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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

 Denetlenen kuruluşun; 

Unvanı              : Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ (TDİ) 

Merkezi  : İSTANBUL 

İlgili Bakanlık             : Maliye Bakanlığı 

Esas sermaye               :220.948.300,00 TL. 

Ödenmiş sermaye : 131.015.736,92 TL. 
 

Tablo 1:Ortaklık Yapısı Tablosu 

 

 

 

Ortaklar 

 

Taahhüt edilen 

sermaye (TL) 

 

 

Ortaklık Payı 

(%) 

 

Ödenen Sermaye 

(TL) 

 

Ödenmemiş 

Sermaye  

(TL) 

 

-TC Başbakanlık 

Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı(A) 

 

-TC Başbakanlık 

Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı(B) 

 

-Türkiye Varlık 

Fonu 

 

-TC Başbakanlık 

Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı(C) 

 

 

 

 

Toplam 

 

 

77.331.905,00 

 

35.351.727,00 

 

108.264.667,00 

 

1,00 

 

 

 

 

220.948.300,00 

 

 

34,99 

 

15,99 

 

49,00 

 

0,02 

 

 

 

 

100,0 

 

31.466.297,83 

 

35.351.727,00 

 

64.197.711,09 

 

1,00 

  

 

131.015.736,92 

 

 

45.865.607,17 

 

- 

 

44.066.955,91 

 

- 

 

 

 

 

89.932.563,08 
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Tablo: 2Karar Organı Tablosu 

      Görevde Bulunduğu 

Karar   

Temsil ettiği 

Bakanlık/veya Kuruluş Süre 

Organındaki Adı ve Soyadı 

 

Başlama Ayrılış 

Unvanı     Tarihi Tarihi 

1- Başkan Sami Ölmeztoprak 

Özelleştirme İdaresi 

Başkan Yardımcısı 14.07.2016 Devam ediyor 

    

 

    

          

2- Üye Bşk 

Vekili M. Emin Zararsız Başbakan Müşaviri 10.11.2015 Devam ediyor 

          

3- Üye M.Ali Yığcı TDİ Genel Müdürü 29.12.2014 Devam ediyor 

          

4-Üye  Süleyman Balaban ÖİB Grup Başkanı 14.04.2014 14.05.2017 

  Ayşe Dilbay Gelir İdaresi Bşk Yrd. 15.07.2017 Devam ediyor 

5- Üye İbrahim Cürebal ÖİB Proje Grup Başkanı 23.09.2016 19.04.2016 

  

  

Hakan Ay  Bümko Genel Müdürü 19.04.2017  

Devam 

ediyor  

 

6- Üye Mustafa Özel ÖİB Grup Başkanı 15.10.2016 14.10.2017 

   Prof. Dr. Uğur Ünal 

 

Devlet Arşivleri Genel 

Müdürü 14.10.2017  

Devam 

ediyor  

7- Üye Adil Ceylan 

 

Maliye Bakanlığı 

Danışmanı 14.03.2018 

Devam 

Ediyor 

        

          

 

1.2 Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ) Bakanlar Kurulu’nun 10.08.1993 tarih ve 

93/4693 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na 

bağlanmış, 24.11.1994 tarihinde de özelleştirme programına alınmıştır. Bu çerçevede Şirket 

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamına alınmıştır. Bu 

Kanun hükümleri gereğince özelleştirme programına alınan kuruluşlar özel hukuk 

hükümlerine tabi olup Şirkette 233 sayılı KİT’ler hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

hükümleri uygulanmamaktadır. Bununla birlikte, özelleştirme kapsam ve programında 

bulunan kuruluşlar KİT genel Yatırım ve Finansman Programına tabi bulunmaktadır. 
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Kuruluşun Ana Sözleşmesi 29.03.1995 tarih ve 3755 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde 

ilan edilerek yürürlüğe konulmuş, zaman içinde çeşitli tarihlerde Ana sözleşmede bazı 

değişiklikler yapılmıştır. 

Kuruluşun amaç ve faaliyet konuları; iç ve dış sularda deniz taşımacılığı, acentelik, 

sigortacılık, temsilcilik, gemi kiralama ve alım satım, brokerlik, gemicilik, liman işletmeciliği, 

gemi kurtarma işleri, şehir, göl ve körfez hattı işletmeciliği, her türlü gemi ve deniz 

araçlarının inşa tamir, tadil ve havuzlama işleri ile her türlü çelik konstrüksiyon, motor, 

makine ve her türlü teçhizat ve aletlerin inşa, imal ve tadil işlerini yapmak, kiralamak, ihraç 

etmek, deniz sağlığı ve tüm benzeri konularda faaliyet göstermek olarak belirlenmiştir. 

13.01.2011 tarihinde kabul edilen ve maddeleri kademeli olarak 2012, 2013 ve 2014 

yılında yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayatta yeni bir dönem 

başlamıştır. Anılan Kanunla şirketlerin kuruluşu, yönetimi, denetimi ve tüm faaliyetlerinde 

yeni esaslar getirilmiş bulunmaktadır.  

Ana Sözleşmenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesini 

teminen yürütülen çalışmalar sonucu yapılan düzenlemeler 07.08.2014 tarihinde Türkiye 

Ticaret Sicil Gazetesinde, daha sonra yine bazı maddelerde yapılan değişiklikler 25.12.2015 

tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

2017 yılında, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 03.02.2017 tarih ve 2017/3 sayılı 

kararı ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinin sermayesinde bulunan %49 

oranındaki hissenin özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak Türkiye Varlık Fonu 

Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (a) bendi uyarınca Türkiye 

Varlık Fonu'na devrine karar verilmiştir. Söz konusu karar uyarınca Şirket Yönetim 

Kurulu’nun 27.04.2017 tarih ve 622/47 sayılı kararı ile Şirketin Ana Sözleşmesinde sermaye 

değişikliğinin kabulüne, hisse devrinin (B) grubu hisselerden yapılmasına ve Varlık Fonu 

adına pay defterine kaydının yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre ilgili değişiklik Ana 

Sözleşmede yapılarak 30.06.2017 tarihinde yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 

yayınlanmıştır. 
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1.3 Teşkilat 

Kuruluşun teşkilat yapısı; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük, Genel 

Müdüre doğrudan bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Baş Müşavirliği, Yönetim Kurulu 

Büro Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ile bağlı alt birimlerden oluşmaktadır.  

4046 sayılı Kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca teşkil edilen Genel Kurul, 

olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanmakta; olağan genel kurul toplantıları 

yılda en az bir defa yapılmaktadır. Yönetim Kurulu, Şirketin Genel Kuruldan sonra en yetkili 

karar organı olup Genel Kurulca seçilen 7 üyeden oluşmaktadır.  

Şirketin yürütme organı Genel Müdürlüktür. Genel Müdürlük Genel Müdür, 4 Genel 

Müdür Yardımcısı ve bağlı birimlerden oluşmaktadır. 2017 yılında Genel Müdür ile birlikte 2 

Genel Müdür Yardımcısı görev yapmıştır. 

Mülkiyeti Şirkete ait Tekirdağ Limanının işletme hakkı, Özelleştirme Yüksek 

Kurulu’nun 07.04.1997 tarih ve 97/13 sayılı kararı ile 17.06.1997 tarihinde imzalanan İşletme 

Hakkı Devir Sözleşmesine dayanarak 30 yıl süreyle Akport Tekirdağ Liman İşletmesi AŞ’ye 

devredilmiştir. Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş tarafından Şirkete ve Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığına gönderilen 06.02.2012 tarihli yazı ile İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin 

ifasının imkânsız hale geldiği ve Tekirdağ Limanında iş bu yazı tarihi itibariyle faaliyetlerin 

durdurulduğu bildirilerek; ifa imkânsızlığı sebebi ile Limanın TDİ AŞ tarafından iade 

alınması talep edilmiştir.  

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 02.03.2012 tarih ve 2012/34 sayılı kararı ile 

“17.06.1997 tarihinde imzalanan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin –İdare ve TDİ’nin tüm 

alacakları ile zarar-ziyan tazmin hakları saklı kalmak kaydıyla- feshedilmesine, Limanın 

İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin 13. Maddesi çerçevesinde TDİ tarafından geri alınmasına, 

bu konuda gerekli işlemlerin yapılması hususunda İdare ile TDİ’nin yetkili kılınmasına” karar 

verilmiştir. 

Tekirdağ Limanının Akport AŞ tarafından Şirkete iadesinden sonra, Akport AŞ 

tarafından, Tekirdağ Limanının İadesinden Kaynaklı (Konteyner Terminal alanı ve Tren Feri 

iskelesi yapımı sebebiyle) Sebepsiz zenginleşme davası (Dava Değeri: 88.075.029,48-TL.), 

Liman hizmetlerinden kaynaklı fatura alacak davası (Dava Değeri: 6.720.886,46.-TL) ve 

Katma Değer Vergisi rücu davaları (Dava değeri: 9.026.045,52-TL.) açılmıştır.  
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Tekirdağ limanının iadesinden kaynaklı (Konteyner Terminal alanı ve Tren Feri 

iskelesi yapımı sebebiyle) sebepsiz zenginleşme davası; 27.12.2012 tarihinde başlatılan 

Tahkim/Hakem yargılaması sonucu, Hakem Heyeti’nin 15.09.2015 tarihli kararı ile özetle 

“Taraflar arasındaki ihtilafın kusursuz imkânsızlık neticesi meydana gelen sebepsiz 

zenginleşmeden kaynaklanan bir dava teşkil ettiğine ve Davalının 59.242.767,45 TL. 

zenginleştiğine ve bunun Davacı ’ya iadesine karar verilmiştir. Hakem Kararı’nın iptali için 

TDİ AŞ tarafından İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/1082 E. sayılı 

dosyasından dava açılmış Mahkemenin görevsizlik kararı neticesinde, iş bu karar Şirketçe 

temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 2016/2890 E. sayılı 

dosyasından devam etmektedir.  

Liman hizmetlerinden kaynaklı fatura alacak davası; İşletme Hakkı Devir 

Sözleşmesinin, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 02.03.2012 tarih ve 2012/34 sayılı kararı ile 

feshinden sonra, 12.03.2012 tarihli Ön Protokol kapsamında Tekirdağ Limanının Akport 

Tekirdağ Liman İşletmesi AŞ tarafından Şirket nam ve hesabına işletilmesi nedeniyle, 

işletilen döneme ilişkin araç/gereç ve teçhizat kullandırma ve hizmet bedellerinden oluşan, 

bakiye alacak tutarı olan 6.720.886,46.-TL bedelli faturanın tahsili talepli, İstanbul 19. İcra 

Müdürlüğünün 2012/28417 E. sayılı dosyasından Şirket aleyhine icra takibi başlatılmıştır. 

İcra takibine TDİ AŞ’nin itiraz etmesi üzerine, Akport AŞ tarafından İstanbul 19. Asliye 

Ticaret Mahkemesi’nin 2013/38 E. sayılı dosyasından itirazın iptali davası açılmış, Mahkeme 

6.720.269,08-TL tazminatın TDİ AŞ’den tahsiline karar vermiştir. Söz konusu ilam, Şirket 

Hukuk Müşavirliğince temyiz edilmiş olup, Yargıtay incelemesi devam etmektedir. 

Katma Değer Vergisi Rücu davası; Akport AŞ Tekirdağ Limanının 16.04.2012 

tarihinde Şirkete iade işleminin sonucunda; İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi kapsamında 

Akport tarafından inşa edilmiş olan Konteyner Terminal alanı ile demir yolu iskelesi 

yapılarının TDİ AŞ’ye intikal ettiği şirketlerinin Nisan 2012 vergilendirme dönemi hesap ve 

işlemleri üzerinde Maliye Bakanlığı tarafından KDV yönünden inceleme başlatıldığı ve 

Liman sahası üzerine inşa edilen tesislere ilişkin olarak KDV hesaplanmaması üzerine vergi 

inceleme raporu ile 16.107.310,07 TL KDV tarh edildiği ayrıca aynı miktarda vergi cezası 

salındığı ve sonrasında 6736 sayılı Kanundan faydalanıldığı belirtilerek, Akport Tekirdağ 

Liman İşletmesi AŞ tarafından vergi sorumlusu sıfatı ile Vergi Dairesi’ne ödenmek 

mecburiyetinde kalındığı iddia ve beyan edilen 9.026.045,52-TL.’nin, verginin asıl 

yüklenicisi olan TDİ AŞ tarafından üstlenilmesi gerektiğinden bahisle, Şirket aleyhine 
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İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/1043 E. sayılı dosyasından rücu talepli olarak 

dava açılmış olup dava halen derdesttir.  

Yukarıdaki belirtilen davalar devam ederken, Akport Tekirdağ Liman İşletmesi AŞ 

tarafından Şirkete verilen 22.11.2017 tarihli dilekçe ile özetle; Tekirdağ Limanı ile ilişkili 

olarak karşılıklı yürümekte olan ihtilafların/davaların neticesinde hüküm altına alınmış olan 

alacaklar için icra yoluna başvurulması halinde ortaya çıkan toplam tutarın an itibari ile 

123.748.870,16 TL olarak hesaplandığı ihtilafların/davaların anlaşma sureti ile nihayete 

erdirilmesinin hem kamunun hem de şirketlerinin menfaatlerine uygun düşeceği belirtilerek, 

tüm ihtilafların/davaların mutabakat/sulh yolu ile neticelendirilmesi hususunda anlaşma 

talebinde bulundukları belirtilmiştir. 

Akport Tekirdağ Liman İşletmesi AŞ’nin söz konusu yazısı 30.11.2017 tarih ve 2064 

sayılı müzekkere ile TDİ AŞ Yönetim Kuruluna sunulmuş, Yönetim Kurulu 06.12.2017 tarih 

137 nolu kararında özetle; Sulh görüşmelerine başlanılmasına, sulh görüşmeleri sonucu 

mutabakata varılması halinde hazırlanacak teklifin yeniden değerlendirilmesine karar 

verilmiştir. Akport AŞ’nin sulh teklifi ve bu konuya ilişkin Yönetim Kurulu kararı, 

08.12.2017 tarih 4812 sayılı yazı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, 15.12.2017 tarih 4902 

sayılı yazı ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimine bildirilmiştir.  

Yönetim Kurulunun sulh görüşmelerine başlanmasına karar verilmesine müteakiben 

Genel Müdürlükçe sulh görüşmelerinin yürütülmesi için heyet teşkil edilmiştir. Heyet 

tarafından söz konusu davalara ilişkin Mali İşler Dairesi Başkanlığından alınan hesap 

tablosunda;  20.12.2017 tarihi itibariyle asıl alacağın 74.989.082,05 TL olmak üzere toplam 

borç miktarının 115.511.134,99 TL olduğu ve vekâlet ücreti yargılama gideri hariç 

20.12.2017 tarihine kadar işleyen/işleyecek toplam faizin miktarının 37.754.232,86 TL 

olduğu (Her üç davaya ilişkin ilamın, Akport Tekirdağ Liman İşletmesi AŞ tarafından icra 

takibine konulması 20.11.2017 tarihine göre borç miktarı 123.748.870,16 TL olacaktır.) 

görülmüş ve davaların Şirket aleyhine sonuçlanması halinde, karar kesinleşip tahsil edilinceye 

kadar geçecek süre zarfında işleyen/işleyecek faiz miktarı da dikkate alındığında, tüm borç 

miktarının Şirketin mali yapısına olumsuz yönde büyük etkisinin olacağı değerlendirilmiştir. 

Şirket tarafından oluşturulan heyet ve Akport AŞ yetkilileri arasında 13.12.2017 ve 

27.03.2018 tarihlerinde sulh görüşmeleri yapmış ve bu görüşmelerin sonucunda; 
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Akport AŞ tarafından, “Tekirdağ Limanının İadesinden Kaynaklı Sebepsiz 

Zenginleşme Davası’nın 15.09.2015 tarihli Hakem Heyeti Kararında hükmedilen asıl alacak 

miktarının tüm ferilerinden ari tutularak 59.242.767,45-TL olarak ödenmesi ve vekâlet 

ücretleri, yargılama giderlerinin taraflarca karşılıklı ödenmesi ile Sulh Protokolünün 

imzalanması halinde doğacak Damga Vergisinin taraflarca yarı yarıya karşılanması, 

“Tekirdağ Limanında Verilen Hizmetlere İlişkin Fatura Alacak Davası” ve “Katma Değer 

Vergisi Rücu davası” ’nın Sulh Kapsamı dışında bırakılarak yargılama neticesinin 

beklenmesini teklif etmiştir. Akport AŞ’ nin bu teklifi çerçevesinde TDİ AŞ ile Akport AŞ 

Heyetlerinin ortaklaşa hazırladıkları sulh protokolünün,  tarafların Yönetim Kurullarına 

sunulmasına ve buralardan çıkacak karar doğrultusunda işlemin devam ettirilmesine karar 

verilmiştir. 

Taraflarca hazırlanan sulh protokolü Şirket Yönetim Kuruluna 04.04.2018 tarih 7586 

sayılı müzekkere ile sunulmuş, Yönetim Kurulu 12.04.2018 tarih 29 nolu kararı ile “ 

Protokolle sulh teklif edilen dava konusu tutarın aslı olan 60.012.046,48 TL’nin ödenmek 

suretiyle sulh olunmasına ilişkin teklifin kabulüne, müzekkere eki protokolün imzalanmasına 

ve işlemlerin ifası için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine, ”karar vermiştir.  

Bu karar gereği TDİ AŞ ile Akport AŞ tarafından 20.04.2018 tarihli Sulh Protokolü 

imzalanmıştır.  Bu sulh protokolü ile 15.09.2015 tarihli Hakem Heyeti Kararında hükmedilen 

59.242.767,45-TL asıl alacak (Yargılama gideri hariç) üzerinden anlaşma sağlanmıştır. 

1.4 Toplu Bilgiler 

Kuruluşun son 3 yılına ilişkin başlıca bireysel bilgiler Toplu Bilgiler Tablosunda 

gösterilmiştir. 
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Tablo 3:Toplu Bilgiler Tablosu 

 

              Artış 

Toplu Bilgiler 

 

 

 

        Son iki veya 

Ölçü 2015 2016 2017 yıl 

farkıFF 

farkı 

Azalış 

        farkı (%) 

Sermaye     Bin TL 220.948  220.948  220.948  -  - 

Ödenmiş sermaye 

 

Bin TL. 131.016  131.016 131.016  -  - 

Öz kaynaklar 

 

Bin TL. 62.947  79.652 155.989  76.337  95,8 

Yabancı kaynaklar 

 

Bin TL. 35.183  35.060 37.144  2.084  5,9 

Toplam Aktifler   Bin TL. 98.130 117.712 193.133  75.421  64,1 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL. 517  924 1.071 147  15,9  

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 11  26 46,6 20,6  79,2  

İştiraklere ödenen sermaye Bin TL. 3.230  3.230 - (3.230)  -  

İştirakler temettü geliri Bin TL. 947  983 1.025 42  4,3  

Tüm alım tutarı   Bin TL. 689  2.846 6.308 3.462  121,6  

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL. 49.606  46.452 51.543 5.091  10,9  

Net satış tutarı 

 

Bin TL. 37.075  37.445 46.571  9.126  24,4 

Stoklar     Bin TL. 48 26 127  101  388,5 

Kapsam dışı personel 

 p 

  

Kişi  51 49 50 1  2  

Kapsam İçi personel 

 

Kişi  153 133 136 3  2,2  

Personele yapılan harcamalar Bin TL. 25.317  21.935 23.812 1.877  8,6  

Bireysel: 

  

     
  

Faaliyet kârı veya zararı Bin TL. (12.531) (9.007) (4.971) 4.036 44,8 

Dönem kârı veya zararı Bin TL. 5.599  16.705 51.601 34.896 208,9 

Dönem kârına ilişkin vergi ve 

 

   
  

diğer yükümlülükler   Bin TL. - - - - - 

Dönem net kârı veya zararı Bin TL. 5.599  16.705 51.601 34.896 208,9 

 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş (TDİ) Bakanlar Kurulu’nun 10.08.1993 tarih ve 

93/4693 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na 

bağlanmış, 24.11.1994 tarihinde de özelleştirme programına alınmıştır. Bu çerçevede Şirket 

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamına alınmıştır. Bu 

Kanun hükümleri gereğince özelleştirme programına alınan kuruluşlar özel hukuk 

hükümlerine tabi olup bu kuruluşta 233 sayılı KİT’ler hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

hükümleri uygulanmamaktadır. Bununla birlikte, özelleştirme kapsam ve programında 

bulunan kuruluşlar KİT genel Yatırım ve Finansman Programı gibi bazı uygulamalar 

yönünden KİT’lerin tabi olduğu bazı genel uygulamalara tabi tutulmaktadır. 
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2004 yılına kadar yurt içi ve yurt dışında yolcu ve araç taşımacılığı Şehir hatları ve 

Denizyolları İşletmelerince yürütülmekte iken, 2004 yılı sonunda denizyolları gemileri 

satılmış, 2005 yılında ise 31.01.2005 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı gereği Şehir 

hatlarının ve denizyollarının İstanbul ve Marmara’daki faaliyetleri İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’ne devredilmiştir. Çanakkale Bölgesi’ndeki yolcu ve araç taşımacılığı ise 

24.07.2006 tarih ve 2000/60 no.lu Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı çerçevesinde Çanakkale 

İl Özel İdaresi’ne 15.08.2006 tarihi itibariyle devredilmiş, böylece Kuruluşun araç ve yolcu 

konusundaki deniz ulaşımı görevi de ortadan kalkmıştır. O bölgede bulunan Çanakkale-

Kabatepe limanı ile Gökçeada’daki Kuzu Limanı ve Uğurlu İskelesindeki mevcut 

hizmetlerine ise devam etmiştir. 

 Ayrıca Kuruluş tarafından İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara denizinde 

verilen kılavuzluk hizmetleri ile römorkaj hizmetlerine Özelleştirme Yüksek Kurulu 

tarafından alınan 04.05.2010 tarih ve 2010/29 sayılı karar uyarınca son verilmiş, bu işler için 

kullanılan altyapı ve görevli personel Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. Bu 

düzenleme sonrasında TDİ’nin görev ve faaliyet daha da daralmıştır. 

1994 yılından beri özelleştirme programında bulunan TDİ’nin mülkiyetindeki 

limanların tamamına yakın kısmının işletme hakkının devri yoluyla özelleştirilmiş olması, 

kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin KEGM’e devri, tersanecilik ve diğer asli faaliyetlerinin 

de yine zaman içinde sona ermesi nedenleriyle, Şirketin görev ve faaliyet alanı önemli ölçüde 

daralmış bulunmaktadır. Buna bağlı olarak hizmet gelirleri azalmış, birikmiş zararlar 

artmıştır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 03.02.2017 tarih ve 2017-3 sayılı kararı ve TC. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13.03.2017 tarih ve 2017-ÖİB-K-34 sayılı yazılı 

talimatları doğrultusunda Şirketin sermaye payının %49 oranındaki hissesinin Türkiye Varlık 

Fonuna devri kararlaştırılmıştır. Ancak buna ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu kararında, 

Şirket pay defteri ve muhasebe kayıtlarında ‘’Türkiye Varlık Fonu’’ yerine sehven ‘’Türkiye 

Varlık Fonu AŞ’’ yazılmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığından gelen 30.03.2017 tarih ve 

2144 sayılı yazı üzerine yapılan yanlışlık düzeltilmiş ve Şirket Yönetim Kurulu’nun 

27.04.2017 tarih ve 622-47 sayılı kararı çerçevesinde Şirketin 220.948.300 Adet-TL 

tutarındaki nominal sermayesinde ki %49 oranındaki 108.264.667 Adet-TL hissenin 

(64.197.711,09 TL’lik kısmı ödenmiş, kalan 44.066.955,91 TL’lik kısmı da ödenmemiş 

sermaye olarak B grubu hisseden) Türkiye Varlık Fonu adına devri ve kaydı yapılmıştır. 
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Şirketin Tekirdağ, Taşucu, Sarayburnu ve Kabatepe-Güllük limanlarında 2017 

yılındaki faaliyetleri sonucunda 47.109 bin TL tutarında brüt gelir elde edilmiş olup 538 bin 

TL tutarındaki indirim ve 26.707 bin TL satış maliyetinin tenzili neticesinde 19.864 bin TL 

brüt satış karı elde edilmiştir. Satış hasılatının 26.701 bin TL tutarındaki kısmı yurt içi, 20.408 

bin TL tutarındaki kısmı ise yurt dışı şirketlere verilen hizmet gelirlerinden oluşmuştur. 

Şirketin asli faaliyetleri faaliyet giderlerinin etkisi ile genel olarak zararla 

sonuçlanmaktadır. Nitekim bu yıl da işletme faaliyetlerinden 4,9 milyon TL zarar edilmiştir. 

Geçen yıla göre faaliyet zararı 4 milyon TL düşmüş olmasına karşın Tekirdağ Limanının 

satışına ilişkin ÖYK kararı sonrasında ki dönemlerde hızla daha yüksek zarar noktalarına 

yükselecektir. 

2017 yılında Şirketin, iştiraki olan MESBAŞ’ın sermayesinde bulunan %21,26 

oranındaki hissenin satışından kaynaklanan 25.800 bin TL ve gene ÖYK kararları ile satılan 

Yalova’daki arsalar ile Ankara’daki gayrimenkulün satışından gelen 5.583 bin TL’nin 

etkisinin yanı sıra 16.165 bin TL tutarındaki gayrimenkul kira gelirleri ve 5.620 bin TL 

tutarındaki TDİ paylarının da katkısı ile dönem karı geçen yıla göre 34.896 bin TL artış 

göstermiştir. 

1.5 Cari Yıl Bilgileri 

Faaliyet alanı ve iş hacmi önemli ölçüde daralan TDİ, birkaç liman hariç fiilen 

işletmeci konumunda olmasa da, özelleşen limanlardaki faaliyetlerin takibini yapmakta, 

limanlarda yürütülecek projelerin onaylanması, imar izni, emlak beyannamelerinin verilmesi 

(vergiler işleticilerce ödenmekte) gibi muhtelif iş ve işlemlerle ilgili sorumluluklarını yerine 

getirmektedir. 

Özelleştirme programında bulunan TDİ’nin mülkiyetindeki limanların özelleştirilmiş 

olması, ayrıca zaman içinde şehir hatları işletmeciliği ile tersanecilik hizmetlerinin 

belediyelere, kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne 

devredilmiş bulunması nedenleriyle işletmecilik yönünden Şirketin görev ve faaliyet hacmi 

önemli ölçüde daralmış, gelir kaynakları azalmış, mali yapısı olumsuz bir seyir içine girmiştir.  

1.5.1 İşletme Bütçesi 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2017 Yılına ait Genel Yatırım ve 
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Finansman Programı Hakkındaki 12.10.2016 tarih ve 2016-9369 sayılı Karar 28.10.2016 tarih 

ve 29871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Kararname ekinin 15 

inci maddesi doğrultusunda hazırlanan 2017 yılı Kuruluş Bütçesi Yönetim Kurulunun 

28.12.2016 tarih ve 614-168 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.  

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23.01.2017 tarihli olurları kapsamında gerek Sümer 

Holdinge ait iken 17.02.2017 tarihinde Şirkete fiili devri gerçekleşen Taşucu Liman İşletmesi 

Müdürlüğünün ihtiyaçları, gerekse Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğünün özelleştirmesi 

varsayımı ile hazırlanan 2017 yılı Program Bütçenin Şirketin ihtiyaçlarını karşılamadığı 

gerekçesi ile hazırlanan 2017 yılı 1’inci Revize Bütçesinin TDİ Yönetim Kurulunun 

23.05.2017 tarih ve 623-62 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

Ancak yıl içinde ortaya çıkan gerçekleşmeler ve gelişmelere bağlı olarak bütçede 2’nci 

revize ihtiyacının ortaya çıkmış ve hazırlanan 2017 yılı 2‘nci Revize Bütçesinin TDİ Yönetim 

Kurulunun 27.12.2017 tarih ve 635\154 sayılı kararı ile kabul edildiği belirlenmiştir. 

Şirketin 2017 yılı bütçesine ilişkin başlıca bilgiler geçen yıl gerçekleşmeleri ile birlikte 

aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 4: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Ölçü 

2016 2017 

Gerçekleşen 

Bütçeye 

Göre 

Sapma 

(İlk 

Durum) 

(%) 

Bütçe 

Gerçekleşen 

Bütçeye 

Göre 

Sapma 

(İlk 

Durum) 

(%) 
İlk 

Durum  

Son 

Durum 

A-Personel sayısı         

1- Genel müdürlük Kişi 182 (6,19) 176 186 186 6 

 
  

B-Personel giderleri        

1-Genel müdürlük Bin TL 21.938 0.07 3.923 25.000 23.812 607 

 
    

C-Tüm alım tutarı        

1- Genel müdürlük Bin TL 647 (28) 900 1.250 1.056 17,3 

 
     

D-Başlıca Alımlar        

1-Genel müdürlük Bin TL       

 
      

E-Tüm Üretim Maliyeti        

1-Genel müdürlük Bin TL 46.452 12 28.296 55.642 51.543 82 

 
      

F-Başlıca Üretimler        

1-Genel müdürlük Bin TL       

 
   

G-Net Satış Tutarı        

1-Genel müdürlük Bin TL 37.444 22 3.796 44.094 46.572 1.227 

 
       

H-Başlıca Satışlar        

1-Genel müdürlük        

 
Bin TL     

I)-Yatırımlar (Nakdi 

harcama) 

       

1-Genel müdürlük Bin TL 924 (74) 3.500 2.000 977 (72) 

 
       

J-Dönem Karı veya Zararı        

1-Genel müdürlük Bin TL 16.705 1.922 (3.863) 6.302 51.601 1.534 

 
     

 

2017 yılı faaliyetleri sonucunda ise yılsonu itibariyle istihdam edilen 186 personel için 

23.812 bin TL personel gideri yapılmış, 1.056 bin TL alım gerçekleştirilmiş, hizmet satışları 

karşılığında 51.543 bin TL üretim maliyeti yapılmış, karşılığında 46.572 bin TL satış hasılatı 

elde edilmiş, 977 bin TL tutarında nakdi yatırım harcaması gerçekleştirilerek 2017 yılı üretim 

ve satış faaliyetleri çerçevesinde toplam 51.601 bin TL dönem kârı elde edilmiştir.  
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1.5.2 İnsan Kaynakları 

Şirketin 1994 yılında özelleştirme kapsamına alınmasından itibaren başlayan süreç 

içerisinde faaliyet ve görev alanı giderek daralmış, bu paralelde personel sayısında da önemli 

azalmalar meydana gelmiştir. 

Şirkette kapsam içi ve kapsam dışı olmak üzere iki grup personel istihdam 

edilmektedir. Kapsam içi personel, 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak karada çalışan işçiler 

ile 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi gemi adamlarından oluşan ve toplu iş sözleşmeleri 

kapsamına giren personeli ifade etmektedir.  

Şirkette kapsam içi statüde görev yapan personelin ücretleri, bağlı bulundukları 

Sendikalar ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesine göre belirlenmektedir. Koop-İş ve Liman-İş 

Sendikaları ile 01.01.2017-31.12.2018 tarihleri arasında iki yıl süreli; Selüloz-İş Sendikası ile 

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında bir yıl süreli Toplu İş Sözleşmeleri 15.08.2017 

tarihinde imzalanmıştır. 

Kapsam dışı personel ise toplu iş sözleşmelerinin dışında kalan ve yönetim 

kademelerinde yer alan personeldir. Kapsam dışı statüde görev yapan personelin ücretleri 

Yüksek Planlama Kurulu Kararına göre belirlenmektedir. 2016 ve 2017 yıllarında 

uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin 18.07.2017 tarihli karar 21.07.2017 tarih ve 30130 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

Şirketin 2017 yılı hizmet personel sayı ve harcamaları geçen yıl gerçekleşmeleri ile 

birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 5:Personel Sayısı ve Harcamaları Tablosu 

Personel Sayı ve Harcamaları 

Personel Sayısı  Personel Harcamaları 

2016 2017 2016 2017 

Personel 

Sayısı  

Program 

Kadro 

Sayısı 

Personel 

Sayısı  

Toplam 

Harcama         

(Bin TL) 

Ödenek 

(Bin TL) 

Toplam 

Harcama (Bin 

TL) 

I-Yönetim Kurulu Üyeleri ve 

Denetçiler(Kuruluş Dışı) 

5 7 5 265 300 234 

II-Memurlar       

1- Genel müdürlük       

III-Sözleşmeliler       

A-399 sayılı KHK'ya göre 

çalışanlar 

      

1. Genel müdürlük       

B-657 sayılı Kanun'a göre 

çalışanlar 

  
    

1. Genel müdürlük       

C-Diğer sözleşmeliler       

1. Genel müdürlük       

IV-İşçiler       

A-Sürekli işçiler  181 176 186 21.670 24.700 23.578 

1. Genel müdürlük       

B-Geçici işçiler       

1. Genel müdürlük       

Genel müdürlük toplamı       

Müesseseler toplamı       

Konsolide Toplam 186 183 191 21.935 25.000 23.812 

Yüklenici İşçiler       

1. Genel müdürlük 53 123 123 1.862 5.560 5.253 

Diğer Giderler        

 

2017 yılında personele yapılan harcama toplamı, bir önceki yıla göre % 8,5 oranında 

1,8 milyon TL artışla 23,8 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu tutarın 234 bin TL’si Yönetim 

Kurulu üyelerine, 23,5 milyon TL’si ise personele aittir., 2017 yılında ise 123 yüklenici şirket 

personeline 5.560 bin TL ödeme yapılmıştır.  

