2.104 bin TL olup, satış değerleri (gerçeğe 
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uygun değerleri) toplamı ise 9.795 bin TL’dir.  

Görüldüğü üzere; maddi duran varlıkların yıllar itibariyle yeniden değerlenmemesi 

nedeniyle, defter değerleri ile gerçeğe uygun değerleri arasında önemli ölçüde farklılıklar ortaya 

çıkmış olup, Kuruluş’a ait mali tabloların maddi duran varlıklar açısından gerçek durumu 

yansıtması adına yeniden değerlenmesi gerekmektedir. 

Bununla birlikte; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 

“Özelleştirme Fonu ve Kaynakları” başlıklı 9 uncu maddesine göre; Özelleştirme uygulamaları 

sonucu sağlanan tüm gelirler Özelleştirme Fonunda toplanmaktadır. Bu madde gereğince, 

Kuruluş bilançosunda maddi duran varlık olarak yer alan ve ÖİB tarafından satılan veya 

bedelsiz devredilen varlıkların satış bedelleri Özelleştirme Fonuna aktarılırken, bu varlıkların 

kayıtlı değerleri ile birikmiş amortismanları arasındaki fark Kuruluş tarafından Diğer 

Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına aktarılmaktadır. Bu kapsamda Kuruluş, 2018 yılında, 

özelleştirilen fabrikalar da dahil olmak üzere 238.897 bin TL tutarında diğer olağandışı gider 

ve zarar kaydetmiştir.  

4046 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesi gereğince; Kuruluş bilançosunda maddi duran 

varlık olarak yer alan ve ÖİB tarafından satılan varlıkların satış bedelleri Özelleştirme Fonuna 

aktarılırken, bu varlıkların kayıtlı değerleri ile birikmiş amortismanları arasındaki farkın, 

Kuruluş’un üstleneceği mali yükün hafifletilmesi açısından, Kuruluş tarafından zarar 

kaydedilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması kapsamında mevzuat değişikliğine ihtiyaç 

vardır. 

Öneri: 

Kuruluş’un bilançosunda yer alan maddi duran varlıklara ilişkin olarak;  

-Yeniden değerlemelerin, Kuruluş bilançosunun maddi duran varlıklar açısından gerçek 

durumu yansıtması adına, raporlama dönemi sonu (bilanço tarihi) itibariyle gerçeğe uygun 

değer kullanılarak bulunacak tutarın defter değerinden önemli ölçüde farklı olmasına neden 

olmayacak şekilde düzenli olarak yapılması,  

 -ÖİB tarafından satılan veya bedelsiz devredilen maddi duran varlıkların kayıtlı 

değerleri ile birikmiş amortismanları arasındaki farkın, Kuruluş tarafından zarar 

kaydedilmemesini temin etmek açısından gerekli tedbirlerin alınması kapsamında mevzuatta 

değişiklik yapılması için girişimlerde bulunulması, önerilir. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 62 
 

BULGU 8.1.24: Kuruluşun Taşra Teşkilatını Oluşturan Şeker Fabrikalarına 2014 

ve 2017 Yıllarında Açıktan Atanan ve Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında İstihdam Edilen 

Mühendis ve Büro Personelinin Kapsam Dışı Personel Statüsüne Alınmaması 

Kuruluşun özelleştirme programına alınmasından sonraki yıllarda gerek memur gerekse 

sözleşmeli personel sayısında önemli düzeyde azalmasının doğal sonucu olarak, özellikle 

mühendis kadrolarında olmak üzere sözleşmeli personel açığını telafi edilmesi amacıyla 4046 

sayılı Kanunun ilgili maddesine dayanarak T. İş Kurumu kanalıyla 4857 sayılı kanuna tabi 

olarak çalıştırılmak üzere, açıktan personel alınması için, KPSS’de başarı sağlamış ziraat, 

kimya elektrik, elektronik ve makine mühendisleri arasından gerekli sınav prosedürü 

uygulanarak, 2014 yılında 83, 2017 yılında da 147 mühendisin açıktan ataması yapılmıştır. 

Ancak; büro işlerinde ve belirli bir deneyim kazanmalarından sonra yönetici 

pozisyonunda istihdam edilmek amacıyla açıktan ataması yapılan söz konusu mühendislerin, 

4857 sayılı Kanuna tabi olmaları gerekçe gösterilerek ve Genel Müdürlük merkezinin de 

uygulama hakkında yeterli deneyime sahip olmaması ve Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri 

Sendikası temsilcilerinin de istekleri sonucunda, Toplu İş Sözleşmesi kapsamına alınarak 

istihdam edilmeye başlanmıştır.  

Denetim çalışmaları çerçevesinde yapılan incelemelerde; bölge şefliği vb. yönetici ve 

yönlendirici pozisyonlarda görevlendirilen mühendislerin bir kısmının ve uygulamada işçi 

sendikasının da işe müdahaleleri sonucunda, aynı statüde işçi oldukları gerekçesi ile işyerinde 

hiyerarşik çatışmalara neden olduğu verilen emir ve talimatların uygulanmasında sorunlar 

yaşandığı, hatta zaman zaman çalışanlar arasında fiziki boyutlara varan çatışmalar tespit 

edilmiştir. 

Esasen mühendis işçi kavramı uygulamada ciddi sorunlar yaratmaktadır. Hem işçinin 

emrinde, hem de işçinin amiri olmak çelişkiler yaratmaktadır. Bu durum sürdürülebilir bir 

uygulama olarak görülmemektedir.  

Diğer yandan, fabrikalarda çalıştırılmak üzere 4046 sayılı Kanun uyarınca ancak işçi 

statüsünde alınan mühendislerin, bir sınavla asıl meslekleri ile ilgili kadrolara atanamaması, 

özelleştirme çalışmaları çerçevesinde ayrılan teknik personelin yerine, alt kademeden personel 

yetişmemesi gibi bir sıkıntı da baş göstermeye başlamış olup, gelecek yıllarda şef ya da müdür 

yapmak için eleman bulmanın mümkün olamayacağı endişesi yaşanmaktadır. 

Genel Müdürlüğün 30.12.2014 tarih ve 14754 sayılı yazısı ile söz konusu personelin 
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aynı fabrikada sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan mühendisler ile muhasebe ve 

personel birimlerinde çalışanların da bu birimlerde halen çalışmakta olan sözleşmeli idari 

personelin yaptığı aynı görevleri yaparak, aynı yetki ve sorumluklara sahip olarak çalışmaları 

talimatlandırılmasına rağmen, ücret ve sosyal haklar ile mesai saatlerinin farklı olması 

nedeniyle statü farkının oluştuğu, bu durumun da mühendislerin motivasyonunu, iş yeri 

huzurunu ve işgücü verimliliğini olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. 

Söz konusu mühendislerin fabrikalarda terfi imkanlarının da olmaması, ilk fırsatta başka 

kurum ve kuruluşlara geçme imkanları araştırmalarına neden olmaktadır. 

Nitekim 2014 yılında açıktan atanan 84 kimya, ziraat, elektrik, elektronik ve makine 

mühendisinin daha sonra 5’nin istifa, 21’nin ise 4/B maddesi kapsamında diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarına nakil suretiyle ayrıldığı, 2017 yılında açıktan atanan ve 4046 sayılı Kanun 

uyarınca nakil hakkı olmayan 190 personelden 47’sinin bir süre sonra istifa ederek Kuruluştan 

ayrıldığı, 2’sinin de iş akdinin feshedildiği görülmüştür.  

Sorunun çözülmesi için Mühendislerin kapsam dışı personel olarak istihdam edilmeleri 

için çalışma yapılması ve Şirketin, Şeker İş Sendikası ile görüşerek taraflar arasında akit edilen 

protokole, söz konusu personelin istisna kapsamına alınması hususunun bir madde halinde 

eklenmesi veya bu durumdaki personel için sözleşmeli kadrolar alınması gerekli görülmektedir.  

Yapılan incelemelerde; tta Gayrimenkul AŞ, TEDAŞ, Sümer Holding AŞ vb. 

özelleştirme programında olan diğer kuruluşlarda da daha sonra açıktan personel atamasının 

yapıldığı ve 4857 sayılı Kanuna tabi olmakla birlikte çalıştırıldıkları pozisyon dikkate alınarak 

kapsam dışı olarak istihdam edildikleri tespit edilmiştir. 

Öneri: 

Uzun yıllar özelleştirme programında olan Kuruluşun, sonraki yıllarda gerek memur ve 

sözleşmeli personel gerekse işçi alımlarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle fabrikalarda önemli 

ölçüde azalan memur ve sözleşmeli personel açığını kapatmak üzere, 4046 sayılı Kanunun ilgili 

maddeleri uyarınca, özellikle büro işleri ile yönetici ve yönlendirici pozisyonlarda 

görevlendirilmek amacıyla açıktan atanan personelin statüsü ile ilgili olarak; işyeri huzuru ve 

işgücü verimliliğinin artırılması ile özelleştirme programında olan diğer kuruluşlarda aynı 

kapsamda çalıştırılan personel arasında uygulama birliği ve eşitliğinin sağlanmasını teminen, 

özellikle yönetici ve yönlendirici pozisyonlar ile büro hizmetlerinde çalıştırılmak üzere açıktan 

atanan personelin kapsam dışı statüde çalıştırılması için Şeker İş Sendikası ile görüşülerek 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 64 
 

taraflar arasında imzalanacak olan yeni dönem toplu iş sözleşmesinde, söz konusu personelin, 

istisnalar kapsamına alınması hususunda bir madde halinde eklenmesi veya sözleşmeli personel 

kadroları alınması konusunda bir an önce Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde 

bulunulması, önerilir. 

BULGU 8.1.25: Ayni ve Mali Sorumluluk Gerektiren İşlerde Daimi ve Geçici 

İşçiler ile Taşeron Firma İşçisi Çalıştırılması 

Kuruluşun özelleştirme programına alınmasından sonraki yıllarda gerek memur ve 

sözleşmeli personel gerekse işçi alımlarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle fabrikalarda önemli 

ölçüde memur ve sözleşmeli personel sayısında azalma olmuştur.  

Özellikle faaliyetini sürdüren 15 şeker fabrikasından, Yozgat ile Burdur Şeker 

Fabrikalarında fabrika müdür yardımcısı kadrolarının boş olduğu ve bu görevlerin vekâleten 

görevlendirilen personel tarafından yürütüldüğü, Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürünün 

Genel Müdürlükte Daire Başkanlığında vekâleten görevlendirildiği, yine 6 şeker fabrikasında 

9 fabrika müdür yardımcısı, 12 şeker fabrikasında 31 birim müdür yardımcısı, 15 şeker 

fabrikasında 65 teknik şef kadrosu ile 14 şeker fabrikasında 53 idari şef kadrosu olmak üzere 

2018 yılsonu itibariyle toplam 197 kadronun boş olduğu tespit edilmiştir. 

Buna rağmen, 2018 yılı içinde özelleştirilen fabrikalarda çalışan memur ve sözleşmeli 

personelin bir kısmının, faaliyetine devam eden fabrikalara nakledilme imkanının da yeterince 

değerlendirilmediği ve satılan fabrikalarda çalışmakta olan memur ve sözleşmeli personelin 

hemen hemen tamamının, ihtiyaç fazlası personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 

nakledilmesi için Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirildiği, hatta satılmayan fabrikalardan 

da çalışan 110 memur ve sözleşmeli personelin de yıl içinde ihtiyaç fazlası personel olarak diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarına nakledildiği görülmüştür. 

Ayrıca, 2019 yılı denetim çalışmaları çerçevesinde yerinde yapılan incelemelerde; bazı 

fabrikalarda müdürlüklerin altında hiç memur bulunmamasına rağmen, Genel Müdürlük 

tarafından fabrikalara gönderilen 20 Ocak 2019 tarihli yazı ile istihdam fazlası olarak diğer 

kamu kurum ve kuruluşlara nakil edilmek isteyen personelin bildirilmesinin istendiği ve 

fabrikalarda çalışan personelden gelen taleplerin Genel Müdürlükçe değerlendirilmeye alınarak 

I sayılı cetvele tabi 3 personel ile II sayılı cetvele tabi 48 sözleşmeli personelin ihtiyaç fazlası 

personel olarak 28.02.2019 tarih ve 207-208 sayılı yazılar ile Devlet Personel Dairesi 

Başkanlığına bildirildiği tespit edilmiştir.  
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Kuruluşun özelleştirme programına alınmasından sonra geçen 18 yıllık süreçte 

birimlerdeki personel açığını kapatmak amacıyla, daimi ve muvakkat işçi kadrolarında çalışan 

işçilerin, büro işlerinde çalıştırılmasına başlanmış, daha sonraki yıllarda da yine personel 

açığını kapatmak amacıyla muhasebe, personel, ticaret, mamul ve malzeme ambarı vb. işlerde 

daimi ve geçici işçilere ilave olarak taşeron firma işçisi çalıştırıldığı görülmüştür. 

