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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Denetlenen kurumun; 

Unvanı                 : Şeker Kurumu 

Merkezi               : Ankara 

İlişkili Bakanlık   : Tarım ve Orman Bakanlığı 

Kurum’un karar organı olan Şeker Kurulu başkan ve üyelerinin görev süresi 29.08.2016 

itibariyle sona ermiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, Kurul’a bu tarihinden itibaren atama 

yapılmadığından, 2017 yılında Şeker Kurulu’nun başkan ve üyeleri bulunmamaktadır.  

Tablo 1: Karar Organı Tablosu 

 

1.2 Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı 

Şeker Kurumu 04.04.2001 tarih ve 4634 sayılı Şeker Kanunu ile kamu tüzel kişiliğine 

haiz olarak kurulmuştur.  

Amacı; Şeker Kanunu hükümleri doğrultusunda Türkiye’de şeker rejimini düzenlemek, 

şeker üretimi, fiyatlandırılması ve pazarlanmasına ilişkin esasları tespit etmek, tespit edilen bu 

kuralları uygulamak ve uygulama sonuçlarını denetlemektir. 

24.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK’nin 73 üncü maddesi 

ile 4634 sayılı Şeker Kanunu’na eklenen Geçici Madde 9 gereğince Şeker Kurumu 

kapatılmıştır.  

  Karar organındaki 

unvanı            

(Şeker Kurulu) 

Adı ve soyadı Temsil ettiği Bakanlık veya kuruluş 
Görevli bulunduğu süre 

Başlama tarihi Ayrılma tarihi 

1-Başkan Dr. Hüsnü TEKİN Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 29.08.2011 29.08.2016 

2-Üye Mehmet Hadi TUNÇ Tarım ve Orman Bakanlığı 01.07.2014 29.08.2016 

3-Üye Mustafa SEVER Ticaret Bakanlığı 10.06.2014 29.08.2016 

4-Üye Hasan ALKAN T. Şeker Fabrikaları AŞ  29.08.2011 06.02.2016 

5-Üye Yusuf  YAZIR Pankobirlik-S.S. Pancar Ek. Koop. Birliği 29.08.2011 29.08.2016 

6-Üye Taner TAŞPINAR 
Sakaroz Kökenli Şeker Üreten Özel Şirket/ 

Konya Şeker A.Ş 
28.08.2015 29.08.2016 
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696 sayılı KHK’nin 72 inci maddesi ile 4634 sayılı Kanun’a eklenen Ek Madde 1 

gereğince, Mevzuatta Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayılır.  

Kapatılmadan önce Kurum tarafından yerine getirilen görevler, Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü bünyesine verilmiştir.  

1.3 Teşkilat 

Şeker Kurumu, Şeker Kurulu tarafından yönetilmekte ve teşkilat yapısı, Şeker Kurulu 

ile hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Karar organı olan Şeker Kurulu, Bakanlar Kurulu 

tarafından atanan Başkan dahil yedi üyeden oluşmaktadır. Şeker Kurulu başkan ve üyeliklerine 

29.08.2016 tarihinden itibaren atama yapılmadığından, 2017 yılında Şeker Kurulu’nun başkan 

ve üyeleri bulunmamaktadır. 

Kurum hizmet birimleri genel sekreter tarafından sevk ve idare edilmektedir. Kurum, 

24.12.2017 tarihi itibariyle kapatılarak, teşkilat olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’na devredilmiştir.  

1.4 Toplu Bilgiler 

Pancardan Şeker üretimi, tarıma olumlu katkılarından dolayı dünyanın gelişmiş ülkeleri 

dahil şeker pancarı yetiştiren tüm ülkelerde bu sektör ekonomik ve sosyal çıkarlar nedeniyle 

desteklenmektedir. Pancardan şeker üretim maliyetinin kamıştan yapılan üretime göre yüksek 

olması ve kamıştan üretilen şeker maliyetine göre oluşan şekerin dünya borsa fiyatı nedeniyle, 

pek çok ülke, sektörü koruma yönünde uygulamalarını sürdürmektedir. 

4634 sayılı Şeker Kanunu’nun yürürlüğe girmesi; ülke şeker gereksiniminin öncelikle 

içeride gerçekleştirilen üretim ile karşılanması ana amaç olmuştur. Bu amaç; yurt içi şeker 

üretim fiyatlarının çok altında gerçekleşen dünya borsa fiyatları karşısında, sektörün koruma 

altına alınmasını gerektirmiş ve Dünya Ticaret Örgütü anlaşmasında yer alan kurallar 

doğrultusunda şeker dış alımına 2004 yılından itibaren getirilen %135 oranındaki gümrük 

vergisi uygulanmaya başlanmıştır. 

Türkiye’de kurulu şeker üretim kapasitesine ilave olarak; Bakanlar Kurulunun 

14.11.1995 tarih, 95/7531 sayılı kararıyla Boğazlıyan Şeker Fabrikası, 14.07.1997 tarih, 

97/9582 sayılı Kararla Aksaray Şeker Fabrikası, 02.07.1999 tarih, 99/13098 sayılı kararıyla 
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Çumra Şeker Fabrikası kuruluş izni verilmesi sonucu toplam kapasite 3.151 bin ton/yıla 

yükseltilmiştir. Ayrıca; 1987 yılından itibaren nişastadan şeker üreten üretim tesisleri 

kurulmaya başlanmış; kotaya tabi olarak üretim yapan şirketlerin, üretim kurulu kapasitesi 1 

milyon ton/yıl ve kota almadan üretimini yurt dışına satmak koşuluyla kuruluş izini alan 5 

şirketin kurulu kapasitesi 344 bin ton/yıl düzeyindedir. Kotaya tabi olmayan üreticiler dikkate 

alındığında, ülkenin nişastadan şeker üretim kapasitesi 1.344 bin ton/yıl olmaktadır.  

Şeker Kurumu; yurt içi talebin yurt içi üretimle karşılanması ve gerektiğinde ihracata 

yönelik şeker rejimini, şeker üretimindeki usul ve esaslar ile fiyatlandırma ve pazarlama koşul 

ve yöntemlerini düzenlemek amacıyla, 04.04.2001 tarih ve 4634 sayılı Şeker Kanunu ile kamu 

tüzel kişiliğine sahip olarak kurulmuştur. Şeker Kurumu; ülkenin kendine yetecek düzeyde 

şeker üretim ve arzını sağlayacak planlama ve düzenlemeler ile pancar ve şeker üreticilerinin 

sağlıklı bir piyasada çalışmalarına ortam hazırlayacak düzenlemeler yapmaktadır.  