1.5.3 Tedarik 

Kuruluşun tedarik işleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu, diğer kamu ihale mevzuatı ve TDİ Mal ve Hizmet Alımı Uygulama 
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Yönetmeliğine göre Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Malzeme 

Müdürlüğü’nce yürütülmektedir.  

1.5.3.1 Mal Alımları 

Şirketin 2017 yılı mal alımları program ve geçen yıl gerçekleşmeleri ile birlikte 

aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 6:Mal Alımları Tablosu 

    2016     2017     

   Gerçekleşen         Ödeneğe 

              Program        Gerçekleşen Göre 

Alımlar   Tutar   Ödenek       Tutar Sapma 

  Miktar (Bin TL.) Miktar (Bin TL.) Miktar   (Bin TL.) (%) 

I-İlk madde ve yardımcı 

mad. 
 647  1.250  1.057 (15,4) 

 -Yurtiçi        

 -Genel müdürlük  647  1.250  1.057 (15,4) 

 -Yurtdışı        

 -Genel müdürlük        

2-İşletme Malzemesi.        

Yedekler ve Diğer        

Malzemeler        

 -Yurtiçi        

 -Genel müdürlük        

 -Yurtdışı        

 -Genel müdürlük        

3-Ticari Mallar        

 -Yurtiçi        

 -Genel müdürlük        

 -Yurtdışı        

 -Genel müdürlük        

Yurtiçi alımlar toplamı  647  1.250  1.057 (15,4) 

Yurtdışı alımlar toplamı        

Genel toplam  647  1.250  1.057 (15,4) 

Verilen sipariş avansları        

 

2017 yılında 1.250 bin TL lik mal alımı yapılması programlanmış, ancak yılsonunda 

programdan 193 bin TL noksan, bir önceki yıla göre 410 bin TL fazlası ile toplam 1.057 bin 
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TL mal alımı yapılmıştır. Mal alımı kalemleri arasında akaryakıt, boya, kırtasiye, aydınlatma, 

ısıtma ve elektrik malzemesi, yiyecek ve içecek önemli yer tutmaktadır. 

Şirketin 2017 yılına ilişkin ilk madde ve malzeme stokları aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 7:İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu 

İlk madde ve malzemeler 

2016 

yılından 

devreden 

stok 

  Bin TL 

2017 yılında 

2018 yılına 

devreden stok 

Bin TL 
Giren 

Bin TL 

Çıkan 

Bin TL 

1-İlk madde ve yardımcı maddeler     

     -Genel müdürlük 27 1.075 975 127 

     -Müesseseler     

     -Bağlı ortaklıklar/şirketler     

2- İşletme malzemesi, yedekler ve diğer      

     -Genel müdürlük     

     -Müesseseler     

     -Bağlı ortaklıklar/şirketler     

Toplam  27 1.075 975 127 

     -Genel müdürlük 27 1.075 975 127 

     -Müesseseler 

 

      

     -Bağlı ortaklıklar/şirketler         

 

2016 yılından devreden 27 bin TL tutarındaki ilk madde ve malzeme stoklarına, 2017 

döneminde satın alma yoluyla 1.075 bin TL tutarında giriş yapılmış, stokların 975 bin TL’si 

kullanılmıştır. Böylece 127 bin TL tutarında ilk madde ve malzeme stoku 2018 yılına 

devretmiştir. 

1.5.3.2 Hizmet Alımları 

Şirketin 2017 yılı hizmet alımları program ve geçen yıl gerçekleşmeleri ile birlikte 

aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 8:Hizmet Alımları Tablosu 

Alımlar 

2016 2017 

Gerçekleşen 
Program 

İlk Durum 

Program 

Son Durum 
Gerçekleşen 

Ödeneğe 

Göre 

Sapma Miktar 

Tutar 

(Bin 

TL) 

Miktar 

Ödenek 

 (Bin 

TL.) 

Miktar 

Ödenek 

 (Bin 

TL.) 

Miktar 

Tutar 

 (Bin 

TL.) 

1-Üretim           

   - Genel Müdürlük           

2-Temizlik           

   - Genel Müdürlük   341  368  660  568 (14) 

3-Koruma ve 

güvenlik 
          

   - Genel Müdürlük   1.489  1.883  3.000  2.875 (4) 

4-Taşıt ve araç 

kirala. 
          

   - Genel Müdürlük   14  26  20  19 (5) 

5-Yemek           

   - Genel Müdürlük       35  33 (6) 

6-Diğer           

   - Genel Müdürlük   15.172  16.197  16.470  15.772 (4) 

Toplam:   
17.016  18.474  20.185  19.267 (5) 

 

2017 yılı toplam hizmet alımları 2016 yılına göre % 13,2 oranında, 2,2 milyon TL 

tutarında artış göstererek 19,2 milyon TL seviyesine çıkmıştır. Toplam 19.267 bin TL alımın 

568 bin TL si temizlik, 2.875 bin TL si koruma güvenlik, 19 bin TL si taşıt ve araç kiralama, 

33 bin TL si yemek, 15.772 bin TL si diğer çeşitli hizmet alımlarından oluşmuştur. 

Şirketin 2017 yılı diğer hizmet alımları program ve geçen yıl gerçekleşmeleri ile 

birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 9:Diğer Hizmet Alımları Tablosu 

Alımlar 

2016 2017 

Gerçekleşen 

Program Program 

Gerçekleşen 
Ödenek 

Göre 

Sapma 

İlk Durum Son Durum 

Miktar 

Tutar 

Miktar 

Ödenek 

Miktar 

Ödenek 

Miktar 

Tutar 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

Yükleme Boşaltma 

Hizmetleri   9.115   9.206   8.450   8.498 1 

Römorkör Hizmetleri   5.456   6.500   4.523   4.353 (4) 

Liman Donatım   0   0   1.900   1.809 (5) 

Tamir Bakım Hizmetleri   204   200   1.187   646 (46) 

Avukatlık hizmeti   27   24   50   50 0 

Danışmanlık Hizmetleri   33   31   122   120 (2) 

Yeminli Mali Müşavir 

Hizmeti   38   60   38   38 0 

Bilgi İşlem Hizmeti   299   176   200   258 29 

Toplam   15.172   16.197   16.470   15.772   

 

2017 yılında diğer hizmet alımları 2016 yılına göre 600 bin TL artarak 15.772 bin TL 

seviyesine çıkmıştır. Toplam tutarın 8.498 bin TL’si yükleme, boşaltma hizmetleri, 4.353 bin 

TL’si römorkör hizmetleri, 1.809 bin TL’si liman donatım hizmetleri, 646 bin TL’si tamir ve 

bakım hizmeti, 50 bin TL’si avukatlık hizmeti, 120 bin TL’si danışmanlık hizmeti, 38 bin TL 

si yeminli mali müşavirlik hizmeti ve son olarak 258 bin TL si bilgi işlem hizmeti alımında 

oluşmuştur.  

1.5.4 Giderler 

Şirketin 2017 yılına ilişkin giderler ödenek ve geçen yıl gerçekleşmeleri ile birlikte 

aşağıda gösterilmiştir. 

  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı T. Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 2017 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

19 

 

Tablo 10:Gider Grupları Tablosu 

Giderler 

2016 2017 

Gerçekleşen 

Bin TL 

Ödenek  

Bin TL 

Gerçekleşen 

Bin TL 

Ödeneğin son 

durumuna göre 

fark  

Bin TL 

Ödeneğe göre 

sapma 

(%) 

0- İlk madde ve malzeme 

giderleri 
     

-Genel Müdürlük 281 1.250 522 728 (58) 

1-lşçi ücret ve giderleri      

-Genel Müdürlük 21.935 25.000 23.812 1.188 (5) 

2-Memur ve sözleşmeli personel 

ücret ve giderleri 
     

-Genel Müdürlük      

3-Dışarıdan sağlanan fayda ve 

hizmetler 
     

-Genel Müdürlük 18.192 22.157 20.781 1.376 (6) 

4-Çeşitli giderler      

-Genel Müdürlük 1.847 1.985 1.561 424 (21) 

5-Vergi resim ve harçlar      

-Genel Müdürlük 568 1.000 827 173 (17) 

6-Amortismanlar ve tükenme 

payları 
     

-Genel Müdürlük 3.629 4.250 4.040 210 (5) 

7-Finansman giderleri      

-Genel Müdürlük      

Toplam: 46.452 55.642 51.543 4.099 (7) 

 

 2017 yılında toplam 55,6 milyon TL gider yapılması öngörülmüş; yılsonu itibariyle 

gerçekleşme, programdan % 7,4 oranında noksan olmak üzere toplam 51,5 milyon TL 

tutarında oluşmuştur. 2017 yılı toplam giderlerinin geçen yıla göre % 10,9 oranında artış 

göstermiştir. 2017 yılında toplam giderler içerisinde en yüksek payı % 46 oranı ile işçi ücret 

ve giderleri almış; ardından % 40,3 oranı ile dışardan sağlanan fayda ve hizmetler takip 

etmiştir. 
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1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

Tablo 11:Üretim Türü Tablosu 

       Limanlar toplamı 

    2016 2017 Gerçekleşme (%) 

Üretim Türü Birim Gerçekleşen 
Program Gerçekleşen 

Programa 

göre 

Geçen yıla 

göre 

-Yükleme-Boşaltma  Bin 

Ton 

1.568 1.390 1.395 100 89 

-Ardiye-Terminal 

(Konteyner) 

Adet 825 60 62 103 8 

-Tatlı su Bin 

Ton 

7 14 15 107 214 

-Atıkların alınması Bin 

GRT 

1 1 1 100 100 

Barınma hizmetleri :             

-Gemi adedi Adet 622 1000 1072 107 172 

-Gemi tonajı Bin 

GRT 

1.224 720 764 106 62 

Pilotaj hizmeti :             

-Gemi adedi Adet 387 850 914 108 236 

-Gemi tonajı Bin 

GRT 

746 5.000 125 3 17 

Römorkaj hizmeti :             

-Gemi adedi Adet 377 850 887 104 235 

-Gemi tonajı Bin 

GRT 

726 620 887 143 122 

Palamar hizmeti:             

-Gemi adedi Adet 658 950 948 100 144 

-Gemi tonajı Bin 

GRT 

1.996 850 861 101 43 

Yolcu hizmeti:             

-Gemi adedi Adet 19 10 9 90 47 

-Yolcu sayısı Kişi 6.419 1.250 1.291 103 20 
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Tablo 12:Üretimi Belirleyen Etkenler Tablosu 

Üretimi Belirleyen 

Başlıca Etkenler 
Ölçü Kapasite 

2016 2017 Gerçekleşme 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa 

Göre 

Geçen yıla 

göre 

 Üretim miktarı Gemi Sayısı             

-Tekirdağ Liman " 2000 387 300 341 114 88 

-Taşucu Liman " 1500 - 550 573 104 - 

-Sarayburnu Liman " 130 19 9 9 100 47 

Yıllık çalışma süresi               

Makine Saat             

İşçi Saat             

Verimlilik 
 

            

Üretim 
 

            

İşgücü 
 

            

Randıman (%)             

Kapasiteden yararlanma (%)             

-Tekirdağ Liman "   19 15 17 114 88 

-Taşucu Liman "   - 36 38 104 - 

-Sarayburnu Liman "   15 7 7 100 47 
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Tablo 13:Üretim Maliyetleri Tablosu 

Üretim Maliyetleri 

2016 2017 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Gerçekleşme 

Oranı 

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

1-Üretimle doğrudan ilgili 

giderler:               

-İlk madde ve malzeme 132 0,6 700 2,5 387 1,4 55,3 

 - İşçilik 4.513 21,0 7.000 24,9 6.599 24,7 94,3 

 - Dışardan Sağlanan Fay. 16.724 77,8 19.740 70,2 19.142 71,7 97,0 

 - Çeşitli Giderler 115 0,5 285 1,0 248 0,9 87,0 

 - Vergi 0 0,0 400 1,4 331 1,2 82,8 

                

Toplam (1) 21.484 100,0 28.125 100,0 26.707 100,0 95,0 

2-Üretimle dolaylı ilgili giderler 

                

Toplam (2)               

Toplam (1+2) 21.484 100,0 28.125 100,0 26.707 100,0 95,0 

3- Yarı mamul değişmeleri (+,-) 

  

  

  

        

4- Üretim giderlerinden  

İndirimler (-): 

          

-Ara ve yan ürün giderleri 

-Diğer Giderler 

Toplam (4)               

5- Maliyet giderleri toplamı 21.484 100,0 28.125 100,0 26.707 100 95,0 

6- Üretim miktarları (ölçü)               

7- Birim maliyeti (5/6)  

(TL/ölçü)               

 

1.5.6 Pazarlama 

Kuruluşun ana statüsünde; limancılık, şehir içi yolcu, iç ve dış sularda yolcu, araç 

taşımacılığı ile tersane işletmeciliği ana faaliyet konuları olarak belirlenmiş olup denizyolu 

gemilerinin satışı ve şehir hatları işletmesinin belediyelere devredilmesi nedeniyle iç ve dış 

sularda yolcu ve araç taşımacılığı fiilen sona ermiştir. 

Şirket’in en önemli faaliyetlerinden olan boğazlar ve Marmara Denizi’nde yapılan 

kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin de, ÖYK kararı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 
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15.06.2010 tarihinden itibaren devredilmesi sonucunda Kuruluşun fonksiyonel işletme 

faaliyetlerinin önemli ölçüde azalmıştır.  

1.5.6.1 Satışlar 

 Şirketin 2017 yılına ilişkin satışları program ve geçen yıl gerçekleşmeleri ile birlikte 

aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 14:Satışlar Tablosu 

Satışlar 

Ölçü 

 

Bin 

TL 

2016  2017 

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen 

Miktar 
Tutar 

 Bin TL 
Miktar 

Tutar  

Bin TL 
Miktar 

Tutar  

Bin TL 

1-Esas ürün:         

a)Yurt içi         

b)Yurt dışına 
 

      

İhraç kaydıyla 

 
      

Direk  

2-Yan ve ara 

ürün: 
        

a)Yurt içi         

b)Yurt dışına 
 

      

İhraç kaydıyla 

 
      

Direk  

3-Ticari mal:         

a)Yurt içi:         

b)Yurt dışına: 
 

      

İhraç kaydıyla 

 
      

Direk  

Yurt içi satış 

toplamı 
   12.607  24.386  27.454 

Yurt dışı satış 

toplamı 
   24.837  19.708  20.118 

Genel toplam    37.444  44.094  47.572 

Arızi satışlar    
   

 
 

 

Şirketin 2017 yılı programı ile 44,1 milyon TL tutarında hizmet satışı yapılacağı 

öngörülmüş olup; gerçekleşme tutarı, programın 3,5 milyon TL üzerinde 47,5 milyon TL 

olarak gerçekleşmiştir.  
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2016 yılına göre % 27 oranında 10,1 milyon TL tutarında artarak 47,5 milyon TL 

olarak gerçekleşen satışların, % 57,7 oranında 27,4 milyon TL’sini iç, % 42,3 oranında 20,1 

milyon TL’sini dış hizmet satışları oluşturmuştur. 

1.5.6.2 Satış Sonuçları 

Şirketin 2017 yılına ilişkin satış sonuçları aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 15:Satış Sonuçları Tablosu 

Satış Sonuçları 

Net                 

satışlar 

Satışların 

maliyeti 

Faaliyet 

giderleri 

Satış 

maliyetleri 

toplamı 

Faaliyet 

kârı/  

zararı 

Net 

satışlara 

göre 

kar/zarar 

Satış 

maliyetine 

göre kâr/ 

zarar 

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

1-Esas ürün:     

 

  

 

    

   a)Yurt içi 26.454 26.707 24.836 51.543 (4.971) (10) 74 

   b)Yurt dışına 20.118       

2-Yan ve ara ürün:        

   a)Yurt içi        

   b)Yurt dışına        

3-Ticari mal:        

   a)Yurt içi        

   b)Yurt dışına        

Yurt içi satış toplamı 26.454       

Yurt dışı satış toplamı 
20.218       

Genel toplam 46.572 26.707 24.836 51.543 (4.971) (10) 74 

Satış programı 44.094 28.125 27.517 55.642 (11.548) (21) 57 

Geçen dönem satış 

sonuçları 
37.444 21.484 24.968 46.452 (9.008)  74 

Programa göre fark (2.478) 1.418 2.681 4.099 (6.577)   

 

 Şirketin, net satışları 2016 yılına göre %24,3 oranında 9.128 bin TL artarak 2017 

yılında 46.572 bin TL olarak gerçekleşmiş olup; bu tutarın 26.454 bin TL’si yurt içi 

satışlardan; 20.118 bin TL’si ise yurt dışı satışlardan oluşmuştur.  

2017 yılında 44.094 bin TL olarak programlanan net satışlar, yılı programına göre 

2.478 bin TL fazla, bir önceki yıla göre 9.128 bin TL fazla olarak 46.572 bin TL olarak 

gerçekleşmiştir. Satışların maliyeti toplamı 26.707 bin TL, faaliyet giderleri toplamı 24.836 

bin TL olup; satışların maliyetleri toplamı 51.543 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Dönem 

sonunda faaliyet zararı toplamı 4.971 bin TL’dir. 
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1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler 

MESBAŞ Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ’nin 10.804.320,- TL’lik 

nominal sermayesindeki, %21,26 oranındaki 2.296.656,00 TL’lik TDİ Türkiye Denizcilik 

İşletmeleri AŞ’ne ait (A) grubu İmtiyazlı İştirak Hissesinin satışı ve devri; Özelleştirme 

Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 02/10/2017 tarihli ve 2017/103 sayılı kararı, Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığının 07/11/2017 tarih ve 27028 sayılı yazıları; TDİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 

06/12/2017 tarihindeki 633 sayılı toplantısından alınan 140 no.’lu kararları doğrultusunda; 

Ceynak Lojistik ve Ticaret A.Ş. ve Ceyport Terminal Lojistik ve Ticaret AŞ’nin ortaklığı ile 

kurulan, CEY Ortak Girişim Gurubuna 25.800.000.- TL bedelle satışı/devri gerçekleşmiştir.  

TDİ Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’nin envanterinde kayıtlı bulunan; MESBAŞ 

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ’nin sermayesindeki %21,26 oranındaki 

2.296.656,00 TL’lik (A) grubu İmtiyazlı Hissenin, özelleştirilmesi, satışı ve devir işlemleri 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yerine getirilmiştir.



T
.C

. 
S

ay
ış

ta
y
 B

aş
k
an

lı
ğ
ı 

 

Ö
ze

ll
eş

ti
rm

e 
İd

ar
es

i 
B

aş
k
an

lı
ğ
ı 

T
. 
D

en
iz

ci
li

k
 İ

şl
et

m
el

er
i 

A
.Ş

. 
2
0
1
7
 Y

ıl
ı 

S
ay

ış
ta

y
 D

en
et

im
 R

ap
o
ru

 
2
6
 

 

T
a
b

lo
 1

6
:B

a
ğ

lı
 O

rt
a

k
lı

k
 v

e 
İş

ti
r
a

k
le

r 
T

a
b

lo
su

 

 

B
ağ

lı
 o

rt
ak

lı
k
 v

e 
iş

ti
ra

k
le

r 

B
ağ

lı
 

o
rt

ak
lı

ğ
ın

 /
 

iş
ti

ra
k
in

 

es
as

 

se
rm

ay
es

i 

B
ağ

lı
 

o
rt

ak
lı

ğ
ın

/ 

iş
ti

ra
k
in

 

ö
d

en
en

 

se
rm

ay
es

i 

A
n

a 
k
u

ru
lu

ş 
ta

ra
fı

n
d

an
 

2
0

1
7

 y
ıl

ı 
so

n
u

n
d

a 

 

T
o

p
la

m
 k

am
u

 p
ay

ı 

 

B
ağ

lı
 o

rt
ak

lı
ğ
ın

 /
 i

şt
ir

ak
in

 

T
aa

h
h

ü
t 

ed
il

en
 

se
rm

ay
e
 

Ö
d

en
en

 

se
rm

ay
e
 

Ö
d

em
e 

o
ra

n
ı 

T
aa

h
h

ü
t 

ed
il

en
 

se
rm

ay
e
 

Ö
d

en
en

 

se
rm

ay
e
 

Ö
d

em
e 

o
ra

n
ı 

G
er

çe
k
le

şe
n

 

d
ö

n
em

 

K
âr

ı 
v
ey

a 
za

ra
rı

 

B
in

 T
L

 

A
n

a 
k
u

ru
lu

şa
 

is
ab

et
 e

d
en

 

te
m

et
tü

 

B
in

 T
L

 

T
em

et
tü

n
ü
n
 

ö
d

en
m

iş
 

S
er

m
ay

ey
e
 

o
ra

n
ı 

%
 

B
in

 T
L

 
B

in
 T

L
 

B
in

 T
L

 
B

in
 T

L
 

%
 

B
in

 T
L

 
B

in
 T

L
 

%
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

I 
- 

B
ağ

lı
 o

rt
ak

lı
k
la

rı
n

 /
 ş

ir
k
et

le
ri

n
 

  1
 K

ıb
rı

s 
T

ü
rk

 D
en

iz
ci

li
k
 L

td
.Ş

ti
. 

 

T
o
p

la
m

 I
 

   

4
.0

8
2

 

 

   

4
.0

8
2

 

 

   

2
.2

8
2

 

 

   

2
.2

8
2

 

   

5
1

 

   

2
.2

8
2

 

 

   

2
.2

8
2

 

   

5
1

 

   

(3
5

5
) 

 

   

(5
2

3
) 

   

- 

 

   

- 

 

   

- 

  

   

- 

 
4

.0
8

2
 

   

4
.0

8
2

 

 

4
.0

8
2

 

   

4
.0

8
2

 

 

2
.2

8
2

 

   

2
.2

8
2

 

 

2
.2

8
2

 

   

2
.2

8
2

 

5
1

 

  

5
1

 

2
.2

8
2

 

   

2
.2

8
2

 

 

2
.2

8
2

 

   

2
.2

8
2

 

5
1

 

  

5
1

 

(3
5

5
) 

   

(3
5

5
) 

 

(5
2

3
) 

  

(5
2

3
) 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

II
 -

 İ
şt

ir
ak

le
r 

1
 .

..
. 

2
 .

..
. 

T
o
p

la
m

 I
I 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

II
I 

- 
D

iğ
er

 

1
 .

..
. 

2
 .

..
. 

T
o
p

la
m

 I
II

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

G
en

el
 t

o
p

la
m

 (
I+

II
+

II
I)

 
4

.0
8

2
 

   

4
.0

8
2

 

 

4
.0

8
2

 

   

4
.0

8
2

 

 

2
.2

8
2

 

   

2
.2

8
2

 

 

2
.2

8
2

 

   

2
.2

8
2

 

5
1

 

  

5
1

 

2
.2

8
2

 

   

2
.2

8
2

 

 

2
.2

8
2

 

   

2
.2

8
2

 

5
1

 

  

5
1

 

(3
5

5
) 

   

(3
5

5
) 

 

(5
2

3
) 

  

(5
2

3
) 

 
 

 
 

 



T
.C

. 
S

ay
ış

ta
y
 B

aş
k
an

lı
ğ
ı 

 

Ö
ze

ll
eş

ti
rm

e 
İd

ar
es

i 
B

aş
k
an

lı
ğ
ı 

T
. 
D

en
iz

ci
li

k
 İ

şl
et

m
el

er
i 

A
.Ş

. 
2
0
1
7
 Y

ıl
ı 

S
ay

ış
ta

y
 D

en
et

im
 R

ap
o
ru

 
2
7
 

 

1
.5

.8
 

Y
a

tı
rı

m
la

r 

T
a
b

lo
 1

7
:Y

a
tı

rı
m

la
r 

T
a

b
lo

su
 

P
ro

je
le

r 

P
ro

je
n
in

 

B
aş

la
n
g

ıç
ta

n
  

2
0

1
7

 y
ıl

ı 

ö
d

en
eğ

in
in

 
2

0
1

7
 y

ıl
ın

d
a
 

G
er

çe
k
le

m
e 

(%
) 

2
0

1
7

 y
ıl

ı 
 

so
n
u

n
a 

k
ad

ar
 

N
ak

d
i 

F
iz

ik
i 

Y
ıl

la
r 

it
ib

ar
iy

le
 

sü
re

si
 

S
o

n
 

tu
ta

rı
 

N
ak

d
i 

ö
d

em
e
 

F
iz

ik
i 

ö
d

em
e
 

İl
k

 
S

o
n
  

N
ak

d
i 

ö
d

em
e
 

F
iz

ik
i 

ö
d

em
e
 

T
ü
m

ü
n
d

e 
2

0
1

7
 

y
ıl

ın
d

a 

T
ü
m

ü
n
d

e 
2

0
1

7
 

y
ıl

ın
d

a 
B

in
 T

L
 

B
in

 T
L

 
B

in
 T

L
 

tu
ta

rı
 

tu
ta

rı
 

B
in

 T
L

 
B

in
 T

L
 

  
  

  
B

in
 T

L
 

B
in

 T
L

 
  

  
 

 
A

- 
E

tü
t 

p
ro

je
 i

şl
er

i 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

T
o

p
la

m
 (

A
) 

 
- 

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

B
- 

D
ev

a
m

 e
d

e
n

 p
ro

je
le

r
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

T
o

p
la

m
 (

B
) 

 
- 

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

C
- 

Y
en

i 
p

ro
je

le
r
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
a)

 2
0
1

7
 y

ıl
ın

d
a 

b
it

en
le

r 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

2
0

1
7

E
0

2
0
1

0
0
 M

u
h
te

li
f 

İş
le

r 
2

0
1

7
-2

0
1

7
 

2
.3

0
0
 

9
0

7
 

9
0

7
 

2
.3

0
0

 
2

.3
0

0
 

9
0

7
 

9
0

7
 

3
9

,4
3
 

3
9

,4
3
 

3
9

,4
3
 

3
9

,4
3
 

B
ak

ım
 o

n
ar

ım
 

“ 
8

7
7

 
4

1
1
 

4
1

1
 

8
7

7
 

8
7

7
 

4
1

1
 

4
1

1
 

  
  

  
  

M
ak

in
e-

T
eç

h
iz

at
 

“ 
9

0
3
 

5
6
 

5
6
 

9
0

3
 

9
0

3
 

5
6
 

5
6
 

  
  

  
  

Y
az

ıl
ım

 D
o

n
an

ım
 

“ 
5

2
0
 

4
4

0
 

4
4

0
 

5
2

0
 

5
2

0
 

4
4

0
 

4
4

0
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
T

o
p

la
m

 (
a)

 
 

2
.3

0
0
 

9
0

7
 

9
0

7
 

2
.3

0
0

 
2

.3
0

0
 

9
0

7
 

9
0

7
 

3
9

,4
3
 

3
9

,4
3
 

3
9

,4
3
 

3
9

,4
3
 

  
 

2
0

1
7

-2
0
1

7
 

 

1
.2

0
0
 

 

7
0
 

 

7
0
 

 

1
.2

0
0

  

 

1
.2

0
0
 

 

7
0
 

 

7
0
 

 

5
,8

3
 

 

5
,8

3
 

 

5
,8

3
 

 

5
,8

3
 

2
0

1
7

E
0

2
0
1

1
0
 n

o
.l

u
 “

H
o

p
a 

L
im

an
ı 

M
en

d
ir

ek
 

O
n
ar

ım
ı”

  
 

  
   

   
   

   
 

   
   

   
   

   
   

   
  

b
) 

2
0

1
7
 y

ıl
ın

d
a
n
 s

o
n
ra

y
a 

k
al

an
la

r 
  

   
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 T

o
p

la
m

 (
b

) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

T
o

p
la

m
 (

 C
) 

 
3

.5
0

0
 

9
7

7
 

9
7

7
 

3
.5

0
0

 
3

.5
0

0
 

9
7

7
 

9
7

7
 

2
7

,9
1
 

2
7

,9
1
 

2
7

,9
1
 

2
7

,9
1
 

T
o

p
la

m
 (

A
+

B
+

C
) 

 
3

.5
0

0
 

9
7

7
 

9
7

7
 

3
.5

0
0

 
3

.5
0

0
 

9
7

7
 

9
7

7
 

2
7

,9
1
 

2
7

,9
1
 

2
7

,9
1
 

2
7

,9
1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı T. Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 2017 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

28 

 

Şirketin 2017 Yılı Yatırım Programında yer alan 2017E020100 no.lu "Muhtelif İşler" 

ve 2017E020110 no.lu "Hopa Mendirek Onarımı" projeleri ile yapılacak iş ve alınacak 

malzemeler ile ilgili harcama kalemlerine ait hazırlanan detay programı, 14.01.2017 tarihli ve 

29948 sayılı Mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de 2017 Yılı Yatırım Programı "Muhtelif İşler" 

projesi için 2.300.000 TL ve "Hopa Limanı Mendirek Onarımı" projesi için de 1.200.000 TL 

olmak üzere toplam 3.500.000 TL olarak yayımlanmış ve Bakanlık Makamının 14.02.2017 

tarih ve 29 sayılı Olur’u ile yürürlüğe girmiştir. 

2016 yılında; 3.500.000 TL ödeneğe karşılık 1.090.000 TL’lik harcama yapılarak 

yatırım programında %31 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmışken, 2017 yılında ise; 

programda yer alan "Muhtelif  İşler" projesi ve "Hopa Limanı Mendirek Onarımı" projesi 

olmak üzere 2 adet proje için öngörülen 3.500.000 TL ödeneğe karşılık %28 oranında nakdi 

gerçekleşme ile 977.102 TL harcama yapılmıştır. 

A-Etüt-Proje İşleri 

Projenin 2017 yılı ödeneği bulunmamaktadır. 

B- Devam eden projeler 

Projenin 2017 yılı ödeneği bulunmamaktadır. 

C-Yeni Projeler 

a)2017 Yılında Bitenler 

1) 2017 E 020100 no.lu Muhtelif İşler Projesi 

Yatırım programında 2,3 milyon TL ödeneği bulunan proje kapsamında; Şirkete ait 

rıhtım, iskele, liman, atölye ve her türlü binanın "Bakım-Onarım"ı için 877 bin TL, ünitelerin 

yıl içinde ihtiyaç duyabileceği “Makine-Teçhizat Temini”için 903 bin TL, "Yazılım-

Donanım" için de 520 bin TL ödenek öngörülmüş, Binaların bakım ve onarımları için 

ödeneğinin %47’si oranında 411 bin TL, "Makine-Teçhizat" alımı için ödeneğinin %6’sı 

oranında 56 bin TL, Yazılım-donanım için de ödeneğinin %85’i oranında 440 bin TL 

harcamada bulunularak yapılan yatırım tutarı 977.102 TL olarak gerçekleştirilmiştir. 

Bakım-onarım kapsamında; Tekirdağ Limanı, Beton Sahasının Onarımı işi, Gökçeada 

Kuzu Limanına Tel Çit ve Kapı Yapımı işi, Tekirdağ Limanına Usturmaça Temini işi, Genel 
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Müdürlük Binasının Komple Çatı Tadilatı işi gerçekleştirilmiştir. Makine-teçhizat temini 

kapsamında; İstanbul Sarayburnu Limanına Yangın Motopompu alımı, GPS Ölçüm Cihazı 

alımı gerçekleştirilmiştir. Yazılım-donanım temini kapsamında; Cryptosım yazılımı, Sunucu 

ve Server Sistemi ve Yazılımı alımı işleri gerçekleştirilmiştir. 

2) 2017E020110 no.lu Hopa Limanı Mendirek Onarımı 

2017 Yılı Yatırım Programında yer alan 2017E020110 no.lu "Hopa Mendirek 

Onarımı" projesinin ödeneği, 2017 yılı için 1.200.000 TL ve 2018 yılı için 1.440.000 TL 

olmak üzere 2017-2018 yılları için toplam 2.640.000 TL’dir. 

Mülkiyeti Kuruluşa ait olup, işletme hakkı Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri 

A.Ş.’ne devredilen Hopa Limanı Ana Mendireğinde 03.12.2013 tarihinde hava muhalefeti 

nedeniyle meydana gelen hasarın onarımını kapsayan ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tadilat projeleri 

kapsamında yaklaşık maliyeti 155.544,95 TL olan "Hopa Limanında 03.12.2013 tarihindeki 

Hava Muhalefetinden Dolayı Oluşan Hasarların Onarımı" işi Yönetim Kurulu’nun 15.06 2017 

tarih ve 625/79 no.lu kararı ile kabul edilmiş ve gerekli işlemleri yürütmek üzere Genel 

Müdürlük yetkilendirilmiştir. 

Proje kapsamında 1.200.000 TL ödeneğe karşılık %6 gerçekleşme ile 69.622 TL 

harcama yapılmıştır. 
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1.6 Bilanço 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nin 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bilançosu, 

Yönetim Kurulu’nun 22.02.2018 tarih ve 637/17 sayılı kararı ile kabul edilmiş; Şirketin genel 

kurulu niteliğine haiz Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na 26.06.2018 tarihinde 1328 sayılı 

yazı ile onaylanmak üzere gönderilen Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu Ekim-2018 

itibariyle henüz onaylanmamıştır. 

Anılan yazıda “Özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin tamamı Devlete ait 

olan anonim şirket statüsündeki kuruluşlarda, Türk Ticaret Kanununun genel kurul 

toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanmayacağından,  

1-Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’nin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin tanzim edilen 

Bilanço ve Gelir Tablosunun kabulüne, 

2-Şirketin 31.12.2017 tarihi itibariyle dönem kârı olan 51.600.723,49 TL’nin; 

31.901.251,97 TL’sinin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, 19.699.471,52 

TL’sinin ise Kar Yedekleri hesabında yer alan ‘’549-Özel Fonlar’’ hesabına alınması suretiyle 

onaylanması talep edilmiştir. 