Nitekim Mart 2019 tarihi itibariyle şeker fabrikaları, makine fabrikaları ile EMAF ve 

Şeker Enstitüsünde, büro işlerinde 343 daimi, 43 kampanya ve mevsimlik işçi ile 332 taşeron 

firma işçisi olmak üzere toplam 718 işçinin muhasebe, personel, ticaret, mamul ve malzeme 

ambarı vb. işlerde istihdam edildiği tespit edilmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 28.12.2018 tarih ve 96603 sayılı yazı ile 

Şirket’in özelleştirme işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin sürenin 31.12.2023 tarihine kadar 

uzatıldığı bilgisi yer alındığı ve 2019 yılı kampanya döneminde T. Şeker Fabrikaları AŞ’ye 934 

bin ton A kotası ve 46,7 bin ton B kotası şeker üretiminin tahsis edilmiş olduğu göz önüne 

alındığında, üretim yapmakla görevli olan fabrikalardaki personel sayısının azaltılması yerine 

takviye edilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir.  

T.C. Anayasasının 128/1 inci Maddesinde belirtildiği üzere, “devletin, kamu iktisadî 

teşebbüslerinin ve kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü 

oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu 

görevlileri eliyle görülür.” hükmü çerçevesinde, kamu hizmetlerinin kadroya bağlanmış 

nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ile 

diğer özlük işleri kanunla düzenlenmiş memurlar eliyle yürütülmesi esas olduğundan, her ne 

kadar özelleştirme kapsamında olmakla birlikte, sermayesinin %100’ünün kamu kaynakları 

olduğu dikkate alındığında, Kurtuluş’taki uygulamanın Anayasanın amir hükmüne uygun 

olmadığı açıkça görülmektedir. 

Diğer yandan, fabrikalardaki işçilerle ilgili olarak, yıl içinde satışı yapılan fabrikalardan 

açığa çıkan işçilerden, 694’ünün özelleşen fabrikaların bünyesinde faaliyet gösteren makina 

fabrikaları ile diğer fabrikalara nakillerinin sağlandığı, ancak, aktarılan personel nedeniyle bazı 

kadrolarda birden fazla yığılmaların olduğu, özellikle Malatya Şeker Fabrikasına fiilen 

üretimde çalışan personele ihtiyacı olmasına rağmen çoğunlukla unvanlı işçi gönderildiği ve bu 

durumun aynı kadroda birden fazla elemanın çalışmasına ve yetki karışıklığı ile sürtüşmelere 

de neden olduğu görülmektedir. 
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Sorunun çözülmesi için personelin yetki ve sorumluluklarına açıklık getirilmesi veya 

başka fabrikalara aktarılma imkanlarının araştırılması gerekmektedir.  

Ayrıca, açılan özelleştirme ihalesi sonucunda, özelleştirme kararı alınması sebebiyle 

satış işleminin onaylanması üzerine personelde panik oluşmuş ve birçok personel gelecek 

kaygısı ile nakil emeklilik vb. nedenlerle fabrikadan ayrıldığından, satışın iptal edilmesi ile 

fabrikanın çok sayıda memur ve işçi olmak üzere personele ihtiyacı olduğu görülmüştür. 

Bunun yanında, ihale neticesinde satılmış olan fabrikanın devir işlemlerinde iki defa 

süre uzatılması ile, gerek teknik, gerekse işletme personelinde çok değişmelere neden 

olduğundan eğitim eksikliği meydana gelmiştir. Üretim ile doğrudan ilgili teknik personelin 

eğitimleri ile ilgili eksikliklerin hizmet içi eğitim programları ile desteklenmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 28.12.2018 tarih ve 96603 sayılı yazı ile 

Şirket’in özelleştirme işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin sürenin 31.12.2023 tarihine kadar 

uzatılması ile 2019 yılı kampanya döneminde T. Şeker Fabrikaları AŞ’ye 934 bin ton A kotası 

ve 46,7 bin ton B kotası şeker üretiminin tahsis edilmiş olduğu göz önüne alınarak; Özelleştirme 

programına alındığı 2000 yılından itibaren geçen 18 yıllık sürede gerek memur ve sözleşmeli 

personel gerekse işçi alımlarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle fabrikalarda önemli ölçüde 

azalan memur ve sözleşmeli personel eksikliğinin telafi etmek üzere muhasebe, ticaret, mamul 

ve malzeme ambarı vb. ayni ve mali sorumluluk içeren işlerde daimi ve geçici işçiler ile taşeron 

firma işçisi çalıştırılmasının getireceği olası Kurum zararlarının önlenmesini teminen;  

-Fabrikalardaki memur ve sözleşmeli personel eksikliklerinin yeterli pancar ekiminin 

yapılmaması nedeniyle çalıştırılmayan veya çok az üretim yapılması nedeniyle kampanya 

süreleri çok kısa olan Çarşamba, Ağrı, Kars ve Susurluk vb. şeker fabrikaları ile Genel 

Müdürlük ve Şeker Enstitüsünden personel aktarılmak suretiyle takviye edilmesi, 

-Özelleşen fabrikalarda diğer fabrikalara nakledilen ünvanlı işçilerin ihtiyacı olan diğer 

fabrikalara aktarılma imkanının araştırılması ile personelin yetki ve sorumluluklarına açıklık 

getirilerek, yetki karışıklığı ile sürtüşmelere meydan verilmemesi,  

-Özelleşen fabrikalardan diğer fabrikalara nakledilen ünvanlı işçilerin ihtiyacı olan 

diğer fabrikalara aktarılma imkanının araştırılması ile personelin yetki ve sorumluluklarına 

açıklık getirilerek, yetki karışıklığı ile sürtüşmelere meydan verilmemesi, 
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- Üretim ile doğrudan ilgili teknik personelin eğitimleri ile ilgili eksikliklerin hizmet içi 

eğitim programları ile desteklenmesi, önerilir.  

BULGU 8.1.26: Afyon, Erzincan ve Turhal Makine Fabrikaları ile Çarşamba 

Şeker Fabrikasının Ekonomiye Kazandırılması 

Afyon, Turhal ve Erzincan Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesinden sonra bu fabrikalar 

ile bağlantılı olarak faaliyet gösteren makine fabrikalarının üretimleri durma noktasına 

gelmiştir. Şeker fabrikaları 14.02.2018 tarihinde özelleştirilmek üzere ihaleye çıkılırken makine 

fabrikaları bu sürece dahil edilmemişlerdir. Ancak şeker fabrikaları, ihaleyi kazanan firmalar 

tarafından teslim alındıktan sonra makine fabrikalarının bağımsız olarak üretim yapmaları 

konusunda sorunların ortaya çıktığı görülmüştür. 

Bunun üzerine Şirket Yönetim Kurulu, 08.10.2018 tarih ve 24703-145 sayılı karar ile 

üç makine fabrikasını bağımsız ‘’Müdürlük’’ haline getirmiştir. Yapılan incelemelerde Afyon, 

Turhal ve Erzincan makine fabrikalarının gerek iş hacmi, gerekse personel yönünden içinde 

bulundukları durum fabrika niteliklerini kaybettiklerini göstermektedir. Halen Afyon Makine 

Fabrikasında çoğu güvenlikçi olmak üzere 24 memur, 26 işçi, Erzincan Makine Fabrikasında 

14 memur, 30 işçi, Turhal Makine fabrikasında ise 13 memur, 29 işçi çalışmaktadır. 

Diğer yandan söz konusu makine fabrikalarının, daha önce bağlantılı olarak çalıştıkları 

şeker fabrikalarından bağımsız olarak çalışabilmesi için, Şirketin yaptığı bir çalışmaya göre 

yaklaşık 9 milyon TL yatırım yapılmasına ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmıştır. Şirket, 

içinde bulunduğu finansman dar boğazı sebebiyle öngörülen yatırımları yapabilme imkânına 

sahip değildir. Bu nedenle, Afyon, Turhal ve Erzincan Makine fabrikalarının ekonomiye 

kazandırılması için özel sektöre satılması konusunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde 

bulunulması gerekli görülmektedir. 

Şirketin elinde bulunan şeker fabrikalarından, Çarşamba Şeker Fabrikası 2011 yılından 

bu yana yeterli pancar temin edemediği için üretim faaliyetinde bulunamamaktadır. Bu 

fabrikanın sorumluluk sahalarında 2016 yılında 562 ton, 2017 yılında1.348 ton pancar üretilmiş 

olup, bu pancarlar Çorum Şeker Fabrikasında işlenmiştir. 2018 yılında ise Çorum Şeker 

Fabrikası özelleştirildiğinden üretilen 2.030 ton pancar tesellüm edilerek Kastamonu Şeker 

Fabrikasına gönderilmiştir. Çarşamba arazilerinde yetişen şeker pancarı polar şeker varlığı 

yönünden yetersiz olduğu için, çiftçi şeker pancarı yerine alternatif ürünleri üretmeyi tercih 

etmektedir. Gelecek yıllarda da şeker pancarı üretilmesi muhtemel görünmemektedir. 
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Uzun yıllardan bu yana üretim yapmayan Çarşamba Şeker Fabrikasında halen 30 memur 

ve 133 işçi bulunmaktadır. Ayrıca çalışmayan bu fabrikanın bazı makine aksamları ihtiyaç 

duyulan diğer fabrikalara nakledilmiştir. Geri kalan alet makine ve ekipmanlarının da 

çalışmakta olan diğer fabrikalara nakledilmesi gerekli görülmektedir. Yıllardan bu yana 

çalışmadan duran bu fabrikada personel bulundurulması önemli bir israf olarak görülmektedir. 

Söz konusu fabrikada yeniden şeker üretilmesi imkânı bulunmadığından, çalışanlarının diğer 

fabrikalara nakledilerek, fabrika tesislerinin ekonomiye kazandırılması yönünde karar alınması 

önemli görülmektedir. 

Öneri: 

Daha önce Afyon, Erzincan ve Turhal Şeker Fabrikaları ile bağlantılı olarak üretim 

faaliyetinde bulunan ve bu fabrikaların özelleştirilmesinden sonra Şirket Yönetim Kurulunca 

bağımsız ‘’Müdürlük’’ haline getirilen Afyon, Erzincan ve Turhal Makine fabrikalarının 

müstakil olarak çalışabilmeleri için yeni yatırımlara ihtiyaç duyulması, personel imkânları 

yönünden yetersiz hale gelmesi, 2011 yılından bu yana üretim yapmayan Çarşamba Şeker 

Fabrikasının da yeniden üretime açılma imkânının bulunmaması sebebiyle, söz konusu 

fabrikaların üretim için gerekli olan alet ekipman ve personelinin uygun görülen diğer 

fabrikalara nakledilerek, fabrikaların ekonomiye kazandırılmaları için karar alınması yönünde 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması önerilir. 

BULGU 8.1.27: Çiftçilere Yaş Pancar Posası Bedeli Olarak İstihkak Kartı 

Verilmesi 

Şirkete bağlı fabrikalarda şeker üretimi sırasında işlenen pancarın yaklaşık %30’u 

civarında yaş pancar posası meydana gelmektedir. Söz konusu posanın %20’si üreticilere 

istihkak olarak dağıtılmaktadır. Ancak sözleşmelerde %20’ye kadar ifadesi yer almaktadır. 

Şirketin daha düşük miktarlarda küspeyi istihkak olarak verebilme imkânı varken, tercihini en 

üst sınırdan verme yönünde kullanmaktadır. Çiftçiler fabrikalar tarafından kendilerine verilen 

istihkak kartları sayesinde ya bu yaş pancar posasını almakta veya istihkak kartlarını bir 

başkasına piyasada oluşan fiyatlar üzerinden satmaktadırlar. Bu durum yaş pancar posası 

üzerinden rant oluşmasına ve bundan faydalanmak isteyen haksız kazanç oluşumlarına neden 

olmaktadır. 

 Çiftçilerin aracılar ile yapmış oldukları küspe kartı alışverişi tamamen kayıt dışı 

olduğundan, alım satımlarda fatura kesilmesi imkânı bulunmamaktadır. Söz konusu alış verişin 

vergi ziyanına neden olduğunu söylemek mümkündür. Şirketin dağıtmış olduğu istihkak 
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kartları sebebiyle bu kayıt dışı piyasa oluşmasının dolaylı da olsa her hangi bir aşamasında 

bulunmaması gerekli görülmektedir.  

Çiftçilerden yaş pancar posası kartlarını toplayan aracılar, posayı ambalaj makineleri ile 

ambalajladıktan sonra yıl içinde yüksek fiyatlarla yine talep eden besicilere satmaktadırlar. Eski 

yıllarda birçok fabrikada küspe kurutma tesislerinin ve ambarlarının bulunduğu, üretim 

sırasında meydana gelen küspenin kurutularak daha sonra talep edenlere satıldığı öğrenilmiştir. 

Şeker üretiminin yan ürünü olan ve önemli bir ekonomik değere sahip olan yaş pancar 

posasının üreticiye bedelsiz istihkak olarak verilmesi yerine, istihkak olarak verilmesi uygun 

görülen yaş küspe miktarının, Yönetim Kurulunca belirlenecek bedel üzerinden paraya 

çevrilmesi, söz konusu paranın pancar faturalarına yansıtılarak çiftçiye ödenmesi, üretim 

sırasında meydana gelen yaş küspenin tamamının ambalajlanarak kayıt altına alınması, 

küspenin piyasa da oluşacak fiyat üzerinden satılarak gelir elde edilmesi, ekonomik işletmecilik 

açısından gerekli görülmektedir.  

Fabrikaların çalışması sürecinde yan ürün olarak ortaya çıkan yaş pancar posası üretimin 

devamlılığının aksamaması için ortamdan derhal uzaklaştırılması gereken bir maddedir. Aksi 

takdirde fabrikalarda duruşlara sebep olması kaçınılmazdır. Belirtilen sebepler dikkate alınarak, 

fabrikalardaki üretim faaliyetlerini önemli ölçüde sıkıntıya sokan yaş küspe sorununa kalıcı bir 

çözüm getirilmesi önemli görülmektedir. 