Şeker Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle Türkiye şeker politikasında ana hedef özellikle 

pancardan üretilen şekerin, üretim maliyeti açısından kamış şekeri ile rekabet edememesi 

nedeniyle, ülke tüketimini karşılayacak düzeyde üretim yapılması şeklinde belirlenmiştir. Şeker 

Kurumunun son beş yıllık verilerine göre ülke ortalama toplam şeker tüketiminin 

(Pancar+NBŞ) yaklaşık 2.250 bin ton/yıl düzeyinde olmasına karşın, kurulu üretim kapasitesi 

3.151 bin ton pancar ve yaklaşık 1 milyon ton/yıl nişasta kökenli şeker olmak üzere 4,151 

milyon ton/yıl’dır. 1987-1993 yılları arasında nişastadan şeker üreten 5 şirkete, Bakanlar 

Kurulu kararlarıyla 1996, 1997 ve 1999 yıllarında 3 şeker fabrikası kurulmasına izin verilmesi 

sonucu ulaşılan bu kapasite, yukarıda ana hatları açıklanan politika gereği uygulanan kota 

nedeniyle tam kullanılamamaktadır. 

Şeker Kurumu, 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 73 üncü maddesi ile 4634 sayılı Şeker Kanunu’na 

eklenen Geçici Madde 9 gereğince kapatılmış olup, Şeker Kurumuna yapılmış atıflar Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayılır. 

Kurumun son üç yılına ilişkin başlıca bireysel bilgiler Toplu Bilgiler Tablosunda 

gösterilmiştir.  
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Tablo 2:Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu Bilgiler Ölçü 2015 2016 2017 
Son iki 

yıl farkı 

Artış veya 

Azalış (%) 

Sermaye Bin TL  - - - - - 

Ödenmiş sermaye Bin TL - - - - - 

Öz kaynaklar Bin TL 13.288 14.822 12.707 (2.115) (14) 

Yabancı kaynaklar Bin TL 465 478 476 (2) - 

Toplam Aktifler Bin TL 13.753 15.300 13.184 (2.116) (14) 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL   352 - - - - 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % - - - - - 

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin TL - - - - - 

Bağlı ortaklıklar temettü geliri Bin TL - - - - - 

İştiraklere ödenen sermaye Bin TL - - - - - 

İştirakler temettü geliri Bin TL - - - - - 

Tüm alım tutarı Bin TL  2.154 2.298 1.929  (369) (16)  

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL - - - - - 

Net satış tutarı Bin TL - - - - - 

Stoklar Bin TL 19 20 11 (9) (45) 

Memur Kişi - - - - - 

Sözleşmeli Kişi 3 2 2 - - 

İşçi Kişi 50 53 51 (2) (4) 

Personele yapılan harcamalar Bin TL 4.201 5.899 6.373 474 8 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) %  - - - - - 

Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % - - - - - 

Faaliyet kârı veya zararı Bin TL 1.353 459 (2.894) (3.353) (731) 

Dönem kârı veya zararı Bin TL 2.608 1.534 (2.115) (3.649) (238) 

Dönem kârına ilişkin vergi yükümlülükler Bin TL 103 - - - - 

Dönem net kârı veya zararı Bin TL 2.505 1.534 (2.115) (3.649) (238) 

 

Şeker Kurumu karar organı olan Şeker Kurulu tarafından yönetilmekte, fonksiyonlarını 

da Şeker Kurulu ve hizmet birimleri kanalıyla yerine getirmektedir.  

Ancak, Şeker Kurulu’nun başkan ve üyelerinin çalışma sürelerinin 29.08.2016 tarihi 

itibarıyla dolması sebebiyle başkan ve yönetim kurulu üyelikleri boşalmıştır. Boşalan yönetim 

kurulu başkan ve üyeliklerine bu tarih itibariyle yeni atamalar yapılmadığından 2017 yılında 

kurul kararı alınmamıştır. 

Şeker Kurulunun; 4634 sayılı Kanun ve bu Kanun çerçevesinde düzenlenen ikincil 

mevzuat çerçevesinde yerine getirmesi zorunlu olan görevleri bulunmaktadır. Türkiye Şeker 

Sektörü, 7 adet pancar şekeri, kotalı ve kotasız 10 adet nişasta bazlı şeker şirketinden meydana 
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gelmektedir. Sektörün mali büyüklüğü yaklaşık olarak 7,9 milyar TL mertebesindedir. Bu 

büyüklükteki bir sektörün düzenleyici ve denetleyici kararlardan uzun süre mahrum kalması 

birçok sıkıntıyı da beraberinde getirmektedir. 

Şeker Kurumu; sektörde faaliyet gösteren şirketlerden cari pazarlama yılına ait A kotası 

şekerin fabrika satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutarın binde beşini geçmemek üzere katkı 

payı alarak giderlerini karşılamaktadır.  

2017 yılında dönem net zararı 2.115 bin TL olmuştur. Zararın esas sebebi; Şeker Kurulu 

başkan ve üyeliklerinin boş olması nedeniyle tahakkuk ettirilemeyen ve tahsil edilemeyen 

katılım payı gelirlerinin geçen yıla oranla %37 oranında azalarak, 8.647 bin TL olan 2016 yılı 

gelirinden, 5.465 bin TL'ye gerilemesidir. 

1.5 Cari Yıl Bilgileri 

Esasen, yurt içi üretimi, üretimindeki usul ve esasları ile fiyatlandırma, pazarlama şart 

ve yöntemlerini düzenlemek gibi kamu hizmetlerini yerine getirmek üzere 04.04.2001 tarih ve 

4634 sayılı Şeker Kanunu ile kurulan Kurum, 24.12.2017 tarihi itibariyle kapatılarak, görevleri 

ve teşkilatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredilmiştir.  

Şeker Kurulu başkan ve üyeliklerinin boş olması nedeniyle Kurum, 2017 yılında 

mevzuatta belirlenen görevlerinden bir kısmını ve başta yatırımlar olmak üzere yıllık 

programlarından bazılarını yerine getirememiş olup, karlılık ve verimlilik ilkelerini 

uygulamakta zorluk yaşamıştır.  

1.5.1 İşletme Bütçesi 

Kurumun 2017 yılı bütçesi, Şeker Kurulu başkan ve üyelerinin görev sürelerinin, 

29.08.2016 tarihi itibarıyla sona ermesi ve geçen süre zarfında Şeker Kurulu’na başkan ve üye 

atamasının gerçekleştirilememesi nedeniyle Şeker Kurulu Başkanı ve Üye ataması 

gerçekleşene kadar Şeker Kurumunun iş ve işlemlerini aksatmamak üzere; Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’nın 10/01/2017 tarihli ve 53997526-601.02E.154 sayılı yazısı ile Kurum 

gelir ve gider bütçesinin onaylanması hususunda Kurum Genel Sekreteri yetkili kılınmıştır. 