Bilanço ve gelir tablosu incelemeleri, Maliye Bakanlığı 1 sayılı “Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliği” ile uygulamaya konulan Tekdüzen Hesap Planına göre düzenlenen 

mali tablolar üzerinden yapılmıştır. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile sermaye şirketlerinin denetim kurulları 

kaldırılarak, bağımsız denetim uygulamasına geçilmiştir. Ancak TDİ, TMS ve TFRS 

kapsamında bağımsız denetime tabi kuruluşlar arasında yer almamaktadır.  

Şirket 15.12.2016 tarih ve 7574 sayılı Makam oluru ile Tam Tasdik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Hizmet alımı için 4734 sayılı Kanunun 22-d maddesini kullanarak ihale 

gerçekleştirmiş olup KDV hariç 38.000-TL bedel üzerinden bir firma ile hizmet sözleşmesi 

imzalamıştır. 

Söz konusu firma tarafından yürütülen denetimin, muhasebe kayıt ve işlemlerinin 

Tekdüzen Hesap Standartları ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine, vergi 

mevzuatına, Türk Ticaret Kanununa ve diğer ilgili mevzuata uygunluk yönlerinden yapıldığı 
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anlaşılmıştır. Denetim firmasınca Şirket Genel Müdürlüğüne hitaben yazılan 19.02.2018 

tarihli yazıda, 2017 yılı faaliyet ve işlemlerin Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuata uygun 

yürütüldüğü, mali tabloların Şirketin mali durumunu doğru bir şekilde yansıttığı hususları 

belirtilmiştir. 

TDİ AŞ Genel Müdürlüğünün 2017 yılı değerlendirmeleri bireysel bilançosu 

üzerinden yapılmıştır. 31.12.2017 tarihli bireysel bilanço ve dipnotlarına (Ek 1,1)’de yer 

verilmiştir.  

1.6.1 Aktif (Varlıklar) 

Tablo 18:Aktif Tablosu 

  2016 

  

2017 

  
Fark 

                Aktif (Varlıklar) Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I - Dönen varlıklar:         

  A-Hazır değerler 46.765 40,8  62.557  32,4  15.792 

  B-Menkul kıymetler         

  C-Ticari alacaklar 7.972 6,9  16.412  8,5  8.440 

  D-Diğer alacaklar 497 0,4  19.156  10,0  18.659 

  E-Stoklar 26 -  127 -   101 

  F-Yıllara yaygın inş. ve ona. maliyetleri         

  G-Gelecek aylara ait gid. ve gel.tah. 122 0,1  108 -   (14) 

  H-Diğer dönen varlıklar 3.518 3,1  3.875  2,0  357 

                           Toplam (I) 58.900 51,3  102.235 52,9  43.335 

II- Duran varlıklar:     

 

  

     A-Ticari alacaklar 181 0,2  286 0,2  105 

     B-Diğer alacaklar - -  12.900 6,7  12.900 

     C-Malî duran varlıklar 9.352 8,2  7.234 3,7  (2.118) 

     D-Maddi duran varlıklar 45.424 39,6  69.481 36,0  24.057 

     E-Maddi olmayan duran varlıklar. 855 0,7  997 0,5  142 

     F-Özel tükenmeye tabi varlıklar     

 

  

     G-Gelecek yıllara ait gider ve gelir 

tahakkukları 
  

  

 

  

     H-Diğer duran varlıklar     

 

  

Toplam (II) 55.812 48,7  90.898 47,1  35.086 

Genel toplam  ( I+II ) 114.712 100  193.133 100,0  78.421 

Nazım hesaplar 184.485   215.609    31.124 

  

2017 yılı sonu itibariyle Şirketin varlıklar toplamı önceki yıla göre % 68,3 oranında 

78.421 bin TL artarak 193.133 bin TL’ye yükselmiştir. Artışın % 55,2 oranında 43.335 bin 
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TL’si dönen varlıklar, % 44,8 oranında 35.086 bin TL’si ise duran varlık kalemlerinde 

meydana gelmiştir. Şirketin ekonomik yapısının ağırlığını %32,4 oranı ile hazır değerler ve 

%36 oranı ile de maddi duran varlık kalemleri oluşturmuştur. Bunun yanı sıra varlık yapısı 

içinde yer alan ve geçen yıl 8.469 bin TL olan toplam alacak tutarı 2017 yılında 48.468 bin 

TL düzeyine yükselerek % 472,3 oranında artış göstermiştir. 

Şirketin aktifini oluşturan hesaplardan önemlilik derecesi yüksek olan hesap 

gruplarına ilişkin detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Ticari Alacaklar: 

TDİ AŞ’nin esas faaliyetleri sonucunda oluşan ticari nitelikteki alacak tutarı geçen yıla 

göre 8.440 bin TL artış göstererek 16.412 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Hesapta kayıtlı 

tutarın;  

308 bin TL’si, İzmir’de bulunan ve kiraya verilen gayrimenkullerine ait ecri misil 

bedellerine ait mükerrer fatura düzenlenmesi sonucunda oluşan KDV alacağını, 

435 bin TL’si, 2017 yılı kira alacakları olup tümü 2018 yılı Ocak ayında tahsil edilen 

tutarı, 

1.062 bin TL’si, Tekirdağ Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinden olan ve 10.01.2018 

tarihinde tahsil edilen alacağı, 

1.050 bin TL’si, (528 bin TL’si 2018 yılı Ocak ayında tahsil edilen) çeşitli firmalardan 

2017 yılına ilişkin alacak tutarını,  

7.334 bin TL’si, Tekirdağ Liman sahasında bulunan kömürün ardiye ücreti nedeniyle 

ilgili Şirketten olan alacağı, 

2.735 bin TL’si, çeşitli şirketlerden olan geçmiş ve 2017 yılına ait takipli kira 

alacaklarına ilişkin tutarı, 

3.452 bin TL’si ise çeşitli TDİ Payı ve kiracılardan olan alacakları içermektedir. Bu 

tutarın 738 bin TL’si TDİ payından, 334 bin TL’si yurt içi gerçek ve tüzel kişilerden, 3.380 

bin TL’si ise kiracılardan olan teminatlı alacakları ifade etmektedir. 

Şüpheli Ticari Alacaklar: 
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Şirketin şüpheli duruma düşmüş ve hukuki takibi devam eden ticari alacaklar bakiyesi, 

önceki döneme göre 842 bin TL artışla 49.965 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Şüpheli hale 

gelen bu alacakların; 11.275 bin TL’si İzmir Konak Pier’de bulunan gayrimenkullerinden 

dolayı müstecirden 2003- 2017 yıllarına ilişkin kira ve ecrimisil alacağı, 7.074 bin TL’si 

Giresun limanı işleticisi Giresun Port Liman İşletmesi AŞ’den mendirek onarım bedelinden 

alacağı, 8.703 bin TL’si (3.348.642,39 USD Dolar), Çakıroğlu Ordu Liman İşletmesi AŞ’den 

1999-2013 yıllarına ilişkin TDİ payları, gecikme faizleri ve kur farkları karşılığı doğan alacak 

tutarını, 5.758 bin TL’si bir madencilik şirketinden ardiye ücret bedelinden doğan 

alacağı,2.263 bin TL’si (882.624,27 USD Dolar) Giresun Port Liman İşletmesi AŞ’den 1999-

2012 yıllarına ilişkin TDİ payları, gecikme faizleri ve kur farkları karşılığı doğan alacak 

tutarını,1.788 bin TL’si bir otelcilik şirketinden 2015-2016 yılları kira alacağını,1.572 bin 

TL’si İzmir Kent Spor Kulübünden 2013-2014 yıllarına ilişkin kira alacağı,1.055 bin TL’si 

bir giyim firmasından ecrimisil alacağını, 10.477 bin TL’si de hukuki takipteki diğer 

alacakları ifade etmektedir. 

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

Şüpheli ticari alacaklar hesabında kayıtlı olan 49.965 bin TL tutarındaki alacağın 

46.513 bin TL’lik kısmına karşılık ayrılmıştır.  

VUK 323 üncü maddesi hükümlerine göre şüpheli durumuna gelmiş bulunan alacaklar 

için karşılık ayırma işlemi ihtiyari bir işlem olup teminatlı alacaklar için ise karşılık 

ayrılmamaktadır. Bu hüküm çerçevesinde, Şirkette 2017 yılı sonu itibariyle şüpheli 

alacakların % 93,2’si oranında 46.513 bin TL tutarında şüpheli alacaklar karşılığı ayrılmıştır. 

Diğer Alacaklar: 

Şirketin diğer alacaklar hesabında kayıtlı 19.156 bin TL tutarındaki alacağın 18.483 

bin TL’si ortaklardan ve bakiye 673 bin TL ise personel ve diğer alacaklardan oluşmuştur. 

Ortaklardan alacaklarda kayıtlı 18.483 bin TL, Özelleştirme İdaresinin 09.02.2018 

tarih ve 43987 sayılı yazılarında belirtilen ‘’Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 03.02.2017 

tarihli ve 2017-3 sayılı Kararı ile İdaremize ait Şirketiniz hisselerinin %49’luk bölümü 

Türkiye Varlık Fonuna devredilmiştir. Bu karar ile, özelleştirme neticesinde oluşan (bu 

tarihten sonra) özelleştirme gelirlerinin doğrudan Şirketiniz ile ilişkilendirilmesi ve Şirketiniz 

tarafından muhasebeleştirilmesi sonucu ortaya çıkmış bulunmaktadır.’’ Hususuna ilişkin 
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düzenleme çerçevesinde oluşan tutardır. Ancak. İlgi yazıda Özelleştirme Fonu’nun 

31.12.2017 tarihli mali kayıtları ve bilançosunda, TDİ AŞ’nin 31.383 bin TL tutarında 

özelleştirme gelirlerinden alacağı olduğu ifade edilmiş olmasına karşın Şirketin muhasebe 

kayıtlarında 18.483 bin TL görülmektedir. 

Şirket sermayesini oluşturan %49 hissenin TVF’na devredildiği tarih olan 

03.02.2017’den itibaren daha önce özelleştirme fonuna giden satış gelirleri artık Şirket 

hesabına devredilmektedir. Şirketin MESBAŞ’daki %21,26 hissesi 25.800 bin TL’ye, 

Yalova’daki 7 adet arsası toplam 5.485 bin TL’ye ve Ankara’da bulunan gayrimenkulün %25 

hissesi ise 98 bin TL’ye satılmış olup toplam satış geliri 31.383 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Ancak, Şirket kayıtlarında MESBAŞ satış gelirinin  %50 oranında 12.900 bin TL’si yer 

almıştır. Bunun nedeni ise satış gelirinin yarısının 2017 yılı sonrasında tahsil edileceği için 

bakiye 12.900 bin TL, Duran varlık grubu içindeki uzun vadeli alacaklar hesabında 

izlenmiştir.  
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1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

Tablo 19:Pasif Tablosu 

   

2016 

 

2017 

 

 

Fark 

Pasif (Kaynaklar)            2016   

  Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I-Kısa vadeli yabancı kay:         

    A-Mali borçlar         

    B-Ticari borçlar 3.362 2,9  4.434  2,2  1.072 

    C-Diğer borçlar 32 -  137    105 

    D-Alınan avanslar 569 0,5  305  0,2  (264) 

    E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım 

hak. 
  

      

    F-Ödenecek vergi ve diğer yük. 1.302 1,1  1.681  0,9  379 

    G-Borç ve gider karşılıkları         

    H-Gelecek aylara ait gelir ve gider 

tahakkukları 

 

1.037 

 

0,9  940  0,5  (97) 

    I-Diğer kısa vadeli yabancı kay. 1.117 1,0  1.472  0,8  355 

                 Toplam  ( I ) 7.419 6,4 8.969   4,6  1.550 

II-Uzun vadeli yabancı kay:         

    A-Mali borçlar         

    B-Ticari borçlar         

    C-Diğer borçlar         

    D-Alınan avanslar         

    E-Borç ve gider karşılıkları 27.064 23,6  27.657  14,3  593 

    F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider 

tah. 

577 0,5  518  0,3  (59) 

                 Toplam ( II ) 27.641 24,1  28.175  14,6  534 

                 Toplam ( I + II ) 35.060 30,5  37.144  19,2  2.084 

III-Öz kaynaklar:         

     A-Ödenmiş sermaye 131.016 114,2  131.116  67,9  - 

        -Sermaye düzeltme olumlu fark. 

(+) 

        

     B-Sermaye yedekleri 28.171 24,6  52.907  27,4  24.736 

     C-Kâr yedekleri 334.837 291,9  334.837  173,4  - 

     D-Geçmiş yıllar kârları         

     E-Geçmiş yıllar zararları ( - ) (431.077) (375,8)  (414.372)  (214,6)  16.705 

     F-Dönem net kârı (zararı) 16.705 14,6  51.601  26,7  34.896 

               Toplam ( III ) 79.652 69,5  155.989  80,8  76.337 

               Genel toplam ( I+II+III ) 114.712 100 193.133  100,0  78.421 

               Nazım hesaplar 184.485     215.609    31.124 

  

Bilançonun mali yapısını oluşturan kaynaklar toplamı geçen yıla göre %68,3 oranında 

artarak 193.133 bin TL’ye yükselmiştir. Kaynakların % 19,2’si yabancı kaynaklardan, 
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%80,8’i ise öz kaynaklardan oluşmuştur. Dönem kârının etkisinin yanı sıra geçen yıl karının, 

geçmiş yıl zararlarına olumlu etkisi sonucu öz kaynakların toplam kaynaklar içindeki payı 

artmış buna karşılık yabancı kaynakların payı azalmıştır. 

Ödenmiş sermaye: 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 03.02.2017 tarih ve 2017-3 sayılı kararı ve TC. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13.03.2017 tarih ve 2017-ÖİB-K-34 sayılı yazılı 

talimatları doğrultusunda Şirketin sermaye payının %49 oranındaki hissesinin Türkiye Varlık 

Fonuna devri kararlaştırılmıştır. Ancak buna ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu kararında, 

Şirket pay defteri ve muhasebe kayıtlarında ‘’Türkiye Varlık Fonu’’ yerine sehven ‘’Türkiye 

Varlık Fonu AŞ’’ yazılmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığından gelen 30.03.2017 tarih ve 

2144 sayılı yazı üzerine yapılan yanlışlık düzeltilmiş ve Şirket Yönetim Kurulu’nun 

27.04.2017 tarih ve 622-47 sayılı kararı çerçevesinde Şirketin 220.948.300 Adet-TL’lik 

nominal sermayesi içinde %49 oranındaki 108.264.667 Adet-TL hissenin (64.197.711,09 

TL’lik kısmı ödenmiş, kalan 44.066.955,91 TL’lik kısmı da ödenmemiş sermaye olarak B 

grubu hisseden) Türkiye Varlık Fonu adına devri ve kaydı yapılmıştır. TDİ AŞ’nin Ana 

Sözleşmesinde yapılan değişiklik Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30.06.2017 tarih ve 9357 

sayılı nüshasında 214205 sicil numarası ile yayımlanmıştır.  
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1.7 Gelir Tablosu 

Tablo 20:Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 2016 2017 Fark 

  Bin TL Bin TL Bin TL 

A-Brüt Satışlar 37.749  47.109  9.360 

B-Satış indirimleri (-) 304  538  234 

C-Net satışlar 37.445  46.571  9.126 

D-Satışların maliyeti (-) 21.484  26.707  5.223 

                Brüt satış kârı veya zararı 15.961  19.864  3.903 

E-Faaliyet giderleri (-) 24.968  24.835  (133) 

                Faaliyet kârı veya zararı (9.007)  (4.971)  4.036 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 42.530  56.925  14.395 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 13.561  5.429  (8.132) 

H-Finansman giderleri (-) -  -  - 

                                       Olağan kâr veya zarar 19.962  46.525  26.563 

I-Olağan dışı gelir ve kârlar 1.958  6.496  4.538 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 5.215  1.420  (3.795) 

                                      Dönem kârı veya zararı (-) 16.705  51.601  34.896 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük (-) 

)))(((8)))9arşılıkarı (-) 

-  -  - 

                                      Dönem net kârı veya zararı (-) 16.705  51.601  34.896 

  

Şirketin Tekirdağ, Taşucu, Sarayburnu ve Kabatepe-Güllük limanlarında 2017 

yılındaki faaliyetleri sonucunda 47.109 bin TL tutarında brüt gelir elde edilmiş olup 538 bin 

TL tutarındaki indirim ve 26.707 bin TL hizmet maliyetinin tenzili neticesinde 19.864 bin TL 

brüt satış karı elde edilmiştir. Satış hasılatının 26.701 bin TL tutarındaki kısmı yurt içi, 20.408 

bin TL tutarındaki kısmı ise yurt dışı şirketlere verilen hizmet gelirlerinden oluşmuştur. 

Şirketin mülkiyetindeki limanların büyük bir kısmının özelleştirilmiş olması 

nedeniyle, işletme faaliyetleri esas itibariyle Tekirdağ, Taşucu, Sarayburnu, Kabatepe -Güllük 

limanlarında yürütülmektedir. Bu limanlar içinde en faal olan liman Tekirdağ limanıdır. 

2017 yılında Tekirdağ limanından 17.231 bin TL hizmet maliyetine karşılık, 35.062 

bin TL net satış hasılatı sağlanmış, dolayısıyla brüt satış kârı 17.831 bin TL olarak 

gerçekleşmiştir. Karlı olan Mersin Taşucu’ndaki liman faaliyetleri ise 4.605 bin TL brüt satış 

karı ile sonuçlanmıştır. Buna karşılık Sarayburnu, Kabatepe ve Güllük limanlarında limancılık 

faaliyetlerinin yetersiz olması nedeniyle, toplam hizmet maliyeti 3.505 bin TL, net satış 

hasılatı toplamı ise 933 bin TL olarak gerçekleşmiş, dolayısıyla 2.572 bin TL brüt satış zararı 
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oluşmuştur.  

Böylece Tekirdağ ve Taşucu limanlarının brüt sarış kârından diğer üç limanın brüt 

satış zararının tenzili ile toplamda TDİ’nin 2017 yılı brüt satış kârı 19.864 bin TL olarak 

gerçekleşmiştir. Ancak brüt satış kârına rağmen, 24.835 bin TL olarak gerçekleşen faaliyet 

giderlerinin etkisiyle esas işletme faaliyetleri 4.971 bin TL zarar ile sonuçlanmıştır. 

Limancılık faaliyetleri incelendiğinde en yüksek satış hasılatının 19.076 bin TL tutarı ile 

Tekirdağ limanından 330 gemiye yapılan 1,4 milyon ton yükleme-boşaltma hizmeti ile gene 

aynı limandaki 62 konteynere yapılan 7.115 bin TL tutarındaki ardiye hizmeti satışlarından 

elde edildiği görülmektedir. 

TDİ AŞ’nin 2017 yılı faaliyetleri 4.971 bin TL zarar ile sonuçlanmasına karşın toplam 

63.421 bin TL diğer faaliyetlerden olağan ile olağanüstü gelir ve karların olumlu, 6.489 bin 

TL tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan ile olağanüstü gider ve zararların olumsuz etkisi 

sonucunda dönem 51.601 bin TL kar ile sonuçlanmıştır. 

Şirket Gelir Tablosunun, 56.925 bin TL tutarındaki Diğer faaliyetlerden olağan gelir 

ve karlar kalemi incelendiğinde en ağırlıklı rakamın 24.459 bin TL ile Menkul Kıymet Satış 

Karları hesabına ait olduğu görülmektedir. Şirketin, iştiraki olan MESBAŞ’ın sermayesinde 

bulunan %21,26 oranındaki paya ait hissenin ÖYK’nın 02.10.2107 tarih ve 2017-103 sayılı 

kararı ile satışından elde edilen 25.800 bin TL’den, enflasyon düzeltme farkının zarar kaydı 

sonucunda net 24.459 bin TL menkul satış karı oluşmuştur.  

Bunun yanı sıra gene ÖYK kararları ile satılan Yalova’daki arsalar ile Ankara’daki 

gayrimenkulün satışından elde edilen 5.583 bin TL maddi duran varlık satış karı ile olağan 

gelir ve karlar hesabında kayıtlı 16.165 bin TL tutarındaki gayrimenkul kira gelirlerinin yanı 

sıra 5.620 bin TL tutarındaki TDİ payı da dönem karının geçen yıla göre 34.896 bin TL 

artmasında etkili olan kalemlerdir.  

 

 

 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı T. Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 2017 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

39 

 

1.8 Mali Rasyolar 

Tablo 21:Mali Rasyolar Tablosu 

Rasyolar 

2016 2017 Artış- 

  
Azalış 

(%) (%) (%) 

1. Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı   30,6  40,9  33,7 

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 227,2  420,0  84,8 

3. Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 793,9  1.141,0  43,7 

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

yabancı kaynaklar 
643,8  895,0  39,0 

5. Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Öz kaynaklar 21,0  33,1  57,6 

6. Faaliyet Karlılığı: Faaliyet kârı x 100/ Öz kaynaklar (11,3)  (3,2)  71,7 

7. Zararlılık=Dönem Zararı x100/Öz kaynaklar -  -  - 

8. Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 39,6  36,0  (9,1) 

9. Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 3,6  3,7  2,8 

10. Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 0,6  0,5  (16,7) 

11. Net işletme sermayesi devir hızı=Net satışlar/Net işletme 

sermayesi 
0,7  0,5  (28,6) 

12. Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 0,5  0,3  (0.40) 

 

Şirketin 2017yılında öz kaynak- yabancı kaynak dengesi öz kaynaklar yönünde ciddi 

bir olumlu değişim göstermiştir. Özellikle dönem kârında sağlanan artışın etkisiyle öz 

kaynaklar geçen yıla göre % 95,8 oranında artmış, yabancı kaynaklarda ise artış %5,9 

düzeyinde kalmıştır. Bu da göstergenin %84,8 artış ile önemli ölçüde yükselerek % 420 

düzeyinde gerçekleşmesine neden olmuştur. 

Şirketin asli faaliyetleri faaliyet giderlerinin etkisi ile genel olarak zararla 

sonuçlanmaktadır. Nitekim bu yıl da işletme faaliyetlerinden 4,9 milyon TL zarar edilmiştir. 

Geçen yıla göre faaliyet zararı 4 milyon TL düşmüş olmasına karşın Tekirdağ Limanının 

satışına ilişkin ÖYK kararı sonrasında ki dönemlerde hızla daha yüksek zarar noktalarına 

yükselecektir. 

2017 yılında Şirketin, iştiraki olan MESBAŞ’ın sermayesinde bulunan %21,26 

oranındaki hisse payının satışından kaynaklanan 25.800 bin TL ve gene ÖYK kararları ile 

satılan Yalova’daki arsalar ile Ankara’daki gayrimenkulün satışından elde edilen 5.583 bin 

TL’nin etkisinin yanı sıra 16.165 bin TL tutarındaki gayrimenkul kira gelirleri ve 5.620 bin 
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TL tutarındaki TDİ paylarının da katkısı ile dönem karı geçen yıla göre 34.896 bin TL artış 

göstermiştir.  

Şirketin 2017 yılı satış hasılatının %76’sını oluşturan Tekirdağ limanının işletme hakkı 

devrine ilişkin 05.01.2018 tarihinde yapılan ihaleyi 347,1 milyon TL ile CEYNAK Lojistik ve 

Ticaret AŞ kazanmış olup ihalenin kesinleşmesine ilişkin ÖYK kararı henüz imzalanmamıştır. 

Bu limanın tüm özelleştirme işlemlerinin sona ermesine müteakip Şirketin ana ve sürekli gelir 

unsurundan mahrum kalması neticesinde mali yapıdaki bozulmanın artacağı düşünülmektedir. 

 Finansman yapısını önemli ölçüde etkilemesi muhtemel bir diğer konu da Tekirdağ 

Limanı eski işleticisi AKPORT AŞ’nin TDİ aleyhine açtığı sebepsiz zenginleşme davası ile 

devir sonrası liman hizmetleri karşılığı talep ettiği alacaklara ilişkin davadır. Hakem heyeti 

kararları ile davalar TDİ aleyhine sonuçlanmış olup Şirket ve AKPORT AŞ yetkilileri 

tarafından hazırlanan Sulh Protokolü, TDİ AŞ Yönetim Kuruluna 04.04.2018 tarih 7586 sayılı 

müzekkere ile sunulmuş, Yönetim Kurulu 12.04.2018 tarih 29 nolu kararı ile “ Protokolle 

Sulh Teklif edilen dava konusu tutarın aslı olan 60.012.046,48 TL’nin ödenmek suretiyle sulh 

olunmasına ilişkin teklifin kabulüne, müzekkere eki protokolün imzalanmasına ve işlemlerin 

ifası için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,” karar vermiştir. Bu karar gereği Kuruluş ile 

AKPORT AŞ arasında 20.04.2018 tarihli Sulh Protokolü imzalanmıştır.  Bu Sulh anlaşması 

ile 15.09.2015 tarihli Hakem Heyeti Kararında hükmedilen 59.242.767,45-TL asıl alacak 

tutarı (Yargılama gideri hariç) üzerinden anlaşılmıştır. Yargılama giderleri ile birlikte toplam 

60.012.046,48 TL borç protokolün yetkili organlarca kabulünü izleyen en geç 60 gün içinde 

ödenecektir. 

Bu protokol çerçevesinde, 2018 yılında yapılacak 60 milyon TL tutarında ki ödemenin 

yarısının iştirak ve gayrimenkul satış karlarından geri kalanın da nakit varlığından 

karşılanacağı belirtilmiştir. 

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. 
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 Yevmiye defteri 

 Geçici ve kesin mizan 

 Bilanço 

 Bilanço dışı yükümlülükler tablosu (Nazım hesaplar) 

 Envanter defteri 

 Özkaynak değişim tablosu 

 Nakit akış tablosu 

 Gelir tablosu 

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

tablosu esas alınmıştır.”  

2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN 

SORUMLULUĞU 

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

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

bilgi içerecek şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine ve denetim yetkililerine zamanında 

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

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

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

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

gerekler dahilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinden; kuruluş 

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

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

bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere 

uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak 

oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını 

oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından 

sorumludur. 

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

Sayıştay, ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı T. Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 2017 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

42 

 

yönetilip yönetilmediği hususunu da göz önünde bulundurarak denetimi kapsamındaki kamu 

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

diğer hukuki düzenlemeler, uzun vadeli kalkınma planları ve bunların uygulama 

programlarına uygunluğu bakımından denetlemek; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 

kullanılmasını sağlamak için kurulup işletilmesi gereken mali yönetim ve iç kontrol 

sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolardan yararlanacak olanlara makul güvence 

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

doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek ve denetim sonuçlarını içeren raporunu Türkiye Büyük 

Millet Meclisine sunmakla sorumludur. 

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

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

3346 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 

Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 

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

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

mevzuattır. 

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

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

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

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; kamu idaresinin hesap 

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

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

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

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

gerekler dâhilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediğini, 

kuruluş amaçlarına ulaşmalarını teminen; faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma 

planına ve planın uygulama programlarına uygunluğunu tespit etmek; mali yönetim ve iç 

kontrol sistemlerini değerlendirmek ve ilgili idarenin bilanço ve netice hesaplarının Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna sunulmasına esas denetim 

raporunu üretmek amacıyla yürütülmüştür. 

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

güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; 
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uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün 

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

sistemleri de değerlendirilmiştir. 

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

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

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

oluşturmaktadır. 

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde edilmiştir. 

5. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinin 2017 yılına ilişkin yukarıda 

belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir 

bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. 

7. DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE 

DEĞERLENDİRMELER 

7.1 Bulgu ve Öneriler 

BULGU 7.1.1: Giresun Limanı işleticisi şirketle 1997 yılında imzalanmış olan 

İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin feshi hususu. 

Şirketin şüpheli duruma düşmüş ve hukuki takibi devam eden ticari alacaklar bakiyesi, 

önceki döneme göre 842 bin TL artışla 49.965 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Şüpheli hale 

gelen bu alacakların; 11.275 bin TL’si İZMER İnşaat ve San. Tic. AŞ’den (İzmir Konak Pier) 

2003- 2017 yıllarına ilişkin kira ve ecrimisil alacağı, 7.074 bin TL’si Giresun limanı işleticisi 

Giresun Port Liman İşletmesi AŞ’den mendirek onarım bedelinden alacağı, 8.703 bin TL’si 

(3.348.642,39 USD Dolar), Çakıroğlu Ordu Liman İşletmesi AŞ’den 1999-2013 yıllarına 

ilişkin TDİ payları, gecikme faizleri ve kur farkları karşılığı doğan alacak tutarını, 5.758 bin 
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TL’si MİHTAŞ Madencilik San. ve Tic. AŞ’den ardiye ücret bedelinden doğan alacağı,2.263 

bin TL’si (882.624,27 USD Dolar) Giresun Port Liman İşletmesi AŞ’den 1999-2012 yıllarına 

ilişkin TDİ payları, gecikme faizleri ve kur farkları karşılığı doğan alacak tutarını,1.788 bin 

TL’si PALMALİ Otelcilik Ltd. Şirketinden 2015-2016 yılları kira alacağını,1.572 bin TL’si 

İzmir Kent Spor Kulübünden 2013-2014 yıllarına ilişkin kira alacağı,1.055 bin TL’si İZKAR 

Giyim Firmasından ecrimisil alacağını, 10.477 bin TL’si de hukuki takipteki diğer alacakları 

ifade etmektedir. 

Yukarıda değinilen şüpheli alacaklarla ilgili hukuki süreçlerin ve dava takiplerinin 

incelemelerin sürdüğü dönemde devam ettiği belirlenmiştir. Bunlardan Ordu, Giresun ve 

Sinop limanları ile ilgili olarak hakem kurulu nezdinde açılan uyuşmazlık davalarından 1999-

2004 yılları arasına ait olan alacak davalarının 2017 yılında sonuçlandığı belirlenmiştir.  

İşletici şirketlerle imzalanan devir sözleşmeleri gereği, taraflar arasında ortaya çıkan 

ihtilaflar öncelikle sulh yoluyla çözümlenmekte, 30 gün içinde çözümlenemezse tahkime 

gidilmektedir. 3 kişilik hakem heyeti için, her bir taraf 7 gün içinde kendi hakemini 

belirlemekte, belirlemezse Ticaret Mahkemesi tarafından belirlenmekte, 3. Hakem konusunda 

da yine taraflar anlaşamazsa Ticaret Mahkemesi tarafından görevlendirme yapılmaktadır. 

Bu çerçevede Ordu, Giresun ve Sinop limanları ile ilgili olarak 27.01.2014 tarihinde 

hakem kurulu nezdinde açılan uyuşmazlık davası 11.05.2017 tarihinde sonuçlanmıştır. Buna 

göre; 

-Giresun Limanı ile ilgili 1999-2000-2001-2004 yılları fark TDİ payı alacakları ile 

ilgili olarak, Çakıroğlu Giresun Liman İşleticisi AŞ’nin, davacı TDİ lehine 59.988 USD asıl 

alacak ile 2009-2014 yılları arasındaki 5 yıllık süre için yıllık %12 üzerinden 36.012 USD faiz 

alacağına hükmedilmesine, faiz talebinin 53.363 USD’lik kısmının reddine (Faiz hesabında 

son beş yılık dönem esas alınmış, 2009 yılı öncesi dönemler zaman aşımı nedeniyle kabul 

edilmemiştir), 

-Ordu Limanı ile ilgili 1999-2000-2002-2003 yılları fark TDİ payı alacakları ile ilgili 

olarak, Çakıroğlu Ordu Liman İşleticisi AŞ’nin, davacı TDİ lehine 743.382 USD asıl alacak 

ile 2009-2014 yılları arasındaki 5 yıllık süre için yıllık %12 üzerinden 446.274 USD faiz 

alacağına hükmedilmesine, faiz talebinin 276.242 USD’lik kısmının reddine (Faiz hesabında 

son beş yılık dönem esas alınmış, 2009 yılı öncesi dönemler zaman aşımı nedeniyle kabul 

edilmemiştir), 
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-Sinop Limanı ile ilgili 1999-2000-2002-2003 yılları fark TDİ payı alacakları ile ilgili 

olarak, Çakıroğlu Giresun Liman İşleticisi AŞ’nin, davacı TDİ lehine 5.225 USD asıl alacak 

ile 2009-2014 yılları arasındaki 5 yıllık süre için yıllık % 12 üzerinden 3.137 USD faiz 

alacağına hükmedilmesine, faiz talebinin 4.786 USD’lik kısmının reddine (Faiz hesabında son 

beş yılık dönem esas alınmış, 2009 yılı öncesi dönemler zaman aşımı nedeniyle kabul 

edilmemiştir). 

Böylece 3 limanla ilgili olarak 1999-2004 yılları arasına ait olmak üzere hakem 

Kurulunca TDİ lehine toplam 1.294.028 USD TDİ payı ve faiz alacağına hükmedilmiştir.  