Özellikle büyük fabrikalarda meydana gelen yaş pancar posasının alınacak ambalajlama 

makineleri ile ambalajlandıktan sonra yıl içinde talep eden besicilere fabrikalar tarafından 

pazarlanması, bu yan ürünün şirketin menfaatleri lehine değerlendirilmesi bakımından faydalı 

görülmektedir. 

Öneri: 

Şirkete bağlı fabrikalarda, kampanya döneminde meydana gelen yaş pancar posasının, 

%20’ye kadar olan kısmının çiftçilere istihkak kartı olarak verilmesi, çiftçilerinde bu kartları 

piyasadaki aracılara değişik fiyatlar üzerinden kayıt dışı olarak satmaları vergi ziyanına sebep 

olduğundan, söz konusu yaş pancar posasının, Yönetim Kurulu’nca tespit edilecek bedel 

üzerinden paraya çevrilmesi, bu paraların çiftçilerin pancar faturalarına yansıtılarak ödenmesi, 

üretim sürecinde meydana gelen bütün yaş küspenin ise ambalajlanarak kayıt altına alınması, 

daha sonra yıl içinde oluşacak fiyatlar üzerinden piyasaya satılması önerilir. 
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BULGU 8.1.28: 8.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

8.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

BULGU 8.2.1: Kuruluş'un Mevcut Organizasyon Yapısı İle İşgücü ve Zamandan 

Tasarruf Sağlanamaması 

T. Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin organizasyon şemasının incelenmesinde; Genel Müdürlük 

merkezinin, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği dışında, 5 Genel Müdür Yardımcısı ile 12 Daire Başkanlığı ve bunlara bağlı 48 

şube müdürlüğü ile faaliyetlerini sürdürdüğü görülmektedir. 

2018 yılı içinde özelleştirme çalışmaları çerçevesinde satışı yapılan 10 şeker 

fabrikasında devir tarihi itibariyle çalışan toplam 432 nakle tabi memur ve sözleşmeli 

personelden 339’unun ihtiyaç fazlası personel olarak Devlet Personel Dairesi Başkanlığına 

bildirildiği ve yılsonu itibariyle 296 personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakillerinin 

sağlandığı, 88 personelin makine fabrikalarına aktarıldığı, 20 personelin emeklilik, 3 personelin 

de istifa suretiyle ayrıldığı görülmüştür. 

Bu çerçevede faaliyetlerini sürdüren 15 şeker fabrikasında 2017 yılında 203 olan memur 

ve sözleşmeli personel kadroları 171’e, 166 olan çalışan personel sayısı da 2018 yılsonu 

itibariyle 128’e düşmüştür. 

Yine satışı gerçekleştirilen 10 şeker fabrikasında, iş kanununa tabi olarak çalışan 2.662 

işçiden, 694 işçinin özelleşen fabrikaların bünyesinde faaliyet gösteren makina fabrikalarına 

nakilleri sağlanmış, 959 işçinin emeklilik, istifa yolu ile Şirketten çıkışları yapılmış, 1.009 

işçinin de iş akitlerinin feshedilmiş ve 13.513 olan daimi ve muvakkat işçi kadroları, özelleşen 

10 fabrikanın işçi kadrolarının iptal edilmesi sonucu 2018 yılsonu itibariyle 8.224 olarak 

güncellenmiş, çalışan işçi sayısı da geçen yıla göre %28 oranında azalarak 5.198’e düşmüştür.  

Faaliyetini sürdüren fabrikalarda durum böyle iken, Genel Müdürlük merkezinde 2017 

yılsonu itibariyle I sayılı cetvele tabi 106 personel kadrosundan, 75’inin, 2018 yılsonu itibariyle 

de 73’ünün dolu olduğu,  II sayılı cetvele tabi 286 sözleşmeli personel kadrosunun da 2017 

yılsonunda 167’si dolu iken, 2018 yılsonu çalışan sayısının da 155’e düştüğü, böylece Genel 

Müdürlük merkez teşkilatında 2017 yılsonuna göre toplam personel sayısının sadece 12 

azaldığı, keza Şeker Enstitüsünde de buna benzer durumun olduğu ve 2017 yılında 55 olan 

personel sayısının 2018 yılsonu itibariyle 52’ye düştüğü gözlenmiştir. 
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Yukarıda da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, yıl içinde 10 fabrikanın satışından sonra 

taşra teşkilatındaki daralmaya paralel olarak Kuruluşun Genel Müdürlük merkez teşkilatında 

bir düzenleme yapılmamıştır. 

Diğer yandan Genel Müdürlük yapılanması ile fabrikaların idari yapısının örtüşmediği, 

bu şekilde bir yapılanmanın yönetimsel açıdan bir takım sıkıntılara neden olduğu merkez 

birimlerindeki, farklı başkanlıklar tarafından verilen emir ve talimatların, fabrikalarda konuyla 

ilgili personel üzerinde birbiriyle çelişen anlamlara, emek ve zaman kaybına yol açtığı 

görülmektedir. Bu itibarla bazı dairelerin işin niteliğine göre birleştirilmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Örneğin, şeker üretimi ile üretim sonrası revizyon çalışmalarının fabrikalarda aynı 

personel tarafından yapılmasına rağmen, Genel Müdürlük Merkezinde bu hizmetler, Şeker 

Üretim Dairesi Başkanlığı, Bakım, Onarım ve Enerji Dairesi Başkanlığı ile Proje ve Yeni 

Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından yönlendirilmektedir. Bu nedenle üç daire başkanlığının 

Üretim Proje ve Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı adı altında birleştirilmesinin karar sürecinin 

kısaltılması ile emek ve zaman kaybına neden olmaması bakımından yararlı olacağı 

düşünülmektedir. 

Diğer yandan Şirketin tarım ile ilgili faaliyetleri, Tarımsal Üretim Dairesi Başkanlığı ve 

Tarımsal Proje ve Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Özelleştirme 

sürecinde olan Şirket’in yeni proje uygulamaya koyması imkanı bulunamadığından, iki daire 

başkanlığının Tarımsal Üretim ve Proje Daire Başkanlığı adı altında toplanması yine işgücü ve 

zaman kaybının önlenmesi bakımından gerekli görülmektedir. 

Ayrıca genel olarak KİT’lerin organizasyon şemaları incelendiğinde personel, eğitim ve 

sosyal işlerle ilgili iş ve işlemlerin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı adı altında organize 

edildiği görülmektedir. 

Bu itibarla Şirket’te İdari İşler Dairesi Başkanlığı ile Personel ve Sosyal İşler Dairesi 

Başkanlığı altında dağınık halde yürütülmeye çalışılan personel, eğitim ve sosyal işlerle ilgili 

hizmetlerin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı çatısı altında toplanmasının ayrı müdürlükler 

tarafından yürütülen iş ve işlemlerde karar alma süreçlerinin kısaltılması ile mükerrer olarak 

yapılan işlerin tek birim altında yürütülmesinin zaman ve personel açısından tasarruf 

sağlayacağı düşünülmektedir.   

Buna benzer örnekler dikkate alınarak; kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması 
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ile işgücü ve zamandan tasarruf sağlanmasının yanı sıra yönetimde etkinliğin artırılması 

açısından, Genel Müdürlük merkez teşkilatının gözden geçirilerek benzer iş ve işlemlerin bir 

birim altında toplanması zorunluluk arz etmektedir. 

Söz konusu daire başkanlıklarının oluşturulmasına paralel olarak müdürlük sayılarının 

da benzer iş ve işlemlerin aynı müdürlük adı altında toplanmak suretiyle yeniden düzenlenmesi 

ile bu yapılanmanın sevk ve idaresinin yapılabilmesini teminen genel müdür yardımcısı 

sayısının tarım, imalat ile idari ve mali işlerden sorumlu olacak şekilde yeniden belirlenmesi 

gerekmektedir. 

Kuruluşun taşra teşkilatını oluşturan Fabrika Müdürlüklerinde de Genel Müdürlük 

merkezi reorganizasyon çalışmalarına uyum sağlayacak şekilde Fabrika Müdür yardımcısı 

sayısının tarım, imalat-bakım onarım ve idari ve mali olmak üzere yeniden düzenlenmesi ile 

müdür yardımcılarına bağlı birimlerin de gördükleri hizmetin nitelik ve etkinlikleri dikkate 

alınarak yeniden tespit edilmesinde yarar görülmektedir. 

Ayrıca, fabrika içindeki fonksiyonunu yitiren birimlerin kapatılması ile makinistlik, 

kazan dairesi, türbin, elektrik atölyesi, ham fabrika, rafineri, meydan, boruhane, ölçü kontrol, 

mekanik atölye olmak üzere 10 ayrı birimden oluşan yapının, pancar işleme, şeker üretim, enerji 

üretim ve bakım onarım birimleri olmak üzere yeniden belirlenerek diğer birimlerin de ilgisine 

göre bu birimler ile ilişkilendirilmesi iş akışı ve insan kaynaklarının etkin ve verimli 

kullanılması açısından önem arz etmektedir. 

Diğer yandan 27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı Mükerrer sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın KİT’lerle ilgili 1.3.2 Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme başlığı altında, 233 sayılı KHK kapsamındaki kuruluşlar 

ile özelleştirme programında bulunan kuruluşların da KİT dengesi kapsamında izlendiği ve 

2019 yılı hedeflerinde  “KİT’ler verimliliği artacak ve kamu maliyesine yükleri azaltacak 

şekilde yapılandırılacaktır.” hükmü yer almaktadır. 

17.10.2018 tarih ve 30568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2109 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programına 

göre Uygulayacakları Strateji ve Yöntemlerin Belirlenmesine Dair Kararın Yürürlüğe 

Konulması Hakkındaki 186 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının Genel İlkeler başlıklı 3 üncü 

maddesinin (b) fıkrasında “kamu teşebbüslerinin tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve 

karlılığı artıracak tedbirler alınacaktır.” (c) fıkrasında ise “Etkin bir insan kaynakları politikası 
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izlenecektir.” hükümlerine yer verildiği görülmektedir. 

Öneri: 

2018 yılında 10 şeker fabrikasının satılması ile fabrika sayısının azaldığı dikkate 

alınarak, Kuruluşun amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere, T. Şeker Fabrikaları A.Ş’nin 

Genel Müdürlük merkezi ve taşra teşkilatı organizasyon şemasının gözden geçirilerek, 

kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması ile bilgi, yetenek ve tecrübeye dayalı iş bölümü 

ve ihtisaslaşmaya imkan sağlayacak şekilde, benzer iş ve işlemlerin bir birim altında toplanmak 

suretiyle işgücü ve zamandan tasarruf sağlanmasını teminen; 

-Genel Müdürlük Merkezinde, Şeker Üretim Dairesi Başkanlığı, Bakım, Onarım ve 

Enerji Dairesi Başkanlığı ile Proje ve Yeni Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 

şeker üretimi ile üretim sonrası revizyon çalışmalarının, fabrikalarda aynı personel tarafından 

yapıldığı dikkate alınarak, üç daire başkanlığının Üretim Proje ve Bakım Onarım Dairesi 

Başkanlığı adı altında birleştirilmesi, 

- Özelleştirme sürecinde olan Şirket’in, yeni proje uygulamaya koyması imkanı kısıtlı 

olduğundan Tarımsal Üretim Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Proje ve Tesisler Dairesi 

Başkanlığı tarafından yürütülen tarım ile ilgili faaliyetlerin, fabrikalarda konuyla ilgili personel 

üzerinde zaman zaman çelişkilere yol açtığından, iki daire başkanlığının Tarımsal Üretim ve 

Proje Daire Başkanlığı adı altında toplanması, 

- İdari İşler Dairesi Başkanlığı ile Personel ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı altında 

dağınık halde ve ayrı müdürlükler tarafından mükerrer olarak yapılan personel, eğitim ve sosyal 

işlerle ilgili hizmetlerin tek birim altında yürütülmesinin karar alma sürecinin kısaltılması ile 

zaman ve personel açısından tasarruf sağlayacağı dikkate alınarak, İnsan Kaynakları Daire 

Başkanlığı çatısı altında birleştirilmesi, 

-Söz konusu daire başkanlıklarının oluşturulmasına paralel olarak benzer iş ve 

işlemlerin aynı müdürlük adı altında toplanmak suretiyle yeniden düzenlenmesi ile karar alma 

sürecinin hızlandırılması ve uygulama birliğinin sağlanarak bu yapılanmanın sevk ve idaresinin 

yapılabilmesini teminen, genel müdür yardımcısı sayısının tarım, imalat ile idari ve mali 

işlerden sorumlu olacak şekilde yeniden belirlenmesi,  

-Kuruluşun taşra teşkilatını oluşturan Fabrika Müdürlüklerinde de Genel Müdürlük 

merkezi reorganizasyonu çalışmalarına uyum sağlayacak şekilde Fabrika Müdür yardımcısı 

sayısının tarım, imalat-bakım onarım ve idari ve mali olmak üzere belirlenmesi ile bu müdür 
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yardımcılarına bağlı birimlerin de gördükleri hizmetin nitelik ve etkinlikleri dikkate alınarak 

yeniden tespit edilmesi, 

-Fabrika içindeki fonksiyonlarını yitiren birimlerin kapatılması ile makinistlik, kazan 

dairesi, türbin, elektrik atölyesi, ham fabrika, rafineri, meydan, boruhane, ölçü kontrol, mekanik 

atölye olmak üzere 10 ayrı birimden oluşan yapının, pancar işleme, şeker üretim, enerji üretim 

ve bakım onarım birimleri olmak üzere fonksiyonel gruplandırılarak diğer birimlerin de ilgisine 

göre bu birimler ile ilişkilendirilmesi, 

Suretiyle daha verimli hale getirecek bir reorganizasyona gidilmesi önerilir. 