Söz konusu yetki çerçevesinde Şeker Kurumu 2017 yılına ilişkin İşletme Bütçesi Kurum 

Genel Sekreterliğinin 11.01.2017 tarih ve PİM/020-1+ sayılı oluru ile uygulamaya 

konulmuştur. 
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2017 yılı bütçesinde öngörülen ödenekler ve gerçekleşme durumu, bir önceki yıl 

değerleriyle birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.  

Tablo 3: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler 

Bütçeye ilişkin 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 Kişi 55 (9) 57  57 53 (7) 

B- Personel giderleri Bin TL 4.568 (13) 6.410 6.410 5.052 (21) 

C- Tüm alım tutarı Bin TL 2.298 (37) 3.308  3.308 1.929 (42) 

D- Yatırımlar (Nakdi harcama) Bin TL - (100) 920 920 -  (100,0) 

E- Dönem kârı veya zararı Bin TL 1.534 - - - (2.115) - 

Kurum 2017 yılı bütçesi ile; 57 personel ile çalışacağını, personel giderlerinin 6.410 bin 

TL olacağını, 3.308 bin TL tutarında alım ve 920 bin TL yatırım yapacağını programlamıştır. 

2017 yılı gerçekleşmeleri negatif yönde sapmalar ile neticelenmiş ve bütçeye göre sapma 

yüzdeleri tabloda gösterilmiştir. Kurum son iki yıldan beri yatırım harcaması yapmamıştır. 

1.5.2 İnsan Kaynakları 

Şeker Kurumunda 2017 yılında istihdam edilen personelin yılsonu durumu, program ve 

önceki yıl gerçekleşmeleri personele yapılan harcamalarla birlikte aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir. 
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Tablo 4: Personel Sayı 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) 
 156 390 - 

II-Memurlar - - - - - - 

III-Sözleşmeliler       

 A-399 sayılı KHK'ya göre 

çalışanlar 
            

B-657 sayılı Kanun'a göre çalışanlar             

 C-Diğer sözleşmeliler  2 2  2 110   220 111 

IV-İşçiler             

A-Sürekli işçiler  53 57  51  5.547  7.340  6.150  

B-Geçici işçiler  - - - - - - 

Kurum toplamı 55 59 53 5.813 7.950 6.261 

Diğer Giderler    86 200 112 

2017 yılında; Şeker Kurulu başkan ve üyelikleri boştur. Sözleşme yapılan avukatlardan 

1’i tam gün, diğeri yarım gün çalışmıştır.  

Tablodaki personel giderleri toplamı ile Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosundaki 

personel giderleri toplamı arasındaki 1.321 bin TL tutarındaki farkın 1.112 TL’si SGK primi 

işveren hissesi ile işsizlik sigortası işveren hissesine, 151 bin TL’si yemek hizmetlerine, 48 bin 

TL’si taşıma hizmetlerine ve 10 bin TL’si de eğitim giderlerine ilişkindir. 

1.5.3 Tedarik 

Kurum ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin alımını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gereğince yapmaktadır. 

1.5.3.1 Mal Alımları 

Kurum 2017 yılında mal ve hizmet üretimini sağlamak üzere ilk madde ve yardımcı 

madde, işletme malzemesi, yedekler ve diğer malzeme ile ticari mal satın almamıştır. 

Kurumun mal alımları, 15.000 TL tutarında kırtasiye ve basılı giderler, büro 

malzemesi ve temizlik malzemesi alım giderlerinden oluşmakta olup, tablo 
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düzenlenmemiştir.  

Kuruma ait ilk madde ve malzeme stokları tablosu aşağıdadır. 

Tablo 5: İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu 

İlk madde ve malzemeler 

2016      
yılından 
devreden   

stok 
(Bin TL) 

2017 yılında 

2018 yılına 
devreden  

stok 
 

Giren 

(Bin TL) 

Çıkan 

(Bin TL) 
(Bin TL) 

1- İlk madde ve yardımcı maddeler 20 15 24 11 

2- İşletme malzemesi, yedekler ve diğer   - - - - 

Toplam  20 15 24 11 

 

1.5.3.2 Hizmet Alımları 

Şeker Kurumunun 2017 yılı hizmet alımları, program ödeneği, geçen yıl verileri ile 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 6: Hizmet Alımları Tablosu 

Alımlar 

2016 2017 

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen Ödeneğe Göre 

Sapma Tutar     

  (Bin TL) 

Ödenek   

(Bin TL) 

Tutar   

 (Bin TL) 

1-Üretim  - - - - 

2-Temizlik 839  1.050  828  (21)  

3-Koruma ve Güvenlik 197  270  183  (32)  

4-Taşıt ve Araç Kiralama - - - - 

5-Yemek 135 220 151 (31) 

6-Diğer   1.127 1.768  767 (57) 

Genel Toplam 2.298  3.308  1.929  (42)  

 

2017 yılında gerçekleşen hizmet alım tutarı önceki yıla göre %42 oranında azalmıştır. 

Yıl içinde yeni hizmet alım ihalesi gerçekleştirilmemiştir.  

Kurumun hizmet alımları; temizlik, taşıma, yemek, bilgisayar hizmeti, koruma ve 

güvenlik, danışmanlık ve diğer alımlardan oluşmaktadır. 
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1.5.4 Giderler 

Kurumun 2017 yılı giderleri bir önceki yıla göre %10 oranında azalarak 7.163 bin TL’ye 

düşmüştür. Giderler toplamının %71’i personel, %21’i dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, 

%8’i de çeşitli giderler ile amortisman ve vergilerden oluşmuştur. 

Tablo 7: Gider Grupları Tablosu 

Giderler 

2016 2017 

Gerçekleşen 

(Bin TL) 

Ödenek 

(Bin TL) 

Gerçekleşen                       

(Bin TL) 

Ödeneğin son 

durumuna göre 

fark                 

(Bin TL) 

Ödeneğe 

göre 

sapmalar  

(%) 

1- İşçi ücret ve giderleri 5.391 6.190 4.941 (1.249) (20) 

2-Sözleşmeli personel ücret ve gider. 110 220 111 (109) (50) 

2- Dışarıdan sağlanan fayda ve hizm. 1.813 3.032 1.470 (1.562) (52) 

3- Çeşitli giderler 397 276 237 (39) (14) 

4- Vergi resim ve harçlar 23 80 52 (28) (35) 

5-Amortismanlar ve tükenme payları                   373 - 352 352  -  

Toplam 7.997 9.578 7.163 (2.415)  (25)  

1.5.5 Yatırımlar 

Şeker Kurumunun 2017 yılı bütçesinde öngörülen yatırım ödenekleri toplamı 920 bin 

TL olup, herhangi bir yatırım harcaması gerçekleştirilmemiştir.  
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1.6 Bilanço 

Kurum, finansal tablolarını, 1 Seri No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği-

Tek Düzen Hesap Planı çerçevesine uygun olarak düzenlemektedirler. 