 Diğer yandan, Ordu Limanı ile ilgili olarak Çakıroğlu Ordu Liman İşletmesi AŞ’den 

olan ve daha önce kesinleşen 2007, 2008, 2010, 2011 yıllarına ilişkin toplam 2.460.256-USD 

tutarındaki alacaklar için 2009-2012 yılları arasında icra takibi başlatılmış, ancak bu 

alacakların ödenmemesi nedeniyle İstanbul 30. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2012 yılında 

doğrudan iflas davası açılmıştır. Dava İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/990 E 

sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir. Bilirkişi raporu TDİ lehine gelmiş olup yargılama 

devam etmektedir. 2012 yılına ilişkin olarak da 151.560-USD tutarında alacak mevcut olup 

bunun için İstanbul 19. İcra müdürlüğünde iflas yolu ile icra takibi başlatılmıştır. Ayrıca 

henüz tahkim yargılaması sonuçlanmamış 19.525-USD tutarında 2013 yılı TDİ payı alacağı 

daha bulunmaktadır. İcra takipleri ve yargılama süreçleri devam ederken, Çakıroğlu Ordu 

Liman İşletmesi A.Ş. tarafından 28.11.2013 tarihinde TDİ’ye ihtarname çekilerek sözleşmeyi 

16.12.2013 tarihi itibariyle feshettikleri bildirilmiştir. ÖYK’nın 07.04.2014 tarih ve 2014/17 

tarihli kararıyla Ordu Limanı geri alınmış, bilahare ÖYK’nın 29.12.2014 tarih ve 2014/146 

sayılı kararına istinaden liman 30.03.2015 tarihinde Ordu Büyükşehir Belediyesine 

devredilmiştir. 

TDİ’nin Çakıroğlu Ordu Liman İşletmesi AŞ’den olan ve şüpheli alacaklar hesabında 

izlenen alacak tutarı 8.703 bin TL’dir.  

Yukarıda değinildiği gibi Giresun Limanı ile ilgili olarak Tahkim Kurulunca 1999-

2004 yılları arasına ilişkin TDİ lehine 59.988-USD asıl alacak ve 36.012 USD faiz alacağına 

hükmedilmiştir. Bunlar dışında, 2012 yılına ilişkin olarak Çakıroğlu Giresun Liman İşleticisi 

A.Ş aleyhine 450.305-USD tutarında icra takibi başlatılmış olup davalı tarafından tahkim 

itirazında bulunulmuştur. Dava devam etmektedir. 2013 yılına ilişkin 219.518-USD tutarında 

alacak için başlatılan icra takibine yapılan itirazın mahkemece kabul edilmesi üzerine tahkim 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı T. Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 2017 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

46 

 

süreci başlatılmıştır. Yine 2014 yılı için 126.289 USD ve 2015 yılı için 137.118-USD 

tutarındaki alacaklar için başlatılan tahkim süreci devam etmektedir. 

Diğer yandan borçlarını ödememesi ve pasiflerinin aktiflerinden fazla olması 

nedeniyle, TDİ tarafından Çakıroğlu Giresun Liman İşleticisi A.Ş aleyhine 2014 yılında 

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde doğrudan iflas davası açılmıştır. Bilirkişi tarafından 

“…borçlu şirketin defter kayıtlarında 2013-2015 yıllarına ilişkin TDİ’ye 2.461.759 TL borç 

göründüğü, …borçlu şirketin ödemelerini tatil eylediği” tespitinde bulunulmuştur.  

TDİ’nin 2016 yılı kayıtlarında şüpheli alacaklar hesabında TDİ paylarından 3.061-bin 

TL ve limandaki mendirek onarım bedeli olarak 7.074-bin TL alacak görünmekle birlikte TDİ 

payından doğan güncel alacağın cari kur, faiz ve masraflarla birlikte 5 milyon TL’nin 

üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Diğer yandan Giresun Limanında doğal afet sonucu zarar 

gören mendireğin onarımı için yapılan harcamadan doğan 7.074 bin-TL tutarındaki meblağın 

işletici tarafından ödenmemesi üzerine açılan dava da devam etmektedir. Bu konuda açılan 

menfi tespit davasının sonucuna göre, söz konusu alacak davasının karara bağlanması 

beklenmektedir.  

Giresun Limanında, işletici şirketin sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği ve bu 

durumun süreklilik arz ettiği de açıkça görülmektedir. İşleticinin borçlarını ödememesi 

durumunun yıllara sari ve süreklilik arz ettiği hususu bilirkişi raporunda da belirtilmiştir. 

Özellikle gelir paylaşımından doğan TDİ alacaklarının ödenmemesi nedeniyle işleticinin 

borçları sürekli katlanmaktadır. İşleticinin kesinleşen borçları ile ilgili olarak yapılan icra 

takiplerinden de sonuç alınamadığı, şirketin önemli bir mal varlığının tespit edilemediği 

ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan işletici şirketin limanda herhangi bir yatırım yapmadığı ve 

limanın geliştirilmesine yönelik bir faaliyetinin de bulunmadığı yazışmalardan 

anlaşılmaktadır.  

TDİ mülkiyetinde olup gelir paylaşımı yoluyla işletme hakkı devredilerek 

özelleştirilmiş bulunan limanlardaki işletici şirketlerden olan alacaklara ilişkin olarak ilgili 

şirketler hakkında açılan icra ve iflas davaları ile diğer hukuki takibatların titizlikle 

sürdürülmesinin yanı sıra; Giresun Limanında, işletici şirketin sözleşme hükümlerini açıkça 

ihlal ettiği, borçlarını ödemediği, TDİ gelir paylarının işletici şirketçe ödenmemesi 

durumunun yıllara sari ve devamlılık arz ettiği, bu durumun bilirkişi raporlarında da 

belirtildiği, TDİ paylarından ve limandaki mendirek onarımından doğan ve yıl sonu itibariyle 
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şüpheli alacaklar hesabında izlenen toplam 9,3 milyon TL tutarındaki TDİ alacağının önemli 

boyutlara ulaştığı, ayrıca işleticinin limanda herhangi bir yatırım yapmadığı ve limanın 

geliştirilmesine yönelik bir faaliyetinin de bulunmadığı görülmektedir. İlgili husus TBMM Kit 

Komisyonunda görüşülmüş ve izlemeye alınmıştır. 

Öneri: 

TDİ mülkiyetinde olup gelir paylaşımı yoluyla işletme hakkı devredilerek 

özelleştirilmiş bulunan limanlardaki işletici şirketlerden olan alacaklara ilişkin olarak ilgili 

şirketler hakkında açılan icra ve iflas davaları ile diğer hukuki takibatların titizlikle 

sürdürülmesinin yanı sıra; Giresun Limanında, işletici şirketin sözleşme hükümlerini açıkça 

ihlal ettiği, borçlarını ödemediği, TDİ gelir paylarının işletici şirketçe ödenmemesi 

durumunun yıllara sari ve devamlılık arz ettiği, bu durumun bilirkişi raporlarında da 

belirtildiği, TDİ paylarından ve limandaki mendirek onarımından doğan ve yıl sonu itibariyle 

şüpheli alacaklar hesabında izlenen TDİ alacağının her geçen yıl önemli boyutlara ulaştığı, 

ayrıca işleticinin limanda herhangi bir yatırım yapmadığı ve limanın geliştirilmesine yönelik 

bir faaliyetinin de bulunmadığı dikkate alınarak; Giresun Limanı işleticisi şirketle 1997 

yılında imzalanmış olan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin feshedilmesi hususunun tüm 

yönleriyle değerlendirilmesi ve limanın bölge ve ülke ekonomisine daha yararlı olacak şekilde 

işletilmesinin sağlanması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde 

bulunulması, 

BULGU 7.1.2: Özelleşen limanlardaki işletici şirketlerin yönetim kurullarında 

Kuruluşu temsil etmek üzere bulundurulan TDİ personelinin görev ve yükümlülükleri, 

Özelleşen limanlardaki işletici şirketlerle imzalanan işletme devir hakkı 

sözleşmelerinde, işletici şirketlerin yönetim kurullarında TDİ’yi temsil etmek üzere TDİ 

personelinden birer üyenin görevlendirilmesi hususu hüküm altına alınmış ve uygulama 

yıllarca bu şekilde sürdürülmüştür. Ancak sözleşmelerde her hangi bir değişiklik yapılmadan 

TDİ’yi temsil etmek üzere TDİ dışından görevlendirmeler yapılmaya başlanmıştır. Bu durum 

kanuna uygun şekilde karşılıklı irade beyanına dayalı olarak imzalanmış sözleşmelerin ilgili 

hükümlerine uygun düşmemekte olup çeşitli hukuki ihtilaflara da yol açabilme niteliği 

taşımaktadır. Dolayısıyla, işletici şirketlerin yönetim kurullarına TDİ’yi temsil etmek üzere 

yapılacak görevlendirmelerde devir sözleşmelerinin ilgili hükümlerinin dikkate alınması 

gerekmekte, ayrıca görevlendirilecek üyelerin limancılık ve denizcilik konularında 
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uzmanlaşmış olması hususu üzerinde durulması da önem arz etmektedir. Bu itibarla söz 

konusu uygulamanın gözden geçirilerek sözleşmelere uygun şekilde yürütülmesi için 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması; ayrıca özelleşen 

limanların yönetim kurullarında TDİ’yi temsilen görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 

“İştirak, Bağlı Ortaklık, Bağlı Menkul Kıymetler ve Özelleşen Gayrimenkuller Yönergesi” 

uyarınca limancılık faaliyetlerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılıp yapılmadığını 

kontrol ederek faaliyetlerle ilgili raporunu TDİ’ye sunması gerektiğinden, bu konudaki 

yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesinin sağlanması, Trabzon Limanı ile ilgili olarak 

2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait raporların TDİ’ye intikal ettirilmediği dikkate alınarak, 

mezkur yönerge hükümlerine uyulması konusunda gereğinin yapılması gerekmektedir. 

Öneri: 

Özelleşen limanlardaki işletici şirketlerin yönetim kurullarında TDİ’yi temsil etmek 

üzere TDİ personelinden birer üyenin görevlendirilmesi, bu yönetim kurulu üyelerinin 

limancılık faaliyetlerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılıp yapılmadığını kontrol ederek 

faaliyetlerle ilgili raporunu TDİ’ye sunması gerektiğinden, bu konudaki yükümlülüklerin 

eksiksiz yerine getirilmesinin sağlanması. 

BULGU 7.1.3: Özelleştirme programında bulunan TDİ'nin geleceğine yönelik 

hedef ve politikaların oluşturulması. 

Özelleştirme programında bulunan TDİ’nin mülkiyetindeki limanların tamamına yakın 

kısmının işletme hakkının devri yoluyla özelleştirilmiş olması, ayrıca zaman içinde şehir 

hatları işletmeciliği ile tersanecilik hizmetlerinin belediyelere, kılavuzluk ve römorkaj 

hizmetlerinin ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne devredilmiş bulunması nedenleriyle 

işletmecilik yönünden Şirketin görev ve faaliyet hacmi önemli ölçüde daralmış, gelir 

kaynakları azalmış, mali yapısı olumsuz bir seyir içine girmiştir. Ancak diğer yandan da, 

TDİ’nin mülkiyetindeki liman sayısı, ÖYK kararlarıyla diğer bazı kamu kurumlarına ait 

limanların mülkiyetinin önce TDİ’ye devredilip daha sonra özelleştirme sürecine alınması 

gibi nedenlerle artmıştır. Stratejik kuruluşlar olan limanlar, işletme hakkının devri yoluyla 

özelleştirilse de mülkiyet kamuya ait bulunmaktadır. Halen kamuya ait 38 limandan 23’ünün 

mülkiyeti TDİ’ye ait olup, bu limanlardaki faaliyetlerin takibi, gelir paylaşımı olan limanlarda 

hasılat kontrolü, buralarda yürütülecek projelere ve yatırımlara onay verilmesi ve takip 

edilmesi gibi çeşitli sorumluluklar bulunmaktadır. Diğer yandan, çeşitli nedenlerle sözleşmesi 
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sona eren limanların, yeniden özelleşinceye kadar geçecek sürede TDİ tarafından işletilmesi 

de söz konusu olabilmektedir.  

Tüm bu hususlar dikkate alınarak; 

-Şirketle ilgili geniş ölçekli bir durum analizi yapılarak geleceği hakkında stratejik 

hedef ve politikalar oluşturulması, buna göre stratejik planın hazırlanması, 

-Mevcut istihdam uygulamalarının bu yönüyle gözden geçirilmesi, organizasyon 

yapısındaki düzenlemelerin ve norm kadroların iş ve görev analizlerine dayandırılması; 

özellikle limanların ve taşınmazların takip ve kontrolünden sorumlu birimlerin personel 

ihtiyaçlarının buna göre belirlenerek giderilmesi, 

-TDİ’nin faaliyetine devamı halinde; stratejik kuruluşlar olan limanların, işletme 

izinleri dışında faaliyetlerinin tek elden ve daha etkin bir şekilde denetlenmesi ve izlenmesi, 

tüm kamu limanlarında ve gerektiğinde özel limanlarda uygulama birliğinin sağlanması ve 

limancılık politikalarına ışık tutacak daha sağlıklı verilerin elde edilmesi açısından Şirketin 

limancılık alanında bir çatı kuruluş şeklinde teşkilatlanması hususunun etüt edilmesi, 

-Mali yapıdaki olumsuz seyrin giderilmesine yönelik tedbirler alınması; TDİ aleyhine 

açılan davalardan kaynaklanması muhtemel mali yükümlülüklerle ilgili gelişmelere göre 

öncelikle ödenmemiş sermayenin ödenmesi başta olmak üzere mali yapının güçlendirilmesi 

ve Şirketin istikrarlı gelir kaynaklarına kavuşturulması konusunun değerlendirilmesi, 

hususlarında gerekli çalışma ve girişimlerde bulunulması gerekmektedir. 

Öneri: 

Özelleştirme programında bulunan TDİ ile ilgili geniş ölçekli bir durum analizi 

yapılarak geleceği hakkında stratejik hedef ve politikaların oluşturulması, personel 

ihtiyaçlarının belirlenmesi, faaliyetlerine devamı halinde limancılık alanında bir çatı kuruluş 

şeklinde teşkilatlanmasının etüd edilmesi ve mali yapısının güçlendirilmesi hususunda gerekli 

çalışma ve girişimlerde bulunulması. 
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BULGU 7.1.4: Gemlik Gübre Sanayi AŞ’nin; 01.01.2016 tarihli ücret tarifesi 

yürürlüğe girdikten sonra ortaya çıkan fiyat düzenlemesi uygulaması. 

TDİ Genel Müdürlüğünün 12.04.2017 tarih ve 11012162-107.01-2126 sayılı 

Müzekkeresinin izahat kısmında;  

"Gemlik Gübre San. A.Ş. Kuruluşumuz Tekirdağ Limanından hizmet almakta olup, 

01.12.2015-01.12.2016 tarihleri arasında 100.001 ton ve üzeri taahhüt vermiştir. Mevcut 

tarifemiz kapsamında, “Taahhütlü Yükler İçin İndirim Uygulama Esasları 4- Şirket, Grup 

Şirketleri; yukarıda tablolarda belirtilen İthal, İhraç, Dahili Dökme katı ve General kargo 

yüklerinin her biri için ayrı ayrı taahhütname verilebileceği gibi, tamamı veya bir kaçı içinde 

toplam yük üzerinden tek taahhütname verilebilir.” hükmü gereği, taahhüdün verildiği anda 

geçerli olan Tekirdağ Liman Hizmetleri Tarifesi çerçevesinde dahili ticaret dökme katı, 

ihracat dökme katı 3,70 USD/ton, ithal dökme katı 4,75 USD/ton, dahili ticaret General Kargo 

4,15 USD/ton üzerinden taahhütname düzenlenmiştir. 

Ancak Kuruluşumuzca 01.01.2016 tarihinden uygulanmak üzere piyasa şartları göz 

önünde tutularak mevcut Tekirdağ Liman Hizmetleri Ücret Tarifesinde değişiklik yapılmış, 

yapılan bu değişiklikten 01.01.2016 tarihinden önce taahhüt vermiş olan Firmalar 

yararlandırılmamıştır. 

Gemlik Gübre San. A.Ş. 12.12.2016 tarih ve 16/222 sayılı yazı ve 06.01.2017 tarih ve 

17/4 sayılı yazılarında özetle 01.12.2015-01.12.2016 tarihleri arasında 100.001 ton ve üzeri 

taahhüt verdiklerini, Tekirdağ Liman Hizmetleri Ücret Tarifesinde yapılan değişikliği çok 

sonradan fark ettiklerini, taahhütlü fiyatlardan fatura kesilmesinden dolayı çok mağdur 

olduklarını, önümüzdeki sene de Kuruluşumuz ile çalışmak istediklerini, mağduriyetlerinin 

Kuruluşumuzca uygun görüldüğü şekilde giderilmesini, ithal dökme katı boşaltma 100.001 

ton ve üzeri taahhüt fiyatı olan 4,75 USD/ton birim fiyatın, 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe 

giren tarifede taahhütsüz ithal dökme katı boşaltma birim fiyatının 4,50 USD/ton olduğunu 

belirterek, aradaki 0,25 USD/ton bedelinin iade edilmesini talep etmektedir.  

Tekirdağ Liman Hizmetleri Ücret Tarifesinin 01.01.2016 tarihinden önce ve bu 

tarihten sonra 100.001 ton üzeri taahhütler için uygulanan fiyatları ile taahhütsüz yükler için 

uygulanan fiyatlar aşağıdaki tablodaki gibidir. 
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100.001 ton ve üzeri için 

 

Taahhütsüz fiyatlar 

 Eski tarife (USD/ton) 

Gemlik Gübre San. 

A.Ş. taahhüt fiyatları 

01.01.20

16 tarihinde yürürlüğe 

giren tarife (USD/ton) 

01.0

1.2016 tarihinde 

yürürlüğe giren tarife 

(USD/ton) 

Dahili ticaret 

dökme katı 

                           3,70 3,30                        4,00 

İhracat dökme katı                             3,70 3,50                        4,00 

İthal dökme katı                             4,75 4,30                        4,50 

Dahili ticaret 

General Kargo 

                            4,15 4,25                        5,00 

 

Yapılan tetkik neticesinde; Gemlik Gübre San. A.Ş.’nin tarife değişikliğinden 1 ay 

önce eski tarifeye göre vermiş olduğu taahhüdünü bozup, yeni tarifenin yürürlüğe konulduğu 

01.01.2016 tarihinden itibaren aynı şartlarla yeni taahhüt verme cihetine gitseydi yukarıdaki 

tabloda da görüleceği üzere, ithal dökme katı yük için (boşaltma) 01.01.2016 tarihinden 

itibaren taahhüt kapsamında 4.30 USD/Ton, taahhüt vermemiş olsaydı 4.50 USD/ton bedel 

uygulanmış olacaktı. 

Dolayısıyla 01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan tarifede ithal dökme katı 

yük için (boşaltma) geçerli taahhütsüz fiyatı 4,50 USD/ton olmasına rağmen, Gemlik Gübre 

San. A.Ş.’ye taahhüdü kapsamında 4,75 USD/ton uygulanmıştır. Firma 01.01.2016 tarihinden 

sonra taahhüdünü bozmadığı ve tarifede de buna ilişkin bir hüküm mevcut olmadığı için 

01.01.2016 tarihinden geçerli tarife fiyatı uygulanamamıştır.(01.02.2017 tarihi itibariyle TL 

bazında güncellenerek yürürlüğe konulan tarifede, tarifenin yeniden güncellenmesi 

durumunda taahhütlü yükleri de kapsayacak şekilde düzenleme yapılmıştır.)  

Gemlik Gübre San. A.Ş. tarafından verilen taahhüt kapsamında ithal dökme katı yük 

için (boşaltma) uygulanan 4,75 USD/ton bedel, 01.01.2016 tarihinden geçerli tarifenin 

taahhütsüz fiyatının üzerinde olması, gerek hakkaniyet açısından gerekse, Firmanın 

Kuruluşumuza düzenli taahhüt vermesi, yeni yılda da taahhüdünü yenilemesi, bu güne kadar 

iyi ticari ilişkiler de göz önünde bulundurularak, talepleri doğrultusunda ithal dökme katı 

boşaltma birim fiyatından (4,75-4,50=0,25 USD/ton) 01.01.2016-01.12.2016 tarihleri arası 

Firmanın getirdiği toplam 78.550,00 ton dökme katı boşaltma için 0,25 USD/ton olmak üzere 

ekli listede belirtilen tahsilatın yapıldığı kurlar üzerinden hesaplanarak toplam 59.055,84 TL. 
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(KDV Hariç) bedelin iade edilmesi ile firmaya verilecek hizmete ilişkin kesilecek ilk 

faturadan bu bedelin düşülmesi Genel Müdürlüğümüzce de uygun mütalaa edilmektedir. 

Konu taleple ilgili olarak Hukuk Baş Müşavirliği’nin 21.03.2017 tarih ve 590 sayılı 

mütalaası;  

“08.02.2017 tarihli 556 sayılı Genel Müdürlük Olur’unun, Gemlik Gübre Sanayi 

A.Ş.’nin 06.01.2017 tarihli Paz.16/222 sayılı yazısının, Gemlik Gübre Sanayi A.Ş: tarafından 

Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü’ne verilen 15.10.2015 tarihli ve 12.01.2017 tarihli 

taahhütnamelerin, ilgili döneme ait taahhütlü yüklere uygulanan Yükleme-Boşaltma Ücret 

Tarifesi ile 01.01.2016 tarihli tarifeye göre Taahhütlü Yükler için uygulanan Yükleme-

Boşaltma Ücret Tarifesi gönderildiği, 

Tekirdağ Limanından hizmet alan Gemlik Gübre Sanayi A.Ş:’nin 15.10.2015 tarihli 

Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü’ne vermiş olduğu taahhütname ile 01.12.2015-

01.12.2016 tarihleri arasında 100.001 ton ve üstü yükleme/boşaltma yapmayı taahhüt ettikleri, 

taahhüt kapsamında İthal Dökme Katı 4,75$/ton (mütalaaya konu miktar) üzerinden 

ücretlendirme talep ettikleri, Kuruluşumuzca taahhüdünü yerine getiren firmaya, taahhüt tarihi 

itibariyle yürürlükte bulunan tarife uyarınca ücretlendirme yapıldığı, firma tarafından da 

Kuruluşumuza gerekli ödemelerin yapıldığının anlaşıldığı, 

İlgili firmanın 15.10.2015 tarihli taahhütname ile 01.12.2015-01.12.2016 dönemine 

ilişkin liman tarifesindeki indirimlerden faydalanabilmek için taahhütte bulunduğu, firmanın 

taahhüt verdiği tarihte yürürlükte bulunan liman ücret tarifesi kapsamında tahakkuk eden 

miktarlar Kuruluşumuzca Faturalandırılarak firma tarafından ödemelerin yapıldığı, Firmanın 

01.0.12016 tarihinde uygulamaya konulan tarifedeki indirimden yararlanamadığı gibi 

taahhütsüz birim fiyatının da üzerinde ücret tahakkuk ettirildiği, bu sebeple yürürlükte olan 

tarifeden daha fazla $/ton üzerinde ödeme yaptığının anlaşıldığı, 

Bu sebeplerle;  

-Firmanın taahhüt verdikten hemen sonra Tekirdağ Liman Ücret Tarifesinin 

değiştirilerek 01.01.2016 tarihinde yeni tarifenin yürürlüğe girerek uygulanmaya başlandığı, 

-01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren yeni tarifenin eski tarife fiyatlandırmasından 

daha düşük bir fiyatlandırmanın olduğu, 
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-Söz konusu firmanın 15.10.2015 tarihinde verdiği taahhüt için geçerli olan Tekirdağ 

Ücret Tarifesine göre taahhüdün verildiği tarihte ithal dökme katının (boşaltma) 4,75$/ton 

birim fiyatının olduğu ancak daha sonra 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren tarifede aynı 

yük grubunun 4,50$/ton olduğu, taahhütlü fiyatın, taahhütsüz fiyattan 0,25$ daha pahalı 

olduğu, 

-Firmanın 01.01.2016 tarihinden itibaren taahhüdünü yerine getirerek yaptığı (İthal 

Dökme Katı) boşaltma hizmetine 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren yeni tarife 

uygulanmayarak, yürürlükte olmayan tarifenin uygulandığı ve firmadan yürürlükte olmayan 

bir tarife üzerinden ücret alındığı, 

-Söz konusu firmanın Taahhüt vererek bir yıl boyunca Limanın ve haliyle 

Kuruluşumuzun ticari faaliyetlerine katkı sağladığı göz önünde bulundurulduğunda, 

yürürlükte olmayan bir ücret tarifesi üzerinde yapılan ücretlendirmenin hukuka ve hakkaniyet 

kurallarına aykırı bir uygulamanın yapıldığı, değerlendirildiğinden, 

Firmanın Kuruluşumuza düzenli taahhüt vermesi, 2017 yılında da taahhüdünü 

yenilemesi, bu güne kadarki ticari ilişkiler de göz önünde bulundurularak 01.01.2016 tarihli 

ücret tarifesi yürürlüğe girdikten sonra ortaya çıkan iki Tarife arasındaki $/ton farkının, 

(Firmaya 01.01.2016 tarihinden sonra verilen hizmetlere ilişkin) 2017 yılı için verilen 

hizmetlere tahakkuk edecek ödemelerden mahsup edilmesinin, İdari takdirde olduğu ve 

konunun Kuruluş Yönetim Kuruluna sunulması gerektiği görüşünde oldukları mütalaa 

edilmiştir." denilmektedir. 

Yönetim Kurulunun 27.04.2017 tarih ve 622 sayılı toplantısında alınan 48 no.lu karar 

ile Gemlik Gübre Sanayi A.Ş’nin Kuruluşa düzenli olarak taahhüt verdiği ve taahhüdünü 

eksiksiz olarak yerine getirdiği bu güne kadarki ticari ilişkilerde her hangi bir sorun 

yaşanmadığı dikkate alınarak, anılan şirketin talebinin kabulü ile gerekli işlemleri yapmak 

üzere Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesi hususu uygun görülmüştür.  

Öte yandan; Yönetim Kurulunun 02.12.2015 tarih ve 587 sayılı toplantısında alınan 

175 no.lu karar ile "Türkiye Denizcilik İşletmeleri Liman Hizmetleri Ücret Tarifesi"nin 

kabulüne karar verilmiş olup, tarifenin 01.01.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği, 

-Günün ekonomik şartları ve iş hacmi çerçevesinde Liman Hizmetleri Ücret 

Tarifesinde tadil ve/veya ilave yapma yetkisinin Yönetim Kurulunda olduğu,  
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-Yönetim Kurulunun 27.11.2015 tarih ve 586 sayılı toplantısında alınan 170 no.lu 

karar ile "Şahıs (Yük Sahibi), Şirket, Grup Şirketleri ve Temsilcilerinin mevcut Tekirdağ 

Liman Hizmetleri Tarifesi kapsamında vermiş oldukları yıllık yük taahhütlerin süreleri 

doluncaya kadar devam ettirilmesi"nin kabul edildiği, 

-Protokolün bir amacının da firmaların taahhüt karşılığında indirimli fiyattan 

yararlanması yanında Liman tarifelerindeki olası artışlardan etkilenmemek olduğu, 

-Firmanın taahhüt dönemi içinde verdiği taahhüdü bozma, yeni taahhüt verme veya 

taahhütsüz olarak devam etme serbestisi olduğu ancak yapmadığı, hususları dikkate 

alındığında,  

-Tekirdağ limanının özelleştirme aşamasında olduğu ve yakın zamanda sürecin 

tamamlanacağı,  

-Süresi bitmiş bir taahhüt için geçmişe dönük bir işlem yapmanın Kurum zararına yol 

açacağı,  

-Firmanın taahhüt dönemi içerisinde yazılı bir talep ile taahhüdünü bozması 

durumunda dahi, o tarihe kadarki miktar için taahhütlü fiyat üzerinden indirimli tahsil edilen 

tutarın, taahhütsüz fiyat üzerinden faturalandırılması gerekeceği, hususları ile birlikte 

değerlendirildiğinde; 

Gemlik Gübre Sanayi A.Ş’nin; 01.01.2016 tarihli ücret tarifesi yürürlüğe girdikten 

sonra ortaya çıkan iki tarife arasındaki $/ton farkının, (Firmaya 01.01.2016 tarihinden sonra 

verilen hizmetlere ilişkin) 2017 yılı için verilen hizmetlere tahakkuk edecek ödemelerden 

mahsup edilmesi kararının gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Yönetim Kurulunun 02.12.2015 tarih ve 587 sayılı toplantısında alınan 175 no.lu karar 

ile "Türkiye Denizcilik İşletmeleri Liman Hizmetleri Ücret Tarifesi"nin kabulüne karar 

verilmiş olup, tarifenin 01.01.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği, 

-Günün ekonomik şartları ve iş hacmi çerçevesinde Liman Hizmetleri Ücret 

Tarifesinde tadil ve/veya ilave yapma yetkisinin Yönetim Kurulunda olduğu,  

-Yönetim Kurulunun 27.11.2015 tarih ve 586 sayılı toplantısında alınan 170 no.lu 

karar ile "Şahıs (Yük Sahibi), Şirket, Grup Şirketleri ve Temsilcilerinin mevcut Tekirdağ 
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Liman Hizmetleri Tarifesi kapsamında vermiş oldukları yıllık yük taahhütlerin süreleri 

doluncaya kadar devam ettirilmesi"nin kabul edildiği, 

-Protokolün bir amacının da firmaların taahhüt karşılığında indirimli fiyattan 

yararlanması yanında Liman tarifelerindeki olası artışlardan etkilenmemek olduğu, 

-Firmanın taahhüt dönemi içinde verdiği taahhüdü bozma, yeni taahhüt verme veya 

taahhütsüz olarak devam etme serbestisi olduğu ancak yapmadığı, hususları dikkate 

alındığında,  

-Tekirdağ limanının özelleştirme aşamasında olduğu ve yakın zamanda sürecin 

tamamlanacağı,  

-Süresi bitmiş bir taahhüt için geçmişe dönük bir işlem yapmanın Kurum zararına yol 

açacağı,  

-Firmanın taahhüt dönemi içerisinde yazılı bir talep ile taahhüdünü bozması 

durumunda dahi, o tarihe kadarki miktar için taahhütlü fiyat üzerinden indirimli tahsil edilen 

tutarın, taahhütsüz fiyat üzerinden faturalandırılması gerekeceği, hususları ile birlikte 

değerlendirildiğinde; 

Gemlik Gübre Sanayi AŞ’nin; 01.01.2016 tarihli ücret tarifesi yürürlüğe girdikten 

sonra ortaya çıkan iki tarife arasındaki $/ton farkının, (Firmaya 01.01.2016 tarihinden sonra 

verilen hizmetlere ilişkin) 2017 yılı için verilen hizmetlere tahakkuk edecek ödemelerden 

mahsup edilmesi kararının gözden geçirilmesi. 

BULGU 7.1.5: İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri ile işletici şirketlere devredilen 

bazı limanlarda Kuruluş adına kullanma izni ve irtifak hakkı tesis işlemlerinde yaşanan 

gecikmeler. 

İşletme hakkının devri yöntemiyle (Gelir paylaşımı ya da işletme hakkı bedeli) 

özelleştirilen limanların yönetim kurulunun teşkili ve üyeliklere yapılacak görevlendirmelerle 

ilgili olarak limanların işletme hakkı devir sözleşmelerine hüküm konulmuştur. 

Bu kapsamda, Sözleşmelerin ilgili maddesinde (7 nci madde); “…limanlar en az beş 

kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilecek olup bu şirketin yönetim kuruluna, 

TDİ personelinden bir üye ile denetim kuruluna ilgili Valilik personelinden bir üye 
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atanacaktır.” şeklinde hükme yer verilmiştir. 

6102 sayılı TTK’nın yürürlüğe girmesinden sonra, anılan Kanunla getirilen bağımsız 

denetim uygulamasını düzenleyen maddeler ve “Denetçi olabilecekler” başlıklı 400 üncü 

maddesi dikkate alınarak, 01.04.2013 tarihinde özelleşen limanların işletme hakkını 

düzenleyen sözleşmeye ek sözleşmeler düzenlenmiştir. ÖİB ile ilgili liman işleticileri 

Şirketler arasında imzalanan ek sözleşme ile söz konusu madde metni, “Yönetim kurulu en az 

beş kişiden oluşacak ve yönetim kuruluna TDİ personelinden bir üye atanacaktır.” şeklinde 

yeniden düzenlenmiştir (Kuşadası, Çeşme ve Dikili Limanları hariç). Diğer bir ifadeyle 

“denetim kuruluna ilgili Valilik personelinden bir üye atanacaktır.”  maddesi işletme hakkı 

devir sözleşmelerinden çıkarılmış ve sadece “ilgili şirketin yönetim kuruluna, TDİ 

personelinden bir üye atanacağı”na ilişkin madde yer almıştır.  

Ancak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 01.09.2014 tarih 6034 sayılı yazı 

ile Özelleştirilen bazı limanların İşletme Hakkı Devir Sözleşmelerinde özelleştirilen limanın 

yönetim kurulu üyeliğine TDİ personelinden bir üyenin atanacağına ilişkin sınırlamanın 

kaldırılarak Kuruluşumuz personeli olmayanların da bu görevlere atanabilmelerinin 

idarelerince uygun görüldüğü bildirilmiş ve yazıda ismi geçen kişilerin belirtilen liman 

şirketleri yönetim kurulu üyeliklerine atanmaları için gerekli işlemin ivedilikle yerine 

getirilmesi istenmiştir. 

Mezkûr yazıya istinaden Yönetim Kurulunun 09.09.2014 tarih ve 557 sayılı 

toplantısında verilen 144 no.lu kararı ile, özelleşen limanların şirket yönetim kurulu 

üyeliklerine Kuruluşun seçilmesi ile Kuruluşu temsilen tescil ve ilanına karar verilen kişiler 

bu görevlerinden alınarak yerlerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından bildirilen 

kişilerin atamaları yapılmıştır. 