BULGU 8.2.2: Kuruluşun Genel Müdürlük Merkez Teşkilatında 2017 Yılından 

İtibaren Boş Olan Daire Başkanlıklarına Atama Yapılmaması 

Kuruluş Genel Müdürlük merkezinde yapılan incelemelerde; 2017 yılı içinde, boş olan 

5 daire başkanlığına, Yönetim Kurulunun 24.10.2017 tarih ve 2816/25-26 sayılı kararı ile atama 

yapılması kabul edilmiş ve onay alınmasını teminen Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 

30.10.2017 tarih ve 71348 sayılı yazı ile başvuruda bulunulmuştur. 

Ancak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığından herhangi bir cevap alınamadığından, yine 

Yönetim Kurulunun 25.12.2018 tarih ve 2848/27-7 sayılı kararı ile söz konusu atamaların iptal 

edilmesine karar verildiği görülmüştür. 

Aradan geçen süre içinde 2 daire başkanlığının daha emeklilik vb. nedenler ile boşalmış 

ve organizasyon şemasında yer alan 12 daire başkanlığından, 2018 yılsonu itibariyle boş olan 

7 daire başkanlığının, Genel Müdürlük tarafından vekâleten görevlendirilen personel tarafından 

yürütüldüğü, hatta bir daire başkanlığına vekâlet eden personelin, fabrika müdürlüğü 

kadrosunda bulunması nedeniyle, ilgili fabrika müdürlüğü görevine de fabrika müdür 

yardımcısının vekalet ettiği ve boş olan 7 daire başkanlığının, 2 yılı aşkın süredir vekalet 

suretiyle yürütülmesinin devamlılık arz eden bir duruma dönüştüğü görülmektedir.  

399 sayılı KHK’nin 3 üncü maddesinin (b) bendinde; Devlet tarafından tahsis edilen 

kamu sermayesinin, karlı, verimli ve ekonominin kurallarına uygun bir şekilde kullanılmasında, 

bulunduğu teşkilat, hiyerarşik kademe ve görev unvanı itibariyle Kuruluşun karlılık ve 

verimliliğini doğrudan doğruya etkileyebilecek karar alma, alınan kararları uygulatma ve 

uygulamayı denetleme yetkisi verilmiş asli ve sürekli görevlerin genel idare esaslarına göre 

yürütülmesi gerektiği belirtilerek, maddenin devamında, daire başkanlığı kadroları da asli ve 
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sürekli görevler arasında sayılmış olup, söz konusu görevlerin gereği gibi yapılmasını teminen, 

söz konusu unvanların, belirli yetki ve güvenceler ile donatılmış memurlar eliyle yürütülmesi 

öngörülmüştür. 

Öneri: 

Kuruluş Genel Müdürlük merkezinde; 2018 yıl sonu itibariyle boş olan 7 daire 

başkanlığının, Genel Müdürlük tarafından vekaleten görevlendirilen personel tarafından 2 yılı 

aşkın süredir vekalet suretiyle yürütüldüğü ve devamlılık arzeden bir duruma dönüştüğü dikkate 

alınarak; Genel Müdürlük reorganizasyon çalışmaları sonucunda oluşturulacak organizasyon 

şemasında boş olan daire başkanlıklarına, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Ana 

Sözleşmesi’nin Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkilerini belirleyen 14 üncü Maddesinde; “… 

Yönetim Kurulu, Şirket Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, tüm 

müdürleri ve personelin ataması ve tayini, denetimi ve işten çıkarılması gibi ilgili kanun ve bu 

ana sözleşme ile verilmiş olan bütün idari görevlerin yapılmasında yetkili ve sorumludur. “ 

hükmü çerçevesinde bir an evvel asaleten atama yapılması önerilir. 

BULGU 8.2.3: Finansal tabloların, Türk Ticaret Kanunu'nda Belirtilen Süreler 

İçinde Hazırlanmaması 

Kuruluşun 2018 yılına ait finansal tablolarının, Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret 

Kanununda belirtilen süreler içerisinde hazırlanmadığı ve Genel Kurul’a sunulmadığı 

görülmüştür. 

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 20-C maddesi uyarınca, 

özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirket 

statüsündeki kuruluşlarda, Türk Ticaret Kanununun genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri 

uygulanmadığından, Kuruluş Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan finansal tablolar 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca kabul edilmektedir. 

Kuruluşun ilgili birimlerinde hazırlanan 2018 yılına ait finansal tablolar, 12.04.2019 

tarihinde Yönetim Kuruluna sunulmuş olup, 26.04.2019 tarihinde Yönetim Kurulunca kabul 

edilmiştir.  

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 514 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre; 

“Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş 

bulunan finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço 

gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar.” hükmüne 

aykırı olarak 2018 yılı finansal tabloları, 2019 yılı mart ayı içinde hazırlanmamış ve 
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığına sunulmamıştır. 

Öneri: 

Kuruluşa ait finansal tablo ve eklerin, Türk Ticaret Kanunu’nun 514 üncü maddesinin 

birinci fıkrasında belirtildiği üzere, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde 

hazırlanarak genel kurula sunması önerilir. 

BULGU 8.2.4: Kuruluşun Sermaye Artırımına İhtiyaç Duyması 

Kuruluş, 2018 yılı faaliyet dönemini 1.354.075 bin TL dönem net zararı ile kapatmış 

olup, dönem içerisinde öz kaynaklarının %76,1’ini yitirmiştir. Bu durum, öz kaynakların pasif 

toplamı içindeki payını %8,1’e, mali yeterlilik oranını %8,8’e geriletmiştir. 

Toplam varlıkların, yabancı kaynaklarla finanse edilme oranı yıllar itibariyle artarak 

2018 yılında  %91,9’a çıkmış olmasına rağmen, bu durumun öz sermaye karlılığının artmasına 

ise etkisi olmamıştır.  

Yabancı kaynaklara aşırı derecede bağımlı hale gelen ve ağır bir finansman yükü ile 

karşı karşıya olan Kuruluşun finansman giderleri, faaliyet giderlerini de 1,5 kat aşarak toplam 

giderler içinde her yıl daha da artan bir paya sahip olmaktadır.  

2018 yılı sonu itibariyle, kısa vadeli yabancı kaynaklar tutarı, dönen varlıklar tutarını 

aşmış ve böylece Kuruluş negatif net işletme sermayesi ile karşı karşıya kalmıştır.  

Bununla birlikte, Kuruluş’un 2018 yılı içinde 10 adet fabrikası özelleştirilmiş, böylece 

üretim kapasitesi yarı yarıya azalmıştır.  

Bütün bu gelişmeler, Kuruluşun ilerleyen yıllarda nakit girişini sağlama ve borçlarını 

ödeme konusunda sıkıntı yaşayabileceğini ve ödeme riski ile karşı karşıya kalabileceğini ortaya 

koymaktadır. 

Ayrıca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Sermayenin kaybı, borca batık olma 

durumu” başlıklı 376 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre; “Son yıllık bilançoya göre, sermaye 

ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı 

takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya 

sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer.”  

2018 yılı içerisinde, Özeleştirme İdaresi Başkanlığınca, nominal sermayenin 

ödenmemiş kısmı olan 132.159 bin TL ödenmiş ve sermaye tavanına ulaşılmış olmasına karşın, 

Kuruluş’un zarar toplamının sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamına oranı; geçen yıla göre 
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%100 artarak (2.698.465/3.043.448) 0,89 seviyesine yükselmiş olup, mevcut durum itibariyle 

Kuruluş’un finansal sorunları devam etmektedir.  

Öneri: 

2018 yılında yapılan özelleştirmeler neticesinde üretim kapasitesi yarı yarıya azalan 

Kuruluşun taşımakta olduğu finansal yükün hafifletilmesi ve bu kapsamda nakit ihtiyacının 

azaltılması, yabancı kaynaklara aşırı bağımlılığının giderilmesi, artan zarar sebebiyle önemli 

bir kısmı karşılıksız kalan sermayenin telafisi bakımından, yetkili merciler nezdinde gerekli 

girişimlerde bulunulmak suretiyle sermaye artırımına gidilmesi, önerilir. 

9. SONUÇ 

 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 18.06.2019 

tarih ve 2019/ÖİB-K-07 sayılı kararı ile kabul edilen 2018 yılı bilançosu ve 1.354.074.587,74 

Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. 
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Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları 

Ek 1.1 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 31.12.2018 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları (Bilanço 

Dışı Yükümlülükler dâhil) 

Ek 1.2 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 31.12.2018 Tarihli Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek 1.3 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 2018 Yılı Nakit Akış Tablosu 
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               Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 31.12.2018 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları       Ek 1.1 

Aktif(Varlıklar) 

2017                                                                      

TL 

2018                                                                                

TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I- Dönen varlıklar         

A- Hazır değerler   7.779.017,11  203.707.296,38 

1- Kasa 1.356.011,62   91.932,83  

2- Alınan çekler       

3- Bankalar 6.411.269,24   203.614.304,80  

4- Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)       

5- Diğer hazır değerler 11.736,25   1.058,75  

B- Menkul kıymetler       

1- Hisse senetleri       

2- Özel kesim tahvil, senet ve bonoları       

3- Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları       

C- Ticari alacaklar   2.099.008.709,97  1.114.721.362,45 

1- Alıcılar 2.094.852.224,41   960.770.170,20  

2- Alacak senetleri       

3- Alacak senetleri reeskontu (-)       

4- Kazanılmamış finansal kir. faiz gel. (-)       

5- Verilen depozito ve teminatlar 93.463,95   73.609,48  

6- Diğer ticari alacaklar 4.063.021,61   153.877.582,77  

7- Şüpheli ticari alacaklar 21.183.413,00   20.958.724,79  

8- Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 21.183.413,00   20.958.724,79  

D- Diğer alacaklar   9.900.347,45  8.356.927,11 

1- Ortaklardan alacaklar 41.716,73   62.420  

2- İştiraklerden alacaklar       

3- Bağlı ortaklıklardan alacaklar       

4- Personelden alacaklar 1.577.153,26   1.339.908,67  

5- Diğer çeşitli alacaklar 8.281.477,46   6.954.598,44  

6- Diğer alacak senetleri reeskontu (-)       

7- Şüpheli diğer alacaklar 4.003.335,50   5.156.192,78  

8- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 4.003.335,50   5.156.192,78  

E- Stoklar   3.614.948.449,36  2.829.502.420,97 

1- İlk madde ve malzeme 255.498.659,15   211.578.880,59  

2- Yarı mamuller 14.188.252,06   11.018.440,77  

3- mamuller 3.342.539.635,65   2.605.679.187,80  

4- Ticari mallar 295.157,51   225.807,41  

5- Diğer stoklar 2.036.425,42   726.688,61  

6- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)       

7- Verilen sipariş avansları 390.319,57   273.415,79  

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım mal.       

1- Yıllara yaygın inşaat ve onarım mal.       