Şeker Kurumu’nun, yürürlükte olan düzenlemelerde belirlenmiş muhasebe ilke ve 

esaslarına göre hazırlanan 24.12.2017 tarihli Bilançosu ve Gelir Tablosu, 20.03.2018 tarihinde 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Vekili tarafından 

onaylanmıştır. 

Kurumun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel bilanço üzerinden yapılmıştır. 

24.12.2017 tarihli bireysel bilanço ve dipnotlarına Ek 1.1’de yer verilmiştir. 

1.6.1 Aktif (Varlıklar) 

Kurumun 24.12.2017 tarihli Bilançosunun aktifini oluşturan hesaplar, geçen yıl 

gerçekleşmeleriyle karşılaştırmalı olarak Aktif Tablosu’nda gösterilmiştir.  

Tablo 9: Aktif Tablosu 

Aktif 2016 24.12.2017 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I - Dönen varlıklar:         

  A-Hazır değerler 9.313 60,9 8.241 62,5 (1.072) 

  B-Menkul kıymetler      

  C-Ticari alacaklar      

  D-Diğer alacaklar 701 4,6 1  (700) 

  E-Stoklar 20 0,1 11 0,1 (9) 

  F-Yıllara yaygın inş.ve ona. mal.      

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

  H-Diğer dönen varlıklar      

Toplam  ( I ) 10.034 65,6 8.253 62,6 (1.781) 

II - Duran varlıklar:        

     A-Ticari alacaklar      

     B-Diğer alacaklar      

     C-Malî duran varlıklar      

     D-Maddi duran varlıklar 5.202 34,0 4.896 37,1 (306) 

  E-Maddi olmayan duran varlıklar 64 0,4 35 0,3 (29) 

     F-Özel tükenmeye tabi varlıklar       

G  Gelecek yıllara ait gid.ve gel. tah.      

     H-Diğer duran varlıklar        

Toplam  ( II ) 5.266 34,4 4.931 37,4 (335) 

Genel toplam  ( I+II ) 15.300 100 13.184 100 (2.216) 

Nazım hesaplar  599  100 601 100 2 
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Kurumun aktif toplamı bir önceki yıla göre %14 oranında azalarak 13.184 bin TL'ye, 

aktifin %62,6’sını oluşturan dönen varlıklar toplamı ise %18 oranında azalarak 8.253 bin TL'ye 

gerilemiştir.  Bu düşüşteki en önemli sebep; Şeker Kurulu başkan ve üyeliklerinin boş olması 

sebebiyle 2017-2018 pazarlama yılı kotalarının belirlenememesi neticesinde pancar şekeri ve 

nişasta bazlı şeker üreticilerine tahakkuk ettirilmesi gereken katılım paylarının oranı ve 

tutarının belirlenmemiş olması ve dolayısıyla katılım payı tutarlarının tahsil edilmemiş 

olmasıdır. Buna müteakip Kurum giderleri vadeli mevduat hesabından karşılanmış olup, geçen 

yıla göre 1.000 bin TL azalan vadeli mevduat tutarı 7.800 bin TL'ye gerilemiştir. 

Yılsonu bakiyesi 8.241 bin TL olan hazır değerler, katılım paylarının tahakkuk 

ettirilememesi neticesinde tahsil edilememesi nedeniyle 2016 yılına kıyasla %12 oranında 

azalmış olup; 7.800 bin TL’si bankalardaki vadeli mevduata, 438 bin TL’si günlük ihtiyaçlar 

için ayrılan ve repo hesabında tutulan mevduata, 3 bin TL’si de kasa mevcuduna aittir.  

Diğer alacaklardaki 700 bin TL tutarındaki azalış ise, 2017-2018 pazarlama yılında 

tahakkuk ettirilemeyen katılım paylarının 2017 yılının aralık ayına isabet eden kısmına 

ilişkindir. 

696 sayılı KHK’nın 73 üncü maddesine göre; “Kapatılan Şeker Kurumunun elinde 

bulunan nakit ve benzeri değerler bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla genel bütçeye gelir 

kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına aktarılır.”  

Bu hükme istinaden, 24.12.2017 tarihli bilançonun hazır değerler toplamı olan 

8.240.768,26 TL ile birlikte 51.410,65 TL’si vadeli mevduata işleyen faiz olmak üzere toplam 

8.292.178,91 TL, 2018 yılı ocak ayı içerisinde Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına 

aktarılmıştır. 

Maddi duran varlıkların brüt tutarı olan 7.936 bin TL’nin %64'ü oranında 5.074 bin 

TL'si kurum hizmet binasına, %20'si oranında 1.626 bin TL'si tesis, makine ve cihazlara, %11’i 

oranında 858 bin TL’si demirbaşlara, %5’i oranında 378 bin TL’si taşıtlara aittir. Duran 

varlıklara ait amortisman tutarı ise 3.040 bin TL'dir. 

2012 yılında envantere alınan hizmet binasına ilişkin olarak yıllar itibariyle yeniden 

değerleme yapılmamıştır. 

696 sayılı KHK’nın 73 üncü maddesindeki; “Kapatılan Şeker Kurumuna ait her türlü 

taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredilmiş 

sayılır.” hükmüne istinaden Kurum’a ait araçlar Bakanlığa devredilmiştir. 
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Aynı maddede, kapatılan Şeker Kurumunun mülkiyetinde bulunan taşınmazların tapuda 

re’sen Hazine adına tescil edilerek tahsis amacında kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis 

edilebileceği ve bu devrin 6 ay içinde tamamlanacağı belirtilmiştir. 

1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

Kurumun 24.12.2017 tarihli Bilançosunun pasifini oluşturan hesaplar, geçen yıl 

gerçekleşmeleriyle karşılaştırmalı olarak Pasif Tablosu’nda gösterilmiştir.  