Böylece, özelleşen limanlardaki işletici şirketlerle imzalanan işletme devir hakkı 

sözleşmelerinde, işletici şirketlerin yönetim kurullarında TDİ’yi temsil etmek üzere TDİ 

personelinden birer üyenin görevlendirilmesi hususu hüküm altına alınmış olmasına rağmen 

sözleşmelerde her hangi bir değişiklik yapılmadan TDİ’yi temsil etmek üzere TDİ dışından 

görevlendirmeler yapılmaya başlanmıştır. Bu durum kanuna uygun şekilde karşılıklı irade 

beyanına dayalı olarak imzalanmış sözleşmelerin ilgili hükümlerine uygun düşmemekte olup 

ileride hukuki ihtilaflara da yol açabilecek niteliktedir.  

Üstelik, özelleşen limanların yönetim kurullarında TDİ’yi temsilen görev yapan 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı T. Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 2017 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

57 

 

yönetim kurulu üyelerinin görevi İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri kapsamında TDİ hak ve 

menfaatlerinin korunması ile sınırlı olmayıp, aynı zamanda limancılık faaliyetlerinin 

gelişmesine katkı sağlamasıdır. Söz konusu şirketlerin yönetim kurulları, şirketin temsil ve 

idare organıdır. Yine, bu üyeler limanın işletilmesine yönelik alınan kararlarda oy hakkı 

sahibidir. 

Diğer taraftan, İşletme Hakkı Devir Sözleşmelerinde (Giresun, Hopa, Rize, Sinop, 

Trabzon Limanları İHDS) sözleşmelerin ilgili maddesinde (madde 32) sözleşme hükümlerine 

aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, işin gereği olarak ihtiyaç duyulması halinde tarafların 

mutabakatı ile işletme hakkı verilmesi sözleşmesinde değişiklikler yapılabileceği ve bu 

hususlarla ilgili olarak TDİ ve İşletici arasında ek sözleşme/sözleşmeler imzalanabileceği 

hüküm altına alınmıştır. 

Tarafların, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce 

belirleyebilecekleri kanunla hüküm altına alınmıştır (Borçlar Kanunu Md.26). Dolayısıyla 

sözleşmede kanuna aykırılık yoksa karşılıklı irade beyanı ile imzalanmış sözleşme hükmü 

esastır.  

Dolayısıyla, işletici şirketlerin yönetim kurullarına TDİ’yi temsil etmek üzere 

yapılacak görevlendirmelerde devir sözleşmelerinin ilgili hükümlerinin dikkate alınmasında, 

bu çerçevede TDİ personeli harici atamaların İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri ile uyumlu 

olması için sözleşmenin ilgili maddesinde tadilata gidilmesinde fayda ve gerek görülmektedir. 

İleride işletici şirketler ile hukuki ihtilaflar yaşanmamasını teminen, özelleşen 

limanların yönetim kurullarına yapılan TDİ personeli harici atamalarda uygulamanın İşletme 

Hakkı Devir Sözleşmelerine uygun şekilde yürütülmesi maksadıyla sözleşme tadilatı 

yapılması hususunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması;  

8)19.03.2016 tarih ve 29658 no.lu Resmi Gazete’de yayımlanan Hopa Termik Santrali 

Taşınmazları ve İnebolu Limanı ile Diğer Taşınmazlar konulu 14.03.2016 tarih ve 2016/31 

no.lu Özelleştirme Yüksek Kurulu kararında;  

"Kurulumuzca;  

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 23/12/2015 tarihli ve 8317 sayılı yazısına 

istinaden; 
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Kastamonu ili, İnebolu ilçesindeki İnebolu Limanının 49 yıl süre ile “İşletme Hakkının 

Verilmesi” yöntemiyle, atıl durumda olan Hopa Termik Santralinin de bulunduğu taşınmazlar 

ve üzerindeki varlıkların, Mardin ili, Mazıdağı ilçesi, Poyraz Mahallesi 145 ada, 96 parsel 

(460.530,59 m²) ile 97 parseldeki (488.713,07 m²) taşınmazların, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, 

Ortaköy Mahallesi, 1382 ada 15 parseldeki 1/3 oranında hissenin (946,67 m²), İstanbul ili, 

Eyüp ilçesi, Göktürk Mahallesi, 1016 parseldeki (6.022,00 m²) taşınmazın “Satış” yöntemiyle 

bir bütün halinde (Varlıklar) özelleştirilmesi için oluşturulan İhale Komisyonunca; 

“Varlıklar’ın en yüksek teklif veren Eti Bakır A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde 

76.000.000.- (yetmişaltımilyon) Türk Lirası bedelle satışına/devrine, Eti Bakır A.Ş.nin 

satış/devir sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, Varlıklar’a ikinci yüksek teklifi 

veren SBK Holding A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde 75.500.000.- 

(yetmişbeşmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası bedelle satışına/devrine, SBK Holding A.Ş.nin 

satış/devir sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptaline” dair verilen nihai 

kararın onaylanmasına, karar verilmiştir." denilmektedir. 

İnebolu Limanı ile ilgili, Genel Müdürlüğün 14.06.2016 tarih ve 49986199-769-1090 

sayılı Müzekkeresinin izahat kısmında; 

“T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 07.09.2015 tarih ve 5662 sayılı 

yazısında, “İdarelerinin 02.09.2015 tarih ve 742 sayılı Olur’u ile Özelleştirme Yüksek 

Kurulu’nun 27.01.2014 tarihli 2014/04 sayılı kararı ile işletme hakkı verilmek üzere 

özelleştirme kapsam ve programına alınan ve İdarelerinin Başkanlık Makamı’nın 04.12.2014 

tarihli 1007 sayılı olur’u ile Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’ye 

bedelsiz olarak devredilen Kastamonu İli, İnebolu İlçesinde bulunan ve İnebolu Liman 

Sahasında kalan taşınmazların Şirketimize devredilmesi, ayrıca Şirketimiz adına Maliye 

Bakanlığından İnebolu Limanı için alınacak 49 yıllık İşletme Hakkının ADÜAŞ’a verilmesi 

ve devirle ilgili her türlü işlemin şirketimiz ve ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesi 

kararlaştırıldığı” bildirilmiştir.  

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yazısında bahsi geçen 

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı revize edilerek bu konuda Özelleştirme Yüksek 

Kurulunun 19.02.2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararı tanzim edilmiş ve Resmi Gazetede 
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yayımlanmıştır. 

Bahse konu Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı; 

“Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 28.01.2015 tarih ve 537 sayılı yazısına istinaden; 

1-Kurulumuzun 27.01.2014 tarih ve 2014/04 sayılı Kararının 1. Maddesinin; 

“Kastamonu ili, İnebolu İlçesi, Camikebir Mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine 

ait 29 Ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 no lu parseller, 30 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

no’lu parseller mülkiyeti Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ait 30 ada 1 no lu parsel 

ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanı kapsayan ekli krokide sınırları belirtilen 

yaklaşık 664.410 m2 yüzölçümlü İnebolu Limanı Alanının özelleştirme kapsam ve 

programına alınmasına” şeklinde revize edilmesine, 

2-Kastamonu ili, İnebolu İlçesi, Camikebir Mahallesinde yer alan 29 Ada, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 no lu parseller, 30 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no’lu parseller ile 

Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki alanı kapsayan İnebolu Limanı alanına yönelik 

“Liman Alanı, Yol, Resmi Kurum Alanı” kullanım kararlarının getirilmesine ilişkin 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 

ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planının onaylanmasına, 

3-Onaylanan imar planının Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği 

için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,  

karar verilmiştir.” şeklindedir.   

Ayrıca, T.C. İnebolu Kaymakamlığı Malmüdürlüğü’nün Kuruluşumuza muhatap 

02.06.2016 tarih ve 176 sayılı yazısında “Kastamonu İli, Camikebir Mahallesi, Liman 

Mevkiinde yer alan Özelleştirme kapsam ve programında bulunan 133.248 m2’lik kara alanı 

(kıyı, mendirek, dolgu alanı) ve 354.244 m2’lik deniz yüzeyi alanı olmak üzere Devletin 

Hüküm ve Tasarrufu Altındaki toplam 487.492 m2’lik alan üzerinde Kuruluşumuz lehine 

4046 sayılı Kanun’un 19/B maddesi gereği bedelsiz olarak devredilebilir nitelikte 49 (kırk 

dokuz) yıl süreli kullanma izni verilmesinin Bakanlık Makamı’nın 27.04.2016 tarih ve 11978 

sayılı olurları ile uygun görüldüğü, Bakanlıklarının 28.04.2016 tarih ve 12100 sayılı yazısı ile 

bildirildiği belirtilerek, 

Kullanma İzni Sözleşmesini imzalamak üzere Kurumumuzu temsil edecek şahsa ait 
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Yetki Belgesi ve İmza Sirküsü ile birlikte Kaymakamlıklarına müracaatımızın sağlanması” 

bildirilmiştir.  

Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında; 

1- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19.02.2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararı ile 

işletme hakkı verilmek üzere özelleştirme kapsam ve programına alınan ve Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı Başkanlık Makamı’nın 04.12.2014 tarihli 1007 sayılı olur’u ile Ankara 

Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’ye bedelsiz olarak devredilen; İnebolu 

Limanı plan onama sınırı içerisinde yer alan ve kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan 

Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Camikebir Mahallesi, 29 Ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 

16 ve 17 numaralı parseller ile 30 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numaralı parsellerden oluşan toplam 

53.681,10 m2 yüzölçümlü alanların ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde, Kuruluşumuza 

tapudan devir işlemlerinin yapılması, 

2- Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında bulunan 133.248 m2’lik kara alanı (kıyı, 

mendirek, dolgu alanı) ve 354.244 m2’lik deniz yüzeyi alanı olmak üzere, toplam 487.492 m2 

yüzölçümlü alana yönelik Kuruluşumuz ile İnebolu Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü arasında 

imzalanacak Kullanma İzni Sözleşmesi işlerinin ifasına yönelik, Kuruluşumuz Ticari 

unvanının Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi olması nedeniyle İstanbul Ticaret 

Sicil Memurluğunca verilen (PERPA) belgede isimleri belirtilen ve 1. derece imza yetkilerine 

haiz Yönetim Kurulu Üyelerinden iki kişinin Noter huzurunda verecekleri vekâletname ile 

yetkilendirilecek personel tarafından gerçekleştirilebileceğinden, bu konuda Emlak Dairesi 

Başkanını ile Gayrimenkul Müdürünün müştereken ve münferiden düzenlenecek vekaletname 

ile yetkilendirilmesi, düzenlenecek bu vekaletname kapsamında işlemlerin takibi, 

sonuçlandırılması ve bu konuda yapılacak gerekli işlemler için Genel Müdürlüğümüzün 

yetkilendirilmesi hususunda tensiplerinizi arz ederiz.” denilmektedir.  

Söz konusu Genel Müdürlük teklifinin kabulü ile Şirketi temsilen iki Yönetim Kurulu 

Üyesinin yetkilendirilmesine dair Yönetim Kurulunun 17.06.2016 tarih ve 602/70 no.lu kararı 

verilmiştir. 

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’ın 05.08.2016 tarihli, 506 

sayılı yazısında;  

"Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)’nın 07.09.2015 tarih, 5661 sayılı yazısında 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı T. Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 2017 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

61 

 

özetle; Başkanlık Makamı’nın 02.09.2015 tarih ve 742 sayılı Olur’u ve Özelleştirme Yüksek 

Kurulu (ÖYK)’nun 27.01.2014 tarihli, 2014/04 sayılı kararı ile işletme hakkı verilmek üzere 

özelleştirme kapsam ve programına alınan ve Başkanlık Makamı’nın 04.12.2014 tarih, 1007 

sayılı Olur’u ile Şirketimize bedelsiz olarak devredilen Kastamonu ili, İnebolu ilçesinde 

bulunan, İnebolu Liman Sahasında kalan taşınmazların Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 

(TDİ)’ye devredilmesi ayrıca TDİ adına Maliye Bakanlığından İnebolu Limanı için alınacak 

49 yıllık işletme hakkının Şirketimize verilmesi ve devirle ilgili her türlü işlemin Şirketimiz 

ve TDİ tarafındn yerine getirilmesi gerektiği bildirilmiştir. 

 Şirketimiz mülkiyetindeki Kastamonu ili, İnebolu ilçesi, Camikebir 

Mahallesinde yer alan 29 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 no.lu parseller ile 30 

ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no.lu parsellerin tapu devir işlemlerini Şirketimiz adına yapmaya bir 

Şirketimiz personeli yetkilendirilmiş olup asılları imza aşamasında teslim edilmek üzere 

vekaletname ve imza sirküleri fotokopileri yazımız ekinde gönderilmiştir. 

 Bu kapsamda, tapu devrine ilişkin işlemlerin başlatılması, Müdürlüğünüzce 

ilave evrak talep edilmesi durumunda ise Şirketimizin bilgilendirilerek tapu devir işlemlerinin 

yapılacağı tarihin bildirilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz." denilmiştir. 

TDİ A.Ş. tarafından İnebolu Kaymakamlığı ile imzalanan 49 yıllık Kullanma İzni 

Sözleşmesi tarihi 06.09.2016’dır. Oysa, ADÜAŞ ile imzalanan İşletme Hakkı Devir 

Sözleşmesinin (İHDS) tarihi TDİ’nin devretmek üzere imzaladığı sözleşme tarihinden 

yaklaşık 11 ay öncesi 08.10.2015’dir.  

Öte taraftan, Mülkiyeti Hazineye ait olup, TDİ tarafından işletilmekte iken işletme 

hakkı devri yöntemiyle özelleştirilen Sinop Limanı’nın İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinde 

(sözleşme tarihi: 30.06.1997) gelir paylaşımı (TDİ Payı) yöntemi uygulanmıştır. 

Sinop Liman sahası içerisinde bulunan; 

-Sinop ili, Merkez ilçesi, Yeni Mahalle, 194 ada 47 parsel no’lu 6.544,62 m2 

yüzölçümlü taşınmazın tamamına yönelik Kuruluş lehine yapılaşma iznini içeren 

devredilebilir nitelikte bedelsiz irtifak hakkının, 

-Sinop ili, Merkez ilçesi, Yeni Mahalle, 194 ada 58 parsel no’lu 239,86 m2 

yüzölçümlü taşınmazın tamamına yönelik Kuruluş lehine yapılaşma iznini içeren 

devredilebilir nitelikte bedelsiz irtifak hakkının,  
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-Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan 8.852,35 m2 yüzölçümlü sahanın 

tamamına yönelik Kuruluş lehine yapılaşma iznini içeren devredilebilir nitelikte bedelsiz 

kullanma izninin, tesis edilmesi işlemleri halen devam etmektedir.  

Yine, Mülkiyeti Hazineye ait olup, TDİ tarafından işletilmekte iken işletme hakkı 

devri yöntemiyle özelleştirilen Marmaris Limanı’nın İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinde 

(26.01.2001) maktu bedel yöntemi uygulanmıştır. 

Marmaris Liman sahası içerisinde bulunan; 

-Muğla ili, Marmaris ilçesi, Ada köyünde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 384 

parseldeki 8,69 m2, 385 parseldeki 12,07 m2 ve 386 parselin 238,40 m2’lik kısmına ilişkin 

irtifak hakkı ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 20.805,00 m2’lik yüzölçümlü 

alının Kuruluş lehine yapılaşma iznini içeren devredilebilir nitelikte bedelsiz kullanma 

izninin,  

-Muğla ili, Marmaris ilçesi, Ada köyünde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 338 parsel 

no’lu taşınmazın 2nci derece Doğal Sit Alanında kalan 4.022,73 m2’lik (3.979,03 m2+43,70 

m2) kısmı üzerinde Kuruluş lehine yapılaşma iznini içeren devredilebilir nitelikte bedelsiz 

kullanma izninin, tesis edilmesi işlemleri halen devam etmektedir.  

Diğer bir deyişle, TDİ tarafından İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri ile işletici 

şirketlere devredilen bazı limanların kullanım haklarının Kuruluşa devir işlemlerinin henüz 

sonuçlanmadığı veya sözleşme tarihinden sonra gerçekleştiği görülmektedir. 

TDİ A.Ş tarafından İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri ile işletici şirketlere devredilen 

bazı limanlarda Kuruluş adına kullanma izni ve irtifak hakkı tesis işlemlerinde gecikmeler 

yaşandığından, kullanım hakkı tahsis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için ilgili 

merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması gerekmektedir. 

Öneri: 

TDİ A.Ş tarafından İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri ile işletici şirketlere devredilen 

bazı limanlarda Kuruluş adına kullanma izni ve irtifak hakkı tesis işlemlerinde gecikmeler 

yaşandığından, kullanım hakkı tahsis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için ilgili 

merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması. 
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BULGU 7.1.6: TDİ ile ADÜAŞ arasında imzalanan “İnebolu Liman Sahası 

İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi”nin 9.20’nci maddesi uyarınca, varlıkların ve-veya 

üçüncü şahısların muhtemel risklere karşı korunmasına ilişkin olarak ADÜAŞ tarafında 

TDİ adına ve lehtarı TDİ olacak şekilde sigorta yaptırılması. 

İnebolu Liman sahasının 49 yıllık işletme hakkı 08.10.2015 tarihinde imzalanan 

İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ile TDİ AŞ tarafından ADÜAŞ’ a devredilmiştir.  

Bu sözleşmenin “Diğer Hususlar” başlıklı 9 uncu madde 19 uncu fıkrasında; 

“ADÜAŞ, sözleşme konusu varlıkları makine kırılması, yangın, infilak, kaza, yıldırım, 

zelzele, sel, grev, gösteri ve benzeri toplumsal olaylar, sabotajlar, terör eylemleri de dâhil 

olmak üzere söz konusu olabilecek bütün rizikolara karşı her yıl bunların mutabakatlı rayiç 

bedel üzerinden varlık (all risk) sigortası yaptırır. Ayrıca ADÜAŞ söz konusu varlıklara ve 

bunların işletilmesi için varlığı zorunlu unsurlara kendisinin vereceği her türlü zarar yönünden 

işveren mali mesuliyet sigortası ve üçüncü şahısların uğrayacağı zararlara karşı sigorta 

yaptırır. Devir tarihinden itibaren 30 işgünü içerisinde bu sigortalar ADÜAŞ tarafından 

yaptırılır. Söz konusu sigortalarla ilgili prim, masraf ve her türlü ödeme ADÜAŞ tarafından 

karşılanır.           ‘’ 

ADÜAŞ sigorta primleri ve diğer masraf ve ödemelerin yatırıldığını ve sigorta 

poliçelerinin her yıl yenilendiğini belgeleri ile birlikte TDİ’ye bildirir.’’ ADÜAŞ yapılacak 

sigortaların İHDS süresince yürürlükte kalmasını sağlar.  

Yukarıda bahsedilen sigortalardan, sadece all risk sigortasının TDİ adına ve lehtarı 

TDİ olacak şekilde yapılması gerekir.” denilmek suretiyle ADÜAŞ’a sözleşme konusu 

varlıkları varlık (all risk) sigortası ile sigortalatma yükümlülüğü getirmiştir. 

Ancak, ADÜAŞ’a devredilen İnebolu liman sahasının 49 yıllık işlet hakkı 15.04.2016 

tarihinde imzalanan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ile ADÜAŞ tarafından ETİ Bakır A.Ş 

‘ne devredilmiştir. 15.04.2016 tarihinde imzalanan İHD sözleşmesinin “Diğer Hususlar” 

başlıklı 13’üncü maddesinin 20’nci fıkrasında sözleşme konusu varlıkları söz konusu 

olabilecek bütün rizikolara karşı her yıl bunların mutabakatlı rayiç bedel üzerinden varlık (all 

risk) sigortası yaptırma yükümlülüğü ETİ Bakır AŞ’nin olacağı ifade edilmiştir.  

Limanın ETİ Bakır AŞ’ye işletme hakkının verilmesine ilişin Özelleştirme Yüksek 

Kurulu kararı hakkında Danıştay 13’üncü Dairesinin yürütmeyi durdurma kararı olduğu 
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gerekçesiyle (all risk) sigorta işlemleri Eti Bakır AŞ tarafından yapılmamıştır. ADÜAŞ’de söz 

konusu poliçelerin liman sahasının geri devir alınmaması ve hâlihazırda liman işletme 

faaliyetlerinin ETİ Bakır A.Ş. tarafından yürütülmesini gerekçe göstererek (all risk) sigorta 

poliçelerini yapmamıştır.  

İnebolu Limanı’nın işletme hakkının ETİ Bakır AŞ’ye verilmesine ilişkin ÖYK kararı 

hakkında Danıştay 13. Dairesince yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olmasına karşın, halen 

limancılık faaliyetleri ETİ Bakır A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Aktif olarak faaliyet 

gösteren limanda sözleşme konusu varlıklara ve/veya üçüncü şahıslara karşı istenmeyen 

olumsuzluklarla karşılanabileceğinin muhtemel olduğu dikkate alındığında; 

TDİ ile ADÜAŞ arasında imzalanan “İnebolu Liman Sahası İşletme Hakkı Devir 

Sözleşmesi”nin 9.20’nci maddesi uyarınca, varlıkların ve-veya üçüncü şahısların muhtemel 

risklere karşı korunmasına ilişkin ADÜAŞ tarafında TDİ adına ve lehtarı TDİ olacak şekilde 

tüm riskleri içerecek sigorta poliçelerinin yaptırılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

nezdinde girişimlerde bulunulması gerekmektedir. 

Öneri: 

TDİ ile ADÜAŞ arasında imzalanan “İnebolu Liman Sahası İşletme Hakkı Devir 

Sözleşmesi”nin 9.20’nci maddesi uyarınca, varlıkların ve-veya üçüncü şahısların muhtemel 

risklere karşı korunmasına ilişkin ADÜAŞ tarafında TDİ adına ve lehtarı TDİ olacak şekilde 

tüm riskleri içerecek sigorta poliçelerinin yaptırılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

nezdinde girişimlerde bulunulması. 

BULGU 7.1.7: Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ personelinin görev, yetki ve 

sorumluluğunda olan birtakım asli ve süreklilik arz eden işler için dışardan hizmet satın 

alınmaması. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile sermaye şirketlerinin denetim kurulları 

kaldırılarak, bağımsız denetim uygulamasına geçilmiştir. Ancak TDİ, TMS ve TFRS 

kapsamında bağımsız denetime tabi kuruluşlar arasında yer almamaktadır.  

Şirket 15.12.2016 tarih ve 7574 sayılı Makam oluru ile Tam Tasdik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Hizmeti alımı için 4734 sayılı Kanunun 22-d maddesini kullanarak ihale 

gerçekleştirmiş olup KDV hariç 38.000-TL bedel üzerinden bir firma ile tam tasdik ve 

yeminli mali müşavirlik hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. 
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Şirketin bu hizmeti satın alma gerekçesi olarak ‘’Şirketimiz bünyesinde mali 

mevzuatın takibi ve uygulaması konusunda yeterli sayıda uzman personelin bulunmaması 

yine Teftiş Kurulu Başkanlığında da yeterli sayıda iç denetim uzmanının olmaması nedeniyle 

mali mevzuat konularının uygulanmasında ciddi sıkıntıların yaşanmasından bahisle ….’’ 

Denilmektedir.  

Sözleşmenin amacı ve kapsamı ile ilgili maddelere bakıldığında yapılacak bazı işlerin 

TDİ personelinin görev, yetki ve sorumluluğunda olduğu görülmektedir. 01.17.2017 tarihinde 

imzalanan sözleşmenin “İş Tanımı” başlıklı 5 inci maddesinde; 

“5.1.1.Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve 

bildirimlerin denetim ve tasdik işleri ile ve/veya diğer işlerin 3568 sayılı Kanun ve ilgili diğer 

kanunlara ve mevzuata göre yapılmasıdır.” 

“Sözleşmenin Kapsamı” başlıklı 5.2. maddesinde; 

“5.2.1. YMM 3568 sayılı Kanunun belirlediği anlamda gelir veya kurumlar vergisi 

beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ile bildirimlerin doğruluğunun tasdiki işlerini 

ve/veya diğer işleri yapar. 

5.2.2. Denetimsiz tasdik işi yapılmaz. Tasdik, ilgili Bakanlığın veya ilgili mercilerin 

hukuki düzenlemelerine ve tebliğlerine göre yapılır. 

5.2.3. Danışmanlık hizmetleri vergi mevzuatı konusunda danışmanlık, mali tabloların 

ilgili mevzuata uygunluğunun denetimi, faaliyet raporunda yer alan mali bilgilerin defter 

kayıtları, beyannameler ve diğer vesikalarla uyumunun denetimi, vergi uyuşmazlıklarının 

idari aşamada ve yargı aşamasında çözümü konularında danışmanlık, sigorta sözleşmesi ve 

poliçelerin vergi mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi ve muhasebe süreçleri konularında 

danışmalık hizmeti de sözleşme kapsamına dâhildir. 

5.2.4. Denetim Hizmetler; YMM İş sahibinin Mali tablolarda yer alan varlık, kaynak, 

gelir ve giderlerin kayıtlara doğru geçirilip geçirilmediğini tespit eder.” Düzenlemesi 

mevcuttur.  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 128 inci maddesinde; 

“Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare 

esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli 

görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.” hükmü yer almaktadır. 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinin 

Yükümlülükler başlıklı 33 üncü maddesinde; 

“Personel;  
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a) Görevlerinin yapılabilmesi ile ilgili kanunları, Şirket Ana Sözleşmesini, tüzük, 

yönetmelik ve görev tanımlarını bilmekle ve görevlerini bunların hükümleri çerçevesinde 

sadakatle ve Şirket çıkarlarına uygun şekilde yapmakla, görevlerini yaptıkları sırada 

birbirlerine yardım etmekle yükümlüdür.  

b) Şirkete verilen sermayeyi ve sağlanan diğer kaynakları verimlilik ve karlılık 

esaslarına göre kullanmak ve değerlendirmek hususunda gereken gayret ve basireti 

göstermekle yükümlü olup, görevleri ile ilgili olarak Şirkete verdikleri zarardan dolayı özel 

hukuk hükümlerine tabidir.” 

“Görev, yetki ve sorumluluk” başlıklı 34 üncü maddesinde;  

“Personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esasları, ilgili mevzuat ile 

belirlenir.” denilmektedir.  

 2017 yılı sonu itibariyle TDİ Mali İşler Daire Başkanlığında toplam 18, Teftiş 

Kurulu Başkanlığında da 2 müfettiş çalışmaktadır. Yukarıda da ifade edildiği üzere, asli ve 

sürekli nitelikteki kamu hizmetlerinin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülmesi bir 

zorunluluktur. 

Ancak firma ile yapılan sözleşmede çok geniş bir iş tanımı kapsamında hizmet satın 

alımı yapmıştır. Bu çerçevede TDİ AŞ personelinin yapmakla yükümlü olduğu bir takım işler 

için hizmet alımı yapılması Şirketin tabi olduğu mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil 

etmektedir. 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ personelinin görev, yetki ve sorumluluğunda olan 

birtakım asli ve süreklilik arz eden işler için dışardan hizmet satın alımına gidilmemesi 

gerekmektedir. 

Öneri: 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ personelinin görev, yetki ve sorumluluğunda 

olan birtakım asli ve süreklilik arz eden işler için dışardan hizmet satın alımına 

gidilmemesi, 

BULGU 7.1.8: 7.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

7.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

BULGU 7.2.1: 1997 yılında işletici şirketlere devredilen Rize, Giresun, Hopa ve 

Sinop Limanlarının (iskele, rıhtım ve varsa mendirekler de dahil) doğal afetlerde dahil 
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olmak üzere söz konusu olabilecek bütün rizikolara karşı, her yıl mutabakatlı rayiç 

bedel üzerinden varlık tüm risk (all risk) sigortasının yaptırılmaması. 

T.C Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 4046 sayılı Kanun hükümleri ve 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30.10.1995 tarih ve 95/81 sayılı kararı çerçevesinde; Türkiye 

Denizcilik İşletmeleri AŞ.’ye ait Antalya, Tekirdağ, Trabzon, Rize, Ordu, Sinop, Giresun ve 

Hopa limanlarının işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi işinde imzalanan 

sözleşme hükümleri ve sözleşme hükümlerindeki değişikliklerin İhale Şartları Belgesindeki 

hükümlere aykırılık teşkil etmemesi gerekmektedir.  

Bahsi geçen "İhale Şartları Belgesi"nin 21 inci maddesinde; 

“İşletme hakkı verilmesine konu, ekipman, teçhizat, tesis ve binalar ile deniz vasıtaları 

lehdarı İşletici olmak ve buna ilişkin sigorta primleri de İşletici tarafından ödenmek kaydıyla 

İşletici tarafından sigorta ettirilecektir. Bu unsurlara ilişkin poliçe kapsamı, TDİ, ilgili sigorta 

şirketleri ve İşletici arasında müşterek belirlenecektir. 

Sigortaya konu unsurlarda tamir, bakım ile ilaveler neticesinde yapılacak masraflara 

ilişkin olarak ilgili sigorta şirketince yapılacak ödemeler hasarın giderilmesinde kullanılmak 

şartıyla İşletici’ye ait olacak, sigorta konusu unsurun ikame edilmesi mümkün olmayacak 

derecede hasar görmesi halinde, buna karşılık olarak yapılacak ödemeler TDİ’ye ait olacaktır. 

Ancak bu ödeme hasara maruz kalan unsurlarla ilgili olarak TDİ’nin zarar ve ziyan talep etme 

hakkını ortadan kaldırmaz. 

İşletici, sigorta poliçelerini ve primlerini zamanında ödeyecek, ödemelerin yapıldığına 

dair makbuzların bir örneklerini ödeme tarihinden sonraki 15 gün içinde TDİ’ye ibraz 

edecektir. 

Bu maddede belirtilen yükümlülüklere İşletici tarafından uyulmadığının tespiti 

sonucunda TDİ’ce verilecek süre içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde, TDİ’nin 

işletme hakkı verilmesinden doğan tüm mali haklarının tahsil ve tazmin hakkı saklı kalarak 

işletme hakkı verilmesi sözleşmesi TDİ’ce tek taraflı olarak feshedilebilecektir.” 

28 inci maddesinde; 

“İhale şartlarına aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, işin gereği olarak ihtiyaç 

duyulması halinde tarafların mutabakatı ile işletme hakkı verilmesi sözleşmesinde 
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değişiklikler yapılabilecek ve bu hususlarla ilgili olarak TDİ ile İşletici arasında ek 

sözleşme/sözleşmeler imzalanabilecektir.” 

37 nci maddesinde; 

“Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihale 

yapıp yapmamakta, teklif verme süresini uzatmakta ve ihaleyi dilediğine yapmakta 

serbesttir.” denilmiştir.  

16.01.1981 tarihli ve 17222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hopa Liman 

Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde;  

“Hopa Limanı, İç Liman ve Dış Liman olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. 

a) İç Liman: Ana mendirek ucundaki fener ile Tali mendirek ucundaki feneri 

birleştiren çizginin iç kısmında kalan deniz alanıdır. 

b) Dış Liman: İç Liman sınırı ile Dış liman sınırı arasında kalan deniz alanıdır.” 

6 ncı maddesinde ise; 

“(Değişik: RG 21/09/1994-22058) İç Limanda gemilerin yanaşma ve bağlama yerleri 

aşağıda gösterilmiştir.  

… 

F) Ana Mendirek; 

Bu mendirek üzerindeki babalara, barınmak ya da iş yapmak üzere İç Limana alınan 

veya rıhtımlarda yer bulunmaması nedeniyle sıra beklemek zorunda kalan yük ve yolcu 

gemileri, Liman Başkanlığında alacakları ordinolar gereğince (Limana varış sırasına göre ve 

sahil tarafından başlamak üzere) kıçtankara bağlarlar. B gibi durumlardan Harp ve Yardımcı 

Harp Gemilerine öncelik verilir.” denilmektedir. 

31.10.2012 tarih ve 28453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Liman Yönetmeliğine 

göre "Kıyı tesisi": 

“4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kıyılarda doldurma ve 

kurutma yoluyla kazanılan alanlar üzerinde yapılabilen liman, kruvaziyer liman, yat limanı, 

yolcu terminali, rıhtım, iskele, yanaşma yeri, akaryakıt veya sıvılaştırılmış gaz boru hattı 
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şamandırası veya platformu, (Ek ibare:RG-8/4/2017-30032) şamandıralı tesisler, balıkçı 

barınakları, gemi geri dönüşüm tesisi, tersane, tekne imal ve çekek yeri gibi tesisler ile 

bunlara bitişik diğer daimi tesisleri, deniz ulaşımına yönelik diğer alt veya üst yapı tesisleri ile 

duba, fener, mahmuz, kıyı perdeleri deşarj hattı, deniz altı kabloları ile açık deniz platformları 

ve benzeri yapılar”, 

"Liman sahası": 

“Her türlü limancılık iş ve işlemleri ile faaliyetlerinin yapıldığı, gümrük ve acentecilik 

ve benzeri hizmetlerin sunulduğu tüm kıyı tesislerini ve demirleme sahalarını kapsayan deniz 

ve kıyı alanları”, 

"Liman tesisi": 

“Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin güvence içinde yük ve yolcu alıp 

verebilecekleri veya yatabilecekleri, barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra demir yerleri 

ve yaklaşma alanları ile kapalı ve açık depolama alanlarını, atık alım tesislerini, idari ve 

hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları veya bunların bazı kısımları ve bu bölümlerin 

hepsine girişin kontrollü olduğu yerleri, diğer tüm yapıları, kullanımlı veya boş sahaları içine 

alan bölümleri içeren doğal ya da yapay deniz yerleri,”  

23.01.2002 tarihli ve 24649 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2002/1 numaralı Kamu 

İktisadi Teşebbüslerince İşletilen Limanların Deniz Sınırlarının ve Koordinatlarının 

Belirlenmesine İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesinde; 

“Kapsama dahil Kurum ve Kuruluşlara ait liman ve tesislerin işletme haklarının devri 

yoluyla özelleştirilmesi veya başka herhangi bir şekilde devredilmesi halinde, devralan 

kuruluş da bu hükümlere tabi olacaktır.” hükmü bulunmaktadır. 