2- Yıllara yaygın inşaat enf. düzl. hesabı       

3- Taşeronlara verilen avanslar       

G- Gelecek aylara ait gid. ve gelir tah.   14.492.990,48  12.219.885,77 

1- Gelecek aylara ait giderler 11.566.123,60   10.487.133,30  

2- Gelir tahakkukları 2.926.866,88   1.732.752,57  

H- Diğer dönen varlıklar   34.986.202,14  22.760.298,10 

1- Devreden katma değer vergisi 34.663.379,55   21.199.799,33  

2- İndirilecek katma değer vergisi       

3- Diğer katma değer vergisi       

4- Peşin ödenen vergi ve fonlar 222.328,26   498.901,14  

5- İş avansları    716.180  

6- Personel avansları 45.828,22   60.488,52  

7- Sayım ve tesellüm noksanları 56.771,89   287.034,89  

8- Diğer çeşitli dönen varlıklar       

9- Diğer dönen varlıklar karşılığı (-) 2.105,78   2.105,78  

                   Dönen Varlıklar Toplamı   5.781.115.716,51  4.191.268.190,78 
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Aktif(Varlıklar) 

2017                                                                      
TL 

2018                                                                               
TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II- Duran varlıklar         

A- Ticari alacaklar   48.078.259,42  106.723.059,33 

1- Alıcılar 47.606.049,00   106.204.654,50  

2- Alacak senetleri       

3- Alacak senetleri reeskontu (-)       

4- Verilen depozito ve teminatlar 472.210,42   518.404,83  

5- Şüpheli alacaklar karşılığı (-)       

B- Diğer alacaklar   2.675.681,64  2.647.681,64 

1- Ortaklardan Alacaklar 2.621.181,64   2.621.181,64  

2- İştiraklerden Alacaklar       

3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar       

4- Personelden Alacaklar       

5- Diğer Çeşitli Alacaklar 54.500,00   26.500  

6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)       

7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)      288.871.77 

C- Mali duran varlıklar   288.871,77  288.871,77 

1- Bağlı menkul kıymetler 288.871,77   288.871,77  

2- Bağlı menkul kıymetler değ. düşk, karş (-)       

3- İştirakler       

4- Bağlı ortaklıklar       

D- Maddi duran varlıklar   679.022.359,15  448.367.869,04 

1- Arazi ve arsalar 101.924.456,85   68.116.211,70  

2- Yer altı ve yer üstü düzenleri 200.491.306,22   121.538.426,91  

3- Binalar 487.226.976,89   328.975.408,44  

4- Tesis, makina ve cihazlar 1.281.581.446,90  8 822.039.009,16 822 

5- Taşıtlar 24.741.447,09   15.108.073,68 12 

6- Demirbaşlar 61.759.318,59   48.492.418,27  

7- Diğer maddi duran varlıklar       

8- Birikmiş amortismanlar (-) 1.558.619.523,27   1.005.242.495,95  

9- Yapılmakta olan yatırımlar 79.916.929,88   49.340.816,83  

10- Verilen avanslar        

E- Maddi olmayan duran varlıklar   5.057,04  3.345,88 

1- Haklar 53.467,84   34.591,12  

2- Şerefiye       

3- Kuruluş ve örgütlenme giderleri       

4- Araştırma geliştirme giderleri       

5- Özel maliyetler       

6- Diğer maddi olmayan duran varlıklar 1.733.641,19   1.733.641,19  

7- Birikmiş amortismanlar (-) 1.782.051,99   1.764.886,43  

8- Verilen avanslar       

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar   2.829,39  - 

2- Hazırlık ve geliştirme giderleri       

3- Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar 66.685,96   14.146,96  

4- Birikmiş tükenme payları (-) 63.856,57   14.146,96 1 

5- Verilen avanslar       

G- Gelecek yıllara ait gid. ve gel tah.   134.206,38  694.834,23 

1- Gelecek yıllara ait giderler  134.206,38   694.834,23  

2- Gelir tahakkukları       

H- Diğer duran varlıklar   295.045,28  242.459,73 

1- Gelecek yıllarda indirilecek KDV       

2- Diğer katma değer vergisi       

3- Peşin ödenen vergiler ve fonlar        

4- Diğer çeşitli duran varlıklar 4.879.737,53   1.717.368,04  

5- Birikmiş amortismanlar (-) 4.584.692,25   1.474.908,31  

  Duran varlıklar toplamı   730.502.310,07  558.968.121,62 

  Aktif (Varlıklar toplamı)   6.511.618.026,58  4.750.236.312,40 
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Pasif(Kaynaklar) 

2017                                                                       

TL 

2018                                                                               

TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar         

A- Mali borçlar   2.765.180.000  2.919.900.0001 

1- Banka kredileri 2.765.180.000                   2.769.900.000  

2- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar       

3- Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma mal.(-)       

4- Uzun vadeli kredilerin anapara takt ve faizleri       

5- Tahvil anapara borç taksit ve faizleri       

6- Çıkarılmış bonolar ve senetler       

7- Çıkarılmış diğer menkul kıymetler       

8- Menkul kıymetler ihraç farkı (-)       

9- Diğer mali borçlar 0,00   150.000.0000  

B- Ticari borçlar   1.832.986.765,36  1.115.593.515,06 

1- Satıcılar 1.799.617.680,37   1.086.254.392,30  

2- Borç senetleri       

3- Borç senetleri reeskontu (-)       

4- Alınan depozito ve teminatlar 5.731.876,14   3.939.939,82  

5- Diğer ticari borçlar 27.637.208,85   25.399.182,94  

C- Diğer borçlar   5.007.537,34  18.466.236,22 

1- Ortaklara borçlar 1.060.000,00     

2- İştiraklere borçlar       

3- Bağlı ortaklıklara borçlar       

4- Personele borçlar 164.461,01   11.056.500,10  

5- Diğer çeşitli borçlar  3.783.076,33   7.409.736,12  

6- Diğer borç senetleri reeskontu (-)       

D- Alınan avanslar   7.021.972,36  9.871.966,96 

E- Yılara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bed.       

1- Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri       

2- Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzl hesabı       

F- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler   50.321.870,15  39.895.221,04 

1- Ödenecek vergi ve fonlar 24.841.970,56   16.040.558,33  

2- Ödenecek sosy güvenlik kesintileri 18.818.884,51   16.605.851,07  

3- Vadesi gelmiş ert. veya taks. ver. ve diğ. yük. 5.370.463,63   4.297.904,87  

4- Ödenecek diğer yükümlülükler 1.290.551,45   2.950.906,77  

G- Borç ve gider karşılıkları   204.804.566,47  218.242.245,47 

1- Dönem kârı vergi ve diğ. yas. yük. karşılıkları       

2- Dönem kârının peş. öd. ver. ve diğer yük.  (-)       

3- Kıdem tazminatı karşılığı       

4- Diğer borç ve gider karşılıkları 204.804.566,47   218.242.245,47  

H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları   1.170.857,05  2.477.654,77 

1- Gelecek aylara ait gelirler 30.065,66   120.278,48  

2- Gider tahakkukları 1.140.791,39   2.357.376,29  

I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar   0,00   

1- Hesaplanan katma değer vergisi       

2- Diğer katma değer vergisi       

3- Sayım ve tesellüm fazlaları       

4- Diğer çeşitli yabancı kaynaklar       

  Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   4.866.493.568,73  4.324.446.839,52 
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Pasif(Kaynaklar) 

2017                                                                       

TL 

2018                                                                                

TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar         

A- Mali borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 

1- Banka kredileri 0,00   0,00   

2- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 0,00   0,00   

3- Ertelenmiş finansal kir. borç. mal. (-) 0,00   0,00   

4- Çıkarılmış tahviller 0,00   0,00   

5- Çıkarılmış diğer menkul kıymetler 0,00   0,00   

6- Menkul kıymetler ihraç farkı (-)   0,00   

7- Diğer mali borçlar   0,00   

B- Ticari borçlar   1.830.279,74  2.101.007,71 

1- Satıcılar       

2- Borç senetleri       

3- Borç senetleri reeskontu (-)       

4- Alınan depozito ve teminatlar 1.830.279,74   2.101.007,71  

5- Diğer ticari borçlar       

C- Diğer borçlar   54.509,04  26.509,04 

1- Ortaklara borçlar 54.500   26.500  

2- İştiraklere borçlar       

3- Bağlı ortaklıklara borçlar       

4- Diğer çeşitli borçlar 9,04   9,04  

5- Diğer borç senetleri reeskontu (-)       

6- Kamuya olan ert. veya takst. borçlar       

D- Alınan avanslar       

E- Borç ve gider karşılıkları   36.703.618,59  39.040.379,89 

1- Kıdem tazminatı karşılığı 19.112,21   6.248,04  

2- Diğer borç ve gider karşılıkları 36.684.506,38   39.034.131,85  

F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tah.   9.805,27  10.646,77 

1- Gelecek yıllara ait gelirler 9.805,27   10.646,77  

2- Gider Tahakkukları       

G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar       

1- Gelecek yıllara ert. veya terkin ed. KDV       

2- Diğer çeşitli uzun vadeli yabancı kayn.       

  Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı   38.598.212,64  41.178.543,41 

  Yabancı kaynaklar toplamı   4.905.091.781,37  4.365.625.382,93 

III- Öz kaynaklar        

A- Ödenmiş sermaye   2.367.840.728,00  2.5000.000.000 

1- Sermaye 2.500.000.000,00   2.500.000.000  

2- Ödenmemiş sermaye (-) 132.159.272,00     

3- Sermaye düzeltmesi olumlu farkları       

4- Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)       

B- Sermaye yedekleri       

1- Hisse senedi ihraç primleri       

2- Hisse senedi iptal kârları       

3- Diğer sermaye yedekleri       

C- Kar yedekleri   583.075.512,12   583.075.512,12 

1- Yasal yedekler 543.447.593,60   543.447.593,60   

2- Statü yedekleri         

3- Olağanüstü yedekler 39.627.918,52   39.627.918,52   

4- Diğer kâr yedekleri 0,00   0,00   

5- Özel fonlar 0,00     

D- Geçmiş yıllar karları 0,00     

E- Geçmiş yıllar zararları   1.086.254.120,33  1.344.389.994,91 

F- Dönem net kar/zararı   (258.135.874,58)  (1.354.074.587,74) 

  Dönem net zararı (-) (258.135.874,58)   (1.354.074.587,74)  

  Öz kaynaklar toplamı   1.606.526.245,21  384.610.929,47 

  Pasif(Kaynaklar)toplamı   6.511.618.026,58  4.750.236.312,40 
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 1- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı - 

 2- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları ve 

Genel Sekreter gibi üst yöneticilere: - 
 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    
5.227.805.138,84 

 4- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı   
   960.770.170,20 

 5- Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı  
- 

 6- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı    
- 

 7- Kasa ve bankalardaki döviz  mevcutları :    
 

          Toplam Tutar 
 

  Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru TL 
 

  ABD Doları  11.007,17 5,2609 57.907,62 
 

  EURO   50.769,65 6,0280 306.039,45 
 

    Toplam     363.947,07 
 

 8- Yurt dışından alacaklar(avanslar dahil) :    
 

          Toplam Tutar 
 

  Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru TL 
 

  ABD Doları  0,00 0,0000 0,00 
 

 9- Yurt dışına borçlar (avanslar dahil) :    
 

  Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru TL 
 

  ABD Doları    0,0000 0,00 
 

  Euro       0,00 
 

    Toplam     0,00 
 

 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 :   
- 

          Toplam Tutar 
 

  Türü Tertibi Adedi Üsleri TL 
 

   -   -   -   -   -  
 

 14- Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı   
- 

 15- İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının: 
 

     Pay Oranı Pay Tutarı 
 

 Adı   % TL 
 

 

233 sayılı KHK kapsamında iken Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.10.2007 tarih 2007/57 sayılı ve 

12.08.2008/50 sayılı kararları ile özelleştirme programına alınarak 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 

Hakkında Kanun kapsamına dahil olan Kuruluşun nominal sermayesi 2.500.000.000,- TL olup, tamamı 
Devlete aittir. 

 
 16- Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve  bağlı ortaklıkların : 

 
   Pay Oranı Toplam Sermayesi Son Dönem Kârı 

 
 Adı % TL TL 

 
    -  -  -  - 

 
 17- Stok değerleme yöntemi     

 
 a) Cari dönemde uygulanan yöntem    

 
      1) Stok değerleme yöntemi :  Ortalama Maliyet 
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      2) Mamul değerleme yöntemi :  İlk Giren İlk Çıkar 
 

 b) Önceki dönemde uygulanan yöntem    
 

      1) Stok değerleme yöntemi :  Ortalama Maliyet 
 

      2) Mamul değerleme yöntemi :  Dönem Ağırlıklı Ortalama Maliyet 

 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 maliyeti    47.242.080,40 
 b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti  844.086.317,78  

 c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları   
-    

     - Varlık maliyetlerinde (+)                               - 

     - Birikmiş amortismanlarda (-)                                - 

 19- Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları : 
 

     Ticari Alacaklar Ticari Borç Ticari Borç  
 

 1- Ana Kuruluş - 100% 100% -  
 

 2- Bağlı Ortaklık - - - -  
 

 3- İştirakler - - - -  
 

   - - - -  
 

 20- Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı  : 5.652   
 

 21- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi: 
 

 
22- Belirli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı 
kazançlara ilişkin bilgi;  

 
       Kuruluş tarafından açılan davaların toplam tutarı 30.490.875,68 

 23- İşletmenin gayri safi kâr oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde 
değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri - 

 24- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar - 

 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 itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz 

borçları tutarları:  
       2018 yılında kullanılan kredilerin 2019 yılına ait faiz tutarları : 143.622.564,25 
 

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, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması 

açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar: - 
  

a) İşletmenin esas faaliyet konusu :                 
 

 

Pancardan şeker üretimi ve satışı 

 b) "Diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinin dahil olduğu grupların toplam tutarının % 20'sini veya 
bilanço aktif toplamının % 5'ini aşan kalemlerin adı ve tutarları : - 

 Dönen Varlıklar :     
 

 Diğer Çeşitli Alacaklar    
 

 Özel Bütçeli İdarelerden Alacaklar    696.373,67 

 Kamu İşletmelerinden Alacaklar    43.190,11 

 Sosyal Güvenlik Kurumundan Alacaklar    41.623,85 
 İhtirazi Kayıtla Yatırılan Para ve Teminatlar            4.375.958,11 

 Sigorta Şirketlerinden alacaklar    963.491,21 

 Gerçek ve Tüzel  Kişilerden Muhtelif Alacaklar   620.102,31 

 Sözleşme ve Karar Damga Vergisinden Alacaklar   117.997,63 

 Kira, Elektrik ve Su Bedeli     95.861,55 

 
 

 

  

   
 
 

Toplam :         6.954.598,44 
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                      Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 2018 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları          Ek 1.2 

Gelir ve Giderler 
2017                        

TL         

2018                        

TL                

A-Brüt satışlar 3.875.776.343,49 3.791.244.502,40 
  1-Yurt İçi Satışlar 3.875.776.343,49 3.791.244.502,40 
  2-Yurt Dışı Satışlar   
  3-Diğer Gelirler   
B- Satış İndirimleri (-) 36.386,58 3.283.227,93 
  1-Satıştan İadeler (-) 36.386,58 14.049,98 
  2-Satış İskontoları (-)  3.269.177,95 
  3-Diğer İndirimler (-)   