Tablo 10: Pasif Tablosu 

Pasif 
2016 24.12.2017 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I - Kısa vadeli yabancı kaynaklar          

  A - Mali borçlar        

  B - Ticari borçlar        

  C - Diğer borçlar 84 0,5 8 0,1 (76) 

  D - Alınan avanslar       

  E - Yıllara yay. inş. ve onar. hakedişleri       

  F - Ödenecek vergi ve diğer yük. 394 2,6 468 3,6 74 

  G - Borç ve gider karşılıkları       

  H - Gelecek aylara ait gel.ve gid. tah.       

  I - Diğer kısa vadeli yabancı kay.       

                  Toplam  ( I ) 478 3,1 476 3,6 (2) 

II - Uzun vadeli yabancı kaynaklar         

  A - Mali borçlar      

  B - Ticari borçlar      

  C - Diğer borçlar      

  D- Alınan avanslar        

  E - Borç ve gider karşılıkları      

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

  G- Diğer uzun vadeli yab. kaynaklar      

                 Toplam  ( II ) - - - - - 

                 Toplam  ( I+II ) 478 3,1 476 3,6 (2) 

III - Öz kaynaklar          

  A - Ödenmiş sermaye        

  B - Sermaye yedekleri        

  C - Kâr yedekleri        

  D - Geçmiş yıllar kârları 13.449 87,9 14.983 113,7 1.534 

  E - Geçmiş yıllar zararları  ( - ) (160) (1,0) (160) (1,2) - 

  F - Dönem net kârı veya zararı  1.534 10,0 (2.115) (16) (3.649) 

                  Toplam  ( III ) 14.822 96,9 12.708 96,4 (2.114) 

                  Genel Toplam  ( I+II+III ) 15.300 100 13.184 100 (2.116) 

Nazım hesaplar  599  100 601 100 2 

Kurumun kısa vadeli yabancı kaynakları geçen yıla göre aynı seviyede seyretmiş 
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olup, büyük oranda vergi yükümlülüklerinden kaynaklanmıştır. Kurum uzun vadeli 

yabancı kaynak kullanmamıştır.  

Hizmet kuruluşu olarak faaliyet gösteren Şeker Kurumu için belirlenmiş sermaye 

bulunmamaktadır.  

2017 yılında dönem net zararı 2.115 bin TL olmuştur. Zararın esas sebebi; Şeker 

Kurulu başkan ve üyeliklerinin boş olması nedeniyle tahakkuk ettirilemeyen ve tahsil 

edilemeyen katılım payı gelirlerinin geçen yıla göre %37 oranında azalarak, 8.647 bin 

TL olan 2016 yılı gelirinden 5.465 bin TL'ye gerilemesidir. 

Dönemin zararla kapanmış olması, öz kaynakların bir önceki yıla göre %14 

oranında 2.115 bin TL azalarak 12.708 bin TL'ye gerilemesine sebep olmuştur. 

696 sayılı KHK'nın 73 üncü maddesine göre, Kapatılan Şeker Kurumuna ait hak 

ve alacaklar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na devredildiğinden ve aynı 

KHK'nın 70 inci maddesinde yer alan "b) Depolama primi, araştırma ve geliştirme 

faaliyetleri ile benzeri giderler için kullanılmak üzere, faaliyetteki şirketlerin cari 

pazarlama yılına ait, yeni kurulan şirketlerin ise ilk pazarlama yılına ait A kotaları 

karşılığı şeker miktarının ilgili pazarlama yılı başındaki fabrika satış fiyatı üzerinden 

hesaplanacak tutarın binde beşini aşmamak üzere katılım paylarını belirler, bu konuda 

karar alır ve uygular.", "katılım payının onikide biri, her yılın Eylül ayından başlamak 

ve takip eden takvim yılının Ağustos ayında tamamlanmak üzere, her ay sonunu takip 

eden yedi işgünü içinde genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere bağlı bulunulan vergi 

dairesine yatırılır." hükümlerine istinaden, kapatılan Kurum tarafından belirlenemeyen 

ve tahakkuk ettirilemeyen 2017-2018 pazarlama yılı kotalarının Bakanlık tarafından 

belirlenmesi gerekmektedir.  

1.7 Gelir Tablosu 

Kurumun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

24.12.2017 tarihli bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 1.2’de yer verilmiştir. 

Gelir tablosunu oluşturan hesaplar, önceki yıl gerçekleşmeleri ile karşılaştırmalı olarak 
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aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 11: Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
2016                         

Bin TL 

24.12.2017                                         

Bin TL 

Fark          

Bin TL 

A-Brüt satışlar 8.647 5.465 (3.182) 

B-Satış indirimleri ( - ) - - - 

C-Net satışlar 8.647 5.465 (3.182) 

D-Satışların maliyeti (-) - - - 

Brüt satış kârı veya zararı 8.647 5.465 (3.182) 

E-Faaliyet giderleri ( - ) 8.188 8.359 171 

Faaliyet kârı veya zararı 459 (2.894) (3.353) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 771 722 (49) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zar. (-) - - - 

H-Finansman giderleri (-) - - - 

Olağan kâr veya zarar 1.230 (2.171) (3.401) 

I-Olağan dışı gelir ve kârlar 307 57 (250) 

J-Olağandışı gider ve zararlar ( - ) 3 1 2 

Dönem kârı veya zararı 1.534 (2.115) (3.649) 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yas. yük. karş.  - - - 

Dönem net kârı veya zararı 1.534 (2.115) (3.649) 

4634 sayılı Şeker Kanunu’nda belirtildiği üzere, Şeker Kurumu’nun giderlerini, 

sektörde faaliyette bulunan şirketlerin cari pazarlama yılına ait, yeni kurulan şirketlerin ise ilk 

pazarlama yılına ait A kotaları karşılığı şeker miktarının ilgili pazarlama yılı başındaki fabrika 

satış fiyatı üzerinde hesaplanan tutarının binde beşini aşmamak üzere, Şeker Kurulu tarafından 

belirlenen oranlar üzerinden tahsil edilecek katılma payları ile karşılanması öngörülmüştür. 

Şeker Kurulu, Kurum giderlerini dikkate alarak oranı her yıl yeniden tespit etmekte ve 

şirketlere bildirmektedir. Ancak, Kurul başkan ve üyelerinin görev süreleri 29.08.2016 tarihi 

itibariyle dolmuş olup, Kurul’a yeniden atama yapılmadığından 2017-2018 pazarlama yılına 

ilişkin olarak katılım payı oranları hesaplanamamıştır. 