18.05.2006 tarih ve 28172 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu İktisadi 

Teşebbüslerince İşletilen Limanların Deniz Sınırlarının ve Koordinatlarının Belirlenmesine 

İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2006/1)"in Liman tesisleri ve deniz 

koordinatları başlıklı 8 inci maddesinde; 

"29/11/2001 tarihli ve 2001/3403 sayılı Kararname kapsamındaki kurum ve kuruluşlar 

ile bunlara Devletçe devredilmiş bulunan liman tesisleri ile bu tesislere dayalı rıhtım, iskele 

ve diğer kıyı yapılarının deniz koordinatları aşağıda belirtilmiştir. 
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… 

"Hopa Limanı":  

“Hopa Liman Başkanlığı yetki ve sorumluluk bölgesi içinde bulunan TDİ A.Ş. Hopa 

Liman Tesisleri; ana mendirek ve tali mendirek ile bunların uç kısmındaki (a) ve (b) 

noktalarında bulunan fenerleri birleştiren hattın içinde kalan ve EK’te haritada gösterilen 

liman tesisleridir.” 

"Giresun Limanı":  

“Giresun Liman Başkanlığı yetki ve sorumluluk bölgesi içinde bulunan TDİ A.Ş. 

Giresun Liman Tesisleri; ana mendirek ve tali mendirek ile bunların uç kısmındaki (a) ve (b) 

noktalarında bulunan fenerleri birleştiren hattın içinde kalan ve EK’te haritada gösterilen 

liman tesisleridir.” olarak ifade edilmiştir. 

Rize, Sinop, Giresun ve Hopa limanları için akdedilen "İşletme Hakkı Devir 

Sözleşmesi"nin 11 inci maddesinde; 

“Limanın kullanımında olup Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ile 

TDİ’nin mülkiyetinde bulunan diğer taşınmazlar ve bunların altyapı tesisleri, yerüstü yapıları 

ve bütünleyici parçalarının (mütemmim cüz’ü) kullanımı, fiili teslim tarihinden itibaren 

işletme hakkı süresince İşletici’ye devredilecektir.” hükmü yer almaktadır. 

Ancak, her ne kadar Kıyı tesisleri/Liman iskele, rıhtım ve mendirekleri içerse de, T.C. 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş ve Riport 

Rize Limanı İşl. Yatırım A.Ş. arasında 06.08.1997 tarihinde; Çakıroğlu Sinop Liman 

İşletmesi A.Ş. arasında 30.06.1997 tarihinde; Çakıroğlu Giresun Liman İşletmesi A.Ş. 

arasında 30.06.1997 tarihinde; Park Denizcilik ve Hopa İşletmeleri A.Ş. arasında 17.06 1997 

tarihinde imzalanan "Liman İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi"nin 17 nci maddesi; 

“Mendireklerde doğal afetler sonucu oluşabilecek hasarlar, TDİ ile İşletici tarafından 

giderilecek ve bu hususla ilgili maliyetler eşit olarak paylaşılacaktır.” olarak düzenlenmiştir. 

Bu maddeye istinaden mendirek sigortasının %50’lik kısmı Kuruluş tarafından diğer %50’lik 

kısmı ise işletici şirket tarafından yaptırılmaktadır. 

Oysaki; "İhale Şartları Belgesi"nin 21 inci maddesine göre, İşletme hakkı verilmesine 

konu, ekipman, teçhizat, tesis ve binalar ile deniz vasıtalarını sigorta ettirmekle yükümlü olan 
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taraf işletici şirkettir. Yapılan ihaleye teklif veren firmalar için ödenecek sigorta primi bir 

maliyet etkeni olup verilecek teklif fiyatını etkilemektedir. Mezkûr maddeye karşın, ilgili 

mevzuata göre Kıyı Tesisi ve bu çerçevede İşletme Hakkı Devir Sözleşmesine esas liman 

tanımlaması içinde bulunan ancak yüksek tutarda bakım onarım maliyeti ve doğal afetler 

dahil dış etkenlere karşı risk unsuru taşıyan mendireklerin sigorta ve onarım giderleri devir 

sözleşmelerinin 17 nci maddesi kapsamında değerlendirilmiş, bazı limanlarda meydana gelen 

doğal afetler sonucu Kuruluş önemli miktarda zarara uğramıştır.  

Öte taraftan, 20.11.2003 tarihinde T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş ve Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. arasında imzalanan 

"Liman İşletme hakkı Devir Sözleşmesi"nin 11 inci maddesine; 

“… Liman’da iskele ve rıhtımların (varsa mendireklerin de) bakım ve onarımı 

İşletici’ye ait olup, Liman tesislerinde doğal afetler dışında oluşabilecek hasarlar TDİ’nin 

koordinatörlüğünde resmi dairelerden gerekli izinler alınarak en kısa sürede İşletici tarafından 

giderilecektir. 

İşletici Liman’ı (iskele ve rıhtımlar ve varsa mendirekler de dahil), doğal afetler 

sonucunda oluşabilecek hasarlara karşı, TDİ lehine dain ve mürtehin olmak kaydıyla, her yıl 

sigorta ettirmek ve sigorta primini ödemek ve sigorta poliçe aslını TDİ’ye vermekle 

yükümlüdür. Oluşacak hasar bedeli sigorta bedelini geçtiği takdirde, hasar bedeli İŞLETİCİ 

tarafından karşılanacaktır.” hükmü konulmuştur. 

Bu çerçeveden olmak üzere bahse konu limanlarda meydana gelen mendirek hasarları 

ilgili ilk olarak; 

Giresun Limanı Kuruluşca işletilmekte iken 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre 

Özelleştirme Yüksek Kurulunca ittihaz olunan 07.04.1997 tarih, 97/13 sayılı karar gereğince, 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kuruluş ve Çakıroğlu Giresun Liman İşletmesi A.Ş. arasında 

akdedilen 30.06.1997 tarihli Giresun Limanı İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi kapsamında 30 

yıl süreyle işletilmek üzere 10.07.1997 tarihli fiili devir teslim tutanağı ile Çakıroğlu Giresun 

Liman İşletmesi AŞ’ne devredilmiştir. 

Limanın işletici Çakıroğlu Giresun Liman İşletmesi AŞ’ye devrinden sonra; 

1999 yılında Giresun Limanında meydana gelen doğal afet sonucu zarar gören 

mendirekteki hasar Çakıroğlu Giresun Liman İşletmesi A.Ş tarafından giderilmemiş ve 
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zorunlu olarak TDİ tarafından mendirek onarılmıştır. Mendirek hasarının giderilmesi için TDİ 

tarafından 14.333.903,99 TL harcama yapılmış, bu harcamanın yarısı olan 7.166.952,00 TL 

Çakıroğlu Giresun Liman İşletmesi A.Ş.’den talep edilmiş, Çakıroğlu Giresun Liman 

İşletmesi A.Ş tarafından TDİ’ye hiçbir ödeme yapılmamıştır. 

Çakıroğlu Giresun Liman İşletmesi A.Ş. tarafından Giresun 1. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 2000/191 E sayılı dosyasından İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin 17. 

Maddesinin iptali talebiyle dava açılmıştır. Bu dava menfi tespit davası olarak ıslah edilmiştir. 

Mahkemece verilen 30.06.2006 tarih ve 2006/211 karar sayılı karar taraflarca temyiz edilmiş, 

Yargıtay’ca tahkim şartı itirazı nedeniyle yerel mahkeme kararı bozulmuştur. Bozma 

kararından sonra Mahkemece 2009/141 E, 2009/182 K sayılı görevsizlik kararı verilmiş ve bu 

karar kesinleşmiştir.  

Görevsizlik kararı nedeniyle, Çakıroğlu Giresun Liman İşletmesi A.Ş tarafından 

mendirek hasarı ile TDİ aleyhine açılan menfi tespit talepli hakem davasında hakem heyetince 

Çakıroğlu Giresun Liman İşletmesi A.Ş ye 477.500,00 TL ödeme yükümlülüğü bulunduğuna 

karar verilmiştir. Söz konusu Hakem Kararına karşı TDİ ve Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığınca Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/575 E. sayılı dosyasından iptal 

davası açılmış, 17.06.2015 tarihli 2015/410 K. sayılı kararda, davanın kabulü ile sadece 

üçüncü hakem seçilmediğinden hakem kararının iptaline karar verilmiştir. Kararda TDİ 

tarafından iddia edilen bazı iptal sebepleri ile ilgili karar verilmediğinden, TDİ temyiz etmiş 

olup Yargıtay incelemesi devam etmektedir.  

Giresun Limanı Mendirek hasarının onarım bedelinin yarısı olan 7.166.952,00 TL’nin 

tahsili için TDİ tarafından Çakıroğlu Giresun Liman İşletmesi A.Ş aleyhine İstanbul 2. Asliye 

Ticaret Mahkemesinin 2014/460 E. sayılı dosyasında ikame edilen alacak davası, hakemler 

nezdinde açılan menfi tespit davasının kesinleşmesini beklemektedir.  

İkinci olarak; 

Hopa Limanı Kuruluşca işletilmekte iken 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre 

Özelleştirme Yüksek Kurulunca ittihaz olunan 07.04.1997 tarih, 97/13 sayılı karar gereğince, 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kuruluş ve Park Denizcilik ve Hopa İşletmeleri A.Ş arasında 

akdedilen 17.06.1997 tarihli Giresun Limanı İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi kapsamında 30 

yıl süreyle işletilmek üzere 26.06.1997 tarihli fiili devir teslim tutanağı ile Park Denizcilik ve 

Hopa İşletmeleri A.Ş’ne devredilmiştir. 
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Limanın işletici Park Denizcilik ve Hopa İşletmeleri A.Ş’ye devrinden sonra; 

Mülkiyeti Kuruluşa ait olup, işletme hakkı, Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri 

A.Ş’ne devredilen Hopa Limanı Ana Mendireği’nde 03.12.2013 tarihinde, hava muhalefeti 

nedeniyle hasar meydana gelmiş olup İşletici Şirket, 05.12.2013 tarih ve 598 sayılı yazı ile 

hasarın onarılmasını talep etmiştir. 

17.06.1997 tarihli Hopa Limanı İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi’nin 17.maddesindeki 

“Mendireklerde doğal afetler sonucunda oluşabilecek hasarlar, TDİ ile İşletici tarafından 

giderilecek ve bu hususlarla ilgili maliyetler eşit olarak paylaşılacaktır” hükmü gereği, oluşan 

hasarın, bu madde kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve hasarın yerinde 

tespiti için, mendirek inşaatları konusunda uzman kuruluş Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden, 19.12.2013 tarih ve 7820 

sayılı yazı ile uzman personel talebi yapılmıştır. 

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ve Kuruluş yetkilileri arasında mahallinde 

düzenlenen 04.03.2014 tarihli tutanakta; 

“03.12.2013 tarihinde meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle; 

1.Ana mendireğin 0+900 ve 1+600 km arasında yer yer hasarlı ve yıkılan kronman 

betonları tespit edilmiş olup, bu kronman betonlarının kırılarak yeniden yapılmasına,  

2.Ana mendireğin 0+000 ile 0+895 km arası, dış kaplama tabakasının hasar gördüğü 

ve bu bölgede iskandil çalışmalarının yapılarak onarım ve güçlendirmesinin yapılmasına, 

3.Ana mendirek üzerinde bulunan mevcut rıhtımın bitim noktasından itibaren iç 

kısmından müzvara kadar olan bölümde yer yer tespit edilmiş olan hasarın onarılmasına,”  

belirtilmiştir 

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün 11.11.2015 tarih ve 73839 sayılı yazısı 

ekinde gönderilen proje ve keşif özetlerinin, Hopa Limanı ana mendireğinin komple yeniden 

yapılandırılmasını kapsadığı görülmüş, 26.05.2016 tarih ve 1888 sayılı yazı ile; 

“… Hopa Limanına yönelik akdedilen 17.06.1997 tarihli İşletme Hakkı Devir 

Sözleşmesi’nin yukarıda belirtilen 17. Maddesi gereği, Liman işleticisi şirket, hava muhalefeti 

nedeniyle mendireğin hasar oluşan kısmının onarım bedelinin %50’lik kısmından sorumlu 

olduğundan, sadece bu kısımla ilgili proje ve keşif bedeline ihtiyaç duyulmaktadır. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı T. Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 2017 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

74 

 

… Kuruluşumuza gönderilen proje ve keşif bedelinin varsa ne kadarlık kısmının 

mendireğin yeniden yapılandırılması bedeli, ne kadarlık kısmının da hava muhalefetinden 

dolayı mendirekte oluşan hasarlı kısmın onarım bedeline ait olduğunun ivedi olarak 

Kuruluşumuza gönderilmesi”, talep edilmiştir. 

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 25.07.2016 tarih ve 52038 sayılı yazısı ile “… 

"Hopa Limanı Mendirek Onarımı İnşaatı" proje ve 2016 yılı birim fiyatları ile yeniden 

hazırlanan keşif yazımız ekinde gönderilmiştir” belirterek (KDV hariç) 2.235.424,46 TL 

bedelli proje ve keşif özetini Kuruluşa iletmiştir. 

Hopa Limanı Ana Mendireği’nde 03.12.2013 tarihinde, hava muhalefeti nedeniyle 

oluşan hasarın biran önce onarılması için Hopa Limanı işleticisi Park Denizcilik ve Hopa 

Liman İşletmeleri A.Ş ile Kuruluş yetkilileri arasında toplantı yapılması, Altyapı Yatırımları 

Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ve keşfin, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi 

kapsamında %50 oranına katılıp katılmayacağının belirlenmesi, konu hakkında tutanak 

tanzimi yapılması için 09.08.2016 tarihli Genel Müdürlük Olur’u ile heyet oluşturulmuştur. 

Kuruluş ve Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş yetkilileri arasında yapılan 

ilk 2 toplantı ve tutulan tutanaklar ile “TDİ A.Ş. tarafından Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 25.07.2016 

tarih ve 52038 sayılı yazıları eki proje ve keşif özeti ile ilgili olarak TDİ A.Ş. ve Park 

Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş yetkili personelleri tarafından Ulaştırma Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Trabzon 11. Bölge 

Müdürlüğü nezdinde 25.08.2016 tarihinde görüşme yapılarak uygulanacak projenin netliğe 

kavuşturulmasına” kararı alınmıştır. 

Kuruluş ve Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş yetkilileri arasında 

Trabzon XI. Bölge Müdürlüğünde tutulan tutanak ile; 

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 

tarafından hazırlanan 25.07.2016 tarih ve 52038 sayılı yazıları eki proje ve keşif özetinin ana 

mendireğin başlangıçtan itibaren 0+885 km’ye kadar dış kaplama anroşman taşları ve keşif 

özetindeki metrajlarda gösterilen ana mendirek iç şevdeki anroşman taşlarındaki bozulmalar 

ve kronman betonundaki hasarları kapsadığı belirlenmiştir. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 
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Trabzon XI. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ve keşif özetinde belirtilen 

imalatlardan, hava muhalefeti nedeniyle meydana gelen hasarlar dikkate alındığında, ana 

mendirekte yıkılmış olan beton blokların ve iç kısımlardaki dağılan anroşman taşların yeniden 

yerlerine konması halinde oluşan yeni keşif özeti ve yaklaşık maliyeti yeniden çıkarılmıştır. 

Aynı proje kapsamında hasarlı kısım için hazırlanan yeni keşif özetinin Altyapı Yatırımları 

Genel Müdürlüğünden resmi olarak talep edilmesi halinde imzalanarak TDİ A.Ş.’ye 

gönderilebileceği şifahen söylenmiştir” şeklinde 25.08.2016 tarihli tutanak tutulmuştur. 

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne muhatap Kuruluşun 31.08.2016 tarih ve 

1616-2948 sayılı yazısıyla; Hopa Limanı ana mendireğinde sadece 03.12.2013 tarihindeki 

hava muhalefetinden dolayı oluşan hasarlı kısmın onarımına ilişkin (geçen zaman sürecinde 

ana mendirekte deniz hareketleri ve malzeme aşınması sonucunda oluşan hasarların onarımı 

hariç) proje ve keşfin Kuruluşa gönderilmesi istenmiştir. Altyapı Yatırımları Genel 

Müdürlüğü 28.11.2016 tarih ve 88243 sayılı yazısı ile söz konusu proje ve 155.544,95 TL 

bedelli keşfi Kuruluşa iletmiştir. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce hazırlanan 

155.544,95 TL bedelli keşfin, Hopa Limanı ana mendireğinde 03.12.2013 tarihinde hava 

muhalefeti nedeniyle meydana gelen hasarın onarımının yapılmasında yeterli olacağına, 

Kuruluş yetkililerince karar verilmiş ve tutanak altına alınmıştır. 

Kuruluş ve Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş yetkilileri arasında yapılan 

toplantı ve tutulan tutanak ile “… Keşif Özeti Cetveli (155.544,95 TL bedelli)’nin; Hopa 

Limanı Ana Mendireği’nde 03.12.2013 tarihinde hava muhalefeti nedeniyle meydana gelen 

hasarın onarımını içerdiğine, bu hasarın onarımının İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi 

kapsamında yapılmasına,  

“Hopa Limanında 03.12.2013 Tarihindeki Hava Muhalefetinden Dolayı Oluşan 

Hasarların Onarımı” işinin;  

-Mendirek İhalesinin, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı 

Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve imzalanan proje kapsamında İşletici 

Şirket tarafından yapılması, 

-İhale dokümanının ve teknik şartnamenin Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün 

örnek şartnamelerinin baz alınarak İşletici Şirket tarafından hazırlanması, 

-İhale süreçlerinde TDİ A.Ş’nin gözlemci olarak bulunması, 
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-İnşaat sürecinde yapılan işin kontrollüğü, TDİ A.Ş. ile Altyapı Yatırımları Genel 

Müdürlüğü ile yapacağı protokol kapsamında, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü teknik 

elemanlarınca yapılması, bu konuya ilişkin hizmet bedelinin İşletici Şirket tarafından 

ödenerek genel maliyete eklenmesi, 

-Yapılacak işle ilgili tüm hak edişlerin Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 

elemanlarının onayından sonra Liman İşleticisi Şirket tarafından Yükleniciye ödeme 

yapılması, 

-İnşaatın bitimine müteakip yapılan işe ilişkin tahakkuk eden hak edişin ve Altyapı 

Yatırımları Genel Müdürlüğü ile TDİ A.Ş’nin yapacağı sözleşme bedelinin, İşletme Hakkı 

Devri Sözleşmesi kapsamında %50’inin TDİ AŞ’ne bildirilmesine müteakip 30 gün içinde 

TDİ A.Ş. tarafından Liman İşleticisi Şirkete ödenmesi, esas alınacaktır.” kararı alınmıştır. 

Ancak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel 

Müdürlüğü ilgili birim yetkilileri ile yapılan ön görüşmede, ihaleyi yapanın özel sektör olması 

halinde böyle bir hizmeti veremeyecekleri, ihaleyi kendilerinin yapması halinde tüm ilave 

projeleri ve hak edişleri imzalayabileceklerini belirtmişler, ayrıca ihale bedelinin 1.000.000,00 

TL’nin altında olması nedeniyle böyle bir protokolün hazırlanması ve gerekli izinlerin 

alınmasının en az 3-6 ay sürebileceği ve küçük onarım olduğu için kabulünün zor olacağını 

belirtmişlerdir. 

Bu nedenle Kuruluş ve Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş yetkilileri 

arasında yapılan toplantı ve tutulan tutanak ile “…“Hopa Limanında 03.12.2013 Tarihindeki 

Hava Muhalefetinden Dolayı Oluşan Hasarların Onarımı” işinin; küçük çaplı onarım iş 

olması, maliyetinin düşük olması nedenlerinden dolayı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce kontrolörlük ve hak ediş onaylama 

işlemleri yapılamayacağından aşağıda belirtilen şartlar dahilinde yaptırılmasına karar 

verilmiştir.  

-Mendirek İhalesinin, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı 

Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve imzalanan proje kapsamında İşletici 

Şirket tarafından yapılması, 

-İhale dokümanının ve teknik şartnamenin Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün 

örnek şartnamelerinin baz alınarak İşletici Şirket tarafından TDİ A.Ş’nin görüşü alınarak 
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hazırlanması, 

-İhale süreçlerinde TDİ A.Ş’nin gözlemci olarak bulunması, 

-İnşaat sürecinde yapılan işin kontrollüğünün, TDİ A.Ş. ve İşletici Şirket yetkili 

elemanlarınca yapılmasına, 

-Yapılacak işle ilgili tüm hak edişlerin TDİ A.Ş. ve İşletici Şirket yetkili elemanlarının 

onayından sonra Liman İşleticisi Şirket tarafından Yükleniciye ödeme yapılması, 

-İnşaatın bitimine müteakip yapılan işe ilişkin tahakkuk eden hak edişin İşletme Hakkı 

Devri Sözleşmesi kapsamında  %50’sinin TDİ A.Ş’ne bildirilmesine müteakip 30 gün içinde 

TDİ A.Ş. tarafından Liman İşleticisi Şirkete ödenmesi, …” kararı alınmıştır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, 17.06.1997 tarihli Hopa Limanı İşletme 

Hakkı Devir Sözleşmesi’nin 17. maddesi gereği Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 

tarafından doğal afet sonucu ana mendirekte oluşan hasarların onarımına ilişkin yapılan tespit 

ve hazırlanan tadilat projeleri kapsamında yaklaşık maliyeti 155.544,95 TL olan “Hopa 

Limanında 03.12.2013 Tarihindeki Hava Muhalefetinden Dolayı Oluşan Hasarların Onarımı” 

işinin;  

-Mendirek İhalesinin, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı 

Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve imzalanan proje kapsamında İşletici 

Şirket tarafından yapılması, 

-İhale dokümanının ve teknik şartnamenin Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün 

örnek şartnamelerinin baz alınarak İşletici Şirket tarafından TDİ A.Ş’nin görüşü alınarak 

hazırlanması, 

-İhale süreçlerinde TDİ A.Ş’nin gözlemci olarak bulunması, 

-İnşaat sürecinde yapılan işin kontrollüğünün, TDİ A.Ş. ve İşletici Şirket yetkili 

elemanlarınca yapılması, 

-Yapılacak işle ilgili tüm hak edişlerin TDİ A.Ş. ve İşletici Şirket yetkili elemanlarının 

onayından sonra Liman İşleticisi Şirket tarafından Yükleniciye ödeme yapılması, 

-İnşaatın bitimine müteakip yapılan işe ilişkin tahakkuk eden hak edişin İşletme Hakkı 

Devri Sözleşmesi kapsamında %50’sinin TDİ A.Ş’ne bildirilmesine müteakip 30 gün içinde 
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TDİ A.Ş. tarafından Liman İşleticisi Şirkete ödenmesi ile gerekli işlemleri yürütmek üzere 

Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesi hususu Yönetim Kurulunun 15.06.2017 tarih 625/79 

no.lu kararı ile kabul edilmiştir. 

Özelleşen Limanlar Takip İşleri Dairesi Başkanlığınca 11.03.2014 tarihli iç yazışma 

ile mülga İdari Mali ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına Hopa Limanı İşletme Hakkı Devir 

Sözleşmesinin 17.Maddesi “Mendireklerde doğal afetler sonucunda oluşabilecek hasarlar, 

TDİ ile İşletici tarafından giderilecek ve bu hususla ilgili maliyetler eşit olarak 

paylaşılacaktır.” gereği mendirekteki hasarların yarısı Kuruluşa ait olduğundan, adı geçen 

Daire Başkanlığı tarafından Hopa Limanı Mendireğinin %50’lik kısmını sigorta ettirilen 

sigorta şirketi ile irtibata geçilerek mendirek hasarının bildirilmesi talep edilmiştir. 

Mülga İdari Mali ve Sosyal İşler Dairesi Dairesi Başkanlığına bildirilen Kuruluşa ait 

Hopa Liman Mendireğinde meydana gelen Fırtına hasarı ile ilgili olarak sigortacı Ray Sigorta 

A.Ş.’ye 14.03.2014 tarihinde hasar ihbarı yapılmış akabinde görevlendirilen eksper tarafından 

mendirekte yapılan inceleme neticesinde oluşan hasar teminat kapsamında değerlendirilmiş 

ancak, tespit edilen hasar tutarının mevcut poliçe sigorta bedelinin %2’si 480.000 TL olan 

muafiyet miktarının altında kaldığından olay “Muafiyet Altı” kaydı ile kapatılmıştır. 

Ancak, düzenlenen 24.06.2014 tarihli ekspertiz raporunun sigorta konusu bölümünde 

İşletici şirket ile TDİ’nin sigorta bedelleri arasında ciddi farklılık bulunduğu, ileride büyük bir 

hasar olması durumunda sıkıntı yaşanabileceği belirtilerek sigorta bedellerinin değeri ile 

uyumlu hale getirilmesi gerektiği ifade edilmiş; sonuç bölümünde ise “…mendirek yapısının 

oldukça eski olduğu ve kapsamlı bir bakım gerektiği tespit edilmiş olup benzer hadiselerde 

hasar görme ihtimalinin yüksek olduğu kanaatine varılmıştır. Bu çerçevede riziko teftişi 

yapılmasında fayda olduğu görüşündeyiz.” denilmiştir.  

Diğer taraftan, Rize, Giresun, Hopa ve Sinop Limanları İşletme Hakkı Devir 

Sözleşmelerinin 13 üncü maddesinde; 

“… Liman gayrimenkulleri ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 

gayrimenkuller üzerinde bulunan altyapı tesislerinin, yerüstü yapılarının, gayrimenkule ait 

mütemmim cüz ve teferruatların, vb.’nin, İşletici tarafından ilave edilecek bütün unsurları ile 

birlikte her türlü borç, taahhüt ve mükellefiyetlerden ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir 

durumda bedelsiz olarak TDİ’ye iadesinden İşletici sorumlu olacak…” ifadesi bulunmaktadır.  
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Muafiyetli poliçede bahsi geçen muafiyet; hasar sonucunda sigortalının katılım 

payıdır. Yani hasar tazminatı hesaplanırken, poliçede yazılı muafiyet oranına göre hesaplanan 

tutar sigortacı tarafından ödenmez. Muafiyetli poliçe düzenlenmesindeki amaç; sigortalının 

karşılaştığı küçük hasarların tazminatlarını kendisinin üstlenmesidir. Böylelikle poliçe 

priminin düşmesi, meydana gelen zararlara sigortalının da katılımını sağlamak suretiyle, 

dikkat ve özenin arttırılması amaçlanmıştır. 

Muafiyet oranı belirlenirken taraflar karşılıklı olarak muafiyetin ne şekilde olacağına 

karar verirler. Burada iki çeşit uygulama vardır. Ya "sigorta bedelinin belli bir oranı" ya da 

"belirlenen bir para bedeli" muaftır. Kararlaştırılan muafiyet mutlaka poliçeye yazılır. Birinci 

uygulamaya "tenzili muafiyet" denir. Hasar miktarı sigorta bedelinin belli bir yüzdesini 

geçerse, geçen kısım sigortalıya ödenir (örneğin %2'si). Eğer hasar bu oranın altında ise 

ödenmez. 

İkinci uygulama ise muafiyet altı hasar yani "sigorta bedeline bağlı olmaksızın belli bir 

bedel üzerinden yapılan" muafiyettir. Örneğin 250.000 TL’lik muafiyetli bir poliçede, hasar 

bu meblağı geçerse, geçen kısım sigortalıya ödenir. Eğer hasar bu meblağın altında kalırsa 

ödenmez. Muafiyetli bir kasko poliçesinde hasar (her ne hasarı olursa olsun) muafiyet tenzil 

edilerek ödenecektir. Muafiyetsiz sigorta ise hasar bedelinde muafiyet riskini ortadan 

kaldırmaktadır. Bu bilgiler ışığında sigorta bedel ve poliçesinin titizlikle incelenerek tespit 

edilmesi önem arz etmektedir. 

1997 yılında 30 yıllığına işletme hakkı devredilen limanların sözleşmelerinin 

bitmesine yaklaşık 10 yıl daha bulunmaktadır. Bundan sonraki süreçte TDİ’nin mendireklerde 

doğal afetler sebebiyle oluşabilecek hasarlardan dolayı herhangi bir zarara uğramaması için 

İşletme Hakkı Devir Sözleşmelerindeki 17 nci maddenin İhale Şartları Belgesindeki 21 inci 

maddesi ile birlikte değerlendirilerek sigorta uygulaması ve poliçe seçimi yapılmasında fayda 

ve gerek görülmektedir. 

1997 yılında imzalanan Rize, Giresun, Hopa ve Sinop Limanları "İşletme Hakkı Devir 

Sözleşme"lerinin “Mendireklerde doğal afetler sonucu oluşabilecek hasarlar, TDİ ile İşletici 

tarafından giderilecek ve bu hususla ilgili maliyetler eşit olarak paylaşılacaktır.” ifadesinde 

yer alan 17 nci maddesinin, İhale Şartları Belgesinin 21 inci maddesinde düzenlenen “İşletme 

hakkı verilmesine konu, ekipman, teçhizat, tesis ve binalar ile deniz vasıtaları lehdarı İşletici 

olmak ve buna ilişkin sigorta primleri de İşletici tarafından ödenmek kaydıyla İşletici 
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tarafından sigorta ettirilecektir. Bu unsurlara ilişkin poliçe kapsamı, TDİ, ilgili sigorta 

şirketleri ve İşletici arasında müşterek belirlenecektir.” hükmü ile birlikte değerlendirilerek; 

İşletici Şirket tarafından Limanın (iskele, rıhtım ve varsa mendirekler de dahil) doğal afetler 

de dahil olmak üzere oluşabilecek bütün rizikolara karşı, her yıl mutabakatlı rayiç bedel 

üzerinden varlık tüm risk (all risk) sigortasının yaptırılmasının sağlanması gerekmektedir. 

Öneri: 

1997 yılında imzalanan Rize, Giresun, Hopa ve Sinop Limanları "İşletme Hakkı Devir 

Sözleşme"lerinin “Mendireklerde doğal afetler sonucu oluşabilecek hasarlar, TDİ ile İşletici 

tarafından giderilecek ve bu hususla ilgili maliyetler eşit olarak paylaşılacaktır.” ifadesinde 

yer alan 17 nci maddesinin, İhale Şartları Belgesinin 21 inci maddesinde düzenlenen “İşletme 

hakkı verilmesine konu, ekipman, teçhizat, tesis ve binalar ile deniz vasıtaları lehdarı İşletici 

olmak ve buna ilişkin sigorta primleri de İşletici tarafından ödenmek kaydıyla İşletici 

tarafından sigorta ettirilecektir. Bu unsurlara ilişkin poliçe kapsamı, TDİ, ilgili sigorta 

şirketleri ve İşletici arasında müşterek belirlenecektir.” hükmü ile birlikte değerlendirilerek; 

İşletici Şirket tarafından Limanın (iskele, rıhtım ve varsa mendirekler de dahil) doğal afetler 

de dahil olmak üzere oluşabilecek bütün rizikolara karşı, her yıl mutabakatlı rayiç bedel 

üzerinden varlık tüm risk (all risk) sigortasının yaptırılmasının sağlanması. 

BULGU 7.2.2: İşletme bütçesinin gerçekçi bir şekilde hazırlanmaması. 

2017 Yılı İş Programı ve Bütçesinde yer alan hedefler ile gerçekleşmeler 

karşılaştırıldığında, bütçenin ilk durumuna kıyasla sapmaların önceki yıllarda olduğu gibi 

devam ettiği görülmektedir. Özellikle personel giderlerinde, net satış tutarında ve de dönem 

karında önemli sapmalar meydana gelmiştir. Dönem karı programa göre %1.534 daha fazla 

düzeyde gerçekleşmiştir.   

Kârlılık ve verimlilik bakımından en uygun yolların seçilmesini planlayan bir yönetim 

kılavuzu olan işletme bütçesinin daha gerçekçi bir şekilde hazırlanması ve yürütülmesi 

konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Öneri: 

Kârlılık ve verimlilik bakımından en uygun yolların seçilmesini planlayan bir yönetim 

kılavuzu olan işletme bütçesinin daha gerçekçi bir şekilde hazırlanması ve yürütülmesi 

konusunda gerekli tedbirlerin alınması. 
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BULGU 7.2.3: TDİ tarafından işletilen Tekirdağ Limanı ile aynı Liman 

Başkanlığı görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan Asyaport Limanı’nda, Deniz ve 

İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünce söz konusu tesise yönelik olarak düzenlenen 

Kıyı Tesis İşletme Belgesinde bulunmadığı halde dökme yüklerin Konteyner veya Genel 

Kargo gemileri ile elleçlenmesinden kaynaklanan haksız rekabet hususu. 

Tekirdağ ve çevresindeki işletmelere ve lojistik firmalara elleçleme hizmeti veren 

Tekirdağ ili sınırları içinde bulunan Martaş Limanı, TDİ Tekirdağ Liman İşletmesine uzaklığı 

35 km, Asya port Limanına ise 11 km mesafede bulunmaktadır. 6) TDİ Tekirdağ 

Liman Hizmetleri Ücret Tarifesi Tadiline yönelik Yönetim Kurulu Kararlarında, “… Ancak 

günümüz ekonomik şartları ile Tekirdağ bölgesinde her türlü yükleme boşaltma faaliyetleri ifa 

eden Martaş limanı yanında konteyner limanı olarak faaliyet göstermek üzere inşa edilen ve 

2015 yılında faaliyete geçen Asya port Limanının zaman içinde dökme yük elleçlemesine 

yönelmesi ve mükelleflere daha ekonomik tarife fiyatları sunması sonucu Tekirdağ Limanına 

gelen yüklerin büyük bir bölümü bu limana yönelmiş olduğundan, Tekirdağ Limanındaki iş 

hacminin büyük bir ölçüde azalmış olduğu” ifade edilmektedir. 