Net Satışlar 3.875.739.956,91 3.787.961.274,47 
C-Satışların Maliyeti (-) 3.681.121.306,89 3.508.700.666,48 

  1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) 3.680.026.142,42 3.502.717.811,10 
  2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 3.694,32 3.962,46 
  3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)   
  4-Diğer Satışların Maliyeti (-) 1.091.470,15 5.978.892,92 

Brüt Satış Kârı veya Zararı 194.618.650,02 279.260.607,99 
E-Faaliyet Giderleri(-) 259.595.900,20 266.012.091,22 
  1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 15.293.078,12 16.801.946,36 
  2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 65.861.802,46 64.236.338,04 
  3-Genel Yönetim Giderleri (-) 178.441.019,62 184.973.806,82 

Faaliyet Kârı veya Zararı (64.977.250,18) 13.248.516,77 
F-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 21.721.908,91 35.835.077,45 

  1 İştiraklerden Temettü Gelirleri   
  2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri   
  3-Faiz Gelirleri 1.459.617,02 5.217.538,60 
  4-Komisyon Gelirleri   
  5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 422.916,50 577.654,90 
  6-Menkul Kıymet Satış Kârları   
  7-Kambiyo Kârları 105.758,02 195.760,10 
  8-Reeskont Faiz Gelirleri   
  9-Enflasyon Düzeltmesi Karları   
 10-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 19.733.617,37 29.844.123,85 
G-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 4.407.734,30 5.511.477,44 
  1-Komisyon Giderleri (-)   
  2-Karşılık Giderleri (-) 801.076,93 1.564.760,59 
  3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)   
  4-Kambiyo Zararları (-) 107.715,44 113.981,68 
  5-Reeskont Faiz Giderleri (-)   
  6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)   
  7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 3.498.941,93 3.832.735,17 
H-Finansman Giderleri (-) 159.669.689,12 390.268.317,26 
  1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 159.669.689,12 390.268.317,26 
  2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)   

Olağan Kâr veya Zarar (207.332.764,69) (346.696.200,48) 

I-Olağandışı Gelir ve Kârlar 52.652.580,01 37.699.266,78 
  1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları 840.927,73 2.597.474,82 
  2-Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar 51.811.652,28 35.101.791,96 
J-Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 103.455.689,90 1.045.077.654,04 
  1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 13.429.329,88 14.755.777,21 
  2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 76.875.186,83 318.377.040,32 
  3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 13.151.173,19 711.944.836,51 
Dönem Kârı veya Zararı (258.135.874,58) (1.354.074.587,74) 
K-Dönem Kârı Vergi Ve Diğ. Yasal Yük. Karşılık.(-)   

Dönem Net Kârı veya Zararı (258.135.874,58) (1.354.074.587,74) 
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1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları       39.151.168,81 TL  

 a) Amortisman Giderleri       39.146.628,27 TL  

    aa) Normal amortisman giderleri       39.146.628,27 TL  

    ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri                               -     

 b) İtfa ve tükenme payları                4.540,54 TL  

2- Dönemin Karşılık Giderleri         1.564.760,59 TL  

  - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı  

     - Kanunen Gider Kabul Edilenler            407.338,03 TL  

  - Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı  

     - Kanunen Gider Kabul Edilmeyenler         1.157.422,56 TL  

3- Dönemin Tüm Finansman Giderleri     577.562.752,51 TL  

 a) Üretim Maliyetine Verilenler 30.732.000,00 TL 

 b) Sabit Varlıkların Maliyetine Verilenler 693.992,00 TL 

 c) Doğrudan Gider Yazılanlar 546.136.760,51 TL 

4- 

Dönemin finansman giderlerinden Ana Kuruluş, Ana Ortaklık, Müessese, Bağlı 

Ortaklık ve İştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi 

aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 

                              -     

5- 

 

Ana Kuruluş, Ana Ortaklık, Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştiraklerle yapılan 

satışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 

                              -     

6- 

 

 

Ana Kuruluş, Ana Ortaklık, Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştiraklerden alınan ve 

bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi 

aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 

                              -     

7- 

 

 

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel 

Müdür Yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri 

menfaatlerin toplam tutarı 

        1.479.474,64 TL  

8- 

 

Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin 

dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) 

                              -     

9- 

 

 

Stok maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve 

yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama 

maliyeti gibi) 

 

  - Maliyet Hesaplama Sistemi :  Fiili Maliyet  

  - Stok Değerleme Yöntemi    : 
 Ağırlıklı Ortalama 

Maliyet  

  - Mamül Değerleme Yöntemi :  İlk Giren İlk Çıkar  

10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri : 
 Fiili stok sayımı 

yapılmaktadır.  

11- 

 

 

 

Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan 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 kaynakları gösteren açıklayıcı not. 

 

  ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI   

 Cari Yılda Ambara İade Edilen Malzeme Bedeli 2.093.690,84 

 Mahkeme ve İcra Masrafl.Cari Yılda Yapılan Tahsilatlar 22.914,86 

 Sehven Fazla Yapılan Ödemelerin İadesi 390.065,89 

 Diğer 90.803,23 

 TOPLAM:  2.597.474,82  

  ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI   

 Kıdem Tazminatı 260.418.294,93 

 Emekli İkramiyesi 10.390.698,24 

 Geçmiş Yıllarda Satılan Şekerden Cari Yılda yapılan İndirim Tutarı 46.658.083,22 

 Ölen Personelin Varislerine Ödenen Ölüm Yardımı 146.040,90 

 Katılım Payı 502.758,00 

 Doğalgaz Aşım Bedeli 98.779,44 

 Personel İstihkakları 44.123,00 

 Diğer 118.262,59 

   TOPLAM:  318.377.040,32 

13- 

 

Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla hisse başına 

kar ve kar payı oranları  

                              -     
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      Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 2018 Yılı Nakit Akış Tablosu           Ek 1.3 

Nakit Kaynak ve Kullanımları 
31.12.2018 

Bin TL 

A- Dönem başı nakit mevcudu 7.779 

B- Dönem içi nakit girişleri 5.325.851 

   1- Satışlardan elde edilen nakit: 4.718.317 

       a) Net satışlar 3.787.961 

       b) Ticari alacaklardaki azalışlar   1.138.769 

       c) Ticari alacaklardaki artışlar (-) (208.413) 

   2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan sağlanan nakit 35.835 

   3- Olağan dışı gelir ve karlardan sağlanan nakit 37.699 

   4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit : 382.362 

     (Alımlarla ilgili olmayan)   

     a) Alınan krediler 154.720 

     b) Dİğer artışlar 227.642 

   5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit :  2.620 

     (Alımlarla ilgili olmayan)   

     a) Diğer artışlar 2.620 

   6- Sermaye artışından sağlanan nakit 132.159 

   7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit   

   8- Diğer nakit girişleri 16.859 

C- Dönem içi nakit çıkışları 5.129.923 

   1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları : 3.438.856 

       a) Satışların Maliyeti 3.508.701 

       b) Stoklardaki artışlar 715.601 

       c) Stoklardaki azalışlar (-) (785.446) 

   2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları : 266.012 

       a) Araştırma ve geliştirme giderleri  16.802 

       b) Pazarlama satış ve dağtım giderleri 64.236 

       c) Genel yönetim giderleri 184.974 

   3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları : 4.583 

       a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar  5.511 

       c) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-) (928) 

   4- Finanman giderlerinden dolayı nakit çıkışları 390.268 

   5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı : 1.043.343 

       a) Olağan dışı gider ve zararlar 1.045.078 

       b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-) (1.735) 

   6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları (30.576) 

   7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri ( Alımlarla ilgili olmayan) : (2.852) 

       a) Diğer ödemeler (2.852) 

   8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri ( Alımlarla ilgili olmayan) :  41 

       c) Diğer ödemeler 41 

   9- Ödenen vergi ve benzerleri   

 10- Ödenen temettüler    

 11- Diğer nakit çıkışları 20.248 

D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 203.707 

E- Nakit artış veya azalış (B-C) 195.928 
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                              Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 2018 Yılı Öz Kaynak Değişim Tablosu           Ek 1.4 

Özkaynak Kalemlerindeki Hareketler 
Ödenmiş 

Sermaye 

Sermaye 

Düzeltmesi 

Olumlu 

Farkları 

Yasal 

Yedekler 

Olağanüstü 

Yedekler 

Geçmiş 

Yıllar 

Karları                   

(Zararları) 

Dönem Net 

Karı 

(Zararı) 

Öz 

kaynaklar 

Toplamı 

Bin TL Bin TL 

2017 DÖNEM BAŞI 2.367.841 - 543.448 39.628 (1.009.760) (76.494) 1.864.663 

Kar Dağıtımı               

Temettüler                

Yedeklere Aktarılan               

Zarar Mahsubu         (76.494)    

Hisse Senedi İhraç Primleri               

İştiraklerimizdeki Maddi Duran Var. Sat. Karı               

Karşılığında Edinilen Bedelsiz Hisse Senetleri               

Maddi Duran Varlık .Satış Karları               

Ödenmiş Sermaye Artışı               

Nakden               

Sermaye Düz. Olumlu Farkları               

Artışlardan Aktarılan               

Olağanüstü Yedekler               

2016 Yılı Yen. Değ. Artışları(Net)               

2017 Dönem Net Karı / Zararı           (258.136) (258.136) 

2017 DÖNEM SONU 2.367.841 - 543.448 39.628 (1.086.254) (258.136) 1.606.527 

Kar Dağıtımı               

Temettüler                

Yedeklere Aktarılan               

Zarar Mahsubu         (258.136)    

Hisse Senedi İhraç Primleri               

İştiraklerimizdeki Maddi Duran Var. Sat. Karı               

Karşılığında Edinilen Bedelsiz Hisse Senetleri               

Maddi Duran Varlık Satış Karları               

Ödenmiş Sermaye Artışı 132.159            

Nakden               

Sermaye Düz. Olumlu Farkları               

Artışlardan Aktarılan               

Olağanüstü Yedekler               

2017 Yılı Yen. Değ. Artışları(Net)               

2017 Dönem Net Karı / Zararı           (1.354.075)  

31 Aralık 2018 Kalanı 2.500.000 - 543.448 39.628 (1.344.390) (1.354.075) 384.611 
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                                                                                                    Teşkilat Şeması                                                                                               Ek.2.1 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 91 
 

                                                                                                        

Ek 3.1: Öneriler Listesi 

Öneri Sıra 

No 

Öneri Metni Bulunduğu Sayfa 

Aralığı 

1 T. Şeker Fabrikaları A.Ş.’de devam eden 

yapısal sorunların çözülebilmesini teminen; 

-İklim özellikleri sebebiyle yeterli miktarda ve 

kaliteli pancar üretilemeyen bölgelerdeki pancar 

üreticilerinin, daha ekonomik olan alternatif ürünlere 

yönlendirilmesi, 

-Şeker üretiminde verimliliğin artırılabilmesi 

için, pancar üretim kotalarının yüksek verim ve kalitede 

pancar üretilebilen bölgelere kaydırılması, 

-İş gücü, enerji ve zamandan tasarruf sağlamak 

amacıyla, yakıt sisteminin rehabilite edilmesi, kömür 

alımlarında kaliteden ödün verilmemesi, büyük 

fabrikalarda maliyetleri düşürmek, kampanya sürelerini 

kısaltarak verimliliği artırmak için kapasite artırımına 

gidilmesi, önerilir. 

 

33-35 

2 Şeker Şirketinin ürettiği şekerin üretim 

maliyetinin düşürülmesi konusunda; 

-Ekonomik olmayan kantarların kapatılması, 

bazı kantarların birleştirilmesi, üretici pancarlarının 

fabrika merkezlerine tesliminin teşvik edilmesi, 

fabrikalar arası taşımanın azaltılması, 

-Enerji ve yakıttan tasarruf sağlamak amacıyla 

verimsiz çalışan kazan sistemlerinin değiştirilmesi, 

buhar kullanımında tasarruf sağlayıcı önlemlerin 

alınması ve kömür alımlarında kaliteye önem verilmesi, 

-Pancardaki şekerin alınmasında kıyım 

kalitesinin çok önemli olması sebebiyle fabrikalardaki 

kullanılan bıçakların kaliteli olmasına özen 

gösterilmesi, 

-Melasta kalan şeker oranının aşağı çekilmesi 

için pancarın gübrelenmesinden başlamak üzere, 

çalışanların bilgi ve becerilerini artıracak eğitim 

programlarının düzenlenmesi, kullanılan teknolojinin 

iyileştirilmesi, 

-Kampanya süresi uzun olan fabrikalarda, 

kampanya süresinin sonuna doğru şeker verimi ve 

kalitesi bozulduğundan, kampanya sürelerinin 110 

günün altına çekilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, 

-Düşük kapasite ile çalışan fabrikalarda 

maliyetin aşağı çekilmesi imkânları sınırlı olduğundan, 

fiziki mekânları uygun olan bazı fabrikalarda kapasiteyi 

artıracak yatırımların yapılması, önerilir. 