Şeker Kurumunun 2017 yılı gelir tablosundan görüleceği üzere; temel gelirini teşkil 

eden ve 2016-2017 pazarlama yılına ilişkin olup, 2017 yılında tahsil edilen Katılım Payı Geliri 

5.465 bin TL olmuş, 779 bin TL tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan ve olağandışı gelir ve 
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kârların ilavesi ve 8.359 bin TL tutarındaki faaliyet giderleri ile olağandışı giderlerin mahsubu 

sonucu, dönem 2.115 bin TL zarar ile kapanmıştır. 

2016 yılına göre %2 oranında artarak 8.359 bin TL olarak gerçekleşen faaliyet 

giderlerinin büyük bir kısmı, personel giderleri ile dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerden 

kaynaklanmıştır. 

Kurum’un esas faaliyetleri dışında diğer faaliyetlerden elde ettiği olağan gelir ve kârlar 

toplamı, önceki döneme göre %6 azalarak 722 bin TL tutarında gerçekleşmiş olup, mevduat 

faizi ve repo gelirlerinden ve personelden ve üçüncü kişilerden tahsil edilen fazla ödemelerin 

gelir kaydından oluşmaktadır. 

1.8 Mali Rasyolar 

Şeker Kurumu, 696 sayılı KHK’nin 73 üncü maddesi ile 4634 sayılı Şeker Kanun’a 

eklenen Geçici Madde 9 gereğince 24.12.2017 tarihi itibariyle kapatıldığından, mali rasyo 

incelemesi yapılmamıştır. 

1.9 Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler 

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

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

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

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

belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.  

-Yevmiye defteri  

-Geçici ve kesin mizan 

-Bilanço  

-Bilanço dışı yükümlülükler tablosu (Nazım hesaplar) 

-Envanter defteri 

-Nakit akış tablosu 

-Gelir tablosu 
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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 

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. 
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4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

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

4634 sayılı Şeker Kanunu, 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; mali rapor 

ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu geçerli raporlama 

çerçevesine göre 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, 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 gelir tablosunun Türkiye Büyük Millet Meclisine 

sunulmasına esas denetim raporunu üretmek amacıyla yürütülmüştür. 

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

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

uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün 

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

de değerlendirilmiştir. 

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

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

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

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak için yeterli ve uygun 

denetim kanıtı elde edilmiştir. 

5. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 
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6. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Şeker Kurumu Başkanlığı'nın 01.01.2017 - 24.12.2017 dönemine ilişkin yukarıda 

belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle geçerli 

raporlama çerçevesine göre doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. 

7. DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE 

DEĞERLENDİRMELER 

8. SONUÇ 

Şeker Kurumu'nun 24.12.2017 tarihli bilançosu ve 2.114.540,07 Türk Lirası 

dönem zararı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 

9. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları 

Ek 1.1 Şeker Kurumu Başkanlığı 24.12.2017 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları (Bilanço Dışı Yükümlülükler dâhil) 

Ek 1.2 Şeker Kurumu Başkanlığı 24.12.2017 Tarihli Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek 1.3 Şeker Kurumu Başkanlığı 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu 

 

Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 2.1 Teşkilat Şeması 
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Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları 

Ek 1.1 Şeker Kurumu Başkanlığı 24.12.2017 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları (Bilanço Dışı 
Yükümlülükler dâhil) 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar     
 A-Hazır değerler  9.313.212,94  8.240.768,26 
  1-Kasa 9.313.212,94  8.240.768,26  
  2-Alınan çekler     
  3-Bankalar     
  4-Verilen çekler ve öde. emirleri (-)     
 B-Menkul kıymetler     
  1-Hisse senetleri     
  2-Özel kesim tah, sen, ve bonoları.     
  3-Kamu kesim tah., sen. ve bonoları     
  5-Menkul kıymetler değ. düşk  karş.(-)     
 C-Ticari alacaklar     
  1-Alıcılar     
  2-Alacak senetleri     
  3-Alacak senetleri reeskontu (-)     
  4-Kazanılmamış fins. kir. faiz gel. (-)     
  5-Verilen depozito ve teminatlar     
  6-Şüpheli ticari alacaklar     
  7-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)     
D-Diğer Alacaklar  700.573,68  1.012,27 
  1- Katılım paylarından alacaklar 699.561,41  -  
  2-İştiraklerden alacaklar     
  3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar     
  4-Personelden alacaklar     
  5-Diğer çeşitli alacaklar 1.012,27  1.012,27  
  6-Diğer alacak sen. ve reeskontu (-)     
  7-Şüpheli diğer alacaklar     
  8-Şüpheli diğer alacaklar karş. (-)     
 E-Stoklar  19.960,33  11.070,21 
  1-İlk madde ve malzeme     
  2-Yarı mamuller      
  3-Mamuller     
  4-Ticari mallar     
  5-Diğer stoklar  19.960,33  11.070,21  
  6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)      
F-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.     
  1-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.     
  2-Yıllara yaygın inş. enfl. düz. hesabı     
  3-Taşeronlara verilen avanslar     
G-Gelecek aylara ait gid. ve gel. tah.     
  1-Gelecek aylara ait giderler     
  2-Gelir tahakkukları     
 H-Diğer dönen varlıklar     
  1-Devreden KDV     
  2-İndirilecek KDV     
  3-Diğer KDV     
  4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar     
  5-İş avansları     
  6-Personel avansları     
  7-Sayım ve tesellüm noksanları     
    Dönen varlıklar toplamı  10.033.746,95  8.252.850,74 
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Aktif ( Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar       
 A-Ticari alacaklar     
  1-Alıcılar     
  2-Alacak senetleri      
  3-Alacak senetleri reeskontu  (-)     
  4-Kazanılmamış fins. kir. faiz gel. (-)     
  5-Verilen depozito ve teminatlar     
  6-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)     
  7-Şüpheli alacaklar karşılığı  (-)     
 B-Diğer alacaklar     
  1-Ortaklardan alacaklar     
  2-İştiraklerden alacaklar     
  3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar     
  4-Personelden alacaklar     
 C-Mali duran varlıklar     
  1-Bağlı menkul kıymetler     
  2-Bağlı menkul kıym. değ. düş. karş. (-)     
  3-İştirakler     
  4-İştiraklere sermaye taahhütleri  (-)     
  5-İştirakler sermaye payl. düş. karş. (-)     
  6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)     
  7-Bağlı ortaklıklara sermaye taah.  (-)      
 D-Maddi duran varlıklar  5.201.528,07  4.896.014,66 
  1-Arazi ve arsalar     
  2-Yeraltı ve yerüstü düzenleri     
  3-Binalar 5.074.000,00  5.074.000,00  
  4-Tesis, makine ve cihazlar 1.626.126,36  1.626.126,36  
  5-Taşıtlar 377.761,04  377.761,04  
  6-Demirbaşlar 909.004,59  857.618,87  
  7-Diğer maddi duran varlıklar     
  8-Birikmiş amortismanlar (-) (2.785.363,92)  (3.039.491,61)  
  9-Yapılmakta olan yatırımlar     
 10-Verilen avanslar     
 E-Maddi olmayan duran varlıklar  64.880,44  34.705,55 
  1-Haklar 449.146,13  430.935,47  
  2-Şerefiye     
  3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri     
  4-Araştırma ve geliştirme giderleri     
  5-Özel maliyetler     
  6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar     
  7-Birikmiş amortismanlar (-) (384.265,69)  (396.229,92)  
  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  (-)     
 G-Gelecek yıllara ait gider ve gel. tahk.     
  1-Gelecek yıllara ait giderler     
  2-Gelir tahakkukları     
 H-Diğer duran varlıklar     
  1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV     
  2-Diğer KDV     
  3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar     
    Duran varlıklar toplamı  5.266.408,51  4.930.720,21 
    Aktif ( Varlıklar toplamı)  15.300.155,46  13.183.570,95 
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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 işl. borçlar     