Kuruluş, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme 

Genel Müdürlüğü’ne muhatap 13.06.2017 tarih ve 3668 sayılı yazı ile; 

“Kuruluşumuz tarafından işletilen Tekirdağ Limanı ile aynı Liman Başkanlığı görev 

ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan ve Asya port Liman A.Ş. tarafından işletilen Asyaport 

Limanı’nın Genel Kargo Gemisi (General Cargo Ship) ve Konteyner Gemisi (Container Ship) 

ile gelen yüklerin (general kargo ve konteyner) tahmil/tahliyesine ilişkin 15.06.2015 tarihli 

Kıyı Tesisi İşletme İzni bulunduğu, ancak işletme izninde yer almayan dökme gemi 

yüklerinin (buğday, gübre, mısır, mucur, silis kumu vb.) Asyaport Limanı’na yanaştırılıp 

yükleme-boşaltma işlemlerinin yapıldığı hususu liman muamelat cetvellerinde yapılan 

inceleme neticesinde tespit edilmiştir. 

Asyaport Liman A.Ş’nin gemi türleri konusundaki yorum farkından yararlanarak 

General Cargo Ship ve Container Ship türevi gemilerle gelen dökme yükleri elleçleyerek, 

haksız rekabete konu işlemler yaptığı kanaati hâsıl olmuştur.” denilerek; 

Asyaport Limanı’na verilen Kıyı Tesisi İşletme İzni kapsamında, dökme yük taşıyan 

gemilerin Limana yanaşıp/yanaşamayacağı konusunun bir kere de Genel Müdürlükçe 
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incelenmesi ve Kuruluşa bilgi verilmesi hususu talep edilmiştir. 

4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına 

göre kıyıda yapılabilecek liman, kruvaziyer liman, yat limanı, marina, yolcu terminali, iskele, 

rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra 

sistemleri ve benzeri kıyı tesisleri ile deniz ulaşımına yönelik diğer üst ve altyapı tesislerine 

Denizcilik Müsteşarlığınca işletme izni verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Kıyı 

Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin. Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 

18.02.2007 tarih ve 26438 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Mezkûr yönetmeliğin Görev, yetki ve sorumlulukları düzenleyen 5 inci maddesinin 

birinci fıkrasında; 

“Bu Yönetmelik kapsamındaki kıyı tesislerinin inşası ile ilgili olarak, ulusal denizcilik 

politikamız ile ulusal mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler 

çerçevesinde deniz ve iç sularda liman sınırlarını ve buna ilişkin koordinatları belirlemek, bu 

sınırlar içerisinde faaliyette bulunan gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişiliklerinin 

yerine getireceği denizcilik ve limancılık hizmetlerine ilişkin tüm faaliyet izinlerini vermek, 

koordine etmek, denetlemek ve izinsiz faaliyetleri durdurmak İdarenin yetki ve 

sorumluluğundadır.”, 

Geçici İşletme izinlerini düzenleyen 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; 

“Geçici işletme izninde, kıyı tesisinde tahmil/tahliyesine izin verilen yük cinsleri ve 

gerektiğinde diğer ayrıntılar belirtilir. Belirtilmeyen yük cinslerinin tahmil/tahliye edilmesinin 

amaçlanması halinde, bu yükler için İdareden yeniden izin talep edilir.”, 

İşletme izni ve geçici işletme izni verilen kıyı tesislerinin denetlenmesini düzenleyen 

13 üncü maddesinin birinci fıkrasında; 

“İdare, işletme izni veya geçici işletme izni verilen kıyı tesislerinde bu Yönetmeliğe 

uygun hareket edilip edilmediğine ilişkin olarak, İTDK vasıtasıyla her zaman denetleme 

yetkisine sahiptir. Yapılan denetimlerde bu Yönetmeliğin hükümleri kapsamında bir 

uygunsuzluğun tespiti halinde, düzeltilmesi için kıyı tesisi işletmecisine uygunsuzluğun 

durumuna göre en fazla altı aylık süre verilir. Verilen sürenin sonunda yapılacak denetimde, 

mücbir sebep olmaksızın uygunsuzluğun giderilmediği tespit edilir ise, ilk izindeki gerekli 

şartlar sağlanıncaya kadar verilen işletme izni askıya alınır.”, 
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İşletme izinlerinin iptal hallerini belirten 14 inci maddesinin ikinci fıkrasında;  

“Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen işletme izni veya geçici işletme izni, izin 

belgesi üzerinde yazılı olan kişi, kıyı tesisi ve faaliyet için geçerlidir. Bunlardan herhangi 

birinin değişmesi ve İdareye bildirilmemesi halinde herhangi bir işleme gerek olmadan 

geçerliliğini kaybeder.”, 

İşletme İzni veya Geçici İşletme İznine Esas Başvuru Belgelerini belirten Yönetmelik 

Ek’inin 8 inci maddesinde; 

“Gerçek veya özel tüzel kişilerin işleteceği kıyı tesislerinde, tesis tipi, yanaşacak deniz 

aracının özellikleri/sayısı, yolcu durumu, tahmil/tahliye edilecek ve/veya depolanacak yükün 

cinsi, tesisin kapasitesi/özellikleri göz önüne alınmak ve öngörülen standartlar doğrultusunda 

ekipman/donanım seçimi yapılmak suretiyle boru hattı ve şamandıra/platform ile kıyıdan uzak 

depolama tesisleri hariç, TMMOB Makine Mühendisleri Odasına kayıtlı mühendis tarafından 

hazırlanan yangın planı/projesi (KKÇ’nin kara tarafındaki tesisler ile ortak yangın planı ibraz 

edilmesi halinde bu plan kabul edilecektir).” hükümlerine yer verilmiştir. 

TDİ tarafından işletilen Tekirdağ Limanı ile aynı Liman Başkanlığı görev ve 

sorumluluk alanı içerisinde yer alan Asyaport Limanına ilişkin, Deniz ve İçsular Düzenleme 

Genel Müdürlüğünce düzenlenen Kıyı Tesis İşletme Belgesinde bulunmadığı halde, dökme 

yüklerin Konteyner veya Genel Kargo gemileri ile elleçlenmesinden kaynaklanan ve Tekirdağ 

Limanı ile haksız rekabete yol açan duruma ilişkin başvurunun akibeti hususunda, ilgili 

merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması gerekmektedir. 

Öneri: 

TDİ tarafından işletilen Tekirdağ Limanı ile aynı Liman Başkanlığı görev ve 

sorumluluk alanı içerisinde yer alan Asyaport Limanına ilişkin, Deniz ve İçsular Düzenleme 

Genel Müdürlüğünce düzenlenen Kıyı Tesis İşletme Belgesinde bulunmadığı halde, dökme 

yüklerin Konteyner veya Genel Kargo gemileri ile elleçlenmesinden kaynaklanan ve Tekirdağ 

Limanı ile haksız rekabete yol açan duruma ilişkin başvurunun akibeti hususunda, ilgili 

merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması. 
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BULGU 7.2.4: Tekirdağ Limanında terminal sahasında bulunan ve 3 yıldır liman 

ardiye ücreti ödenmediği için açık sahada bekletilen 20.986,854 ton kömürün tahliyesi. 

KİAŞ Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Mihtaş Madencilik San.ve Tic. 

A.Ş. işbirliği ile M/V Katherina gemisi ile 08.02.2015 tarihinde Tekirdağ Limanına gelen 

KİAŞ Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ait 27.400 ton kömür Tekirdağ Limanı 

Geçici Depolama Sahasında ardiyeye alınmış olup, söz konusu kömürden ardiye ücreti 

ödenerek çıkarılan kısmından sonra kalan yaklaşık 21.000 ton halen burada muhafaza 

edilmektedir. 

Konu ile ilgili Genel Müdürlüğün 29.09.2016 tarih ve 47327557-641-3936 sayılı 

Müzekkeresinin izahat kısmında; 

"Tekirdağ Limanı’nda Mihtaş Madencilik San.ve Tic. A.Ş. TDİ Liman Hizmetleri 

Tarifesi’nin (3.1.C) Taahhütlü yükler için yükleme-boşaltma Tarifesinde İndirim Uygulama 

Esasları kapsamında 16.01.2015-16.01.2016 tarihleri arasında Tekirdağ Limanına 100.001 

Ton ve üstü yükleme/boşaltma taahhüdü vermiş ve buna karşılık olarak da 19.01.2015 tarihli 

80.000 USD Kesin Teminat Mektubunu Kuruluşumuza vermiştir. 

Mihtaş Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş.  tarafından Terminal ve Ardiye Ücretlerine 

indirim talep edilmiş ve TDİ Liman Hizmetleri tarifesinin Genel Esaslar kısmındaki “1.5 

Genel Müdüre verilecek yetki” çerçevesinde Terminal ücretine (Tarifede 2.5 USD/Ton) %40 

indirim yapılmış 1.50 USD/Ton olarak, Ardiye Ücretine (Tarifede 0.30 USD/Ton) %33 

indirim yapılmış 0.20 USD/Ton olarak uygulanması Genel Müdürlüğümüzün 06.02.2015 

tarihli oluru ile uygun görülmüş ve uygulama belirlenen bedeller üzerinden yapılmıştır. 

Mihtaş Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından taahhüt kapsamında KİAŞ Kömür 

İşletmeleri adına M/V KATHERİNE gemisi ile Tekirdağ Limanına getirilen 27.436.614 TON 

kömür Tekirdağ Geçici Depolama Sahasına alınmış ve geçici depolama sahasına alınan 

kömürün 20 gün sonra tahliye edileceği belirtilmiş, buna göre hesaplanan ardiye ücretine %10 

ilave edilerek hesaplanan tutarı Kuruluşumuz hesabına yatırılmıştır. Ancak 20 günlük sürede 

Kömür Liman Sahasından tahliye edilememiştir. 

KİAŞ Kömür İşletmeleri A.Ş. 07.07.2015 tarihli yazıları ile kendilerine ait olan kömür 

için yapılan %33’lük indirimin Kamu kurumu olmaları dikkate alınarak %80 olarak 

uygulanması talep edilmiş, ancak yapılan araştırmada tamamen kamu kurumu niteliğine sahip 
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olmadıklarından bu talep uygun bulunmadığı 14.07.2015 tarih ve 1004 sayılı yazımızla 

bildirilmiş ve kömürün en kısa sürede limandan tahliye edilmesi istenilmiştir. 

KİAŞ Kömür İşletmeleri A.Ş. 26.06.2015 tarihli yazısı ile konuyu Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığına intikal ettirerek, ardiye ücretinin yüksekliğinden bahisle ücretlendirmenin m
2
 

üzerinden yapılmasını talep etmesi üzerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Kuruluşumuzdan 

görüş istemiş, 14.07.2015 tarih ve 2782-3218 sayılı yazımızla, Ardiye ücretine zaten %33 

indirim yapıldığı 07.07.2015 tarihli yazıları ile ardiye ücretinin %80 indirimli uygulamasına 

yönelik taleplerinin de tamamen kamu kurumu niteliğine sahip olmadıklarından bu 

taleplerinin uygun bulunmadığı bildirilmiştir. 

Bilahare Mihtaş Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş. 05.08.2015 tarihli yazısı ile ardiye 

ücretinin m2 üzerinden yapılması talep edilmiş ancak, Şirketin bu talebinin kömürün 

başlangıçta ardiyeye alınması ve buna mukabil 20 günlük depozito tutarı ve %10’luk 

ilavesinin Kuruluşumuza yatırıldığı, mevcut tarifemiz gereği ardiyeye alınan yükün daha 

sonra m2 üzerinden hesaplanarak alınamayacağı ve böyle bir işlemin mevzuata uygun 

olmayacağından talep kabul edilmemiştir. 

Şirketle yapılan görüşmeler ve yazışmalarda kömürün liman sahasında kaldığı süre 

içerisinde her geçen gün ardiye bedeli tutarının yükseldiği, bu nedenle bir an önce Kuruma 

olan borcun yatırılarak kömürün liman sahasından çıkartılması yönünde uyarılar yapılmasına 

rağmen kömür halen liman sahasından çıkartılmamıştır. 

Tekirdağ limanında Kömür yükünün geçici depolama sahasına alındığı tarihten 

31.05.2016 tarihine kadar ardiye ücreti olarak toplam 6.489720.70 TL anapara tahakkuk 

ettirilmiştir. 

Mihtaş Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş tarafından bu süreçte ardiye hizmeti karşılığı 

Kuruluşumuza 750.000,00 TL ödenmiş ve bunun karşılığında limandan 6.449.760 Ton 

kömürün çıkışına izin verilmiş olup, geçici depolama sahasında halen 20.986,854 Ton kömür 

bulunmaktadır. 

Mihtaş Madencilik San. Tic. A.Ş. tarafından İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret 

Mahkemesinin 2016/535 Esas sayılı dosyasından iflas erteleme talebinde bulunulmuş olup 

Mahkemesince 01.11.2017 tarihli duruşmada iflas erteleme talebinin reddi ile Mihtaş A.Ş.’nin 

iflasına karar verilmiştir. İflas kararı neticesinde İstanbul Anadolu 3. İcra/iflas Müdürlüğünün 
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2017/45 iflas dosyasına Kuruluş alacaklarının kaydı için başvuru yapılması planlanmaktadır.  

Mihtaş Madencilik San.ve Tic. A.Ş. tarafından 19.01.2016 tarih ve bila sayılı yazı ile; 

Kömürün limana getirildiği tarihten Ağustos 2015 tarihine kadar şirketlerine ardiye bedeli 

olarak fatura edilen toplam 2.482.432,04 TL’nin nakit veya teminat mektubu olarak ödemeyi, 

bu ödemeden sonra kalan bakiye bedelin ise yargılama sonucu ortaya çıkacak mahkeme kararı 

uyarınca ödenmesi/mahsuplaşılması teklifinde bulunulmuştur. 

Genel Müdürlükçe hukuki sürecin uzun bir zaman alacağı, bu geçen süre zarfında 

Kuruluş alacağına karşılık Tekirdağ liman sahasında bekletilen kömür yükü hakkında iş 

sağlığı ve iş güvenliği, çevre kirliği ve mevzuatı, liman sahasının rantabıl şekilde 

kullanılamamasına ilişkin olumsuz nedenlerden dolayı Kuruluşa doğabilecek telafisi imkansız 

sorunlar ve maddi kayıpların önüne geçilmesini teminen bahse konu talebin kabul edilmesinin 

Kuruluş hak ve menfaatlerine uygun olacağı mütalaa edilerek Yönetim Kuruluna karar ittihazı 

hususunda 20.01.2016 tarih ve 47327557.107.01-334 sayılı Müzekkere sunulmuştur. 

Şirketin bu teklifi ile ilgili Yönetim Kurulunun 21.01.2016 tarih ve 592//14 sayılı 

toplantısında “Firma tarafından 2.482.432,04 TL’nin Kuruluşa ödenmesi ve Genel Müdürlük 

müzekkeresine ilaveten kalan alacağa ilişkin mahkeme kararına göre işlem yapılmak üzere 

süresiz teminat mektubu verilmesi şartıyla 20.986,854 Ton kömürün çekilmesine izin 

verilmesine” karar verilmiştir. Söz konusu karar şirkete bildirilmiş ancak şirket tarafından 

kabul edilmemiştir. 

Gelişen süreçte, geri kalan yaklaşık 20.986,854 ton kömürün ardiye bedeli ödenmediği 

için limandan çıkışına müsaade edilmemiştir. Yük sahibi firmaya kesilen faturaları kabul 

etmemesi ve ödeme cihetine gitmemesi nedeniyle yargı sureci (icra yoluyla tahsil) başlatılmış 

olup, dava süreci devam etmektedir. 

Bu çerçevede, Mihtaş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, mülkiyeti takip 

alacaklısı Kömür İşletmeleri A.Ş.’ye ait olan ve Tekirdağ Limanında gemilerden boşaltılarak 

liman sahasında bekletilen 20.986,854 ton kömür yükünün Liman sahasında bulunması 

sebebiyle Tekirdağ Liman Tarifesi gereğince verilen hizmetlere ilişkin ödemesi gerektiği 

halde ödenmeyen alacağı bulunmakta olup; 

4.157.322,59 TL (takip çıkışı) alacağın tahsili amacıyla Ankara 32.İcra Müdürlüğünün 

2016/4383 E. sayılı dosyasından yapılan takibe ilişkin açılan itirazın iptali davası Ankara 
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11.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/407 E. sayılı dosyasından görülmekte olup dosyada 

dilekçeler aşaması sona ermiştir.  

981.694,00 TL (takip çıkışı) alacağın tahsili amacıyla Ankara 32.İcra Müdürlüğünün 

2016/4373 E. sayılı dosyasından yapılan takibe ilişkin açılan itirazın iptali davası Ankara 11. 

Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/406 E. sayılı dosyasından görülmekte olup dosyada 

dilekçeler aşaması sona ermiştir.  

450.980,97 TL (takip çıkışı) alacağın tahsili amacıyla Ankara 16.İcra Müdürlüğünün 

2016/9191 E. sayılı dosyasından icra takibine yapılan itiraz neticesinde Ankara 9.Asliye 

Ticaret Mahkemesi Başkanlığının 2017/223 E. sayılı dosyasından itirazın iptali davası 

açılmıştır. Dava hakkında görevsizlik kararı verilmiş olup karar hakkında istinafa 

başvurulmuştur. 

Mihtaş Madencilik San. Tic. A.Ş. tarafından İstanbul Anadolu 3.Asliye Ticaret 

Mahkemesinin 2016/535 E. sayılı dosyasından iflas erteleme talebinde bulunulmuştur. İlgili 

dosyadan verilen 12.05.2016 tarihli ihtiyati tedbir kararı neticesinde yeni icra takibi 

başlatılamamakta icra takibine konu edilemeyen fatura vs alacaklarda dahil olmak üzere her 

ay takip alacaklısı ve borçlusu aleyhine müvekkil Kuruluş alacağı tahakkuk etmektedir. Aynı 

dosyadan Tekirdağ Liman Sahasında bulunan kömür için Kuruluşun hapis hakkına dayalı 

olarak satış talebinde bulunulmuş ve Mahkemece Tekirdağ İcra Müdürlüğü vasıtası ile satışın 

yapılmasına, elde edilecek satış bedelinin garameten dağıtılmasına karar vermiştir. Bu karar 

gereği. Tekirdağ İcra Müdürlüğü tarafından 12.01.2017, 15.02.2017 tarihlerinde yapılan 1 ve 

2. ihale de ihale alıcısının ihale bedelini ödememesi neticesinde satış düşmüştür. 10.04.2017 

tarihli 3. ihale de kömür 2.100.000 TL’ye satılmış olup ihale bedeli ihale alıcısı tarafından icra 

dosyasına yatırılmıştır. Mihtaş Madencilik San. Tic. A.Ş. tarafından 10.04.2017 tarihli 

ihalenin feshi için Tekirdağ İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/144 E. sayılı dosyası ile dava 

açılmış olup mahkeme tarafından davanın reddine karar verilmiştir. Karar hakkında Mihtaş 

A.Ş. tarafından istinafa başvurulmuş olup yargılama süreci devam etmektedir.   

Kuruluş tarafından 12.01.2017 ve 15.02.2017 tarihli ihalelerde ihale alıcısının bedeli 

ödemeyerek satışın düşmesine neden olduğundan Mihtaş Madencilik San. Tic. A.Ş. ve ihale 

alıcısı CMM Madencilik hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına ihaleye fesat 

karıştırma suçundan suç duyurusunda bulunulmuş olup 2017/3637 no.lu dosyadan soruşturma 

halen devam etmektedir. 
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Mihtaş Madencilik San. Tic. A.Ş. tarafından İstanbul Anadolu 3.Asliye Ticaret 

Mahkemesinin 2016/535 E. sayılı dosyasından iflas erteleme talebinde bulunulmuş olup 

Mahkemesince 01.11.2017 tarihli duruşmada iflas erteleme talebinin reddi ile Mihtaş A.Ş.’nin 

iflasına karar verilmiştir. İflas kararı neticesinde İstanbul Anadolu 3. İcra/iflas Müdürlüğünün 

2017/45 iflas dosyasına Kuruluş alacaklarının kaydı için başvuru yapılmıştır. 

Yukarıda yapılan açıklamalardan da görüleceği üzere; Tekirdağ liman sahasında 

bulunan ve Kuruluş lehine hapis hakkı ile tutulan kömüre ilişkin;  

-Limanın özelleştirme sürecinde olması, 

-İş sağlığı ve iş güvenliği açısından oluşabilecek yanma-patlama vs. olumsuzlukların 

önlenmesi, 

-Çevre mevzuatı açısından oluşabilecek tozuma nedeniyle Tekirdağ Limanı’na 

gelebilecek cezaların önlenmesi, 

-Zamanla oluşabilecek çevre kirliliği ve cezalar, 

-Yanıcı özelliği olan kömür yükünün Tekirdağ Limanı’nda daha uzun süre kalması ve 

içten yanma veya yanma ihtimali halinde yaşanabilecek olumsuzluklar ve bu nedenle 

kömürün ekonomik değerini kaybetme veya eksiltme ihtimali, 

-Geçici depolama sahasında bulunan kömür yükü sebebiyle liman sahasının rantabıl 

şekilde kullanılamaması, hususları bir arada değerlendirildiğinde kömürün biran önce 

limandan çekilmesinde gerek ve fayda görülmektedir.  

Tekirdağ Limanında terminal sahasında bulunan ve 3 yıldır liman ardiye ücreti 

ödenmediği için açık sahada bekletilen 20.986,854 ton kömür ile ilgili olarak; 

İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre kirliliği ve ekonomik değerini kaybetme veya eksilme 

açısından oluşturduğu riskler ile liman sahasının rantabıl şekilde kullanılamamasına ilişkin 

yarattığı olumsuzlukların yanında T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca 

Tekirdağ Limanının özelleştirilmesine yönelik ihaleye çıkıldığı, ihale süreçlerinin ve Limanın 

yeni işleticisine devri işlemlerinin kısa sürede tamamlanmasının planlandığı da dikkate 

alınmak suretiyle, Liman geçici depolama sahasında bulunan kömür yükünün Limanın 

devrinden önce ihale konusu alandan çıkarılmasına ilişkin gerekli girişimlerde bulunulması 

gerekmektedir. 
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Öneri: 

Tekirdağ Limanında terminal sahasında bulunan ve 3 yıldır liman ardiye ücreti 

ödenmediği için açık sahada bekletilen 20.986,854 ton kömür ile ilgili olarak; 

İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre kirliliği ve ekonomik değerini kaybetme veya eksilme 

açısından oluşturduğu riskler ile liman sahasının rantabıl şekilde kullanılamamasına ilişkin 

yarattığı olumsuzlukların yanında T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca 

Tekirdağ Limanının özelleştirilmesine yönelik ihaleye çıkıldığı, ihale süreçlerinin ve Limanın 

yeni işleticisine devri işlemlerinin kısa sürede tamamlanmasının planlandığı da dikkate 

alınmak suretiyle, Liman geçici depolama sahasında bulunan kömür yükünün Limanın 

devrinden önce ihale konusu alandan çıkarılmasına ilişkin gerekli girişimlerde bulunulması. 

BULGU 7.2.5: Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’nin mülkiyetinde bulunan 

Kuruçeşme Eski Atık Kabul İstasyonu ihale kararına ilişkin eksik tahakkuk edilen 

damga vergisinin tahsili. 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş’nin mülkiyetinde bulunan Kuruçeşme Eski Atık 

Kabul İstasyonu yerinin restoran ve kafeterya mahalli olarak kiraya verilmesi için 21.11.2011 

tarihinde gerçekleştirilen kiralama ihalesi neticesinde bu yer 92.000 bin TL+KDV aylık kira 

bedeli üzerinden Renovest Gayrimenkul Geliştirme Restorasyon San. ve Tic. AŞ’ ye 

kiralanmıştır. Kiranın başlangıç tarihi 09.01.2012 tarihi olup kira süresi 5 yıldır.  

Yapılan incelemede ilgili ihale kararı üzerinden alınması gereken damga vergisinin 

işin süresi olan 5 yıllık süre üzerinden değil 1 yıllık süre üzerinden tahsil edildiği görülmüştür.  

Bu uygulama ile sadece 2012 yılına ilişkin 5.494,8 TL tahsil edildiği görülmüştür. 

Yukarıda ifade edilen husus ile ilgili olarak 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 

inci maddesinde; 

“Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir.” 

Aynı Kanuna ekli 1 sayılı tablonun  2 inci maddesinde her türlü ihale kararından 

damga vergisi alınacağı hüküm altına alınmıştır. 

“Mükellef” başlıklı 3 üncü maddesinde; 

“Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir.  
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Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini kişiler 

öder.” 

“Resmi Daire” başlıklı 8 inci maddesinde; 

 “Bu kanunda yazılı resmi daireden maksat, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel 

idareleri, belediyeler ve köylerdir.  

Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire 

sayılmaz.” denilmiş olup; Şirket ile Renovest Gayrimenkul Geliştirme Restorasyon San. ve 

Tic. AŞ ile imzalanan sözleşmede KDV hariç bütün vergi resim ve harçların Renovest 

tarafından ödeneceği hüküm altına alınmıştır. 

“Vergileme ölçüleri” başlıklı 10 uncu maddesinde 

“Damga Vergisi nispi veya maktu olarak alınır. 

Nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli para, 

maktu vergide kağıtların mahiyetleri esastır.  

Belli para terimi, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği 

parayı ifade eder.” 

“Diğer kurum ve kuruluşlar ile kişilerin mecburiyeti” başlıklı 27 inci maddesinde; 

“Bankalar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve iştirakleri ile 22 nci maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunanlar, vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları 

usulüne uygun olarak vergi ve cezası ödenmedikçe işleme koyamazlar. Vergi ve cezası 

ödenmeden bu kâğıtları işleme koyan kişi ve kuruluşlardan, kâğıdın mükelleflerinden alınacak 

ceza tutarınca ayrıca ceza alınır.” hükümleri yer almıştır. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Zamanaşımı Süreleri” başlıklı 114 üncü 

maddesinde; 

“Damga vergisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan evrakın 

hükmünden tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydalanıldığı takdirde mezkür evraka ait 

vergi alacağı yeniden doğar.” denilmiştir. 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş’nin mülkiyetinde bulunan Kuruçeşme Eski Atık 
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Kabul İstasyonu yerinin, 21.11.2011 tarihinde ihale edilmesi sonucunda ihale kararına ilişkin 

eksik tahakkuk edilen damga vergisinin tahsilinin yanı sıra Şirketin buna benzer çok sayıda 

kiralama işi olması nedeniyle bu tür işlerde ilgili hususa dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş’nin mülkiyetinde bulunan Kuruçeşme Eski Atık 

Kabul İstasyonu yerinin, 21.11.2011 tarihinde ihale edilmesine ilişkin ihale kararına ait eksik 

tahakkuk edilen damga vergisinin tahsilinin yanı sıra Şirketin buna benzer çok sayıda 

kiralama işi olması nedeniyle bu tür işlerde ilgili hususa dikkat edilmesi. 

BULGU 7.2.6: Özelleşen limanların yönetim kurullarına yapılan TDİ personeli 

harici atamalarda, uygulamanın gereği olarak var olan İşletme Hakkı Devir 

Sözleşmelerinde buna yönelik tadilata gidilmesi. 

İşletme hakkının devri yöntemiyle (Gelir paylaşımı ya da işletme hakkı bedeli) 

özelleştirilen limanların yönetim kurulunun teşkili ve üyeliklere yapılacak görevlendirmelerle 

ilgili olarak limanların işletme hakkı devir sözleşmelerine hüküm konulmuştur. 

Bu kapsamda, Sözleşmelerin ilgili maddesinde (7 nci madde); “…limanlar en az beş 

kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilecek olup bu şirketin yönetim kuruluna, 

TDİ personelinden bir üye ile denetim kuruluna ilgili Valilik personelinden bir üye 

atanacaktır.” şeklinde hükme yer verilmiştir. 

6102 sayılı TTK’nın yürürlüğe girmesinden sonra, anılan Kanunla getirilen bağımsız 

denetim uygulamasını düzenleyen maddeler ve “Denetçi olabilecekler” başlıklı 400 üncü 

maddesi dikkate alınarak, 01.04.2013 tarihinde özelleşen limanların işletme hakkını 

düzenleyen sözleşmeye ek sözleşmeler düzenlenmiştir. ÖİB ile ilgili liman işleticileri 

Şirketler arasında imzalanan ek sözleşme ile söz konusu madde metni, “Yönetim kurulu en az 

beş kişiden oluşacak ve yönetim kuruluna TDİ personelinden bir üye atanacaktır.” şeklinde 

yeniden düzenlenmiştir (Kuşadası, Çeşme ve Dikili Limanları hariç). Diğer bir ifadeyle 

“denetim kuruluna ilgili Valilik personelinden bir üye atanacaktır.”  maddesi işletme hakkı 

devir sözleşmelerinden çıkarılmış ve sadece “ilgili şirketin yönetim kuruluna, TDİ 

personelinden bir üye atanacağı”na ilişkin madde yer almıştır.  

Ancak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 01.09.2014 tarih 6034 sayılı yazı 

ile Özelleştirilen bazı limanların İşletme Hakkı Devir Sözleşmelerinde özelleştirilen limanın 
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yönetim kurulu üyeliğine TDİ personelinden bir üyenin atanacağına ilişkin sınırlamanın 

kaldırılarak Kuruluşumuz personeli olmayanların da bu görevlere atanabilmelerinin 

idarelerince uygun görüldüğü bildirilmiş ve yazıda ismi geçen kişilerin belirtilen liman 

şirketleri yönetim kurulu üyeliklerine atanmaları için gerekli işlemin ivedilikle yerine 

getirilmesi istenmiştir. 

Mezkûr yazıya istinaden Yönetim Kurulunun 09.09.2014 tarih ve 557 sayılı 

toplantısında verilen 144 no.lu kararı ile, özelleşen limanların şirket yönetim kurulu 

üyeliklerine Kuruluşun seçilmesi ile Kuruluşu temsilen tescil ve ilanına karar verilen kişiler 

bu görevlerinden alınarak yerlerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından bildirilen 

kişilerin atamaları yapılmıştır. 

Böylece, özelleşen limanlardaki işletici şirketlerle imzalanan işletme devir hakkı 

sözleşmelerinde, işletici şirketlerin yönetim kurullarında TDİ’yi temsil etmek üzere TDİ 

personelinden birer üyenin görevlendirilmesi hususu hüküm altına alınmış olmasına rağmen 

sözleşmelerde her hangi bir değişiklik yapılmadan TDİ’yi temsil etmek üzere TDİ dışından 

görevlendirmeler yapılmaya başlanmıştır. Bu durum kanuna uygun şekilde karşılıklı irade 

beyanına dayalı olarak imzalanmış sözleşmelerin ilgili hükümlerine uygun düşmemekte olup 

ileride hukuki ihtilaflara da yol açabilecek niteliktedir.  

Üstelik, özelleşen limanların yönetim kurullarında TDİ’yi temsilen görev yapan 

yönetim kurulu üyelerinin görevi İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri kapsamında TDİ hak ve 

menfaatlerinin korunması ile sınırlı olmayıp, aynı zamanda limancılık faaliyetlerinin 

gelişmesine katkı sağlamasıdır. Söz konusu şirketlerin yönetim kurulları, şirketin temsil ve 

idare organıdır. Yine, bu üyeler limanın işletilmesine yönelik alınan kararlarda oy hakkı 

sahibidir. 

Diğer taraftan, İşletme Hakkı Devir Sözleşmelerinde (Giresun, Hopa, Rize, Sinop, 

Trabzon Limanları İHDS) sözleşmelerin ilgili maddesinde (madde 32) sözleşme hükümlerine 

aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, işin gereği olarak ihtiyaç duyulması halinde tarafların 

mutabakatı ile işletme hakkı verilmesi sözleşmesinde değişiklikler yapılabileceği ve bu 

hususlarla ilgili olarak TDİ ve İşletici arasında ek sözleşme/sözleşmeler imzalanabileceği 

hüküm altına alınmıştır. 

Tarafların, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce 

belirleyebilecekleri kanunla hüküm altına alınmıştır (Borçlar Kanunu Md.26). Dolayısıyla 
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sözleşmede kanuna aykırılık yoksa karşılıklı irade beyanı ile imzalanmış sözleşme hükmü 

esastır.  

Dolayısıyla, işletici şirketlerin yönetim kurullarına TDİ’yi temsil etmek üzere 

yapılacak görevlendirmelerde devir sözleşmelerinin ilgili hükümlerinin dikkate alınmasında, 

bu çerçevede TDİ personeli harici atamaların İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri ile uyumlu 

olması için sözleşmenin ilgili maddesinde tadilata gidilmesinde fayda ve gerek görülmektedir. 

İşletici şirketler ile gelecekte hukuki ihtilaflar yaşanmamasını teminen, özelleşen 

limanların yönetim kurullarına yapılan TDİ personeli harici atamalarda, uygulamanın gereği 

olarak var olan İşletme Hakkı Devir Sözleşmelerinde buna yönelik tadilata gidilmesi 

hususunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması gerekmektedir. 

Öneri: 

İşletici şirketler ile gelecekte hukuki ihtilaflar yaşanmamasını teminen, özelleşen 

limanların yönetim kurullarına yapılan TDİ personeli harici atamalarda, uygulamanın gereği 

olarak var olan İşletme Hakkı Devir Sözleşmelerinde buna yönelik tadilata gidilmesi 

hususunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması. 