 

35-37 
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3 Şirkete bağlı fabrikalarda 2016 kampanya 

döneminde başlatılan pancar ekim sahalarının GPS ile 

ölçülmesi uygulamalarının sonuçları üzerinde yapılan 

değerlendirmede, şirket personeli tarafından ölçülen 

sahaların o bölgede bulunan özel sektör fabrikaları 

elemanlarınca da mükerrer olarak ölçüldüğü tespit 

edilmiş olup, bu uygulamanın ileriki yıllarda 

münavebeye olumsuz etki yapmasını önlemek 

amacıyla, uygulanmakta olan bilgisayar programına 

kontrol ve uyarı mekanizması eklenmesi önerilir. 

 

37 

4 Pancar analiz ünitesinde insan unsurunun 

etkisini ortadan kaldırmak için, fabrika girişinde 

pancarın tartıldığı yerden başlamak üzere 

polarimetreden analiz sonuçlarının alındığı noktaya 

kadar olan hattı kapsayan bölümde barkot sistemine 

geçilmesi önerilir. 

 

 

37-38 

5 Şeker pancarı tesellümü konusunda, çiftçiler 

arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi, pancar taşıyan 

araçların günlerce sıra beklemesinin önlenmesi, 

fabrikaların silolarının verimli bir şekilde 

kullanılmasına imkân sağlanması ve mümkün olduğu 

kadar taze pancar işlenerek şeker üretiminde 

verimliliğin artırılması amacıyla alt yapısı uygun olan 

fabrikalarda uygulanmasına başlanılan randevulu 

pancar teslim sistemi için hazırlanan bilgisayar 

programına, bir fabrikaya başka fabrikaların 

sahalarından yönlendirilen pancara da randevu 

verilebilmesi, kamyon ve traktör peronlarının 

birbirinden ayrılması hususlarının eklenmesi önerilir. 

 

38-39 

6 Şirkete bağlı şeker fabrikalarında en önemli 

kayıplardan birisi olan bedeli ödenen ile işlenen pancar 

arasındaki farkın en aza indirilmesi, nakliye 

masraflarından tasarruf sağlanması, kaliteli bitki 

toprağı zayiatının önlenmesi, tarlalar arasında toprak 

değişimi sebebi ile meydana gelebilecek hastalık 

yayılmasının önlenmesi, tarlaların erken boşaltılarak bir 

sonraki ürün için zaman avantajı sağlanması, 

maliyetlerin azaltılması gibi amaçlarla, hizmete 

konulan pancar temizleme ve yükleme makinelerinin 

daha verimli olabilmesi için, tohumun pünomatik 

mibzer ile aynı derinliğe ekilmesi, hasadın altı sıralı 

söküm makinesi ile yapılması, çiftçi arazilerinde 

ekimden önce taş toplama işlemi yapılmasının 

sağlanması önerilir. 

 

39-40 
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7 Şirketin en büyük fabrikalarından birisi olan 

Ereğli Şeker Fabrikasının Karman Bölgesinde bulunan 

Kılbasan, Karapınar Bölgesinde bulunan Hotamış 

kantarlarının merkezi kantar yapılarak, kantar 

sahalarının ihata altına alınması, kantar girişlerine 

pancar analiz numune alma ünitesi kurulması, diğer 

çiftçi pancarlarının doğrudan fabrikaya getirilmesinin 

sağlanması, fiyatlandırmaların bizzat çiftçi digesyonu 

üzerinden yapılması, Ereğli Şeker Fabrikasında 

alınacak sonuca göre bu uygulamanın altyapısı uygun 

olan diğer fabrikalara da yaygınlaştırılması önerilir. 

 

40-41 

8 Şirkete bağlı şeker fabrikalardan yüksek 

miktarda pancar işleyen fabrikalarda, pancarın uzun 

süre yer silolarında beklemesi ve olumsuz hava şartları 

sebebiyle bozulmasını geciktirmek için Avrupa 

ülkelerinde olduğu gibi, silo tabanlarına havalandırma 

boruları döşenerek sonuçlarının izlenmesi, olumlu 

sonuç alındığı takdirde diğer fabrikalarda da 

uygulanması, silo yığınlarının ilk giren ilk çıkacak 

şekilde yapılması, yüzdürme silolarında müsait yer 

bulunduğu sürece yer silolarına pancar alınmaması 

hususlarına dikkat edilmesi önerilir. 

 

41 

9 Şirkete bağlı fabrikalardan kampanya süresi 100 

günü aşan fabrikalarda silolarda bekleyen pancar 

bozulmaya uğradığından işleme sırasında şeker 

kayıpları meydana gelmekte olup, kampanya başlangıç 

tarihinin Eylül ayı başına çekilerek sürenin kısaltılması 

için, pancarını Eylül ayında teslim eden üreticilere 

erken söküm pirimi ödenmesi imkânlarının 

değerlendirmeye alınması önerilir. 

 

42 

10 Şirkete bağlı fabrikaların silolarında çeşitli 

sebeplerle bozulan pancarın işlenmesi sırasında 

meydana gelen enfeksiyonun giderilmesi için, 

sterilizasyon malzemesi olarak kullanılan formalin 

miktarının optimal seviyeye çekilebilmesi amacıyla, 

Dünyadaki ve özel sektördeki uygulamalar incelenerek 

farklı biyosit kullanımına gidilmesi, formalinin, alınan 

numunelerdeki ph düşüklüğü görülen yerlere verilmesi, 

pancarın bozulmasını önleyecek tedbirlerin alınması, 

kampanya sürelerinin 110 günü aşmaması için gerekli 

önlemlerin alınması önerilir. 

 

42-44 

11 İnsan sağlığı açısından olumsuz etkileri olduğu 

bilinen yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların 

kullanımının giderek yaygınlaştığı ve şeker sektörü 

açısından haksız rekabete yol açtığı dikkate alınarak; 

44-45 
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ilaç sektöründe kullanımı dışında yüksek yoğunluklu 

tatlandırıcı ithalatına sınırlama getirilmesi için alınan 

önlemlerin dikkatle izlenmesi ve yüksek yoğunluklu 

tatlandırıcıların ithaline sınırlama getirilmesi 

konusunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde 

bulunulması önerilir. 

 

12 
Şirkete bağlı fabrikalarda şeker üretimi sırasında 

melasa geçen şeker oranını aşağıya çekerek çuvala 

giren şeker miktarının artırılması ve üretilen melas 

miktarının doğru hesaplanması için; 

- Tohumdan başlayarak pancar çeşit seçiminin isabetli 

yapılması, gübrelemenin usulüne uygun yapılarak 

pancarın özelliklerinin iyileştirilmesi konusunda ziraat 

teşkilatının gerekli hassasiyeti göstermesi, 

- Bilimsel çalışmalar doğrultusunda meydana gelen 

yeni teknolojik gelişmeler takip edilerek fabrikaların bu 

teknolojilere uyumunun sağlanması için ihtiyaç 

duyulan yatırımların yapılması, 

- Şeker üretiminin her safhasında birbiri ile senkronize 

çalışabilecek, değişen koşullara göre standart 

uygulamaların dışına çıkabilecek kalitede eğitimli ve 

usta personel ihtiyacının karşılanması, 

- Üretilen melas miktarının doğru hesaplanması için 

rafineriden melas tanklarına giden boru hattındaki 

debimetreye ilave olarak by-pas boru hattına da 

debimetre konulması ve bu debimetrelerin kampanya 

başlangıcından önce kalibrasyon ayarlarının EMAF 

tarafından yapılması ve kayıtların otomatik olarak 

bilgisayar ortamında tutulmasını sağlayacak altyapının 

kurulması, melas tankındaki doluluk yüksekliğinin ve 

çeşitli yüksekliklerdeki yoğunluk ölçümlerinin 

yapılarak üçlü kontrolün sağlanması, önerilir. 

 

45-47 

13 
Türkşekerin stoklarında kalan A kotası şekerin 

bir sonraki pazarlama döneminin stoklarından 

düşülmesi ya da C şekeri olarak satılması zorunda 

kalınması sebebiyle uğradığı mağduriyetin giderilmesi 

amacıyla; 

- 4634 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde 

yapılacak düzenleme ile Avrupa Birliği Şeker 

Rejiminde olduğu gibi, bir sonraki pazarlama yılına 

devreden A kotası şekerin, şirketlerin talebi halinde o 

pazarlama yılının üretiminden sayılmasının hüküm 

altına alınması ve bundan dolayı meydana gelecek kota 

kaybının önlenmesi, 

47-48 
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- Aynı Kanunun 2/A maddesinde yapılacak 

düzenleme ile de imalatçı-ihracatçı firmaların ihtiyaç 

duydukları şekerin yurt içinden temini için, sektörde 

yer alan şirketlerin kotaları dikkate alınarak C şekeri 

tedarikinin hakkaniyet ölçüsünde paylaştırılması, 

hususlarında yetkili ve ilgili kuruluşlar nezdinde 

girişimlerde bulunulması, önerilir. 

 

14 Şirkete bağlı fabrikalarda kristal şeker üretimi 

yapılırken, meydana gelen melasta kalan şekerin geri 

kazanılması için, kurulması düşünülen 100.000 ton/yıl 

kapasiteli Melastan Şeker Alımı Ünitesi ile ilgili olarak, 

diğer şeker üreticisi ülkeler ile Türkiye’deki özel sektör 

fabrikalarındaki uygulamalar da incelenerek çok yönlü 

bir çalışma yapılması ve bunun sonucunda elde 

edilecek veriler çerçevesinde karar verilmesi önerilir. 

48-49 

15 Şirkete bağlı fabrikalarda enerjiden tasarruf sağlanması 

amacı ile; 

-Özellikle eski fabrikalarda buhar kullanımında tasarruf 

sağlamak için şerbet buharı çıkışlarını doğru vakumlara 

yönlendirecek düzenlemenin yapılması, 

-Isı kaybının önlenmesi ve çalışma ortamının aşırı 

derecede ısınmasını önlemek amacıyla kampanya 

döneminde bütün fabrikalardaki ventil gömleklerinin 

giydirilmiş olmasına özen gösterilmesi, 

-Hat kaçakları ve ısı kaybının önlenmesi için kazan ve 

boru izolasyonlarının tekniğine uygun olarak yapılması, 

- Şirkete bağlı fabrikalarda bir altyapı çalışması 

yapılarak enerji bilançosu tutulabilme imkânlarının 

araştırılması, önerilir. 

49-50 

16 Ekonomik olma özelliğini kaybeden ziraat bölge 

şeflikleri ile kantarların birleştirilmesi veya 

kapatılması suretiyle pancar alım merkezlerinin 

toplulaştırılmasına devam edilmesi ve pancarın 

merkezde tesellüm edilebilmesi için ihtiyaç duyulan 

alt yapı yatırımlarının tamamlanması önerilir. 

 

50 

17 Şirkete bağlı fabrikalarda üretilen şekerin 

ambalajlanması ile ilgili olarak; 

 -Big-Bag olarak adlandırılan büyük ölçekli 

ambalajlamanın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, 

uygulamanın yapılacağı fabrikalarda krom-nikel 

yatırımlarının tamamlanması, kampanya dışında da 

ambalajlama yapılabilmesi için satılması planlanan 

şeker miktarını alacak kadar büyüklükte çelik silo 

yapılması, ağır ambalajların yüklenmesi ve nakli için 

50-51 
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uygulamanın yapılacağı her fabrikaya fork-lift 

alınması, 

 - Halen yapılmakta olan 50 Kg ağırlığındaki 

şeker torbalarının dışında piyasanın ihtiyaç duyduğu 25 

Kg ağırlığında ambalajlama yapılması konusunun 

değerlendirmeye alınması, önerilir. 

 

18 Şeker fabrikalarında bulunan tüm tankların ve 

koruyucu duvarlarının talimatlara uygun kontrollerinin, 

tamir bakım ve yağlı boyalarının yapılması, eksik 

koruyucu duvarların tamamlanması gerekmektedir. 

 

51-52 

19 Türkşeker AŞ’ye bağlı, Şeker ve Makine 

Fabrikalarının iş yerlerindeki çalışma ortamlarının risk 

analizleri yaptırılarak, iş güvenliği mevzuatının 

gerektirdiği tedbirlerin alınması ve titizlikle 

uygulanması önerilir. 

 

52 

20 Şeker Şirketine ait fabrikalarda yakıt olarak kullanılan 

kömürlerin daha iyi yanmasını sağlamak için paçal 

olarak yakılması ve baca gazı emisyon değerlerinin 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkartılan 

yönetmeliklere uygun düzeye çekilmesi konusunda 

tedbir alınması önerilir. 

 

52-53 

21 Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. adına tapuda 

kayıtlı olan ancak T. Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından 

kullanılan bir kısım taşınmazlar ile ilgili olarak, 

Amasya Şeker Fabrikası tarafından dava açılmakla 

birlikte, hala mutabakata varılamamış çok sayıda 

taşınmazın olduğu dikkate alınarak, 4046 sayılı 

Kanunda ilgili hüküm bulunmaması nedeniyle Şirketler 

arasında görüşme yapılarak mutabakat yapılması 

halinde dahi Şirket tarafından devir, takas vb. herhangi 

bir işlem yapılması mümkün olmadığından, yıllardan 

beri süregelen sorunun çözülmesini teminen, 4046 

sayılı Kanunda gerekli düzenlemenin yapılması 

hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde 

gerekli girişimlerde bulunulması önerilir.  