   3-Ertelenmiş finan. kir. borç. mal. (-)     

   4-Uzun vad. yab. krd. anapara tak. ve faz.      

 B-Ticari borçlar      

   1-Satıcılar      

   2-Borç senetleri      

   3-Borç senetleri reeskontu (-)        

   4-Alınan depozito ve teminatlar        

  C-Diğer borçlar  84.254,70  8.359,86 

   1-Ortaklara borçlar     

   2-İştiraklere borçlar     

   3-Bağlı ortaklıklara borçlar     

   4-Personele borçlar   1.899,78  

   5-Diğer çeşitli borçlar 84.254,70  6.460,08  

  D-Alınan avanslar     

  E-Yıllara yaygın inş.ve on.hak ediş bed.     

   1-Yıllara yaygıninş.ve on.hak ediş bed     

   2-Yıllara yaygın inş. enfl. düz.hesabı     

  F-Ödenecek vergi ve diğer yük.  393.960,71  467.811,11 

   1-Ödenecek vergi ve fonlar 191.065,49  217.567,75  

   2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 202.895,22  250.243,36  

   3-Vadesi geçmiş ert. veya tak.ver.ve diğ. yük.     

   4-Diğer yükümlülükler     

  G-Borç ve gider karşılıkları     

   1-Dönem kârı vergi ve diğ. yas. yük. karş.     

   2-Dönem kârı peşin ödn. ver.ve diğer yük.(-)     

   3-Kıdem tazminatı karşılığı     

   4-Diğer borç ve gider karşılıkları     

 H-Gelecek aylara ait gel. ve gid. tah.     

   1-Gelecek aylara ait gelirler     

   2-Gider tahakkukları     

  I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar     

   1-Hesaplanan KDV     

   2-Diğer KDV     

  Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı  478.215,41  476.170,97 
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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 kir. işleml. borçlar      
   3-Ertelenmiş finan. kir. borç. mal. (-)      
   4-Çıkarılmış tahviller      

 B-Ticari borçlar      
   1-Satıcılar      
   2-Borç senetleri      
   3-Borç senetleri reeskontu (-)      
   3-Alınan depozito ve teminatlar      
   4-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 (-)         
  D-Alınan avanslar      
  E-Borç ve gider karşılıkları      
   1-Kıdem tazminatı karşılıkları      
   2-Diğer borç ve gider karşılıkları      
 F-Gelecek yıllara ait gel. ve gid. tah.      
   1-Gelecek yıllara ait gelirler      
   2-Gider tahakkukları      
   3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi      
  G-Diğer uzun vadeli yabancı kay.      
   1-Gelecek yıll. ert. veya terk. ed. KDV      
   2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar      
    Uzun vadeli yabancı kay. toplamı      

Yabancı kaynaklar toplamı   478.215,41  476.170,97 

 III-Öz kaynaklar      
  A-Ödenmiş sermaye     
   1-Sermaye     
   2-Ödenmemiş sermaye (-)     
   3-Sermaye düzelt. olumlu farkları     
   4-Sermaye düzelt. olumsuz farkları (-)     
  B-Sermaye yedekleri     
   1-Hisse senedi ihraç primleri     
   2-Hisse senedi ihraç iptal kârları     
   3-Diğer sermaye yedekleri     

  C-Kâr yedekleri     
   1-Yasal yedekler     
   2-Statü yedekleri     
   3-Olağanüstü yedekler     
   4-Diğer kâr yedekler     
   5-Özel fonlar     
  D-Geçmiş yıllar kârları  13.448.686,07  14.982.727,72 
  E-Geçmiş yıllar zararları (-)  (160.787,67)  (160.787,67) 
  F-Dönem net kârı (zararı)  1.534.041,65  (2.114.540,07) 
   1-Teşebbüsün net kârı (zararı)     
   2-Azınlık payları net kârı (zararı)     

Öz kaynaklar toplamı   14.821.940,05  12.707.399,98 

Pasif (Kaynaklar) toplamı   15.300.155,46  13.183.570,95 
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1- Kurum mevcutları toplamı        :                       8.240.768,26 TL 

2- Cari dönem alacakları               :                              1.012,27 TL 

- Diğer çeşitli alacaklar           :                               1.012,27 TL 

3- Stoklar                                      :                             11.070,21 TL 

     - Diğer stoklar (kırtasiye malzemeleri, bilgisayar sarf malzemeleri, temizlik malzemeleri, 

basılı kağıtlar): 11.070,21 TL   

 

4-  Maddi duran varlıklar (brüt)    :                        7.935.506,27 TL 

    - Binalar                                    :                         5.074.000,00 TL 

- Tesis, makine ve cihazlar       :                        1.626.126,36 TL 

- Taşıtlar                                   :                           377.761,04 TL 

    - Demirbaşlar                            :                           857.618,87 TL 

        Büro makine ve cihazları         :      516.978,71 TL 

Mobilya ve mefruşat              :         01.561,50 TL 

Diğer demirbaşlar                   :        39.075,32 TL 

Küçük demirbaşlar                 :                  3,34 TL 

 - Binalar amortismanı                              (-) :       608.880,00 TL 

 - Tesis, makine ve cihazlar amortismanı (-) :    1.602.110,16 TL 

- Demirbaşlar amortismanı                     (-) :       640.575,55 TL 

- Taşıtlar amortismanı                             (-) :       187.925,90 TL 

 

5- Maddi olmayan duran varlıklar  (bilgisayar yazılım ve programları) : 430.935,47 TL 