8. SONUÇ 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinin 2017 yılı bilançosu ve 

51.600.723,49 Türk Lirası dönem karı ile kapanmış bulunan Gelir Tablosu 22.02.2018 

tarihindeki yönetim kurulunda kabul edilmiştir.  
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9. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları 

Ek 1.1: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.  31.12.2017 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları 

(Bilanço Dışı Yükümlülükler dâhil) 

Ek 1.2: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.  2017 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek 1.3: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu  

Ek 1.4: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş 2017 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu 

Ek 2: Diğer Tablolar 

Ek 2.1: Teşkilat Tablosu 
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                                             Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 

                                                                            31.12.2017 yılı  Bilançosu                                                                                       EK.1.1 

Aktif (Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I - Dönen varlıklar:         

  A- Hazır Değerler   46.764.852,18   62.556.975,58 

  
 

1- Kasa 12.784,28   5.656,54   

  
 

2- Alınan çekler                     -                         -    

  
 

3- Bankalar 46.752.067,90   62.551.319,04   

  
 

4- Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)                     -                         -    

  
 

5- Diğer hazır değerler                     -                           -    

  B- Menkul kıymetler                       -                        -  

  
 

1- Hisse senetleri                     -                           -      

  
 

2- Özel kesim tahvil, senet ve bonoları                     -                           -      

  
 

3- Kamu kesim tahvil, senet ve bonoları                     -                           -      

  
 

4- Diğer menkul kıymetler                     -                           -      

  
 

5- Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)                     -                           -      

  C- Ticari alacaklar   7.971.599,90   16.412.017,38 

  
 

1- Alıcılar 3.422.728,67   2.890.435,22   

  
 

2- Alacak senetleri                     -                           -    

  
 

3- Alacak senetleri reeskontu (-)                     -                           -    

  
 

4- Kazanılmış finansal kiralama faiz gelirleri (-)                     -                         -    

  
 

5- Verilen depozito ve teminatlar                     -                           -    

  
 

6- Diğer ticari alacaklar 1.621.231,20     10.069.570,97    

  
 

7- Şüpheli ticari alacaklar 49.142.770,61     49.965.088,94    

  
 

8- Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (46.215.130,58)    (46.513.077,75)   

  D- Diğer alacaklar   497.041,91   19.156.226,26 

  
 

1- Ortaklardan alacaklar                     -               18.483.000    

  
 

2- İştiraklerden alacaklar                     -                             -    

  
 

3- Bağlı ortaklıklardan alacaklar                     -                             -    

  
 

4- Personelden alacaklar 2.201,45           54.278,88    

  
 

5- Diğer çeşitli alacaklar 300.712,43          327.369,31    

  
 

6- Diğer alacak senetleri reeskontu (-)                     -                           -    

  
 

7- Şüpheli diğer alacaklar 4.686.807,14       4.674.554,63    

  
 

8- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (4.492.679,11)      (4.382.976,56)   

  E- Stoklar   26.562,76   126.674,88 

  
 

1- İlk madde ve malzeme 26.562,76          126.674,88    

  
 

2- Yarı mamuller-üretim                     -                           -    

  
 

3- Mamuller                     -                         -    

  
 

4- Ticari mallar                     -                           -    

  
 

5- Diğer stoklar                     -                           -    

  
 

6- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)                     -                         -    

  
 

7- Verilen sipariş avansları                     -                           -    

  F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri                       -                        -  

  
 

1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri         

  
 

2- Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı         

  
 

3- Taşeronlara verilen avanslar         

  G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları        121.846,50         107.813,70  

  
 

1- Gelecek aylara ait giderler      121.846,50             107.813,70    

  
 

2- Gelir tahakkukları                     -                         -    

  H- Diğer dönen varlıklar   3.517.986,05   3.875.225,86 

  
 

1- Devreden KDV                     -                           -    

  
 

2- İndirecek KDV      255.944,82             656.003,42    

  
 

3- Diğer KDV                     -                           -    

  
 

4- Peşin ödenen vergiler ve fonlar 556.287,55   675.121,95   

  
 

5- İş avansları                     -                           -    

  
 

6- Personel avansları                     -                           -    

  
 

7- Sayım ve tesellüm noksanları                     -                           -    

  
 

8- Diğer çeşitli dönen varlıklar 2.705.753,68   2.544.100,49   

  
 

9- Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)                     -                         -    

Dönen varlıklar toplamı   58.899.889,30   102.234.933,66 
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                          Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 

                                                                                                   31.12.2017 yılı  Bilançosu                                                                                   

Aktif (Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-  Duran varlıklar:         

   A- Ticari alacaklar   180.695,26   286.373,91 

  
 

1- Alıcılar                     -                         -    
  

 
2- Alacak senetleri                     -                         -    

  
 

3- Alacak senetleri reeskontu (-)                     -                         -    
  

 
4- Kazanılmış finansal kiralama faiz gelirleri (-)         

  
 

5- Verilen depozito ve teminatlar 180.695,26   286.373,91   
  

 
6- Şüpheli alacaklar karşılığı (-)                     -                           -    

  B- Diğer alacaklar                       -    12.900.000,00 

  
 

1- Ortaklardan alacaklar                     -    12.900.000,00   
  

 
2- İştiraklerden alacaklar                     -                         -    

  
 

3- Bağlı ortaklıklardan alacaklar                     -                         -    
  

 
4- Personelden alacaklar                     -                         -    

  
 

5- Diğer çeşitli alacaklar                     -                         -    
  

 
6- Diğer alacak senetleri reeskontu (-)                     -                         -    

  
 

7- Şüpheli alacaklar karşılığı (-)                     -                         -    

  C- Mali duran varlıklar   9.351.949,43   7.233.651,91 

  
 

1- Bağlı menkul kıymetler 325.338,73   325.338,73   
  

 
2- Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)                     -                         -    

  
 

3- İştirakler 2.118.297,52                        -    
  

 
4- İştirakler sermaye taahhütleri (-)                     -                         -    

  
 

5- İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)                     -                         -    
  

 
6- Bağlı Ortaklıklar 6.908.313,18   6.908.313,18   

  
 

7- Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri(-)                     -                         -    
  

 
8- Bağlı ortaklıklar sermaye  payları değer düşüklüğü karşılığı (-)                     -                         -    

  D- Maddi duran varlıklar   45.424.133,97   69.480.635,80 

  
 

1- Arazi ve arsalar 13.306.685,70   32.845.629,44   
  

 
2- Yeraltı ve yerüstü düzenleri 45.279.089,73   54.328.693,38   

  
 

3- Binalar 36.057.079,04   45.191.776,43   
  

 
4- Tesis, makine ve cihazlar 5.873.854,47   6.663.960,19   

  
 

5- Taşıtlar 64.759,11   200.726,35   
  

 
6- Demirbaşlar 606.610,58   1.054.932,82   

  
 

7- Diğer maddi duran varlıklar 26.673,35   26.093,90   
  

 
8- Birikmiş amortismanlar (-) (55.790.618,01)   (70.831.176,71)   

  
 

9- Yapılmakta olan yatırımlar                     -                         -    
  

 
10- Verilen avanslar                     -                         -    

  E- Maddi olmalar duran varlıklar        855.214,08         997.124,58  

  
 

1- Haklar 476.562,97          670.828,03    
  

 
2- Şerefiye                     -                         -    

  
 

3- Kuruluş ve örgütlenme giderleri                     -                         -    
  

 
4- Araştırma ve geliştirme giderleri                     -                         -    

  
 

5- Özel maliyetler                     -                         -    
  

 
6- Diğer maddi olmayan duran varlıklar      780.000,00           780.001,00    

  
 

7- Birikmiş amortismanlar (-)     (401.348,89)   
      

(453.704,45) 
  

  
 

8- Verilen avanslar                     -                         -    

  F- Özel tükenmeye tabi varlıklar                       -                        -  

  
 

1- Arama giderleri                     -                         -    
  

 
2- Hazırlık ve geliştirme giderleri                     -                         -    

  
 

3- Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar                     -                         -    
  

 
4- Birikmiş tükenme payları (-)                     -                         -    

  
 

5- Verilen avanslar                     -                         -    

  G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları                       -                        -  

  
 

1- Gelecek yıllara ait giderler                     -                         -    
  

 
2- Gelir tahakkukları                     -                         -    

  H- Diğer duran varlıklar                       -                   0,01  

  
 

1- Gelecek yıllarda indirilecek KDV                     -                         -    
  

 
2- Diğer KDV                     -                         -    

  
 

3- Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar                     -                         -    
  

 
4- Elden çıkartılacak stoklar ve maddi duran varlıklar                     -                    0,01    

  
 

5- Peşin ödenen vergi ve fonlar                     -                         -    
  

 
6- Diğer çeşitli duran varlıklar                     -                         -    

Duran varlıklar toplamı   55.811.992,74   90.897.786,21 

Aktif (Varlıklar toplamı)   114.711.882,04   193.132.719,87 
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       Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 

                                                                                               31.12.2017 yılı  Bilançosu                                                                                   

Pasif (kaynaklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I - Kısa vadeli yabancı kaynaklar         

  A- Mali borçlar                          -                             -  

  
 

1- Banka kredileri                     -                            -      

  
 

2- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar         

  
 

3- Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)         

  
 

4- Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri 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                     -                            -      

  B- Ticari borçlar   3.362.252,42   4.434.239,98 

  
 

1- Satıcılar 2.372.644,29   3.128.527,96   

  
 

2-Borç senetleri                     -                            -    

  
 

3- Borç senetleri reeskontu (-)                     -                            -    

  
 

4- Alınan depozito ve teminatlar 989.608,13   1.305.712,02   

  
 

5- Diğer ticari borçlar                     -                            -    

  C- Diğer borçlar   31.756,13   137.052,32 

  
 

1- Ortaklara broçlar                     -                            -    

  
 

2- İştiraklere borçlar                     -                            -    

    3- Bağlı ortaklıklara borçlar                     -                          -    

  
 

4- Personele borçlar 15.297,59   19.666,60   

  
 

5- Diğer çeşitli borçlar 16.458,54   117.385,72   

  
 

6- Diğer borç senetleri reeskontu (-)                     -                            -    

  D- Alınan avanslar             568.872,99              304.448,19  

  E- Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri         

  
 

1- Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri         

  
 

2- Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı         

  F- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler   1.301.679,78   1.680.758,51 

  
 

1- Ödenecek vergi ve fonlar 469.276,33   757.125,54   

  
 

2- Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 831.712,97   923.632,97   

  
 

3- Vadesi geçmiş ertelenmiy veya taksitlendirilmiş         

  
  

  vergi ve diğer yükümlülükler                     -                              -    

  
 

4- Ödenecek diğer yükümlülükler            690,48                            -    

  G- Borç ve gider karşılıkları                          -                           -  

  
 

1- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük 
karşılıkları 

                    -                            -      

  
 

2- Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer 
yükümlülükleri (-) 

                    -                            -      

  

 

3- Kıdem tazminatı karşılığı                     -                            -      

  
 

4- Maliyet giderleri karşılığı                     -                          -      

  
 

5- Diğer borç ve gider karşılıkları                     -                            -      

  H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları   1.037.385,14   940.201,02 

  
 

1- Gelecek aylara ait gelirler 987.326,30   870.579,42   

  
 

2- Gider tahakkukları        50.058,84                 69.621,60    

  I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar   1.117.171,97   1.472.077,87 

  
 

1- Hesaplanan KDV                     -                            -    

  
 

2- Diğer KDV                     -                              -    

  
 

3- Sayım ve tesellüm fazlaları                     -                            -    

  
 

4- Diğer çeşitli yabancı kaynaklar 1.117.171,97   1.472.077,87   

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   7.419.118,43   8.968.777,89 
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Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 
                                                                                                       31.12.2017 yılı  Bilançosu                                                                                     (Ek: 11 /d ) 

Pasif (Kaynaklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar         

  A- Mali borçlar                          -                           -  

  
 

1- Banka kredileri                     -                          -    
  

 
2- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar         

  
 

3- Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)         
  

 
4- Çıkarılmış tahviller                     -                          -    

  
 

5- Çıkarılmış diğer menkuy kıymetler                     -                          -    
  

 
6- Menkul kıymetler ihraç farkı (-)         

  
 

7- Diğer mali borçlar                     -                          -    

  B- Ticari borçlar                              -                               -  

  
 

1- Satıcılar                     -                          -    
  

 
2- Borç senetleri                     -                          -    

  
 

3- Borç senetleri reeskontu (-)                     -                          -    
  

 
4- Alınan depozito ve teminatlar                     -                          -    

  
 

5- Diğer ticari borçlar                     -                          -    

  C- Diğer borçlar                          -                           -  

  
 

1- Ortaklara borçlar                     -                          -    
  

 
2- İştiraklere borçlar                     -                          -    

  
 

3- Bağlı ortaklıklara borçlar                     -                          -    
  

 
4- Diğer çeşitli borçlar                     -                          -    

  
 

5- Diğer borç senetleri reeskontu (-)                     -                          -    
  

 
6- Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar                     -                          -    

  D- Alınan avanslar                            -                             -  

  E- Borç ve Gider Karşıl.   27.064.219,94   27.657.282,79 

  
 

1- Kıdem tazminatı karşılıkları                     -                          -    
  

 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 27.064.219,94   27.657.282,79   

  F- Gelecek yıllara ait gelirler  ve gider tahakkukları           576.413,05              517.491,36  

  
 

1- Gelecek yıllara ait gelirler      576.413,05             517.491,36      
  

 
2- Gider tahakkukları                     -                          -    

  G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar                            -                             -  

  
 

1- Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV                     -                          -    
  

 
2- Tesise katılma payları                     -                          -    

  
 

3- Diğer çeşitli uzun vadeli yabancı kaynaklar                     -                          -    

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı   27.640.632,99   28.174.774,15 

                 Yabancı kaynaklar toplamı   35.059.751,42   37.143.552,04 

III- Öz kaynaklar         

  A- Ödenmiş sermaye   131.015.736,92   131.015.736,92 

  
 

1- Sermaye 220.948.300,00   220.948.300,00   
  

 
2- Ödenmemiş sermaye (-) (89.932.563,08)   (89.932.563,08)   

  
 

3- Sermaye düzeltmesi olumlu farkları                     -                            -    
  

 
4- Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)                     -                            -    

  B- Sermaye yedekleri   28.170.980,45   52.907.294,17 

  
 

1- Hisse senedi ihraç primleri                     -                            -    
  

 
2- Hisse senedi ihraç iptal karları                     -                            -    

  
 

3- M.D.V. yeniden değerleme artışları                     -                            -    
  

 
4- İştirakler yeniden değerleme artışları                     -                            -    

  
 

5- Maliyet artış fonu                     -                            -    
  

 
6- Diğer sermaye yedekleri 28.170.980,45      52.907.294,17    

  C- Kar yedekleri    334.836.963,57   334.836.963,57 

  
 

1- Yasal yedekler 321.509.602,50   321.509.602,50   
  

 
2- Statü yedekleri                     -                            -    

  
 

3- Olağanüstü yedekler 13.327.361,07   13.327.361,07   
  

 
4- Diğer kar yedekleri                     -                            -    

  
 

5- Özel fonlar                     -                          -    

  D- Geçmiş yıllar karları                          -                           -  

  E- Geçmiş yıllar zararları    (431.076.723,49)    (414.371.550,32) 

  F- Dönem net karı (zararı)       16.705.173,17        51.600.723,49  

  
 

1- Teşebbüsün net karı (zararı)         
  

 
2- Azınlık payları net karı (zararı)         

Öz kaynaklar toplamı       79.652.130,62      155.989.167,83  

IV- Azınlık payları         

Pasif (Kaynaklar) toplamı     114.711.882,04      193.132.719,87  
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                         2017 Yılı Bilanço Dipnotları I.                              EK1.1-b  

1- Kuruluş kayıtlı sermaye sistemine dahil değildir. 

2- Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst  

     yöneticilere; 

     a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı: 

b) Cari dönem sonundaki avans ve borcun bakiyesi: 

3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı: 

     a) Dahili sigorta tutarı: 108.345.584,17 TL 

     b) Dış sigorta tutarı:      

4- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: 18.383.450,76 TL 

5- Verilmiş olan teminatlar:               

6- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı:  2.806.255,28 TL 

7- Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları: 

8- Yurt dışından alacaklar( avanslar dâhil ): 

  9- Yurt dışına ait borçlar (avanslar dâhil): 

10- Tedavülde tahvil ve finansman bonosu bulunmamaktadır:  

11- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: 

12- Tedavülde tahvil bulunmadığından, hisse senedine dönüşebilecek olanı da yoktur. 

13- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: 

Türü 

 

Tertibi 

 

     Adedi 

 

  Toplam tutar 

   Ö.İ.B 

 

   A 
 

 77.331.905 
 

  77.331.905 TL 
  

 Ö.İ.B 

 

   B 
 

  35.351.727 
 

  35.351.727 TL 
  

 VARLIK F. 

 

   B 
 

108.264.667 
 

108.264.667 TL 
  

 Ö.İ.B 

 

   C 
 

                  1 
 

                  1 TL 
  

  

14- Cari dönemde hisse senedi ihraç edilmemiştir. 
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15- İşletme sahibi veya Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklar: 

Adı 

  

   Pay oranı 

 

Pay tutarı 

   Ö.İ.B 

 
 

     % 35 
 

   77.331.905 TL 

   Ö.İ.B 

 
 

     % 16 
 

   35.351.727 TL 
  

 VARLIK FONU 

 

              % 49             
 

 108.264.667 TL 
 

  Ö.İ.B. 

 

                  -             
 

                   1 TL 
 

  TOPLAM 

 

              % 100             
 

 220.948.300 TL 
 

  
 

16- Sermayesinin %10 daha fazlasına sahip olunan iştirakler ve bağlı ortaklıkların: 

ADI PAY ORANI  
TOPLAM  

SERMAYESİ 

SON DÖNEM  

KARI / ZARARI    
(TL) 

  -Bağlı Ortaklık; Kıbrıs Türk  
   Denizcilik  Ltd. Şti 

% 51 4.081.925,00 ₺ (523.140,30)      
 

    

17- Stok değerleme yöntemi: 

a) Cari dönemde uygulanan yöntem: 

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem: 

c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği  

            Artış (+) veya azalış (-) tutarı 

18- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri: 

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyetleri:   977.101,73 TL 

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti: 1.738.001,11 TL 

c) Cari dönemde ortaya çıkan enflasyon değerleme artışları: 

      -Varlık maliyetlerinde (+) 

      -Birikmiş amortismanlarda (-) 

19- Ana Kuruluş, Bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki 

payları:  

20- Cari dönemde ortalama personel sayısı: 187 

21- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi: 

23- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe   

       Tahminlerin de değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri. 

24- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar: 330.068,75 TL 

25- İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle 

      elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: 1.148.328,00 TL 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı T. Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 2017 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

101 

 

26- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 22/02/2018   

Bilanço Dipnotları II 

Şirket aleyhine acılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek 

nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: 

1) 2012/150 Müşavirlik no.’su ile kayıtlı olan dava, Tekirdağ Limanı; İşletme Hakkı 

Devir Sözleşmesinin feshinden sonra 12/03/2012 tarihli ön protokol kapsamında, Tekirdağ 

Limanının AKPORT Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. tarafından Şirketimiz nam ve hesabına 

işletilmesi nedeniyle araç/gereç ve teçhizat kullandırma ve hizmet bedellerinden oluşan 

31/10/2012 tarihi itibariyle bakiye alacak tutarı olan 6.720.886,46 TL’nin tahsili için, 

AKPORT Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. tarafından İstanbul 19. İcra Müdürlüğünün 

2012/28417 E. sayılı dosyasından Şirketimiz aleyhine icra takibi başlatılmıştır.   

Söz konusu takibe Şirketimizin itirazı üzerine, AKPORT Tekirdağ Liman İşletmesi 

A.Ş. tarafından İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/38 E. sayılı dosyasından 

(İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2014/796 E. Sayılı dosyası olmuştur.) itirazın iptaline 

ve %20’den aşağı olmamak üzere uygun görülecek bir tazminata mahkûm edilmesine ilişkin 

dava açılmıştır.  

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinin 07/04/2016 tarih ve 2014/796 E. – 

2016/277 K. sayılı kararı ile “İtirazın kısmen iptaline, 6.720.269,08 TL asıl alacağa takip 

tarihinden itibaren davacı talebini aşmamak üzere değişen oranlarda avans faizi işletilerek 

takibin devamına, fazlaya ilişkin istemin feragat nedeniyle reddine, %20 oranında hesaplanan 

1.344.053,81 TL icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline, …” karar verilmiştir. Söz konusu 

ilam Şirketimizce tehir-i icra talepli olarak temyiz edilmiş olup, Yargıtay incelemesi devam 

etmektedir. 

2) 2013/15 Müşavirlik no.’su ile kayıtlı olan dava, AKPORT Tekirdağ Liman 

İşletmesi A.Ş. tarafından Tekirdağ Limanı İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin kusursuz 

imkânsızlık sonucu sona erdiğinden bahisle, devir tarihinde mevcut olmayan ve Şirketlerince 

yapılan konteyner terminal alanının hâlihazır toplam değeri 78.025.055,96 TL ile demiryolu 

iskelesi ve üst yapısının toplam değeri 10.049.973,52 TL olmak üzere toplam da 

88.075.029,48 TL’ nin Şirketlerine iadesi talepli tahkim yargılaması başlatılmıştır.  

Hakem yargılaması sonucu Hakem Heyetinin 15/09/2015 tarihli kararı ile “Taraflar 

arasındaki ihtilafın kusursuz imkansızlık neticesi meydana gelen sebepsiz zenginleşmeden 

kaynaklanan bir dava teşkil ettiğine ve Davalının 59.242.767,45 TL zenginleştiğine ve bunun 

davacıya iadesine, Davacı lehine 18/12/2012 tarihi ile dava tarihi olan 27/12/2012 tarihi 
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arasındaki süre için 245.364,16 TL ticari temerrüt faizi ödenmesine, dava tarihinden sonraki 

temerrüt faizine ilişkin hesapların kararın tenfiz aşamasında yetkili merci tarafından 

verilmesi gerektiğine …” karar verilmiştir. 

Şirketimiz Hukuk Baş Müşavirliği Hakem Heyeti Kararının iptali için, İstanbul 13. 

Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/1082 Esas sayılı dosyasından açılan davada, Mahkemenin 

03/03/2016 tarih ve 2016/151 K. sayılı kararı ile “İç tahkim yoluyla verilen hakem kararına 

karşı HUMK 516 ve diğer maddeleri uyarınca temyiz yoluna başvurulabileceği kabul 

edildiğinden, iptal davasının bu sebeple reddine, …” karar verilmiştir. Yerel Mahkemenin söz 

konusu kararı Şirketimizce temyiz edilmiş olup, Yargıtay incelemesi devam etmektedir. 

3) 21/09/1964 tarihli Bayındırlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı arasında Antalya İli, 

Merkez İlçesi, Hurma Köyü hudutlarındaki devlet ormanının 599.602 m²’lik kısmında inşa 

olunacak liman tesisleri için 99 yıllığına verilen iznin, bedelli izne çevrilmesine ilişkin, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifaklar Dairesi 

Başkanlığının 16/12/2015 tarih ve 191 sayılı Kesin İzin Oluruna (Kesin İzin Oluru gereği, 

bedelli izin alınabilmesi için toplam 27.820.742,70 TL’nin peşin ödenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca Antalya Limanı’nın 30 yıllığına işletme hakkı devri suretiyle özelleştirilmesinden arta 

kalan 13 senede arazi izin bedeli için yıllık artışlarla yaklaşık %10 olarak yapılan 

hesaplamada 5.545.698,54 TL’nin Orman Genel Müdürlüğüne ödenmesi gerekmektedir.) 

ilişkin işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması talepli olarak, Antalya 4. İdare 

Mahkemesinin 2016/955 E. Sayılı dosyasından T.C. Orman Genel Müdürlüğüne izafeten 

Orman Genel Müdürlüğü aleyhine açılan dava, Müşavirliğimizin 2016/39 Müşavirlik 

no.’suna kaydedilmiştir.  

Mahkemenin 17/05/2017 tarih ve 2017/694 K. sayılı kararı ile davanın reddine karar 

verilmiştir. Söz konusu ilama karşı Şirketimiz Hukuk Müşavirliğince “Yürütmeyi Durdurma 

Talepli” olarak istinaf yoluna başvurulmuş olup; yürütmenin durdurulması isteminin reddine 

karar verilmiştir. İstinaf incelemesi ise devam etmektedir. 

4) Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. tarafından Şirketimiz aleyhine, fazlaya 

ilişkin her türlü talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin asıl yüklenicisi 

olduğu iddia edilen Katma Değer Vergisini ödemek zorunda kalan davacının yapmış olduğu 

9.026.045,52 TL tutarındaki ödemenin sebepsiz zenginleşme hükümlerine istinaden dava 

tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte tahsili talepli olarak İstanbul 13. Asliye 

Ticaret Mahkemesinin 2017/1043 E. sayılı dosyasından dava açılmış olup, Şirketimiz Hukuk 

Müşavirliğinin 2017/125 Müşavirlik no.’suna kayıt edilmiştir. Söz konusu dava halen 
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derdesttir. 

5) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Şirketimiz aleyhine 

fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 2003-2011 yılları arasında 491 sayılı KHK’nin Ek 8. 

maddesi uyarınca, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ödenmesi gereken %6,5 

Kamu payından eksik ödenen 4.810.674,28 TL’nin; zararın oluştuğu tarihten itibaren 

işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsili için İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

2017/369 E sayılı dosyası üzerinden dava açılmış olup, Şirketimiz Hukuk Müşavirliğinin 

2017/95 Müşavirlik no.’suna kaydedilmiştir. Söz konusu dava halen derdesttir. 
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Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) 

2017 yılı gelir tablosu 

  

           Ek.1.2 

Gelir ve giderler Önceki dönem 

TL 

Cari dönem 

TL 

A-Brüt satışlar 37.749.406,06   47.109.446,89   

B-Satış indirimleri (-) 304.579,66   538.008,24   

C-Net satışlar 37.444.826,40   46.571.438,65   

D-Satışların maliyeti (-) 21.484.153,38   26.706.695,70   

Brüt satış kârı veya zararı   15.960.673,02   19.864.742,95 

E-Faaliyet giderleri (-) 24.968.195,85   24.835.995,10   

Faaliyet kârı veya zararı   (9.007.522,83)   (4.971.252,15) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve kârlar  42.530.288,55   56.924.770,81   

G-Diğer faaliyetlerden olağan          

    gider ve zararlar (-) 13.560.777,43   5.428.749,57   

H-Finansman giderleri (-)         

Olağan kâr veya zarar   19.961.988,29   46.524.769,09 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 1.957.918,29   6.496.058,17   

J-Olağan dışı gider ve zararlar 

(-) 5.214.733,98   1.420.103,77   

Dönem kârı veya zararı   16.705.173,17   51.600.723,49 

K-Dönem kârı vergi ve diğer          

    yasal yükümlülük karşılıkları 

(-)         

Dönem net kârı veya zararı   16.705.173,17   51.600.723,49 

 

 

 

 

 

Ek: 1.2/b 
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Gelir Tablosu Dipnotları 

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları:  4.039.772,56 TL 

     a) Amortisman giderleri :                                                           3.984.125,59 TL 

     b) İtfa ve tükenme payları :                                                             55.646,97 TL 

2. Dönemin karşılık giderleri:   3.161.784,30 TL 

3. Dönemin finansman gideri bulunmamaktadır.  

 
 

         
 4. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışları 

bulunmamaktadır. 

 
 

         
 5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, 

kira ve benzerleri yoktur. 

 
 

         
 6. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları gibi üst 

yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı:  240.543,00 TL 

7. Amortisman hesaplama yöntemi değişmemiştir. 

 
 

         
 8. Stok sayımları yapılmıştır. 

 
 

         
 9. Satışların tamamı hizmet satış tutarlarından oluşmaktadır. 

 
 

         
 10. Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar ile önceki döneme ait gider ve zararlara ilişkin özet bilgi 

aşağıdaki tablodadır. 

 
 

         
 

 
 

 Önceki Dönem Gelir ve Karları İle Gider ve Zararları 

 
 

 

Alacak Türü TL Karşılığı 

 
 

 

1 Önceki dönem gelir ve karları 863.007,95  

 
 

 

2 Önceki dönem gider ve zararları 1.148.389,23 

 
 

 

                          Fark (285.381,28) 
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TDİ AŞ Nakit Akım Tablosu 

                                                                                                                                                                                         Ek: 1.3 

                                  Nakit kaynakları ve kullanım yerleri  
Cari Dönem 

Bin TL 

A- Dönem başı nakit mevcudu: 46.765 

B- Dönem içi nakit girişleri 103.046 

  1- Satışlardan elde edilen nakit: 38.131 

      a) Net satışlar 46.571 

      b) Ticari alacaklardaki azalışlar   830 

      c) Ticari alacaklardaki artışlar (9.271)             

  2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlardan dolayı sağlanan nakit 55.418 

  3- Olağandışı gelir ve kârlardan sağlanan nakit 6.496 

  4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit (Alımlarla  ilgili olmayan) 709 

  5- Diğer nakit girişleri 2.292 

C- Dönem içi nakit çıkışları 87.254  

  1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları: 25.097 

      a) Satışların maliyeti 26.707 

      b) Stoklardaki artışlar 100  

      c Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar 
 

      d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-)          (756) 

      e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler(-)          (954) 

  2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları: 20.796 

      a) Araştırma ve geliştirme giderleri   

      b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 
 

      c) Genel yönetim giderleri 24.836 

      d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler(-)       (4.040) 

  3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları 2.267 

        a)Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 5.429 

        b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar       (3.162) 

  4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları: 
 

  5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı: 1.252 

      a) Olağandışı gider ve zararlar 1.420 

      b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-) (165)  

  6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 977 

  7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan): 265 

      b) Alınan krediler anapara ödemeleri   

      c) Diğer ödemeler   

  8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan): 59 

11- Diğer nakit çıkışları   36.538  

D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 62.557  

E- Nakit artış veya azalışı (B-C) 15.792 
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Öz Kaynak Değişim Tablosu 

                                                                                                                                           Ek: 1.4 

Öz kaynak Kalemlerindeki 
Hareketler 

  

Sermaye  
Yedekleri 

Kar Yedekleri     
  

Ödenmiş     Geçmiş Dönem 
Öz kaynaklar 

Sermaye Yasal  Olağanüstü Yıllar Net 
Toplamı 

  Yedekler Yedekler Karları / Karı / 
  

      (Zararları) (Zararı) 
  

31 Aralık 2016 Kalanı 
 
131.015.736,92  

 
28.170.980,45  

 
321.509.602,50  

 
13.327.361,07  

 
(431.076.723,49)   16.705.173,17     79.652.130,62  

Kar Dağıtımı:             - 

Temettüler             - 

Yedeklere Aktarılan             - 

Enflasyon Düzeltmesi             - 

Enflasyon Düzeltmesi (-)             - 

Geçmiş Yıl Zararlarından Mah.             - 

Hisse Senetleri İhraç Primleri             - 

İştiraklerimizdeki Maddi Duran  

            - 

Varlık Satış Karı Karşılığında 

Edinilen Bedelsiz Hisse Senetleri 

Ödenmiş Sermaye Artışı:             - 

Nakden             - 

Yeniden Değ.Artış. aktarılan             - 

Tahkim Farkından             - 

Maddi Dur.Varlık Satış Karları             - 

Özel Fonlardan Aktarılan             - 

Enflasyon Düzeltmesi             - 

Enflasyon Düzeltmesi (-)             - 
2017 Yılı Yeniden Değerleme 
ArtışI(Net)               

Diğer 
  

 
24.736.313,72          16.705.173,17  

 
(16.705.173,17)    24.736.313,72  

2017 Yılı Dönem Net Karı/Zararı             51.600.723,49     51.600.723,49  

31 ARALIK 2017 KALANI 131.015.736,92  52.907.294,17  321.509.602,50  13.327.361,07  (414.371.550,32)   51.600.723,49   155.989.167,83  
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                                            TDİ AŞ Organizasyon Şeması                                          Ek.2.1 

 

 

     

    

     

YÖNETİM KURULU

GENEL MÜDÜR

TEFTİŞ KURULU

BAŞKANLIĞI

HUKUK 

MÜŞAVİRLİĞİ
PERSONEL DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI

ÖZEL KALEM 

MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL MÜDÜR

YARDIMCIS I
GENEL MÜDÜR

YARDIMCIS I

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

GENEL ORGANİZASYON ŞEMASI

EMLAK DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI

Gayrimenkul Müdürlüğü

MALİ İŞLER DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI

Özelleşen Limanlar Takip 
Müdürlüğü

Kiralama Müdürlüğü

Finansman , Bütçe ve 
Bilanço Müdürlüğü

YÖNETİM KURULU 

BÜRO 

MÜDÜRLÜĞÜ

LİMANLAR  DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI

Muhasebe Müdürlüğü

Özelleşen Limanlar 
Gayrimenkul Müdürlüğü

DESTEK HİZMETLER 
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Teknik İşler Müdürlüğü

Sivil Savunma 
Müdürlüğü

Ar-ge Müdürlüğü

Malzeme  Müdürlüğü

TEKİRDAĞ LİMAN 
İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşletmeler ve Mali Denetim 
Müdürlüğü

TAŞUCU LİMAN 
İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SARAYBURNU LİMAN
MÜDÜRLÜĞÜ

KABATEPE LİMAN ŞEFLİĞİ 