 

53-55 

22 Mülkiyeti T. Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait olan 

ve Özelleştirme Yüksek Kurulunun Kütahya Şeker 

Fabrikası A.Ş.’deki kamu hisselerinin satışını 

onaylayan kararında yer almayan 112.907 m2 arsanın; 

malikinin yazılı beyanı veya kesinleşmiş mahkeme 

kararı olmadan, alıcının talebi üzerine ve Türk Medeni 

55-60 
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Kanunu hükümlerine uyulmadan Kütahya Şeker 

Fabrikası AŞ adına yapılan tescil işleminin iptali 

konusunda yürümekte olan yargı sürecinin takip 

edilmesi önerilir. 

 

23 

 

Kuruluş’un bilançosunda yer alan maddi duran 

varlıklara ilişkin olarak;  

-Yeniden değerlemelerin, Kuruluş bilançosunun 

maddi duran varlıklar açısından gerçek durumu 

yansıtması adına, raporlama dönemi sonu (bilanço 

tarihi) itibariyle gerçeğe uygun değer kullanılarak 

bulunacak tutarın defter değerinden önemli ölçüde 

farklı olmasına neden olmayacak şekilde düzenli olarak 

yapılması,  

 -ÖİB tarafından satılan veya bedelsiz 

devredilen maddi duran varlıkların kayıtlı değerleri ile 

birikmiş amortismanları arasındaki farkın, Kuruluş 

tarafından zarar kaydedilmemesini temin etmek 

açısından gerekli tedbirlerin alınması kapsamında 

mevzuatta değişiklik yapılması için girişimlerde 

bulunulması, önerilir. 

 

60-62 

24 Uzun yıllar özelleştirme programında olan 

Kuruluşun, sonraki yıllarda gerek memur ve sözleşmeli 

personel gerekse işçi alımlarına getirilen kısıtlamalar 

nedeniyle fabrikalarda önemli ölçüde azalan memur ve 

sözleşmeli personel açığını kapatmak üzere, 4046 sayılı 

Kanunun ilgili maddeleri uyarınca, özellikle büro işleri 

ile yönetici ve yönlendirici pozisyonlarda 

görevlendirilmek amacıyla açıktan atanan personelin 

statüsü ile ilgili olarak; işyeri huzuru ve işgücü 

verimliliğinin artırılması ile özelleştirme programında 

olan diğer kuruluşlarda aynı kapsamda çalıştırılan 

personel arasında uygulama birliği ve eşitliğinin 

sağlanmasını teminen, özellikle yönetici ve yönlendirici 

pozisyonlar ile büro hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 

açıktan atanan personelin kapsam dışı statüde 

çalıştırılması için Şeker İş Sendikası ile görüşülerek 

taraflar arasında imzalanacak olan yeni dönem toplu iş 

sözleşmesinde, söz konusu personelin, istisnalar 

kapsamına alınması hususunda bir madde halinde 

eklenmesi veya sözleşmeli personel kadroları alınması 

konusunda bir an önce Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

nezdinde girişimlerde bulunulması, önerilir. 

 

62-64 

25 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 

28.12.2018 tarih ve 96603 sayılı yazı ile Şirket’in 

64-67 
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özelleştirme işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin 

sürenin 31.12.2023 tarihine kadar uzatılması ile 2019 

yılı kampanya döneminde T. Şeker Fabrikaları AŞ’ye 

934 bin ton A kotası ve 46,7 bin ton B kotası şeker 

üretiminin tahsis edilmiş olduğu göz önüne alınarak; 

Özelleştirme programına alındığı 2000 yılından itibaren 

geçen 18 yıllık sürede gerek memur ve sözleşmeli 

personel gerekse işçi alımlarına getirilen kısıtlamalar 

nedeniyle fabrikalarda önemli ölçüde azalan memur ve 

sözleşmeli personel eksikliğinin telafi etmek üzere 

muhasebe, ticaret, mamul ve malzeme ambarı vb. ayni 

ve mali sorumluluk içeren işlerde daimi ve geçici 

işçiler ile taşeron firma işçisi çalıştırılmasının 

getireceği olası Kurum zararlarının önlenmesini 

teminen;  

-Fabrikalardaki memur ve sözleşmeli personel 

eksikliklerinin yeterli pancar ekiminin yapılmaması 

nedeniyle çalıştırılmayan veya çok az üretim yapılması 

nedeniyle kampanya süreleri çok kısa olan Çarşamba, 

Ağrı, Kars ve Susurluk vb. şeker fabrikaları ile Genel 

Müdürlük ve Şeker Enstitüsünden personel aktarılmak 

suretiyle takviye edilmesi, 

-Özelleşen fabrikalarda diğer fabrikalara 

nakledilen ünvanlı işçilerin ihtiyacı olan diğer 

fabrikalara aktarılma imkanının araştırılması ile 

personelin yetki ve sorumluluklarına açıklık getirilerek, 

yetki karışıklığı ile sürtüşmelere meydan verilmemesi,  

-Özelleşen fabrikalardan diğer fabrikalara 

nakledilen ünvanlı işçilerin ihtiyacı olan diğer 

fabrikalara aktarılma imkanının araştırılması ile 

personelin yetki ve sorumluluklarına açıklık getirilerek, 

yetki karışıklığı ile sürtüşmelere meydan verilmemesi, 

- Üretim ile doğrudan ilgili teknik personelin 

eğitimleri ile ilgili eksikliklerin hizmet içi eğitim 

programları ile desteklenmesi, önerilir.  

 

26 
Daha önce Afyon, Erzincan ve Turhal Şeker Fabrikaları 

ile bağlantılı olarak üretim faaliyetinde bulunan ve bu 

fabrikaların özelleştirilmesinden sonra Şirket Yönetim 

Kurulunca bağımsız ‘’Müdürlük’’ haline getirilen 

Afyon, Erzincan ve Turhal Makine fabrikalarının 

müstakil olarak çalışabilmeleri için yeni yatırımlara 

ihtiyaç duyulması, personel imkânları yönünden 

yetersiz hale gelmesi, 2011 yılından bu yana üretim 

yapmayan Çarşamba Şeker Fabrikasının da yeniden 

üretime açılma imkânının bulunmaması sebebiyle, söz 

konusu fabrikaların üretim için gerekli olan alet 

ekipman ve personelinin uygun görülen diğer 

fabrikalara nakledilerek, fabrikaların ekonomiye 

kazandırılmaları için karar alınması yönünde 

67-68 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 99 
 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde 

bulunulması önerilir. 

27 
Şirkete bağlı fabrikalarda, kampanya döneminde 

meydana gelen yaş pancar posasının, %20’ye kadar 

olan kısmının çiftçilere istihkak kartı olarak verilmesi, 

çiftçilerinde bu kartları piyasadaki aracılara değişik 

fiyatlar üzerinden kayıt dışı olarak satmaları vergi 

ziyanına sebep olduğundan, söz konusu yaş pancar 

posasının, Yönetim Kurulu’nca tespit edilecek bedel 

üzerinden paraya çevrilmesi, bu paraların çiftçilerin 

pancar faturalarına yansıtılarak ödenmesi, üretim 

sürecinde meydana gelen bütün yaş küspenin ise 

ambalajlanarak kayıt altına alınması, daha sonra yıl 

içinde oluşacak fiyatlar üzerinden piyasaya satılması 

önerilir. 

 

68-70 

28 
8.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de 

yerine getirilmesi 

70 
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Ek 3.2: Diğer Öneriler Listesi 

Öneri Sıra 

No 

Öneri Metni Bulunduğu Sayfa 

Aralığı 

1 2018 yılında 10 şeker fabrikasının satılması ile 

fabrika sayısının azaldığı dikkate alınarak, Kuruluşun 

amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere, T. Şeker 

Fabrikaları A.Ş’nin Genel Müdürlük merkezi ve taşra 

teşkilatı organizasyon şemasının gözden geçirilerek, 

kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması ile bilgi, 

yetenek ve tecrübeye dayalı iş bölümü ve ihtisaslaşmaya 

imkan sağlayacak şekilde, benzer iş ve işlemlerin bir 

birim altında toplanmak suretiyle işgücü ve zamandan 

tasarruf sağlanmasını teminen; 

-Genel Müdürlük Merkezinde, Şeker Üretim 

Dairesi Başkanlığı, Bakım, Onarım ve Enerji Dairesi 

Başkanlığı ile Proje ve Yeni Tesisler Dairesi Başkanlığı 

tarafından yürütülen şeker üretimi ile üretim sonrası 

revizyon çalışmalarının, fabrikalarda aynı personel 

tarafından yapıldığı dikkate alınarak, üç daire 

başkanlığının Üretim Proje ve Bakım Onarım Dairesi 

Başkanlığı adı altında birleştirilmesi, 

- Özelleştirme sürecinde olan Şirket’in, yeni 

proje uygulamaya koyması imkanı kısıtlı olduğundan 

Tarımsal Üretim Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Proje 

ve Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 

tarım ile ilgili faaliyetlerin, fabrikalarda konuyla ilgili 

personel üzerinde zaman zaman çelişkilere yol 

açtığından, iki daire başkanlığının Tarımsal Üretim ve 

Proje Daire Başkanlığı adı altında toplanması, 

- İdari İşler Dairesi Başkanlığı ile Personel ve 

Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı altında dağınık halde ve 

ayrı müdürlükler tarafından mükerrer olarak yapılan 

personel, eğitim ve sosyal işlerle ilgili hizmetlerin tek 

birim altında yürütülmesinin karar alma sürecinin 

kısaltılması ile zaman ve personel açısından tasarruf 

sağlayacağı dikkate alınarak, İnsan Kaynakları Daire 

Başkanlığı çatısı altında birleştirilmesi, 

-Söz konusu daire başkanlıklarının 

oluşturulmasına paralel olarak benzer iş ve işlemlerin 

aynı müdürlük adı altında toplanmak suretiyle yeniden 

düzenlenmesi ile karar alma sürecinin hızlandırılması ve 

uygulama birliğinin sağlanarak bu yapılanmanın sevk ve 

idaresinin yapılabilmesini teminen, genel müdür 

yardımcısı sayısının tarım, imalat ile idari ve mali 

işlerden sorumlu olacak şekilde yeniden belirlenmesi,  

-Kuruluşun taşra teşkilatını oluşturan Fabrika 

Müdürlüklerinde de Genel Müdürlük merkezi 

reorganizasyonu çalışmalarına uyum sağlayacak şekilde 

Fabrika Müdür yardımcısı sayısının tarım, imalat-bakım 

onarım ve idari ve mali olmak üzere belirlenmesi ile bu 

70-74 
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müdür yardımcılarına bağlı birimlerin de gördükleri 

hizmetin nitelik ve etkinlikleri dikkate alınarak yeniden 

tespit edilmesi, 

-Fabrika içindeki fonksiyonlarını yitiren 

birimlerin kapatılması ile makinistlik, kazan dairesi, 

türbin, elektrik atölyesi, ham fabrika, rafineri, meydan, 

boruhane, ölçü kontrol, mekanik atölye olmak üzere 10 

ayrı birimden oluşan yapının, pancar işleme, şeker 

üretim, enerji üretim ve bakım onarım birimleri olmak 

üzere fonksiyonel gruplandırılarak diğer birimlerin de 

ilgisine göre bu birimler ile ilişkilendirilmesi, 

Suretiyle daha verimli hale getirecek bir 

reorganizasyona gidilmesi önerilir. 

 

2 Kuruluş Genel Müdürlük merkezinde; 2018 yıl 

sonu itibariyle boş olan 7 daire başkanlığının, Genel 

Müdürlük tarafından vekaleten görevlendirilen personel 

tarafından 2 yılı aşkın süredir vekalet suretiyle 

yürütüldüğü ve devamlılık arzeden bir duruma 

dönüştüğü dikkate alınarak; Genel Müdürlük 

reorganizasyon çalışmaları sonucunda oluşturulacak 

organizasyon şemasında boş olan daire başkanlıklarına, 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Ana 

Sözleşmesi’nin Yönetim Kurulunun Görev ve 

Yetkilerini belirleyen 14 üncü Maddesinde; “… 

Yönetim Kurulu, Şirket Genel Müdür, Genel Müdür 

Yardımcıları, Daire Başkanları, tüm müdürleri ve 

personelin ataması ve tayini, denetimi ve işten 

çıkarılması gibi ilgili kanun ve bu ana sözleşme ile 

verilmiş olan bütün idari görevlerin yapılmasında yetkili 

ve sorumludur. “ hükmü çerçevesinde bir an evvel 

asaleten atama yapılması önerilir. 

 

74-75 

3 Kuruluşa ait finansal tablo ve eklerin, Türk 

Ticaret Kanunu’nun 514 üncü maddesinin birinci 

fıkrasında belirtildiği üzere, bilanço gününü izleyen 

hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlanarak genel 

kurula sunması önerilir. 

 

75-76 

4 2018 yılında yapılan özelleştirmeler neticesinde 

üretim kapasitesi yarı yarıya azalan Kuruluşun taşımakta 

olduğu finansal yükün hafifletilmesi ve bu kapsamda 

nakit ihtiyacının azaltılması, yabancı kaynaklara aşırı 

bağımlılığının giderilmesi, artan zarar sebebiyle önemli 

bir kısmı karşılıksız kalan sermayenin telafisi 

bakımından, yetkili merciler nezdinde gerekli 

girişimlerde bulunulmak suretiyle sermaye artırımına 

gidilmesi, önerilir. 

 

76-77 

 