  - Maddi olmayan duran varlık amortismanı     (-)                          :  396.229,92 TL 

 

6- Personele Borçlar                                           :         1.899,78 TL 

7- Diğer borçlar                                                   :         6.460,08TL 

- Alınan depozito ve teminatlar                       :       3.178,42 TL 

     -Vekalet ücreti                                                :        3.281,66 TL 

 

8- Ödenecek vergi ve yükümlülükler         :             467.811,11 TL 

    - Ödenecek vergi ve fonlar                    :              217.567,75 TL 

    - Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri :               250.243,36 TL 

 

9- Geçmiş yıllar birikmiş gelirleri     :                 14.982.727,72 TL 

 

10- Geçmiş yıllar birikmiş giderleri :                       160.787,67 TL 

 

11- Dönem net zararı (gider fazlası)   :                  2.114.540,07 TL 
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Ek 1.2 Şeker Kurumu Başkanlığı 24.12.2017 Tarihli Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Gelir ve giderler 
2016 24.12.2017 

TL TL 

A- Brüt satışlar 8.646.878,04 5.464.941,68 

B- Satış indirimleri (-)   

C- Net satışlar 8.646.878,04 5.464.941,68 

D- Satışların maliyeti (-) - - 

Brüt satış kârı veya zararı 8.646.878,04 5.464.941,68 

E- Faaliyet giderleri  (-) 8.187.966,22 8.358.618,16 

                  Faaliyet kârı veya zararı 458.911,82 (2.893.676,48) 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gel.ve kâr. 771.373,19 722.426,77 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gid.ve zar. (-) 1,09 0,35 

H- Finansman giderleri  (-) - - 

                  Olağan kâr veya zarar 1.230.283,92 (2.171.250,06) 

I- Olağan dışı gelir ve kârlar 306.792,78 57.290,28 

J- Olağan dışı gider ve zararlar  (-) 3.035,05 580,29 

                  Dönem kârı veya zararı 1.534.041,65 (2.114.540,07) 

K- Dönem kârı vergi ve diğer yas. yük. karş.(-) - - 

 Dönem net kârı veya zararı 1.534.041,65 (2.114.540,07) 
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1- Faaliyet giderleri toplamı 8.358.618,16 TL olup, ayrıntıları aşağıda verildiği gibidir. 

a) Personel giderleri toplamı 6.052.935,67 TL, 

b) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere ilişkin gider toplamı 1.660.672,57 TL, 

c) Çeşitli giderler toplamı 270.883,02 TL, 

d) Vergi, resim ve harç giderleri toplamı 22294,04 TL, 

e) Dönem amortisman gideri toplamı 351.832,86 TL. 

2- Olağan giderler toplamı 0,35 TL olup, muhtelif işlemlere ilişkin kuruş farklarını 

içermektedir. 

3- Olağandışı giderler toplamı 580,2 TL’dir.  

4- Katılım payı gelirleri toplamı 5.464.941,68 TL, 

5- Diğer faaliyetlerden olağan gelirler toplamı 722.426,77 TL olup, detayları aşağıdaki gibidir. 

      a) Mevduat faizi gelirleri toplamı 686.086,59 TL, 

      b) Repo geliri toplamı 16.073,33 TL, 

      c) Diğer olağan gelirler (kuruş farkları ve diğer müteferrik gelirler) toplamı 20.266,85 TL 

6- Olağandışı gelirler 57.290,28 TL olup, Kurum personelinin işgöremezlik ödenek tahsilatı 

54.864,26TL ve diğer gelirler 2.426,02 TL tutarlarını içermektedir.  

7- 24.12.2017 itibariyle; dönem net zararı (gider fazlası) 2.114.540,07 TL’dir. 
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Ek 1.3 Şeker Kurumu Başkanlığı 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu 

Nakit kaynakları ve kullanım yerleri 
Önceki dönem                    

TL 

Cari dönem                   

TL 

A- Dönem başı nakit mevcudu 7.402.463 9.313.213 

B- Dönem içi nakit girişleri  9.786.555 6.947.220 

    1- Satışlardan elde edilen nakit      

        a) Net satışlar     

        b) Ticari alacaklardaki azalışlar     

        c) Ticari alacaklardaki artışlar (-)     

    2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan sağlanan nakit 9.478.462 6.886.930 

    3- Olağan dışı gelir ve karlardan sağlanan nakit 306.793 57.290 

    4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit     

        a) Menkul kıymet ihraçlarından     

        b) Alınan krediler     

    5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artşlardan sağlanan nakit     

        a) Menkul kıymet ihraçlarından     

        b) Alınan krediler     

    6- Sermaye artışından sağlanan nakit     

    7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit     

    8- Diğer nakit girişleri 1.300 3.000 

C- Dönem içi nakit çıkışları 7.875.806 8.019.664 

    1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları 820 8.890 

        a) Satışların maliyeti     

        b) Stoklardaki artışlar     

        c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar     

        d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-)     

        e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-)     

        f) Stoklardaki azalışlar (-) 820 8.890 

    2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları 7.446.152 7.615.069 

       a) Araştırma ve geliştirme giderleri     

       b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri     

       c) Genel yönetim giderleri 7.853.018 7.966.901 

       d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) 406.866 351.832 

    3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları 1 85.742 

       a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 1 - 

       b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-) - 85.742 

    4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları     

    5- Olağan dışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı 3.035 580 

       a) Olağan dışı gider ve zararlar 3.035 580 

       b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-)     

    6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 102.291 69.597 

    7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)     

       a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri     

       b) Alınan krediler anapara ödemeleri     

   8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)     

       a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri     

       b) Alınan krediler anapara ödemeleri     

   9- Ödenen vergi ve benzerleri 322.283 393.960 

  10- Ödenen temettüler      

  11- Diğer nakit çıkışları 1.224 2.800 

D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 9.313.213 8.240.769 

E- Nakit artış veya azalış (B-C) 1.910.749 (1.072.444) 
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Ek 2.1 Teşkilat Şeması 

 

  

 

 

ŞEKER KURUMU 

 

BAŞKAN 

 

GENEL SEKRETERLİK 

 

 

SEKTÖREL 

ARAŞTIRMALAR 

GRUP 

BAŞKANLIĞI 

PLANLAMA VE 

DEĞERLENDİRME 

GRUP 

BAŞKANLIĞI 

İZLEME VE 

DENETLEME 

GRUP 

BAŞKANLIĞI 

PERSONEL, 

İDARİ VE 

MALİ İŞLER 

GRUP 

BAŞKANLIĞI 

HUKUK 

MÜŞAVİRLİĞİ 

 

 


